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கிதா மாயணம் 
யுத்தகாண்டம் 

  

௧௯-அஆவ து படைத்தலைவர்வதைப்படலம், 

மகாபாரிசுவன் தூமிராட்சன்முதலிய படைத்தலைவரின் வதையைக் 

கூறும் படலமென்பது, பொருள். ஒருபிரதியில் இப்படலமும் அடுத்தபடல 

முஞ்சேர்ச்சப்பட்டுக் கங்தல்மகாராட்சப்படைத்தலைவர் மகரகண்ணன் 

வதைப்படல.ஃ என்ற பெயர் காணப்படுகின்றது. 

வானரர்கள் ஆரவாரித்ததைக்கேட்டு அரச்கர் போர்வேட்கைகொண்டு 

இராவணனிடஞ்சென்று போர்க்குச் செல்ல விடைசேட்க, இராவணன் மகா 

பாரிசுவதூமிராட்சரைகோக்கி, :நீவிர்பிரிதான ராசஇருக் து போர்க்குச்செல்க? 

என்ன அதுபொரறுத தாூதர்கள்௮ன்றுபகலில் நிகழ்ர்தபோரில் அவர்கள் 

இர். திரசித்தைக் தணியேவிட்டிட்டுதடிலக்திட்டதைத் தெரிவிக்க, இராவ 

ணன் அவர்மீதுெங்கொண்டு அவர்சகளைப்பற்தி மூச்கையறுக்கும்படி 

சொல்ல, மாலியென்பவன் நியாயங்கூதித் தடுக்கவே இராவணனும் கோபம் 

மாதினனாக,--உடனே  மகாபாரிசுவஅமிராட்சர் தாம் சபதஞ்செய்து 

போர்க்குச் செல்லவேண்ட, பத்துவெள்ளஞ்சேனையுடனே யஜ்ஞசத்துரு 

சூரியசத் துருமுதலியோரையும் இராவணன் ஏவினன். யாவரும் போர்க் 

களம் குறுனெர். விபீஷணன் ஸ்ரீராமனுக்குப் படைத்தலைவர்களை இன் 

னாரின்னாரென்று தெரிவித்தனன். பிறகு ் வானரசேனைக்கும் இசாட்சச 

சேனைக்கும் சைகலர்தபோர் நிகழ்ர்தத. அப்போரில் தூமிராட்சன் அதுமானு 

டனும், மகாபாரிசுவன் அங்க தகுமாரனுடனும், மாலீ நீலனுடனும், பிசாசன் 

பனசனுடனும், சூரியசத்துரு சுக்சிரீவனுடனும், யஜ்ஞசத். அரு இளையபெரு 
மாளுடனும்,வச்சிரதர் தன் விருஷபனுடனும் எதிர்த் துகின்றார்கள்: அப்போது 

நிகழ்ச்த மும்முரமானபோரைக்கண்டு தேவர்களும் ஈடுடுங்னெர். அப்போ 

ரில் ஆறுவெள்ளஞ்சேனையை வானரத்தலைவர் மாய்த்தனர்: மற்றைரரலு 

வெள்ளஞ்சேனையை இலட்சுமணன் மாய்த்தனன். இவ்வாறு சடும்போர் 

நிகழ்கையில், இரவுகழிர் து சூரியன் உதயமானான். பின்னும் மும்முரமாக 

ர்சழ்ச்த போரில், {gore தாமிராட்சனைத் தரையில்த்ள்ளிஉதைத்து அவ 

னுடைய தலைகளை த்திருகித்தள்ளிச் சடலில்வீழ்த்திக கோபம்மாதினன்: மகா 

பாறிசுவனும் ௮ங்கதனும் உக்ெமாசப்பொருகையில், மகாபாரிசுவன் அம்பு 

ட களை மிகுதியாக அங்கதன்மேலெய்ய,அவன் அவ்வரக்சன அவில்லைமுதித்து,ச் 
: தேருடனே அவனை வாணச்தின்மீ.துஎதிர்தான். அரக்கன் தேரைவிட்டிழி 
டந்து யுகாச்தசாலத்து இடிபோன்றகுலத்சை அங்கதன்மே லெதிய, இராம 

_ பிரான் தனதுஅம்பால் அதனை அறுசத்துத்தள்ளினர்: அப்பால், அம்கதன்



ச; “தம்பறாமாயணம் யுத்த 

திச்சவலிமையோடு அவ்வரக்கனைப்பிடி த. இருபிளவாசப்பிளச்.அ எதிர் தி 

ட பான். மாலியென்பவன் கடும்போர்புரிகையில் ரீலனென்னும் வானர 

ஒருமலையையெதிச்து அவன்வில்லை இருதுண்டாச்ச, மாலி வாட்படை” 

கொண்டு நெருங்க, குமுதன் ஒருமலையையெதிந்து அவ்வரச்சன்தேரைச் 

சதைத்தனன். நீலன். ் ஒருமராமரத்தைப்பிடுங்கி. அவ்வரச்சன்மீது௪ திய. 

அதை அவன் வாட்படையாற் சிதைத்துப் பின்னும் தொடர, இலட்சுமணன் 

வாளேர் இய அவ்வரச்சன்தோளை வெட்டி வீழ்த்தி, இனி இவனுடன் . 

பொருதல்தகர்ெ தன்று அப்பாற்சென்றனன். அவ்விளையபெருமாளின் வீர 

குணத்தையாவரும் புகழர் தனர். பின்பு இலட்சுமணன் சடுங்கோபங்சொண்டு 

யஜ்ஞசத் துருவைக் சொன்றனன். வச்சரதம்ஷ்ட்ரன் இடபனோடுபொருது 

தண்டாயுதத்தால்உயிர்ச்சக்தேகமுண்டாம்படி அவனைமோதினனாக,அதுமான் 
பொருது குத்தி அவனைச் கொன்றான். பனசனோடுபொருத பிசாசன் அவன் 
மீதுதோமரத்தை விட்டெறிர்அ,ஆச்சரியசச்தியுள்ள குதிரைமீதுஏதி வானரர் 
களைவருத்திக்கொண்டு போர்க்களத்தில் இரிர் துகொண்டிருச்கையில், இலட் 

சுமணன் வாயல்யாஸ்.திரத்தினால் அவன் தலையை யறுத் துத் தள்ளிவிட்டான். 
பின்பு இராவணன்தூதுவர்கள் படைத்தலைவரெல்லாம் மாண்டமையைத் 
தெரிவிக்கும்பொருட்டு இராவணனிடம் ஓடினார்களென்பது, இப்படலத்துச 
கூறப்படுகின்றது. 

க. --வானார்கள் ஆர்த்தேழம்ஒசையைக்கேட்ட,அரக்கர் சினம்போங்கப் 
Ai . போர்விநம்பி இராவணனிடம் விடைகேடீட ல். 

ஆர்த்தெழு மோசை கேட்ட வாக்கரு முரச மார்ப்பப் 
போர்த்தொழில் வேட்கை பூண்டு 3பொங்கெர் புகுந்து மொய்த்தா 
தார்த்தட மார்பன் றன்னைத் காவிடை யென்னச் சோர்ச்தார் [. 
பார்த்தனன் *மூனிந்து மன்ன னினையன பகர்வ கானான். ் 

(இ-ள்.) ஆரவாரித்தெழுர் த இசையைக் கேட்ட அரக்கரும், முரசம் 
ஆ.ரவாரிச்சப் போர்த்தொழிலில் விருப்பம்பூண்டு (சீற்றம்) பொங்லனெ வராய், 
(இராவணனிருக்குமிடத்திக்) புகுக்து மொய்த்தாராக, -மாலையையணிரஆ், 
விசாலமானமார்பையுடையனான இராவணனைப்பார்த்து, விடை தீருவார் 
என்று௮ணுனெர்;(அரக்கர்)மன்னவனான இராவணனும் பார்த்துச்சனெய்் , 
“கொண்டு இவ்வார்த்தைகளைச்சொல்வ தானான்; (எ - று.)-அரச்சன்வார்த் 
தையை மேத்கவியிற் காண்க, பி-ம்:--1வேடம். 2பொல்கயே, 3சொன்னார். 
*அரக்சர்கோனும் போமெனப்பகருங்காலை. (௩௨௨௫௩) 

் ௨--மகாயார்சுவ தூமிமாட்சர்களைப் பிரதானசாக்கி 1 
இமாவணன்விடைதா, தூதுவர் போறமல் அவர்தன்மையை 

இராவணனிடஜ் சோ ல்லத்தோடங்ததல். 

மாபெரும் பக்க னோடு 1வான்புகைக் கண்ண நீயும் 
3ஏகுமி னென்னப் பாரா வவர்முக'*மினிதி னோக்கப் 
போவது புரிதி 5ரென்னப் புகறலும் பொருத தூதர் 
தேவமற் Pariser செய்கை கேளெனத் தெரியச் சொன்னார்.



காண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ௫ 

ட் (இ-ள்.) *சறக்ததாமிராட்சனே! மகாபாரிசுவனென்பவனோடு நீயும் 

“Sr gre wns. (போர்க்குச்) சென்மின்? என்று (அவர்களைப்)பார்த்துச 

சொல்ல, அவர்முகத்தை (இராவணன்) இணிதாகப்பார்த்.து ((போர்த்தொழி 

ட ஓக்குப்,போவதைச் செய்க?என்று சொல்லுதலும்(அதனைப்)பொருத தூதர்,-- 

“தேவ! இவர்கள்செய்தசெய்சையைக் கேள்? என்றுசொல்லி, (அவர்கள்செய் 

! சையை) விளங்கச் சொல்லலாயினர்; (௪-று.)--ததர்கூறுவதை அடுத்த சவி 

'யித்காண்க. பீ-ம்:--1மா. தேயும், வர்திங்கு. 3ஏவு தியெம்மையென்றார், 

... ஏவுதிரெம்மையென்பாரவர்,ஏகு துமென்னப்பாராவவர்,ஏகுதியெம்மையென் 

'பார்தம், ஏவு.றமெம்மையென்பார்தம். 4இணித. 3என்னாப். 6புகுதலும். () 

௩.--தூதர் மகாபார்சுவதாமீராட்சரின் சேய்கையை இரா வணனிடங் 

கூறுதல். 

ஆனையும் பரியுக் தேரு மரக்கரு 1மமைக்த வோழித் 
3தானைகள் வீய நின்ற தலைமகன் றனிமை யோரார் 
மானவன் வாளி வாளி யென்கின்ற மழலை வாயார் 
*போனவர் மீளவக்து 5புகுக் தனர் போலு மென்றார். 

(இ-ள்.) ஆனையும் குதிரையும் தேரும் (பதா.திகளான) அரச்சருமாகய 

‘Yeprastagy அமைச்த சடல்போன்.றசேனைகள் அழிச்திட(த் தனித்) 
நின்ற தலைமகனான இகச்திரசித்தின் தனிமையைச் சிதிதும்எண்ணாமல், $மான 

வனுடைய வாளிவாஸி”என்கின் ஐ குதலைச்சொல்லைச் சொல் லும்வாயையுடை 

'யவராய் (இந்தமகாபார்சுவ அமிராட்சர்கள்) ஒடிப்போனவர் மீளவச் து (தமது 

வீரத்தைக் காட்டுமாறு) புகுக்தார்போலுமென்றார்; (௭ - து.) 

“சமயத்திற் பின்வாங்கெ இவரும் ஒருவீரராவரோ?? என்ற குறிப்புப் 

ட, தூதுவர் போனவர் மீளவச்து புகுச்தனர்போலும்? என்றார். இலட்ச 

முணனது பாணத்தினிடத்துள்ள அச்சத் தினால் அதனைச் சொல்லும்போது 

வாய்தழுதழுத்ததென்பதுபட$மழலைவாயார்”என்றது. பி-ம்:--1ஐய. 3அளித், 
பாளித், வெள்ளத். 3தானையும். 4ஆனவர்மீண்டு. 5புகுக்துளர். 6௮7௪. 0 

ட வேறு. 

௪. மகாபாரிசுவ தூம்ராட்சரின்மீது இராவணன் சீற்றங்கோண்டு, 
அவர்களைப் பீடித்துக்கோள்ளூமாறு கட்டளையிட ல். 

1அற்றவர் கூறலு மாரேழ லித்ஞய் 
முற்றிய கோப முருங்க .மூனிக்தான் 

* 3இற்றது வோவிவர் சேவக மென்னாப் . 
பற்றுமி னென்றனன் வெம்மை பயின்ரான். 

(இ-ள்.) அவ்வாறானவார்த்தையை அச்தத்தாதுலர் சொல்லவம்,--கொடு 
மையிற் பழகியவனான இராவணன்,--நிறைக்த நெருப்பின் தன்மையைக்கொ 

ண்டதாய் முதிர்ச்த கோபத்தால் (தன்னிலை) அழிய மிசருணிச் தவஞாய், 
இவர் சேவகம் இப்படிப்பட்டதோ!”என்று சொல்லி (இவர்களைப்)பத்றுங்கள் 

ரன்றான்; (எ-று.)--பி-ம்:--1அற்ததுணர்ததலும். 3அழலிற்காய், 3இத்திது.



\ 

௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௭ முண்கான் கட்டளைப்படியே கங்கரர் அவ்விநவசையும் 

பற்றிக்கொள்ளுதல். ் 
என்றலு 1மெய்இனர் இங்கர சென்பார் 

2பின்றலி லாரை வலிந்து பிடி.த்தார் 

நின்றன ராயிடை நீல நிறத்தான் 

3கொன்றிடு வீரலிர் கொண்மினி தென்றான். 

(இ-ள்.) என்து கூதியவுடனே, இங்கரரென்பவர் எய்.இப் (போரிற்) 

பின்வால்கய அவர்களை வலியப் பிடித் அக்கொண்டுகின் றனர்;அப்போ து ௧௬ 

நிறமுள்ள இராவணன், *4(இவர்களைச்) கொல்லவேண்டா; (யான் கூறப்போ 

இன்ற)இதை உறு.தி.பாக மன த்துக்கொள்ளுங்கள்”என்று கூறலானான்;(௪- று.) 

அதனை மேற்கவி.பிற் காண்க. பின்றலிலார் - பின்னிடுதலையுடையவர்: 

பின்றல் - பின்னிடு தல்: ₹:அரசிலார்?? தவமிலார்?? என்ற இடங்கஸித்போல, 

இல்-சரரியை, பி-ம்:-1ஏயினர். பின்றவினோரையுடன்றபிடி த்தே,பின் தின 

வோரை...பிடித்தே, பின்நலிலோரை...பிடித்தார். 3கொன்திடுவீரெனச் 

சொல்லக், கொன் நிடுவீரர்கேண்மினி௫, கொன்திடுவீரலிர்கொண்மினீர்,. 

௬--அவ்விநவரையும் ழக்கறுத்துப் பரைகோட்டி ஊர்க்தத் 

தேரிவிக்தமாறு இராவணன் கட்டனையிடல். 

a pp மினிச்செயல் வேதிலை 1யிர்விர் 
நாற்ற. 3 நுகர்த் துயர் நாசியை 3காமக் 

*கோத்றரு தண்பணை 3கொட்டினிர் 6கொண்டுூர் 
7சாற்ர மி னஞ்னெ 5ரென்றுசை தந்தே, ் 

(இ-ள்.) சாற்றத்தைநுகர்க்து ஒல்த்தோன்றுகன் ற (இவர்களை) மூச் 

இனை யீர்வீர்: (ஈர்க்து பின்புஇவர்களை) ஊர்முழுதுங்கொண்டுபோய் (இவர்' 
அஞ்செனவரென்றுசொல்லி சற் தகடிப்பினல் அறைகன்ற ,திண்ணியபரை 

யைச் கொட்டியவண்ணம் அறிவியுங்கள்; இணித்தகுர்தசெயல் (இதனின்: 

வேதில்லை (என்று இராவணன் 'சட்டளையிட்டான்); (௪ - ௮.)---பி-ம்:--. 

1வீரை, ஈர்ச்து, ஈர்க் தவர். 2நுகர்ச் இடு; 3௭வீர், *கோற்றொகு. 5கொட்டினர். 

6கொண்பே,. 7சா.ற்தினரஞ்செர். 8என் றதனைத்தான். (௨௨௫௮: 

. எல்மாலி அச்சேயலைத் தடத்தல். 

அ௮க்கண னேயயில் வாளினர் 3நேரா . 
மிக்குயர் காசியை யீர விரைக்தார் 
3புக்கன ரப்பொழு இற்புஈம் தக்கோய் த்: 
தக்லை தென்றனன் மாலி தடுத்தான், 

(இ-ள்.) அப்போதே, (இல்கரர்),--உடன்பட்டு, கூரிய வாளினையுடை 
வராய், மிக்குயர்ச்த நாசியை மீர்தற்கு விரைந்து புகுக்தார்;. அப்பொழு: 
மாலியென்பவன் ராகனனைப்பார்தத)) புசழப்படுசன்ற பெரியோ0 
(இத) தச்சதன்.று” என்று சொல்லித் தடுத்தான்; (எ- து.)--பி.ம்:....1' 
உயர். ஆனோர், வாளால், வர்தார். 3புக்சனன். ce CaF 

%



காண்டம் ௧௯--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் er 

௮.-இதுழதல் எட்டுக்கவிக-ஐநதோடர்:மாலி மகாபாரிசுவ 

தூமிராட்சர்களின் ழக்கைபரிதலாகாதேன்பதற்கு நியாயங்காட்டூதலைத் 

Gata Sat. 

அ௮.ஞ்சம மஞ்சி யழிந்துள சோனார் 
வெஞ்சமம் 3வேறலும் *வென்றிய இன்ரய்,க் 
அஞ்சலு மென்றிவை 5தொல்லைய வன்றே 
தஞ்சென வாருள ராண்மை 5தகைந்தார். 

(இ-ள்.) அழசயபோரில் அஞ்? யழி$தவரானவர் (பின்னர்ச்)கொடிய 
போரில் வெல்லுதலும் (மூன். வென்றவர் மற் ரர பாது) வெற்றியென் 

ப.து விளைச்திடாமல் தஞ்சுதலும் என்ற இவை, பழமையாய் சடச் அவரும் 

மூறைமையவன்றோ? அண்மையை(த் தஞ்சமர்க)த் தம்மிடத்துத் தடுத்து 
வைத்துச்கொண்டிருப்பவர் யரவருளர்? (௪ - று.) 

ஒருமுறை அஞ்சியோடியதற்காச இவரைச் தண்டித்தல் தக்சதன்று: 

தோ.த்றஇவர் இப்போது வென்றாலும் வெல்லலாமென்று குறிப்பித் தபடி.. 

ஆண்மையைத் தடுத்துத் தம்மிடத்திலேயே ஸ்திரமாகஇருக்கும்படி வைத் 

அச்கொள்ளுதல்,எவர்க்கும் இயலாதென்க. *அழிர்துளசானோர்' என்பதற்கு 

ஏற்ப :முன்டு வென்றவர்? என்று வருவித்து உரைக்கப்பட்டது. அஞ்சுதல் - 

சோர்தல், இறத்தல் என்றபொருள்களைத் தரும். தஞ்சம் - ஸ்திரமானது. 
சமம்--:ஐமரம்: வடசொரத்திரிபு. பி-ம்:--1௪மர். 2ஆனால். 3வென்றலும், ஏற 

லும். *வென்தியரன்றோ, வென் தியதன்றோ, வென்தியதன்றால், வென்திய 

தன்றே. 3தொல்லையவன்றோ, தொல்லையதன்றே. 6தகைக்தாய், தகைந்தே. () 

௯.௨ அந்தர மொன்று மறிந்திலை யன்றே 
1வந்தது ஈம்வயி 2 னத்தனை மன்னா 

3தந் தரம் வானவர் தானவ “ரென்னும் 

3இக்திர னஞ்சின னெண்ணா£இ யன்றே. 

(இ-ள்.) (8) வேறுபாடு சிலிதும் அதிர் தலையன்றோ;மன்னா! வானவர் 

தானவர் என்ற எத்தனைச்சேனை ஈம்மிடத்து எதிர்ச்சவர்தது? (அதெல்லாம் 

தோத்திடவில்லயோ?) இக்திரன் அஞ்சினானே:( அதை)எண்ணிப்பார்);(௪-.று.) 

எப்போதும் ஒருவர் வென்றே இருக்சவேண்டுமென்கற Gu Ruler» 

யென்பதை ஆராய்க்துணரவேண்டுமென்பது, £அச்தரிமான்று மதிர்திலை? 

ரன் றதன்குதிப்பு. முதல் வாச்யெத்தைச் சமர்த்இச்குமாறு தேவதானவர் தம் 

கிடத்திக் தோற்றதையும் தேவேக்திரனும் தோற்றதையும் எடுத்துச்சாட்டு 

றான். தேவர் தோத்ததில் இர் திரன் தோத்றதமையும் ௮_ங் குமாயினு:ம், சிறப் 

பினதாதலால், அவன்தோற்றமையைத் தனியே எடுத்துக் கூறினான். ௮ச் 

*டைதரம் - ஈடுவுகிலையுமாம். பி - ம்:--1 வந்தன, வந்தனை. 3எ.த்துணை. 3தக்திர. 

“ண்ட/ஏனும், ஏன்றும். 5இச்.இரரஞ்சினர். (௨௨௬௮) 

இவ... 5௦. வருண னடுங்கினன் வசு வணக்ூக் 
Tere கருணை பெறுத் துணை யும்"முயிர் கால்வான் 
%
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இருணி p வஞ்சக ரெங்குள 3ரெக்தாய் 
பருணிதர் தண்ட மிதன்று *பகர்த்தாஷ 

இ-ள்.) (இராமனிடத்துச்) கருணை பெறுமளவும் வருணதேவன் 
ஈடுங்வெவனாய், வர்து வணக்ூப் பெருமூச்சுவிடுபவனானன்; (அர்த இரா 

மனிடத்துத் தேவர்களே அஞ்சவேண்டி.யிருத்தலினால்) இருணிதமுள்ளவஞ் 

* சகர்[அரச்சர்] எங்சே இருப்பர்? [அவ்விராமனுக்குமுன்னே சாதாரண ராட் 

சசர்'போரில் முனைச் துஇருப்பது முடியாததே யென்றபடி]; எக்.தாய்! ஆராய் 

ச்தசொல்லுமிடத்த, (சாசியையறுப்பதுஎன் 2) இச்செயல் அதிர்தோர்செய் 

திற்குஉரிய 'தண்டனையல்ல; (௭-று.)--பி - ம்:--1உயிர்காலா. 8இருணிறை. 

3உய்ச்தார்; *பகர்ச்தாய், பகர்ச் தான். _ (௨௨௬௨) 

ர் ௧௧. பத்தொரு larg) பகுத்த பரப்பின் 
அத்தனை வெள்ள மரக்க 3ரவிக்தார் 
ஓ.த்தொரு மூவர் 3பிழைத்தன ருய்ந்தார் 

- 4வித்தக3யாரினி வீரம் விளைப்பார். 

(இ-ள்.) காற்பதுவெள்ளமாகப்பகுத்த பரப்பினையுடைய அத்தனை 

யரச்சரும் உயிரவிர் தார்: (அக்காற்பதுவெள்ளச்சேனையில்) தூமிராட்சன் மகா 

பார்சுவன் இச்இரசத்து என்ற இம்மூவருக்தாம் உயிர்பொருர்தித் . தப்பிப் 

பிழைத்தார்கள்; வித்தகனே! இனி(இவர்களைக்சாட்டி லும்)வீரம்விளைத்தற்கு 

உரியவர் யாவருளர்? (௪ - று.)--4வித்தகர்என்.றபாடச் துச்கு-ராற்ப துவெள் 

எஞ்சேனையழியவும் தப்பிப்பிழைத்தஇவர்கள் வல்லமையுள்ளவராவ ரென்க. 

_ பி-ம்:.1சான்கு.அடைர்தார்,இடைந்தார் 3பிதிர்தனர்,பிளக் தனர்.5ஆருளர். () 

௧௨, பாசமு மிற்றது பாதியின் மேலும் 
ச், 1தாசமு முற்றது நம்பி கடந்தாய் 

பூசன் 3முகத்தொரு 3கான்முளை 4 போதா 
நீசரை 5வெட்டுதி யோடகெடு கா, 

(இ-ள்.) (இக்திரசித்து இராமலட்சுமணசைக்கட்டிய)சாகபாசமும் இத் 

றுப்போய்விட்டது; பா இிச்குமேலாகவே (இராட்சசசேனை) மாண்டுவிட்டது; 
நம்பி! (Euro ஒருமுறைபோர்ச்குப்) போய்த்திரும்பிவந்திட்டாய்; போர் 

முசத்திலே ஒப்பற்றஉன்புதல்வனுடன் போசாத எளியபணியாளரானவ்ரை 
: நெடியநாசியை வெட்டச்சஉடவையோ? (௭ஏ- து.) 

: உன்னாலும் எதிரிசளை er திர்க்கமுடியவில்லை;உன்புதல்வன்செயலும் பய 
னத்றுப்போயிற்று: இப்படி யிருப்பதனால், ௪ திரிகளுடன்செய்தபோரில் உன் 
மகனுக்குத் துணையாய்ப் போகவில்லையென்று இவர்கள் காசியை வெட்டுதல் 
தீகுதியாமோ? என்றவாறு, 4[போதஎன்ற பாடத்திற்கு-பூசன்முச த்தினின்று 
உன்சான்முளை மீண்டுவக்திட, நீசரை காசவெட்டுதியோ? என்று பொருள்: 
பூசன்முகத் துமீண்டுவர் த கான்முளைகாசியைவெட்டவேண்டாவோ?அது புரி 
யாது இவர்கள்சாசியைவெட்டுதல்முறையோ?என்்.றவாறு, பி-ம்: :--1 தாசமுமற் 

ஐது: தம்பிசடச்தாய், சாசமுழமுற்றது ஈம்படைசாய்ச் து, ஈர்சமுமற்ற து ஈம்பி 

சடக்தான். முடித்து, சார், போக, போகா, 5௪ஈருதியோ,வெட்டுதுமோ, 0



காண்டம் ௧௯--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ' & 

௧௩. வாழி யிலக்குவ 1னென்னின் மறுக்குற்று 
ஆமி யரக்கர்தம் வாயி லடைப்பார் 
ஏழு கடற்றுணை யோவினி நாசி 
ஊழி யுத் இடி ணனும்3முல வாதால், 

(இ-ள்.) இலக்குவனென்றுசொன்னாலும் மனக்கலக்சகமடைக்து ஆழி 

போல்மிச்குள்ள அரச்கரெல்லாம் தம்(வீட்டு) வாசலை மூடிச்கொள்வார்கள்; 

(கையால், அவர்கள்எல்லாருடையகாசியையும் அறுச்சவேண்டும்: ஆகவே), 
இணிசாச ஏழு சடலளவுமாச் தரமோ? (அவற்தினும் மிகுமன்றோ?அவ்வாறு 
௮றுச்சத்தொடங்கினால்), ஊழிக்காலம் வரையிலும் அறுத்துச்சொண்டிருக் 

தாலும்(காசியெல்லாம்) அறுத்தாகா௪;(௪-று.)--வாழி-அசை. பிம்:--1 என்ன, 

என்று, ைழியா தால், (௨௨௬௫) 

௧௪. தூது கடந்தவ For gO Srp | seer 
ஓது நெடுஞ்செரு வஞ்ச யுடைந்தார் 
இதிலர் 3நின்றவர் சேனையி 3னுள்ளார் 

*பாதியின் மேலுளர் காசி படைத்தார். 

(இ-ள்.) தாதுவந்த அதமானை அன்று தொழுதுவிட்டு, ஓதுகின்ற 

கெடுஞ்செருவில் அஞ்சித் தோற்றவர் திதில்லாதுகின் வராய் (இப்போது) 

சேனையிலுள்ளவர் பாதியளவுக்கும் மேலாவர்:(அவர்சளெல்லாம்),சாச படைத் 

அள்ளார்கள்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1அன்னார், அன்னான். 3ின்றுளர், நின்ற 

னர். 3கின்றார். *பா தஇயினன்றுயர். (௨௨௬௭) 

௧௫. விட்டிலை சதையை யாமெனின் 1வீரர் 
ஒட்டிய 3 போருள தோவொரு காளே 
3வெ.ஃ்டுதி காசியை வெநர்தொழில் வல்லோர் 
பட்டில *ரென்றிலை யென்று 5பகர்க்கான். 

(இ-ள்.) சதையை விட்டிடாதபடியினால், வீரர் சபதஞ்செய்த(படி. 
ஈடத்.திய)போர் ஒருமாளேனும் உளதோ? வெவ்வியபோர்த்தொழிவில்வல்ல 
வரான இராமலட்சுமணரோ உயிர்பட்டொழிர் இலர்; (ஆகவே, போர்ச்குச் 
சென்றவர்) நாசியை யெல்லாம் வெட்டுவாயென்று சொல்லவில்லையே: 
[அங்கனமும் சொல்லவேண்டாவோ?] என்று சொல்லிமுடித்தான், (மாவி); 
(௭ - து.)--பி-ம்:--1வீர, போரினிலாருளரொட்டார், காளுளதோவொருகா 
ளே, காளுளதேயொழியாமல், 3வெட்டிடு, 4ஏலெனில், என்னலை, என்னிலை. 
Susié siti. : (௨௨௬௪) 

௧௬.--பின்பு தூமிராட்சமகாபாரிசுவர் இராவணனிடம் 
கூறத்தோடங்கு தல். 

ஆறின 1னென்ப தறிர்.தன ரன்னர் 
் 8தேநினர் நின்றனர் சந்தை தெளிந்தார் 

சீறிய கெஞ்சனர் செங்கண 3ரொன்றே 

(கூறினர் தந்கிலை செய்கை குறித்தார், 
* 2 ்



௧௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ- ள்.) (மாலிவார்த்தையைக்கேட்டு இராவணன் கோபம்அடம்கிள 

னென்பதையறிர்்தவராய், ௮க்த-மகாபாரிசுவன் தூமிராக்ன்என்ற இருவரும் 

--.மனக்சலக்கக் நீர்ச் து தெளிர்து தைரியமடைர் துநின் று, சீதியகெஞ்சத்ை த 

யுடையவரும் (இதனாத்) . செச்நிறமடைக் தசண்களையுடையவருமாக, தம்மு 

டையநிலைமையையும் .செய்கையையும்குதித்து ஒன்று கூறலாயினர்; (௪ - று.) 

அதனை மேல் மூன்றுகவிகனிற் காண்க. பி-ம்:--1பின்னழிக்தனர், மன்ன 

ரழிர்திலன், என்னவதிக்தனர்,என்னை வதி தனர்.தேறினனென்பது Recs 

தெரிச்தார், தேதினரன்ன.து இக்தையுணர்ந்தார்.3 அன்றோ, ஒன்றோ. *கூதின 

ரன்னிலை,கூறுவ இன்னிலை, கூறுவ தன்னிலை. (௨௨௬௮) 

௧௭.--இதுழதல் ழன்றுகவிகள் - ஒரதோடர்: 

தூமிராட்ச மகாபாரிசுவர் கூறுவதைத் தேரிவித்தம். 

உன்மக 10னொால்கி யொதுங்கெ 3னொன்றோ 
மின்னகு வானிடை 3யே௫ *விசைந்தே 
53அன்னஇன் மாயை 6யியற்றி யகன்றான் 
இக்கக ரெய்இன ஓய்ந்தன னெத்தாய். 

(இ-ளஎ்.)-எக்தாய்! உன்மகனாயெ இர் இரசித்து (போரிற்) பின்வாங்க 
யொ துங்கனொன்: இம்மட்டோ? மின்னல்விளங்குசன்ற வானிலே விரைந்து 
சென்று,௮ங்கு மாயையையியற்தி அகன்றுபோய் இச்ஈசசரையடைந்து பிழைக் 

தான்;(இது கிகழ்ச் தவிஷயம்); (௭ - று.)-பி-ம்:--1 அஞ்டி. அன்றோ. 3ஏ. 
*விரைர்தான். 5௮அன்ன ௮. 6இயற்தியசன்றே, இயற்தியசென்றான்.(௨௨௬௯) 

௧௮. இப்பக 1லொன்றினி 3னளையி னெல்லாம் 
- 3முப்பக 4நீர்க்லெ மாவி முடிப்போம் 
வெப்பக லாவெரி 5வெந்தழல் வெந்த 
செப்பகல் வெண்ணெயி னோன்மைதெரிந்தோய். 

(இ- ள்.) வலிமையையுணர்க்தோனே! (காங்கள்௮ப்படியெல்லாம்ஒடா 
மல்), இப்பகலொன் திலும் காளையிலும் எல்லாம் வெம்மைநீங்காத எரிகின்ற 
வெவ்வியகெருப்பிலே வெர்த செப்பகலிலேபட்ட வெண்ணெய்போலாகும் 

படி (எ.திர்.த்,தவரின்) ஆவியை முடிப்போம்;(அங்கனன் தி)மூன்றாம்பசகல் போசு 
விடோம்; (எ - று.) . 

இன்றைகாளையில் பகைவரின் ஆவியை தீதொலைக் அவிடுெறோம்:மூன் 
ரும்காளும் இச்தப்போர் போகும்படி விடுவதில்லையென் னர், அக் தமகாபார்: 
சுவதூமிராட்சர்களென்ச, பின்னிரண்டடியை த் தணியேயெடுத்த, €ேஇர்.த்,; 
வரை) கெருப்பித்பட்ட அகலித்பெய்த வெண்ணெய்போலாக்சவல்ல ரக 
சகோன்மையை [வலியை] அதிர்தோனே! என்று விளியாக்கனுமாம். பி-ம்:_. 
1அன்றெனில், அன் தியல், சோளையி 'தல்லாம், காளையினல்லால், 3முப்பகை, 4 தீர்லெம். 5வெர்.தழிவர் த. 6 BMG sri 

௧௯. 1விட்டனை யெம்மை 2விடுத்இனி 3வெம்போர் 
பட்டன *சொன்று படுத்தன ரொன்ஜோ 

. (௨௨௭௦)



காண்டம் க்௯.--படைத்தவைவர்வை தப்பட்லம் கக் 

- கெட்டன ரென்பது 5கேளலை யென்னா 

ஒட்டின ராவி முடிக்க 5வுவந்தார். 

* . (இ-எ்.) எம்மை (ப்போர்க்கு) அனுப்பின வனாய், விடுத்தபின்பு, இனி 

?வவ்.வியபோரில் தாம்இரர்தார்களென்பதொன்று, (பகைவரை) அழித்தா 

9ரன்பதொன்று; (இவ்விரண்டினிலொன்றனையே கேட்பாய்;) பேர்ரில் தோ 

ற்றுவந்திட்டாரென்றுகேட்சமாட்டாயென் று, ( தம்முடைய)ஆவியைப்போக்க 

ம௫ழ்ச்சிகொண்டவராய்ச் சபதஞ்செய்தனர்; (௪ - து.) 

"ஓன்று வென்றுவரவேண்டும்: அன் தி உயிரையிழக்கவேண்டும்:தோற்று 

. வருவதில்லை'என்று தாம்உறுதிகொண்டு தூமிராட்ச மகாபார்ச்வர் இராவண 

- க்குச் சபதஞ்செய்து தெரிவித்தனரென்க. ஒன்றோஎன் பதன்பின் வரு 

- வித்துஉரைச்சப்பட்டது. பீ - ம்:--1விட்டினி, 2விடுத்தனை. .3வெய்யோர். 

ட 4என்று. 5கேளினி, கேட்கலை. 6உணர்க்தார், உசந்தார். ். (௨௨௪௧) 

௨௦, -டஇமாவணன் அவர்களுடன் சேனையை யேவுதல். 

அன்னவர் 1 தம்மொடு மையிரு வெள்ளம் 

மின்னு படைக்கை யரக்கரை விட்டான் 

சொன்ன தொகைக்கமை யானை சுடர்த்தேர் 

2 துன்னு வயப்பரி யோடு 3தொகுகத்தான். 

(இ-ள்.) (இராவணன்),--அவர்சளுடனே மின்னும்படைக்சலக் தரித்த 

வரான பத் துவெள்ளச்தொகையுள்ள அரச்சரை அனுப்பினான்; (முன்)சொன் 

் னதொகசைக்கு ஏத்ற யானைகளையும் சுடரைக்சொண்டதேரையும், கெருவ்யெ 

வலிமையுள்ள குதிரைகளுடனே சேர்த் அனுப்பினான்; (௭ - 2,)—19-:— 

1 தாமொடும். 3மன்னும்வயப், அன்ன வயப், துன்னியவப். 3வகுத்தான், தொ 

குத்தார். ; (௨௨௭௨) 

௨௧.இதுவுல், அடுத்த கவியும்-ஐநுதோடச்: யஜ்கசத்துநுழதலியோரு 3 
சதுரங்கசேனைகளும் பக்கபலமாகச் சேன்றமை கூறும். 

-நகெய்யழல் வேள்வி கெடும்£பகை நேர்விண் 

தைவரு சூரிய சத்துரு 3வென்பான் 

பெய்கழன் மாலி பிசாச னெனும்பேர் 

வெய்யவன் *வச்சிரம் வெள்ற வெயிற்முன். 

் (இ- ள்.,செய்சொரியப்பெற்ற அனலைக்கொண்ட பெரிய. வேள்விக்குச் 

*த்துரு (யஜ்ஞசத் தரு], கேர்ச்ஆ விண்ணிற் சஞ்சரிக்சின்ற சூரியனுக்குச் 

*த்துரு [சூரசியசத் துரு], ௮ணிக்த வீரக்கழலையுடைய மாலி, பிசாசனென்னும் 

, 2பரைக்கொண்ட கொடியவன், வச்சரத்தைவென்ற கோரப்பற்களையுடைய 

வன் [வஜ்ர தம்ஷ்ட்ரன்],--(௭ - று9--என்பான்-முதல்வேத்றுமைச்சொல் 

“லுருபு. பி-ம்:-1செய்யெரி,செய்யெழில்.3பகசையோன்,படைதேர்
, பகைதேர். 

 8என்றார், என்றோர், ஏற்றால், ஒன்றோ. 4வச்ரெமென்ற. (௨௨௭௩) 

௨௨. என்றவ ரோடு மெழுக் துல கேழும் 

வென்றவ 1னேவலின் முன்னம் விரைக்தார்



த்க் கம்பராமாயணம் யுத்த 

சென்றன 2மால்கரி தேர்பரி செல்லக் 

3குன்றின மென்ன நடந்தனர் கோட்பால், 

(இ.-.ள்.) என்றவருடனே (மகாபாரிசுவ தூமிராட்சர்கள்)--எழுர் து) 

உலகேழும் வென்றவனான இராவணனுடைய ஏவலினால் முன்னம் விரைந்து 

சென்றார்: பெரிய யானை தேர் பரிஎன்றவைகளும் ஈடச்தனவாய் (உடன்) 

போச, வலிமையோடு மலையினம்போல நடந்தார்கள்; (௭ - று.)--பி - ம்:-- 

1ஏவலினே௫, 2மா. 3குன்.தினமாசஈடக்ததுகொட்ப, குன் தினமாகநடர் தன 

கொட்பால், குன் தினுமுயரியர்வீரியர்கொட்பால், .... (௨௨௪௪) 

௨௩.--அரக்கநடன்சேல்லும் பேநஞ்சேனைவநணனை, 

இதுழதல் ஆறுகவிகளிற் கூறப்படம். 

விண்ணை விழுங்கிய 1 தூளிய விண்ணோர்: 
கண்ணை விழுங்கு தலிற்கரை 3காணார் 
*எண்ணை விழுங்கிய சேனையை யாரும் 
5பண்ணை விழுங்க வுணர்ந் இலர் 6பண்பால். 

(இ-ள்.) விண்ணைவிழுங்கிய தூளியானது அச்தவிண்ணோரின்்கண்ணை 

மறைத்தலால்,(அவர்கள், சேனையின்) கரையைச் காணாதவராயினார்; (இப்படி த் 

தேவரே சாணமாட்டாமையால்), எண்ணைக்கடந்தசேனையின் அமைக் துள்ளவ 

கையை எவரும் முறைமையால் ஈன்குஉணராதவராயினார்; (௭ - று.) 

பேருணர்வுபடைத்தவரென்னப்படும் தேவர்களே உணராதபோது, 
மற்றவர் ௮ச்சேனை அமைக்துள்ள அளவைக் காணமுடியாமைஇயல்பேயெ 

'ன்ச, அவ்விண்ணோரென்பது ௮ விண்ணோரென்று தொகுத்தல்விகாசப்பட் 

“டது. பண்-அமைர் துள்ளரீ தி, பி-ம:--1 தளியின், தூளியர். எண்ணை. Sar 

ணும்,காணா. 4 மண்ணை விழுங்கயெழுச் தயர்சேனை, மண்ணைவிழுங்கயசேனை 

'வரும்போர்,எண்ணைவிழுங்கெசேனையர்யாரும்.5மண்ணை,6வாஜோர். (௨௨௭௫) . 

௨௪. கால்கெர் தேரொடு 1கால்வரை யோடும் 
மேல்கிளர் பல்கொடி. வெண்டிரை வீ௪ 
மால்கட லானது 3மாப்படை வாள்கள் 
பால்கிளர் 3மீனிடை யாடி.ய பண்பால், ் 

(இ-ள்.) சச்கரத்தோடுவிஎங்குகன்ற தேர்களோடு சால்படைத்தமலை 
போன்ற யானைகளிடத்தும் மீதுவிஎங்குசன்ற பலகொடியாயெ வெள்ளிய 
அலைகள் வீச, பெருஞ்சேனையிலுள்ளவாட்படையாகய (அச்சடலின்) இடத். 

- விசாங்குகின் மீன் இடையே சஞ்சரிச்சன்றசன்மையால், அச்சேனை,--பெரி 
யகடல்போன் றது; (௪ - ௮.)--இச்செய்யுள் லெபிரதியித் காணப்பட்வில்லை. 
Bre Qi. பி-ம்:--1சார்வரையோடு, 3மாமழைவானம், மாமழைவானப். 

் 3கின்னிடையோடிய,. 
ப் (௨௨௪௭) 

  

   

௨௫. பேரி கலித்தன.1பேருல GEE GLP 
ரி கலித்தனவாமென 3யோனை 
*காரி கலிக்கட லோடு கலித்த 
மாரி 6கலித்தென வாத கலித்த,



காண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் காட 

(இ-ள்.)பெரியஉலகைச்சூழ்ந்த சடல் ஒலித் தனபோலப் பேரி ஒலித். தன: 

யானைகள் சாரோடு போட்டிபோட்டுக் உடலோடு சலித்தன; மாரி சலித்தாத் 

போல வாூகள் ஒலித்தன; (௪ - து.)--பி-ம்:--/பேருலகஞ். 2வாரி.3யானைக். 

4காருருமேறு கலித்தெனவொப்ப. 5சலிப்ப. 6சவித்தன, _ (௨௨௪௪) 

௨௬. சென்றன சென்ற 7சுவட்டொடு செல்லா 

. நின்று 2பிணங்கிய 3கல்வியி *னில்லா 

ஒன்றினை யொன்று தொடர்ந்தன வோடைக் 

குன்று ஈடக்தன போற்கொலை யானை. 

(இ - ள்.) கொலைபுரியுர்தன்மையனவான யானைகள்,---சென் றபடை 

கள் சென்ற சுவட்டினிற் செல்லாமல்நின்று பிணங்கயெனவும் (பாகரின்) 

கல்விக்கு அடங்காதனவுமாகி, நெற்திப்பட்டமுள்ள குன்றுஈடந்தனபோல 

ஒன்தினையொன்று தொடர்ந்து சென்றன; (௭- று.)--பி-ம்:--1சுவட்டின, 

சுவட்டினைச். பிணங்கள். 3சவ்வையின். 4*நில்லாது. (௨௨௭௪௮) 

௭௨ மாக நெடுக்கரம் 1வானின் வழங்கா 
மேக 3நெடும்புனல் வாரின 3மேன்மேற் 

போக 4விலங்கின வுண்டன 5போலாங் 
காக நெடுங்களி யானை சளிப்பால், 

(இ- ள்.)காகங்கள்குழப்பெத்ற மிச்ச மதச்களிப்புப்பொருக் திய யானை 

. கள்,---களிப்பினாலே வானம்வரையிற்செல்லுமாறு நீண்டுள்ள (தமது) 994 

- கையை வானத்திலே செலுத்தி மேகத்திலுள்ள மிச்சபுனலை முகர்தனவாய், 

'மேன்மேற்செல்லுதலை விட்டிட்டு (அப்புனலை) உண்பனவாயின?; (௭ - து.) 

போல், ஆம் - அசைகள். வெறி கொண்டு கொல்லும் பிராணிசளின் தசை 

யை யுண்ணக் காகங்கள்சூழுமென்ச. மாகம் - வானம். பி-ம்:--1மாணின். 

2இரும்புனல், 3வீ௫.*4விலல்னெர் விண்ணவர். 5போதச், போலக், போவக், () 

௨௮. எரிந்தெழு பல்படை யின்னொளி 1விரர் 

அருங்கல 3மின்னொளி தேர்பரி யானை 
பொருந்திய பண்ணொளி 3தாரொளி பொங்க 
*இரிஈ்தது பேரிரு ளெண்டிசை 5யெக்கும். 

(Q - or.) விளங்கியெழுன்ற பலபடைச்சலங்களினொளியும் வீரரின் 

அரிய அணிசலங்கள் மின்னுகின்ற ஒளியும், தேர்பரியானைகளுக்கு௮மைர் த 

'அலங்காரங்களிஜனெளியும், இண்டணெிமாலைகளினொலியும், மிகுதியாயிருதத 

அால்,எண்டிசைமுழு துமுள்ள மிச்சஇருள் கிலைகெட்டு ஓடிற்று; (௪-.று.)--பி-ம்: 

யாணர். கேன்னிழல். 3தாரொலி. 4இரிர்தன. தோறும். (௨௨௮௦) 

(௨௯--டுராமன்*இந்திரசித்தே சேனையோடூ மீண்டூவரகின்றனு?என்று 
விபீஷணனை வினவுதல். 

எய்திய சேனையை யீ௪ னெ௫ிர்க்தான் 
1வெய்தவண் வைத்தவன் மாயையின் வெற்றி 
செய்தவ *னேகொதெரித்தி யிதென்றான் 
3ஐயமில் வீடண 6னன்ன 7அுரைத்தான்.



ae கம்பராமாயணம் ' யுத்த 

(இ-ள்.) (யாவர்க்குர்) தலைவனாகிய ஸ்ரீராமன்,--(அவ்வாறு)வகத சேனை 

யைஎதிரேசண்டு, *உச்ரங்கொண்டு இந்தச் சேனையில் வர்துள்ளவன் மாயை 

யினால் வெற்றியை உண்டாக்கிச்கொண்டவனாகிய இக்திரசத்து தானா? 

இதனைத்தெரிவிப்பாய்? என்று வினாவினான்; சந்தேகமற உணர்ச் தவனாயெ 

விபீஷணன் அதுகுறித்துச் சொல்பவனானான்; (௪ - று)--பி-ம்:---1வெய் 

Behe. 2a திண். 3வெற்றதஞ்.*என்கொல்.5எய்யென.ஐயனவ்.6அன் தி.து. 

உரைப்பான், . (௨௨௮௪) 

வேறு, . 

௩௦.--இதுமுதல் ஆறுகவிக்ள்-ஓநதோடர்:விபீஷணன் ழகீ்$யமானவரை 

இ யெல்லாம் டுன்னர்டுன்னுரேன்று தெரிவித்தலைக் கூறும். 
.... .மூழைக்குலச் யேம் வெம்போர் வேட்டது முனிர்த தென்னப், 

'புழைப்பிறை யெித்றுப் பேழ்வா யிடிக்குலம் பொடிப்ப வார்த் 
அத், 3தழற்பொறி வாளிப் புட்டில் கட்டிவிற் ரும்சச் சார்வான், 
மழைக்குரற் றேரின் மேலான் மாபெரும் பக்கன் மன்னோ. 

(இ-ள்.) குகைபில்வாழ்கின்ற சறர்.த சங்கம் சொடியபோரை விரும் 

பியதாய்ச் 2ற்றற்கொண்டதுபோல, பிறைபோன்த எயிற்றைக்கொண்ட 

 பிளவுபட்டவாய்ப்புழையினாலே இடிக்குலமும் பொடி.பாகும்படி [பேரொலி 

யுண்டாக] ஆரவாரித் ௮,---கெருப்புப்பொதியைச்சக்சவல்ல வாளிப்புட்டிலை 

[அம்புத்தாணியை] (மூ.துூற்) சட்டிக்கொண்௫ வில்லைப் பிடித்தவண்ணம் 
மழைச்குரல்போன் ற(-க்கரத்தொனியைச்கொண்ட தேரின்மீதரகவருபவன், 
'மஹாபார்சுவனென்பவன்;(௪-று.)-மன் ஓ-ஈ.ற்றசைகள்.பி-ம்:-1மொய்ப்போர், 

மாப்போர். 2பொருகளிறென்ன. 3தழைப்பொதி, தழைப்பொழி. (௨௨௮௨) 

வேறு. 

் Bg சிகை!நிறக் கனல்பொழி தெறுகட் சசெக்கரான் 

பகைகிறத் தவருயிர் பருகும் 3பண்பினான் 

ககைநிறப் பெருங்*கடை 53வாயை கக்குவான் 

புகைநிறக் கண்ணவன் பொலம்பொற் நேரினான், 

(இ-ள்.) சுவாலையினாலே நிறத்தைப்பெற்ற நெருப்பைக் 53 6D or Dor 
gb gPésadamawrer somaar செந்சிறமாகஇருகச்சப்பெற்றவனும், 
'பகைத்தன்மையைக்கொண்டவரின் உயிரைப் பருகுன் ததன்மையையுடை 

யவனும், இரிப்பினால் கிறம்பெற்ற பெரியகடைவாயை (அடிச்ச )ஈக்குபவனு 
மான அழயெபொத்தேரிலிருப்பவன்,--த.கிராட்சனென்பவன்; (எ-று) 

, அம்ராட்சன்என்பதை மொழிபெயர்த் த ' புகைநிறச்கண்ணவன்? என் 
ரர். பி-ம்:--1சிறத்தனல். 2 தியினான்: 3பண்பினால், 4*சடல், 3வாயில், 6சண் 
ணனப். 

(௨௨௮௩) 

௩௨. பிச்சரிற் 1 றிகை த் தவன் பெற்றிப் பேச்சினான் 

முச்சிரத் தயிலினான் மூரித் தேரிஞான் 

~
~



ர். உரண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ௧௫ 

2இச்சிர மும்மதே *யெனவக் Ogu gia or 

வச்சேச் *தெயிற்றவன் 5மலையின் மேனியான். 

(இ-ள்.) பித்தரைப்போன்று 'இகைத்தவலியசன்மையையுடைய பேச் 

சையுடையவனும், முச்சரத்தைக்சொண்ட எயிற்படையையுடையவனும், 

வலியதேரினையுடையவனும், :இச்த.த்தலை உம்மதோ?? என்றுவச்.அ (போரித்) 

பொருக்துபவனும், மலைபோன்ற மேணியையுடையவனுமானவன்)---வச்சிர 

தம்ஷ்ட்ரனென்பவன்; (௭ - று.)--போரில்என் தலையைச்சொள்ளலாமென்று 

நீர் கருதுவது சிதிதும்பொருக்தாதென்பது, *இச்சிரமும்மதே? என்றதன் 

கருத்து: ஏகாரம்-வினா, இனி, இச்சாமும் அதே என என்றுபிரித்து-இச்தச் 

சிரமும் எயிறுபோல வச்செமானதே என்னுமாறு [வலிய தலைபடைத்து] என்து 

உரைப்பாருமூளர். பி - ம்:--1இகைத்தனபெந்திப்பேச்சினான், திகைத்தனன் 

பெற்றபோரினான், இிகைத்தவன்பெற்றபேச்சினான். 2இச்சிரமுறுவதோ. 

3என்பது, என்ன. 4எயிற்தினன். 5மழையின். (௨௨௮௪) 

௩௩. காலையு மனத்தையும் பிறகு காண்பதோர் 

வாலுளைப் !புரவியன் மடித்த வாயினான் 

வேலையி னார்ப்பினன் விண்ணை மீக்கொளுஞ் 

சூலமொன் அடையவன் பிசாசன் 2ோன்.றுவான். 

(இ-ள்.) காற்றையும் மனத்தையும் பின்னிடச்செய்வதாகிய [வாயு 

வேகம் மனோவேகம் இவற்தினும் விரைர்தசெல்வதாக.ப] வெள்ளிய பிடரி 

மயிரைச்கொண்ட ஒப்பற்ற குதிரையையுடையவனும் மடித்தவாயையுடைய 

வனும் கடல்போன்ற ஆரவாரத்தையுடையவனும் வானுலகத்தைவெல்லவல்ல 

சூலமொன்றுடையவனுமாடத் தோன்றுபவன், பிசாசனென்பவன்; (௪-.று.)-- 

இச்செய்யுள், லெபிர இசளில் “சூரியன்பகைஞன்”? என்ற அடுத்தபாடலின் 

பின் சாணப்படுகன்றது. பி-ம்:-1புரவியின். தோளினான், தோன் தினான். 

௩௪. சூரியன் 1பகைஞனச் சுடர்பொற் ஹேரினன் 

நேரினு முழக்க னெருப்பின் வெம்மையான் 

அரிய வேள்வியின் பகைஞ னாமரோ 

சோரியுகம் *கனலியுஞ் சொரியும் கண்ணினான். 

(இ-எ்.) கடலினும் மிக்கமுழக்கத்ை தயுடையவனும் நெருப்பினும்மிக்க 

வெம்மையையுடையவனுமாய் அர்த ஒஸிர்கன்ற பொ த்தேரிவிருப்பவன், 

குரியசத்துருவென்பவன்; ஆரியனே! இரத்தத்தையும் நெருப்பையும் சக்கு 

Dory கண்களுடைய அவன், யஞ்ஞ்சத் துருவென்பவன்; (௪-ு.)--பி-ம்:-- 

.1பகைஞனுச்துரிதத், பகைஞன்முன்றுரகச், பகைஞன்முன்தொடுத்த, பகை 

ஞன்முன்னுறுத்த. தேோர்தரு, மீரிரு, கரச. 38ீர்மையான், அண்ணினான்.*சன 

ல்களும். சிலபிர.தியில் சான்சாவதடி. இரண்டாவ அடியாக உள்ளது. ட 

௩௫. 1 சாலிவண் கஇர்நிகர் புரவித் தானையான் 

3மூலவெல் 3கொடுமையிதற் றவத்இன் முற்தினன்
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*சூலியும் வெருக்கொளத் தேரிற் மோன்றுவான் 

மாலியென் 5றடி. முறை வணங்கக் 6கூ றினான். 

(இ-ு்.) செக்நெற்பயிரின் வளப்பம்பொருக்தியகதிரை யொத்த குதி 
ரைச்சேனையையுடையவனும்,௮ரா தியாயுள்ள மிச்சசொடுமையினைச்கொண்ட 

தவத்தினால் மு.ற்றுப்பெற்றவனும் [தவப்பயனை நிரம்பப்பெற்திருப்பவனும்] 
39 Aa gia Ger buy தேரில்தோன்றுபவன்,மாலியென்பவனாவன் என்று 

(ஸ்ரீராமன் து)பாதங்களில் முறைமையுடனே வணக்கச்சகூதிமுடித்தான் (aS 
ஷணன்)); (௪- 2.)--பி-ம்:--1 சாலியின். மோலி, 3கொடுமையான். 4*சூரியும். 

5அடி.யிணை. 6கூறுவான். (௨௨௮௪) 

 ௩௬.--அரக்கவாநரர்கட்தக் கைகலந்த யுத்தம்நடப்பது 
ஒன்பது கவிகளினுற் கூறப்படும். 

ஆர்த்தெ£இர் நடந்ததவ் வரியி 1னார்கலி 

இர்த்தனை வாழ்த்இ 2யொத்இரண்டு சேனையும் 
போர்த்தொழில் 3புரிக் தன புலவர் போக்கலார் 

வேர்த்.துயிர் பதைத்தனர் நடுங்க *விம்மியே. 

(இ-ள்.) பரிசுத் தஞூர்த்தியான இராமபிரானை வாழ்த் இவிட்டு அந்தக் 

குரங்குச்சேனாசமுச். திரம், ஆரவாரித்துக்சொண்டு(அரக்கர்சேனைக்கு) ௪ திரே 
நடச்தது; (பின்பு) இரண்டுசேனையும் ஒத் துப் போர்த்தொழில்செய்தன; புல 

வர்,--(அக்தப்போரின்சடுமையைக்கண்டு வான த்தைவிட்டுச்)செல்லமாட்டா 

தவராய்,ஈடுவ்விம்மி வேர்த் துஉயிர் தடி த் தனர்; (௪-று.)--வானவர்க்கு வேர் 

த்த்ல்மு,தலியன நிகழ்ச், தமை, ஒருகால் வானரர்கட்குத்தோல்விநேர்க்திடுமோ 

என்ற ௮ச்சத்தினாலெனினுமாம்.பி-ம்:--1 தானையுச்.உற்று, 3புரிர்தது, புரிக்த 
னர்.*விம்மவே,விம்மினார். (௨௨௮௮) 

௩௭. கல்/லெறிக் தனகடை யைேருமித் 3காரென 
வில்லெறிக் தனகணை விசும்பின் *மேகத்துச் 
செல்!லெறிக் தனவெனச் இதறி விழ்க்தன 
பல்லெறிக் தனதலை மலையின் 3பண்பென. 

(இ-ள்.) கடைச்சாலத்தில் [யுகாம் தசாலத்தில்] உருமைக்கொண்ட 
"கார் கல்லையெறிர்தனபோல(அரக்கர் தமது) வில்லினின் றுவெளிவிட்டகணை 
கள்,--விசும்பின்மேகத்தினின்று இடியெதிர்தாற்போன் திருச்ச, மலையின்தன் 
மையையொப்ப (வானரங்களின்) தலைகள் பல்லையெறிர்தவண்ணம் asa 
வீழ்ந்தன; (௪ - ௮.)--மேக)த் இனின் றுமலைமீ து இடிவிழுக்தால் அம்மலை பல 
படி செததிவிமுதல்போல, அரக்கரெதிர்தகணையால் வானரம்களின்தலைகள் 

திம்பற்சளுசகீழ்ச்தன வென்றவாறு. மேகத்தினின்று ஒளியுள்ள இடிகள்விழு 
அன போலப் பற்கள்? தீற,மலைவிழுக்தனபோல த தலைகள்விழுக் தன என் துஉரை 

ருரு முதலடியைத் தணிவாச்யெமாச்கொண்டு, வானரர் USTs SET 
தீதுமேகம்போலக் கல்லையெறிர் தன ரென்பாருமுளர். பி-ம்:--செல்-இடி , 

1எதிர்தனர், 3உருமின். 3காலென. 4மேசத்த, “பண்ணைய,பண்பின.(௨௨௮௧)



காண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ௧௭௪ 

௩.௮. கடம்படு 1கரிபடக் 2கலின மாப்பட 
இடம்படு சில்லியி 3னீர்த்.த தேர்பட 
உடம்படு மரக்கசை யனக்த ஸனுச்சியிற் 
படம்படு மெனப்*படுல் கவியின் 5கற்பல. 

(@ - &.) மதம்பெருகுனெ.ற யானை இறக்துபடவும், சல்லணைபூண்ட 

குதிரை இறக்துபடவும், விசாலம்பொருக் திய சச்சரத்தாலிழுத்துச் செல்லப் 

படுன்ற தேர் படவும்,உடம்பு அடப்பட்ட அரக்கரை அகச் சனுச்சியித்படம் 

அழிக்தொழியுமென்னுமாறு குரங்குகளெதிர்த பலசல் படுத்தும்[வீழ்த தும்]; 

(எ-து.)--படும்-- படுத்தும்: பிறவினைப்பொருளில்வக்த தன்வினை: இவ்வாறு 

வருவதனை வட நூலார்அக்தர்ப்பாவிதணிச் என்ப. பீ-:--1இரி.பேரவிக்சால், 
3எழினித்தேர், எழிலித்தேர், எழுணிபிற், 4*படு, 5கற்படை. (௨௨௯௦) 

௩, 1 கொலையொடுக் காகெடும் புயத்தின் குன்றொடும் 

நிலைநகெடுங் காலொடு நிமிர்ந்த வாலொடும் 
மலையொடு மரத்தொடுங் கவியின் 3வன்னெடுக் 
தலையொடும் 3 போம்விசைத் *தெறிக்த சக்கரம். 

(இ-ள்.) விரைவுகொண்டு (அரக்கர்) எதிந்த சக்கரம்,--குரங்குகனின் 
கொலைத்தொழில் ஒடுங்காத கெடியபுயக்குன்றொடும் கெடியகிலையையுடைய 

பாதங்களுடனும் நிமிர்ந்த வாலுடனும் மலையோடும் மரத்தோடும் வலிய 

நெடிய்தலையொடும் போகும்; (௪-று.)--அரச்சசெதிர்த சச்சரம்,குரங்குசளின் 

புயம் முதலியவற்றை அறுத்துச்கொண்டு செல்லு மென்க .பி-ம்:--1கொலை 
யொடுல்கரனொடும்புகதின். 2மார்பொடுச், மன்னெடுக். 3போர். 4எதியும். (0 

௪௦. ஆண்டகைக் 1கவிக்குலக் தலைவ ராக்கையைக் 
இண்டன 3புவியினைக் கிழித்த 3மா இரசக் 
தாண்டுவ குலப்பரி 4மன த்இற் முவுவ 
5 தூண்டினர் 6கைவிசைத் தெறிந்த தோமாம். 

(இ-ள்.) திக்குச்களைத் தாண்டுவனவும் மனத்தைப்போல் தாவுச் 

தன்மையுள்ளனவு மான சிறர்தகுதிரைகளைத் தாண்டினகுதிரைவீரரின் 

கைகள் விரைவுபட எ.றிர்த தோமரமென்னும் படைக்சலம்,---அண்மைக்குண 
முள்ள கவிக்குலத்தலைவரின் உடலைச் €ண்டனவாய்ப் புவியைக்இழித்தன ; 

(௪ - து.)-- இச்செய்யுள் இல்லியந்தடந்தேர்”? என்.ஐ அடத்தபாடலுக்குப்பின் 

லெபிரதியி லுள்ள. பி-ம்:--1சவிச்குல வீரராச்கைகள், புவியிடை. 3மாத் 

திரம், மாக்ரரி, மாக்கரி.*மன த் இத்றாய்மிக. 5தாண்டுவ. 6சைவிசைத்தெதியும், 
| சைவிசை ததெரிர்த. 

௪௧. சல்லியக் 1தேர்க்கொடி. சிகையச் சாரதி 
பல்லுடை நெடுந்தலை மடியப் பாதகர் 

லில்லொடு கழுத்3இறப் பகட்டை விட்டுமால் 
கல்லெனக் கவிக்குலம் விசுங் கல்லரோ. 

(இ-ள்.) சல்லென்ற ஒலிதோன்றச் சவிக்குலம் வீசுங் கல்லான த... 

சில்லியையுடைய அழகிய தேர்களின் கொடிகள் சிதையவும்,சார தியினுடைய . 
* 8 

(௨௨௧௨)



௧௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

பல்லுடைக்து நெடியதலை அறுபட்டுவிழவும், பாதகரான அரக்கருடைய வில் 

லோடு கழுத்துஇறவும் (செய்து), யானைகளையும் ஒழிக்கும்; (௪-று.)--பி-ம்: 

_.தேர்கொடி.பரிகள். பேல்லொடு, 3௮.ற. (௨௨௯௩) 

#2. 1கரகமுச் இயமலை முழையிற் கட்செவி 
் உரகமுந் இனவென வொளிக்கு மொள்ளிலை 
3௮ரகமுக் துறுர்கெடுல் கவியி 5னாக்கையில் 

6 ரகமும் இன?செடுத் தெநியுஞ் 8சூலமே. 
LL WQ@- &.) குதிரையையேதிச் செலுத்தியஅரச்சர் எடுத்தெறிவனவான 
ஒள்ளியஇலைகளையுடைய சூலங்கள்,---ஆலாங்சட்டி மழை பெய்யப்பெற்ற மலை 
முழைஞ்சுசளிற் கண்ணையே செவியாசவுடையஉரகம் விரைந்து புகுந்தன 

வென்னும்படி, நெடிய வர்னரர்களின் உடலில் (அவர்கள்)அழியும்படி பாயும்; 
(௪-று:;)--௮ரச-அரங்கஎன்பத்ன் விசாரம். இக்கவி:வால்பிடி த்.து??என் ஐ அடு 

த்தபாடலின்பின் சலபிர தியிலுள்ள ௮. பி-ம்:--1சாகமுச் திய: ஊம். 3ஆகமு 

கீதின,அரகமுக்தின, ஆசமுர்துவ,ஆகமுக்துறு. *கெடுங்கவிகள், சவித்தலைவர். 

5மார்பினில். 6தூகமுச் தினர். 7விசைத்தெதியும், தோமரம். (௨௨௬௪) 

ல்க வால்பிடித் தடி க்கும்வா னாத்தை மால்கரி 
4 ன. தால்பிடித் தடிக்குமக் 1/கரியி னைக்கவி 

ட்ப டட சதோரல்பிடித் தரக்கரை யெறியுஞ் 3சூர்முசு 
wien வேல்பிடி த் தெறிவரம் முசுவை வெங்களுார். 

பூ "“(இ-ள்:) 'பெரியயானை, வானரத்தை வாவிஞாற்பிடி த்து அடிக்கும்; (அ.தி 

னின்த்'தப்பி) வானரம்' அக்சரியைச் காலைப்பிடித்து அடிக்கும்; (அன்றியும்), 

சூசத்தன்மையுள்ள குரல்கு, யானைகளை(ச் கையித்) பத்தி (அவற்றால்) அரக்க 

ரைமோதும்: அம்முசுவைக் கொடுங்கண்ணையுடைய அரக்கர் வேல்பிடி த் 

தெதிவர்; (௪-று.)--தோல்-யானை. பி-ம்:--/கரிசளை. கோல். 3குற்பொதி, 

கோண்முகசு, ' (௨௨௧௬௫) 

௪௪, முற்படு கவிக்குல 1முடுக விசய ட் 
்*  ? கற்படக் கேளம்படு மாக்கர் கார்க்கடல்' 

5 பற்படு தலை டப் 3படுவ பாதகர் 

் ...., விற்படு கணைபடக் *குரங்கன் வேலையே. 
as (இ -ள்:) முற்படுக்ற சகவிச்குலமானது விரையவீசிய கற்கள் படுவத 

னுல்,அரச்கரின் கருங்கடல்போன்ற சேனை, களஜ்திற் படும்:பாதகரான அரக் 
கரின்' வில்விலிருச்து வெளிப்படுகன். உ கணைகள் படுவதனால், குரல்குச்சேனை 

பற்களைச்சாட்டுஇன் ஐ தலையறுர் இட உயிரிறப்பனவாகும்; (௪-று.)--ப-ம்:_. 
1 முட்டிவீதெ, முடுகவீக்கெ. 2களப்படும், 3படுவர். (குரக்கு. (௨௨௧௯) 

௪௫--நான்தகவிக3-போரிலே அரக்கரின்சதுரங்கசேனையடைந்த 
தன்மையைக் கூறும், 

ட அச்ச இரிபடக் இர்பொற் 1தேர்நிரை 
nen 4ீ௮க்றச் செல்லெ, வாடல் 3வோம்பரி 

 



காண்டம் க்க.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ' ‘Bite 

எச்சு Buble *யெய்த் 3வித்துணா ட்ட 
* 6முச்று வாழ்க்கையின் மூண்டு ளோரென, 

“(@- ள்.) (மனவஷூச்கம்) குறைதற்குக்சாரணமான வறுமைத்துன்பம் 

இடையில் கேர்வதனால் ஈத்துண்ணாமல் மூச்சுஇறுகின் ற. உலசுவாழ்ச்சையில் 

மூண்டுள்ளோர்போல,--கெருப்பைக்சொண்ட மலைசள்படுவதனால் விளங்குக 

ன்ற்பொன்மயமான' தேர்களின் கூட்டம் அ௮ச்சுஇற்றுப்போசகவே, வலிமைபொ 

Ge Bu தாவும் பரிகள்,(அத்தேரையிழுத்துச்)செல்லமாட்டாவாயின; 71எ-று.) 

Qa -C@ தர்ப்படையடைச் தகிலைகூ தியது. வறுமையு த்ஜோர்க்குஇல்வாழ்க் 

கை இனி தசஈடவா ததுபோலக் குதிரைகட்கு அ௮ச்௫ற்றதேரை யீர்த்துச்செல் 

லுகை யியலாதாயிற்றென் றவாறு, ஏழைமையால்வாமும் வாழ்ச்கையை ‘eps 

கைப்பிடி த்தாற்பிராணன்போகிறது” என்று சொல்லுன்ற உலகவழக் 

குப்பற்றி, “முச்சிறுவாழ்ச்கை? என்ற. மூச்சுஎன்பது முச்சு? என்றா 

யிற்று, ச்ருஸமாநுஎன்ற வடசொல், *இச்சு”? எனத் இரிக்த தென்பர். பி-ம்:--- 

1தேர்க்ழை. 3அச்சுறச். 3மாப்பரி, மால்பரி, 4எய்.தி. 3ஈர்க்கொணா, ஈத் தினம். 
6முச்சறு, முச்சுறு, 7 வாழ்க்கையை. (௨௨௧௭) 

௪௬. மீயவர் 1யாவரும் விளியவெங்கரி ட உளத் 
2சேயிருல் குருஇியிற் றிரிவ 3சேர்வில 
*நாயக ராளொடு 5மவிய 6ஈவ்விகள் 
பாயொடு வேலைபித் திரியும் 7பண்பின, 

(இ-ள்.) (தம்) மீதிருப்பவர்யாவரும் இறச் அபட, கொடிய ன 

கள் செச்கிறமுள்ள மிச்ச இரத்தவெள்ளத்தில் திரிவனவாய் (அப்பாற்) கோ 

மாட்டாதனவாயினவை,--(தன்)மாலுமிகளெல்லாம் பணியாளருடனே அழிர் 

தஇிடமரக்சலங்கள் பாய்மர துடனே கடலிற் திரியுரசன்மையையுடையனவா 

யின; (௪-று.)--இ௫, யானைச்சேனையடைசர் தகிலைகூதியது. களிறுக்கு மரச்க 

லம் உவமையாதலை, *6மொய்களிறுடைிரைமாக்கலம்'” என்றவிடத்துங் 

காண்க, மாக்சலத்திற்கு யானையும், பாய்மரத்திற்கு அவ்யானையின்மீ துகட்டிய 

கொடியும் உவமையாம். பி-ம்:--1யாவருமலைய. 2சேயருவ், சேயறுக், 3சேர் 

இல, சோர்வில, 4காயச.ராரொடும், ஆயதனாளொடும், ஆய தனாளெலாம். 3வீய. 

6சவ்விதம், அம்பிதம், ஈவ்விதான். 2பண்பென, பான்மைபோல். (௨௨௧௮) 

  

௮௭. படையொடு மேலவர் மடியப் :ல்பரி 

1இடையிடை தாவெழுகச் 3தழுக்து 3பண்பன 
கடனெடுவ் குருதய *கனலி காலுறு 

வடவையை நிகர்த்தன வர 5வாயுன. 

$ 

(இ-ள்.) பலபரிகள்,--படைச்சலத்துடனே(கூடிஈடத் இவர் த தன்) 
மேலேயுள்ளவச் மடிஈ் இடக் கடல்போன்ற பெருங்குருதியிலகப்பட்டனவும் 
நடுக்டுவேதாவியெழுர்து (அர்தஇரச்சவெள்ளச்சேநற்திே ல) அழுர்துக்தன்மை 

- யையுடையனவும் உதிரங்கக்கும்வாயையுடையனவுமா,கெருப்பை வாயினாற் 
சக்குர்தன்மையுள்ள (சடலிடையேவாமும்) வையை யொத்தன்) (௭-று.)
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இது-குதிரைப்படையடைச்த கிலைகூறிய த. தன்மைத்தற்தறிப்பேற்ற 

வணி. வடலை-பெண்குதிரை: இத சடலினிடையேயிருக் து மழைமு.தலிய 

வ.ற்ராற் கடலின்நீர் மிசாதவாறு தன்வாயிலுள்ள சனலினால் வற்றச்செய்யுமெ 

ன்பது, புராணநூற்கொள்கை. 1 இடையிடை தரவிழுர் து என்றபாடத்துற்கு- 

'போர்க்களத்து அவ்வவ்விடர்தோறும் (வானரங்கள் மலைமு ,தலியவற்றை)வீசிய 

தனாத் €ழ்விமுக்துஎன்க. பி-ம்:--2இழிர் த. 3பபண்ணன), பண்ணின. *சனலி 

கால்வுறு, சனலிற்காய்வுறு, கனலுங்கால்வன. 3வாயின, (௨௨௧௯) 

௪௮. எயிற்றொடு மெடுக்தலை யிட்ட கல்லொடும் 

வயிற்றிடைப் 1புகப்பல பகலும் வைய 
3பயிற்றிய ராயினும் தெரிக்கும் பண்பிலார். 
*அயிர்ப்பர்தங் கணவரை யணுகி யந்கலார். 

(இ-ள்.) எயித்றோடுகூடிய கெடியதலைகள் (வானரர்)வீசிய மலையோடு 

கூட (வீட்டின்) ஈடுவிடத்திற் புசவே, பலகாளிலும்(உடனிருர்து)கழித்த பழச் 

கத்தையுடையவராயிருந்தும் (௮த்தலை இன்னாரதுஎன்று) ஆராய்க்து அதி 
'தற்குஏற்ற (இறிவாயெ) பண்பு இல்லாதவரான அவர்மனைவிமார்கள், தங் 

சணவரை ஈணு) (இதுயாருடையஉடலோ? என்று) சச்தே௫ப்பர்; (எ-று.)-- 

இ.த,சாலாட்படை வீரர் நிலைகூதியத. இனி,வயிற்திடைப்புச அரக்கரின் தலை 

தம்வயிற்திடத்துப்புச என்று உரைத்து, சபந்தன்போலாச என்று கருத்துச் 

காணலுமொன்று. இச்செய்யுள், சலபிரதிகளில் ::மு.ற்படுகவிக்குலம்?? (௪௪) 

என்பதன்பின் உள்ள, பி-ம்:--1புச்கபல்,வைகயே.பயி தூயர், 4அயிர்ப்ப. 

வேறு. 

௪௯--டூரண்டுபாடல்கள்-சிற்சிலஅரசக்கர்க்கும் சிற்கிலவானார்க்தமாக 

நிகழ்ந்ததோந்தயுத்தம் கூறும். 

மக் கண்ணனு மனுமனு மெதிரெழிர் தொடர்ந்தார் 
தாமத் தங்கதன் மாபெரும் பக்கனைத் தடுத்தான் 
சேமச் இண்டுலை மாலியு நீலனுஞ் செறுத்தார் 
வாமப் போர்வயப் பிசாசனும் பன௪னு மலைந்தார். 

(இ-ள்.) தூம்ராக்ஷனும் அநுமனும் எதிரெஇராகத் தொடர்க்தார்கள்) 

(வெற்றி) மாலையையணிச்துள்ள அங்கதன் மகாபார்சுவனைத் தடுத்தான்; 

சேமமான [அழியாத்தன்மையுள்ள] வலிய வில்லைக்கொண்ட மாலியும் நீல 

னும் கோபித்துப்பொருதார்; கேர்மையற்ற போரைப்புரிகின்ற வலிய பிசாச 

னும் பனசனும் பொருதார்கள்); (எ-று). பி-ம்:--1வலிப். * (௨௩௦௧) 

௫௦. சூரி யன்பெரும் பகைஞனுஞ் சூரியன் மகனும் 

கேரெ திர்ந்தனர் 1 கெருப்புடை வேள்வியின் பகையும் 

ஆரி யன்“றனித் தம்பியு 3மெதிரெத ரடர்க்தார் 
விர வச்சாக் தெயிற்றனு மிடபனு மிடைந்தார், 
(இ-ள்.) சூரியசத்துருவும் கூரியபுத்தினான சுக்ரீவனும் நேரே 

யெதிர்ச் தனர்; யஞ்ஞசத் துருவும் இராமபிரான து ஒப்பற்ற தம்பியான



காண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ௨௧ 

இலட்சுமணனும் எதிர்க்கெதிராகப் போர்புரிர் தார்கள்; வீரல்கொண்ட வச்சிர 

தம்ஷ்ட்ரனும் இடபனும் நெருங்கிமலைக்தார்கள்) (௪-நு.) 

வேள்வியின்பகை - யஜ்ஞச.த்:துரு.வேள்விக்கு அடைமொழியாக *கெருப் 

புடை”என்பது வர்த.த.பி-ப்:--1கெருப்பிடை.3 துணை த்.3அவரெதிரடர்க்தார், 
எதிரெதிரடர்த்தார், எதிரடர்ச்தனரால். (௨௩௦௨) 

௫௧._-இங்ஙனம் டுரபக்கத்துத்தலைவநம் இரட்டையராய்ப்போநதல். 

வெங்கண் வெள்ளெயித் றரக்கரிற்கவிக்குல 1வீரச் 
இங்க மன்னபோர்த் தலைவரிற் றலைவராய்த் தெரிந்தார் 
அங்க மர்க்களத் தொருவரோ டொருவர்சென் 3றடைக்கார் 
பொங்கு வெஞ்செருச் தேவரு ஈடுக்குறப் பொருதார். 

(Q- a.) (இவ்வாறு) கொடுங்கண்ணையும் வெள்ளிய எயிற்றையு 

மூடைய அரக்கரிலும் சவிச்குலத்துஉதித்து வீரச்சிங்கமன்ன போரில்மேம் 

பாடுபெத்றவரிலும் தலைவராயுள்ளவர்,--௮ங்கே அமர்க்களத்தில் ஒருவரோ 

டொருவர் சென்றடைந்து, தேவரும் நடுக்குறும்படி மனக்ளெர்ச்சிகொண்டு 
செய்யப்படுகின்ற கொடியபோரைப் பொருதார்கள்; (௪ - று.)--பீ-ம்:- 

வீரர், வீ.ரரில். 2செதிர்தார். 3அடர்த்தார். (௨௩௦௩) 

௫௨.-பத்துவேளஜ்சேனையில் கவித்தலத்தலைவர் ஆறுவேள்ளஜ்சேனை 

யையும் இலட்சுமணன் நாலு வெளஞ்சேனையையும் அழித்தல். 
இன்ன காலையி னீசைந்து வெள்ளம்வக் தேற்ற 
மின்னும் வெள்ளெயிற் றசக்கர்தஞ் சேனையில் 2வீரர் 
அன்ன வெஞ்சமச் தாறுவெள் எத்தையு மவித்தார் 
சொன்ன நாலையு மிலக்குவன் பகழியாற் ஜொலைத்தான். 

(இ-ள்.) இவ்வாறு கிகழும்பொழுதில், அர் தச்கொடியபோரில் வக்து 
எ.திர்க்கலான ஈரைர் துவெள்ளமுள்ள மின்னும்வெள்ளியஎயி. ற்றைக்கொண்ட 
அரச்கர்சேனையில் ஆறுவெள்ளத்தையும் (கவிக்குல)வீரர் ஒழித்தார்; (மிச்ச 
மாசச்) சொல்லப்பட்ட காலுவெள்ளஞ்சேனையையும் இலக்குவன் (தன்) பகழி 
யால் தொலைத்திட்டான்; (a - று.)--2வீரன்... அவித்தான் என்று கொண்டு, 
ஸ்ரீராமன் அழித்தா னென்று பொருள் கூறுவாரு முளர். பி-ம்:--1 சேனையை. 
2வீரன்...அறுத்தான். (௨௩௦௫௪) 

௫௨.-அப்போது தோன்றிய இரத்தப்பேநக&கின் வநணனை. 

உப்பு டைக்கடன் 1மடுத்தன வேுஇரரீ ரோதம் 
அப்பொ டொத்தன 3கடுத்இல வார்கலி முழுதுஞ் 
செப்பு ருக்கெனச் *தெரிக்தது மீன்குலஞ் செருக்கத் 
துப்பொ டொத்தன முத்தினங் குன்றியித் 5மோன்ற. 
(இ-ள்.) உ.ப்பைச்கொண்ட கடலில் கிரம்பிப்பாய்க்த உதிரநீர்ப் 

பெருக்குக்கள் (சடலின் நீரோடு)கலச் தனவாய்த் தோன் றவில்லை;(௮க்) சடல் 
நீர்முழுதும், செப்பையுருக்னெ உருக்குப்போலச் செர்கிறமாகச் காணப்பட் - 
டது: (அச்சடலிலுள்ள) முத்துக்கள் குன் திமணியைப்போற் (செர்கிறமுடை
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யனவாகக்)காணப்பட, மீன்குலமெல்லாம் (இறைச்சயொ௫ய கிரம்பிய உணவு 

இடைத்தமையாத்)செருக்குச்சொண்டு பவழம்போலத் தோன்தின; (௪ - ௮.) 

அப்போரில் இருதிறத்துச்சேனைகளும் பிளப்புண்டதனால்தோன்திய 

இரரத்.த£ர் கடலின் நீரினும் மிகவிஞ்சியிரு£் த.தனால் சடலினீரில் தாம் கலக்து 

கடனீர்போலத்தோன்றாமல்,கடலின்£ரசைச் செக்கிறத்ததாக்கவே அ௮க்கடலின் 

நீர் செம்புருக்குப்போலத் தோன்திற்றென்றார்:கடலின்கீரும் மீன்களும் முத் 

அச்சளும் வேற்றுரு.த்தை உதிரப்பெருக்கால் அடைந்தனவெனக் கூதிய து- 

வேற்றுநப்பேறலணியாம். பி-ம்:--1மடுத்தது. ககுருதியினோதம். 3தடி.த் 

இல, கடுக்லெ. 4இரிக்தது, இரிச் தன. 5தோன் தி, துவன் தி. (௨௩௦௫) 

௫௪.--டதுவும் அது. 
தீத்து நீர்க்கடன் முழுவதும் 1குருதியாய்த் தயங்கச் 

ASB ரக்குலப் பேன்னிற மணிகளுஞ் 3சேந்த 

_ ஒத்து *வேற்றுருத் 59தரியல வுயர்மதத் தோங்கல் 

மத்த கத்துகு தரளமும் 6வளைசொரி முத்தும், 

(இ-ள்.) (அலை) தாவுன்ற கீரைச்கொண்ட கடல்முழுவதும் இரத்த 

மாய் விளங்க, விசித்திரமான [வெவ்வேறுவசையாயுள்ள] தொகுதியான பல 

கிறத்தைக்கொண்ட இரத்தினங்களும் செக்கிறத்தையடைக்தன: மதம்பெருக் 

குவனவான மலைபோன்்த யானைகளின் மத்தகத்தினின்றுவெளிப்பட்ட முத் 

அக்களும் சங்குகளீன்ற முத்துக்களும் ஓத்.து[செக்கிறச்தையடைச் து] வேறு 

நிறம் தெரியாதனவாபின; (௪ - று.) ் 

இச்செய்யுளும்  சைச்செய்யுளில் வந்த வேற்றுநப்பேறலணியே. 
பானை-போர்ச்களத்திலுள்ளன., சங்கு-சகடலிலுள்ளவை. இச்செய்யுள் இலபிர 
இயிலில்லை. பீ-5:--1குருஇயிற்தழங்சச், குரு தியாய்த்தழங்கச். 2பன்னெடு, 
3சேர்க்த,சேர்க்த.து.॥வேறுருச். தெரில, தெரிக்க. 6 அத் தகைமானும்,௮த் 

தகைமுற்றும். (2.௩௦௯) 

் ௫௫.--தரியோதய வநணனை. 

1அதிரும் வெஞ்செரு வன்னதொன் 2றமைகன்றத வளவித் 
கதிர வன்3கொழுஞ் சேயொளிக் கற்றையங் கரத்தால் 

_ “எதிரும் 5வல்லிருட் 6கரியிறுத் தெழுமுறை மூழ்க 
உதிர வெள்ளத்து 5ளெழுந்தவ னாமென வுதிக்தான். 

(இ-ள்.) அதிர்சன்்ற அப்படிப்பட்ட கொடியபோரொன்று நிகழ் 
கன்றபொழுதில், சூரியன், கொழுவிய செசக்நித கவொளித்தொகுதஇயாகய 
அழகய கரத்தால், எதிர்ந்த வலியஇருளாசிய யானையை யழித்து எழும் 
போது உதிரவெள்ளத்துள் மூழ்யெழுச் தவனாமென்று தோ 
தரன்; (எ று. 

ரியன் உதிக்கும்போது மிக்க செக்றி ் ; ; iyi 
பத்தி, “மூழ்ெ னக கவ 5 patton? eng ene 

Geis g17, 

ன்றுமாறு உதித் 
ச * sie



காண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ௨௩. 

தற்தறிப்பேற்ற வணி. பசையொழித்தபின் நீராடியெழுர் திருக்கும் தன்மை, 

சூரியனிடத்தி லேற்றப்பட்டது. இவ்வணிக்கு *கற்றையங்காத்தால், வல் 

விருட்சரியிறுத்து”என்ற இடங்களிலுள்ள உநவகவணி அங்கமாய் கின்றது. 

பி-ம்:--1அதிர. 2அமைக்சன்ற. 3செழுஞ். 4௪.இர, எஇரிற். 5எல்லிருட்,பல்வ 

கைச், 6கரிசெறுத் து,சரியறுத் த,பசையறுத் து.?வெள்ளத் தின். 8எழுச் னன். 

௫௭.-டஇதுவும் அது. 
அரக்க 1ரென்றபே ரிருளினை யிராமனோ. மிரவி 
அரக்க வெஞ்சுடர்க் கதிரவன் புறத் இருள் 3துரக்கப் 

புரக்கும் வெய்யவ *மிருவசை யுடையன போல - 
5கிரக்கு ஈல்லொளி பச். கன வுலகெலா நிமிர, 

(இ-ள்.) அரச்கரென்ற பெரியஇருரினை இராமனென்கிற இரவி தட் 

டாநிற்ச, வெவ்வி.ப ௬டரையுடையவனான சூரிபன் புறத்திருளைத் gr 5508 

னாலே, பாதுகாக்கின்ற இரண்டுசூரியரை உடையனபோல மிகுஇப்பட்டும் 

தோன்றும் மிச்சதளி உலகமுழுவ தும்பரச் தன; (௪ - று.)--உதித்தகுரியனை 

யும் இராமனையும் ஒப்பிட்டுக்கூதினார், இதில். பி -ம்:--1என்பதோர். 2௮ப் 

போரில், ஆமிகச் து, ஆமருச்சன். 3தொலைக்க. 4இருவரையுடையவர், இருவ 

ரும்ஒருவரே. 5கிரைக்கும். 6பரத்தலில், பரச்தென. (௨௩௦௮) 

௫௭--ழன்றுகவிக-விளங்கத் தோன்றிய படுகளத்தன்மையைக்கூறும். 

நிலைகொள் பேரிரு ணீம்கலு நிலத்திடை நின்ற 
மலையும் வேலையும் வாம்பில வயின்றொறும் 1பரக்து 
3கொலைவி றன்மைய தோன்றுவ போன்றன் சோரி 

அலைகொள் வேலையு 3மருப்பினக் குன்றமு *நிரம்பி, ் 

(இ- ள்.) நிலையாசவுள்ள மிச்ச இருள் நீங்குதலும், அலையைக்கொண்ட 

(இரத்தச்) சடலும் தர் தங்களைச்சொண்ட இனம்இனமாகவுள்ள யானைகளும் 
நிரம்பி, நிலத்தில்கின் ற மலையும் கடலும் வரம்பில்லாதனவாய் ஆங்காங்குப் ' 
பரந்து ஓழியாததன்மையவாய்க் தோன்றுபவற்றை யொத்தன; (௪ - து.) 

உதயகாலத்தில் கடலும் மலையும்வெளிப்பட்டுத்தோன் திய தபோலவே, 

இரத்தப்பெருக்கும் யானைகளும் விளங்ச்சகாணப்பட்டன வென்றவாறு); 

உவமையணி. குன்றம்-உவமவாகுபெயர். பி - ம்:-1 பரந்த, வதிர்.து, வதிந்த. 

3தொலையுந்தன்மையதோன்றுவ, தொலைவிலாதவைதோன்று௮, தொலைவிறன் 

மயத்தொன்றுவ.3அரும்பிணக்ருன் மும். 4கிரம்ப, அணவி, நிரவி, நிரப்பி. () 

௫3. நிலக்க வாதசெர் நீரிடை நிணக்கொழுஷ் சேற்றிற் ன ட 

புலர்ந்த காலையிற் பொறிவரி யம்பெனுமச் தும்பி 

கலந்த தாமரைப் பெருவனக் கதிரவன் கரத்தால் 

மலர்ந்த தாமெனப் பொலிச்தன 1வுலந்தவர் வதனம். 

(இ-ள்.) விடியற்காலத் திலே கிலத்தினின்று£ீங்காச இரச்தவெள்ளத் 

லே நிணமா௫ய கொழுவியசேற்தில் பொதியையும் வரியையுமுடைய ௮ம் 

புகளாற தும்பி சுலர்தன வாடிய உயிறிழர் தவறின் வதனங்கள்,--தும்பிசலர்க



௨௪ ் கம்பராமாயணம் டயுத்த 

தாமரைப்பெருவனம் குரியன்ரெணத்தால் மலர்ச்துதோன்றுவதுபோல 
விளங் ளெ; (எ-று) ் 

உவமையணி: இதற்கு, *அம்பெனுந்தும்பி என்ற உநவகவணி அங்க 
மாய்கின்றது. :தும்பிசலர்த? என்பதை ₹தாமரைப்பெருவனம்' என்பதனோடு 

மீண்டும் கூட்டப்பட்ட து.பொதிஎன்ற அடைமொழி-கெருப்புப்பொதி புள்ளி 
யென்ற இருபொருளைச் சிேேலேடைவசையாலுணர்த்திற்று, வரி-அழகு, இே 
கை, *பொதிவரிய$றுவண்டு'? என்றார், பெரியாரும், பி-ம்:--1உலர்க்தவர். () 

௫௯. தேரும் யானையும் புரவியும் விரவின தேவர் 
ஊரு மானமு 1மேகமு முூக்கள்தம் முலகும் 
பேரு மானவெகங் காலத்துக் கால்பொரப் பிணங்ூப் 
பாரின் வீழ்க்தன போன்றன 2கடந்தன பரந்து. 

(இ-ள்.) (போர்ச்சளத்திலே),தேரும் யானையும் புரவியும் கலந். தவிழுக் த 

இடப்பலை,--(உலகம்)மிலைபேர்இன்ற பொருக்திய 93 5(ysrt sara gs MO 
- கொடும் காற்று வீச, மாறுபட்டுத் தேவர் ஊர்ச் துசெல்சன்ற விமானமும் 

மேகமும் ஈட்சத்தாமண்டலமும் பாரின்வீழ்ச்தனவாய்ப் பரச்துடெப்பன 
asap யொத்தன; (எ-று.)--தேர் யானை பரிஎன்பன முறையே விமானம் 
மேசம் உடுச்கள்போலும்: தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:--1உடுச்சகளுமுலகமு 
மலையும், மேகமுமுடச்சஷமூலகும். பேரச்தனூடக்த,சடச் தனபரச் த. (௨௩௧௧) 

௬௦.--அரககயர் களத்தில்வீழ்ந்திட்ட கணவஜாப் புல்லுதல். 
எல்லி சுற்றிய மஇநிகர் முகத்திய ரெரிவீழ் 
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம்புகுக் தடைந்தார் 
புல்லி முற்றிய வுயிரினர் 3பொருக்்இனர் கிடந்தார் 
வல்லி சுற்றிய *மாமர நிகர்த்.தனர் வயவர், 
(இ-ள்.) இரவிற் சஞ்சரிச்ளெ.ற சர் இரனையொச்த முசத்தையுடையவ 

ரும் நெருப்புத்தோற்டன்ற [கெருப்பினுஞ் செக்டிறத்தனவான ]பூவிதழ்களைச் 
சுற்தியுள்ள தலைமயிரையுடையவரும் போர்ச்களத்தையடைந்து உட்புகுக், தவ 
ருமான அரச்கயரால் தழுவப்பட்டு முடிந்த உயிரையுடையவராய்(அப்போர்ச் 
களத்திலே)பொருர் இக்டெக்ன்.ற அரக்கவீ ரர், கொடியினால் தழுவப்பட்ட 
பெரியமரம் (வீழ்ச் து)டெப்பதத யொத்தனர்; (எ - று.)---வமையணி, 
தலைமயிர் செச்கிறத்தனவாதலால், *எரிவீழ்கோை தி? என்றார். பி-ம்:-1வல்லி. 
3கோதையித். 3பொருக்தடக். 4*மராமரம். (௨௩௪௨) 

௬௩--போர்க்களத்தைச் சார்ந்த வாக $யரின் தன்மை, டுதுழதல் 
ஏழகவிகளிற் கூறப்படும். 6 

வணங்கு நுண்ணிடை 1மலைமுலைச் செக்கர்வோர் கூந்தல் 
அணக்கு வெள்ளெயித் தரக்கியர் 3களத்துவக் தடைச் தார் 
குணக்*கொ ளுக் துணைக் கணவர்தம் பசுந்தலை கொடாது 
பிணங்கு 5பேய்களைப் பிளந்தனர் தொடர்ந்தனர் 6பிடி த்தார், 

(இ-ள்.) தொய்யுக்தன்மையுள்ள கதுண்ணிய இடையையும் மலைபோன்.ற 
முலையையும் Fae 5 bor கூந்தலையும் வருத்தலல்ல வெள்விய எயி.ற்றையு
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Yow CurissarsGCo as 5005 Farrer அரச்கியர்கள்,--(தம்மிடத்.த 

அன்புவைத்தலாயெ) குணத்சைச்கொண்ட (தர்) துணையாகிய ' கணவரின் 

பசீந்தலையை (உண்பதற்சாசக் கையிற் கொண்டு) கொடாமல்- மாறுப்டுகின்ற 

பேய்களை த் தொடர்ந் பிடித்துப் பிளக் தனர்; (௭-று.)--பி-ம்: வனமுலை. 

வோன். 3அமர்ச்சளத்து, அமர்ச்களம். *கடச்ததங். 5பேய்களின் வாய்களைப் 

பிளச்தனர். 6பிடிப்பார், பிடி த்தே. ' (௨௩௪௩) 

௬௨. சுடரும் வெள்வகாத் தோளிதன் 1கொழுகனை த் தொடர்வாள் 
உடரு 3மங்கமுவ் கண்டுகொண் டொருவழியுய்ப்பாள் 
குடலு 5மீரலுங் கண்்ணுமோர் குறுநரி கொள்ளத் 
தொடா வாற்றல ணெடிஇயிர்த் தாருயிர் துறந்தாள். 

(இ-ள்.) ஒளிர்கன்ற வெள்ளியவளையைப்பூண்ட தோள்களைக்சொண்ட 

ஒருத்தி, தன் சொழுனைச் காணச் செல்பவளாய், (அவனது) உடலும்(கை 

சால்முதலிய) உறுப்புக்களும் (தனித்தணியிருத்தலைச்) சண்டு (அவற்றை) ஓரி 
டத்தில் தாங்இக்கொண்டு சேர்ப்பவளாய், (அக்கணவனுடைய) குடலையும் 

௬ரலையும் சண்களையும் ஒருிதிய ஈரி கொண்டிட (அதனைத்) தொடர்தற்கும்: 

வவிமையில்லாதவளா$ூ,மெடி தாகமூச்சுவிட்டு (த. சன்னுடைய) அரிய உயிரைத்: 

த.றந்தேவிட்டனள்; (எ - று.)---குறுகரி-குள்ளகரி. பி-:ம:--1கண வனை. ட. 

லும், 3கைளும். 4*உய்யாள். 5ஈருளும். (௨௩௧௪) 

௬௩.பெரிய வாட்டடக் 1கண்ணியர் 2கணவர்தம் ௦ பெருக்தோள். த் 

3நரிக ளீ. Tb SO *வணங்கவு 5மிணக்சவு ஈல்கா - 

இரியல் போவன" தொடர்ர்5தய லினப்படை டெந்த 
அரிய 7கொந்இல ஈலத்த்கச் சீறடி. 8யந்தோ, 

(இ-ள்.) பெரிய வாள்போன்ற பரந்த கண்களையுடைய மகளிர்,--(தம்) 

சணவரின் பெரியதோள்களை ஈர்த்தனவான ஈரிகள் வணங்கிக்கேட்சவும் 

இணச்சமானமொழியைச்சொல்லியிரக்கவும் கொடாமல் பெ வற்றைத் 

தொடரலுற்று, அயலில் வீழ்ந்துடெக்கின்ற தொகுதியான படைகள் அறுத்தி 

டவும், செம்பஞ்சுளட்டிய சதியஅடிகள் வருக தாராயினர்: ஐயோ!! (௪ - து.) 

__:அந்தோ?என்பது சவியினிரக்சத்தைக்குதிக்கும். பி-ம்:--1சண்ணியோர். 

கேணவன்றன்.3ஈரியுமோரியும். 4வணங்டை . 3கவர்ச்சவாவணங்டெ, வணங்க 

வும். 6அயிலெனப். 7 கேர்க்திலர், நொச்தில, கொச்திலது. 8அயர்ந்தார், 

அயர்ச்தாள், ஈர்ச் து. (௨௩௪௫). 

௬௪, நலீங்கொ ணெஞ்சினர் தந் துணைக் கணவரை நாடி. 
விலங்க லன்னவான் பெரும்பிணக் குப்பையின் மேலோர் 
அலங்க லோதிய 1ரருக் துணை பிரிக் துகின் 2றயரும் 

பொலங்கொண்் மாமயில் வரையின்மேறி றிரிவன போன்றார், 

(இ-ள்) தம்முடைய துணையாகிய சணவரை சாடி மலையைப்போன்ற 
ஒங்யெ மிச்ச பிணக்குவியலின்மேலே திரிபவரான மாலையையுணிக்த கூச் தலை 

யுடைய ஈன்மையைச்சொண்ட கெஞ்சையுடையரான அரக்சமகளிர், தமது 
x 4



‘Oa, ...”' தம்பராமாயணம் யுத்த 

அரியதணைமயில்களைப்பிரிர்து வருந்துன்ற அழகுசொண்ட பெரிய 
பெண்மயில்கள் மலைமீது தரிவன வற்றை யொத்தார்; (எ-று.)--௨உவமையணி. 

பி-்:-.1 துணைவரைப், பெருந்துணை. 2அயர்வின், அகவும். 3மலையின்மேல்.() 

௬௫. லவர் தம்பெருங் 1கணவர்தஞ் செருத்தொழிற் செனத்தாற் 
.... பலரும் வாய்மடித் துயிர்துறச் தார்களைப் பார்த்தார்” 

3அலைவில் வெள்ளெயிற் முலிதம் 3மறைத்துள தயலாள் 
கலவி யின்குறி *காண்டுமென் ருமெனக் கனன்மஞுர். 

(இ-ள்.) சிலமகளிர்,---தம்பெருமைபெத்ற சணவர்பலரும் தம் செருத் 

தொழிலிலே (மூண்ட) செத்தினால் வாய்மடி த்தவண்ணம் உயிர்துறர்தவர் 

களைப் பார்த்து,--(இவர்கள்) அசைதலில்லாத வெள்ளிய எயிற்தினால் இதழை 

மறைத்துள்ள௫, 'அயலாளின் கலவிக்குதியை (காம்)கண்டுவிடுவோ மென்ற 

கருத்தினார்போலு மெனக்கருதி (அவர்மீது) கோபித்தார்கள்; (எ - று.) 

சனெம்மூண்ட நிலையில் வாயிதழைப் பல்லினாற் சடித்துச்கொள்ளல், 

இயல்பு: அங்ஙனம் வாயிதழைச் கடித்தபடியே இறக் துள்ள சணவரைப் 

பார்த்து இவர் உயிர்நீங்னெவ ரென்பதைக் கவனியாது, இலெமாதர்கள் ₹தம் 

சணவர் வேறொருத்தியோடு புணர்க்து அந்நிலைபில் அம்மசளிர் வாயித 

ழிற்செய்த பற்குதிகளை காம் காணாமலிருக்சவேணு மென்ற ௧௬ த்.இனால் 

இவர் இவ்வாறு அவ்விதழை ம்றைத்துச்கொண்டுள்ளார்? எனச்கருதி அவர் 
கள்மீது சனெம்முண்டனரென்பதாம். பி - ம்:--1சணவர்கள். 3அலரும், அல 

இல். 3மறைந்துள.து. 4சாண்குவம்யாமெனச், கரண்கு தும்யாமென&.(௨௩௧௭) 

௬௬. 1ஈவசெய் வன்றலை 3யிழக்தத 3மன்பரை 5 awe © 
௮வ௪ 4மெய்இட 5மடக்தைய ருருத்தெரிக் தறியார் 
துவ௪ மன்னதங் கூரு௫ர்ப் பெருங்குறி தோண்மேற் 
கவச நீக்கினர் 7கண்டுகண் டாருயிர் கழித்தார். 

(இ-ள்.) வானத்தையொத்த [கறுத்துத்தோன் றுன்ற]வலியதலையை(ப் 

போரில்) இழச்தவரான சமது கணவரை ஈணு,,மங்கையர்(தம்கணவரின்) உரு 
வினைச் தெரிந்தறியமாட்டா சவராய் அவசத்தையடைய,(பின்பு ௮அவரது)கவ 

- சீத்தைமீச்சி அவரது தோள்மேல் துவசவடிவத்தையொத்த தம் கூரியாகத் 
தா.த்செய்த பெருங்குறிசகளைச் சண்கெண்டு (தம்) ஆருயிர் டூக்இனார்; (எ - ஐ) 

ஆகாயம் அல்லது மேகம் என்ற பொருளுள்ள ஈபஸ் என்ற வடசொல். 
சவசுஎன த்திரிர் துவர்தது; எய் ஏய்: உவமவருபு. இனி, ஈவஞ்செய்என்பது 
(ஈவசெய்” என விகாரப்பட்டதாக்கொண்டு, புதிதாகமணர் தசணவரெனினு 

மாம்:புதிதாகமணந்தவராதலால் சணவருருவைச் தெரியாதவராயினர். Bus 

மன்ன குறி என இயையும். பி-ம்:--1சவைசெய், 2இழக்தனர். 3சண்பரை, 
4எய்.தய, 5மங்கையர். 6நீல்கெர்ச, ?சண்டுகொண்டு, 8அழிக்தார். ! 

(௨௩௪௮) 
௬௭. மாரி யாக்கிய கண்ணியர் கணவர்தம் வயிரப் ் 

1போரி யாக்கைக ணோடியப் பொருகளம் 3புகுக்தார 
பேரி *யாக்கையின் Zamna eqedian se, பிறக்க 

: சோரி யாத்றிடை 0யழுக்இன ரின்னுயிர் ுறந்தார்,
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.(இ-ள்.) மாரியையுண்டாககயெ [மழைபோற்கண்ணீர்வடிக்கின் ற] 

கண்களையுடையவர்களான மகளிர், சணவருடைய வயிரம்போலுறுதியான 

போர்செய்த உடல்களை நாடி அந்தப் பொருகளத்திற் புகுக்தவராய், பெரிய 

யாச்சையைச்கொண்ட பெரிய பிணமலையிணின்று பிறக்த இரத்தசதியிலே 

அழுக்தி இஷியஉயிரைத் து.றஈ தார்கள்; (௪- று. )--பி-ம்:--1போரிலாச்கைகள். 

கோடினர், நாடிய. 3புக்கார். 4யாக்கையை. 5பெரும்பிணச், 6ஒழுக்செர். () 

வறு. 

௬௮---அநுமானுக்தம் தூமிராட்சனுக்தம் நீகழ்ந்தபோரில் 
தூமிராட்சன்இறந்தமை, ஐந்துகவிகளாற் கூறப்படும். 

1வகைகநின் றுயர் காணெடு மோருதியும் 
3புகையின்பொரு கண்ணவ ஸனும்பொருவார் 
மிகைசென் றிலர் பின் நிலர் வென்றிலராற் 
இகைசென்று நிரம்பிய தயுமிழ்வார், 

(இ-எ்.) அழகாக ஓங்கிகின்றதாளையுடைய பெருமைபெற்ற அநுமா 

னும் புகையோடுபொரு?ன்ற சகண்ணையுடையவனும் [தூம்ராட்சனும்],---போ 

ர்செய்பவராய், கொழுக் துஎழுர்து நிரம்பிய தியையுமிழ்பவராகி, (ஒருவரை 

யொருவர்) மேம்படுதலும் பின்னிடுதலும் வெல்லுதலும் இல்லாதவராயினர்; 

(எ-று--வகைநின் றுயர்தா ணெடுமா ருதியும் என இகச்தப்பாக்களை ௮ள- 

வடிகொண்ட கலிவிருத் தமாகவும் பிரிக்கலாம். பீ - ம்:--17வகைநின்திரு, : 

வகையின்னுயர், வகையின்றுயர். 3தாளுயர், தோணெடு. 3புசைவெங்கண 
னும்பொருவார் பொரவே. (௨௩௨௦) 

௬௯. ஐயஞ்சழல் வாளி ர லறிகொரு வளன் 
மெய்யஞ்சனை கான்முகளை மேனியின்மேல் 
3வையஞ்சிலை யாறு வழங்கென*னால் 

மொய்யஞ்சன மேக முனிக்தனையான், 

(இ-எ்.)அழல்போற்கொடியவனான சூம்ராட்சன்,---கெருல்யெ கறுத்த 

மேகம் முணிர்ததனையொத்தவனாகி, அழல்கின் ஐ 'இருபத்தைசக் தூஅ௮ம்புகளை, 

உண்மையுள்ள அஞ்சனாதேவியின்புதல்வனான அ௮னுமானுடைய உடலின்மீ து 

(தான்) கொண்டுள்ள அழூயெவில்லின் வழியால் எய்தான்;(௪-.)---௮ழற்கொ 

\ 

டி-புகை: அப்பெயரையுடையோனு.மாம். பி-ம்:--1 அயில், 2அமர்ச், சவையஞ் 

சலிபாய, வையஞ்சலில்பாய. 4ஆம், (௨௩௨௧) 

௭௦. பாழிப்புய 1மம்புரு வப்படலும் 
_ விழிக்கனி போற்புனல் 3 4 சவெகுண்டு 

ஆழிப்3பெருக் தேரை யழித்தனனால் 
ச்ளமிப்3பெயர் *கார்நிக ரொண்டிறலான். 

- (இ'-ள்.) வலியபுயத்தி£ல ௮ம்பானது உருவுமாறு படலும், வீழிக் 

சனிபோன்ற [செச்நிறமுள்ள]இசத்தம்(உடம்பினின்று)வெளிப்பட, --ஊழிக் 

காலத்திலே சஞ்சரிக்கன்ற மேகத்தையொத்த பெருர்திறமையுடைய அது 

மான்;---வெகுண்டு, (அவ்வரக்கனுடைய) ஆழியைக்கொண்ட பெரியதேரை 

பழித்தான்; (எ-று.)--0-1:--1அம்புபுகப், வீழ, 3பொரு, *காணிகர், 0
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. :எகடில்லிப்பொரு தேர்சிதையச் சலையோடு 
ட். 1எல்லிற்பொலி விண்ணின் 3விசைதீதெழுவான் 

பு டட்டவில்லிற்த இலக்குவன் வெங்கணை பாற் 
ப ்....  புலலிக்திரை யிட்டன னேர்பொருவான், 

(+ or.) சச்சாத்சைச்கொண்ட  பொருதற்குஏற்ற தேர். இதையவே 

முதன்)வில்லோடு சூரியனால் விளக்கமுற்ற விண்ணி2ல வி ரக்தெழுச் தவனான 

- தூமிராட்சனுடைய வில்லானது இலச்குவனுடைய கொடியகணையால் முதிர் 

தீது; நேரேபொருபவனாகய அனுமான், (தாவி௮வனைத்) தழுவித்தரையிலே 

யிட்டான்;.(௪ - று.)--பி-ம்:--1எல்லிப், பொரு, பெரு. 3விரைரந்து, டு 

௭௨. மலையிற்பெரி யானுடன். மண்ணிடையிட்டு 
1உலறக்கட மூவிய கால்கொடுகைத்து 
3அலையிற்றிரு கிப்பகு வாயனல்கால் 
3 தலைகைக்கொ டெறிந்து தணிஃ௫தனனால், 

” (இ.ள்.)(ததுமான்),---மலையினும் பெருக்தோற்றதமுடையனான தாமிராட் 

சினுடைய உடலை மண்ணிலிட்டுச் கடலைச் தாவியகாலைக்கொண்டு (அவ்வாக்ச 

னுடையதுவி)வற்றும்படி உதைத்து, பிளச்தவாயினின்று ௮னலைச் சக்குடின் ற் 

(தவன்) தலையைச் சையால் இரும் கடலிலெஜிச் (னர்) தணிவடைந்தான்) 

(௪-று3---உலற-- உளற: சதறஎனினுமாம். அலையிலெதிர் துஎன்க. பி-ம்:-- 

1உலைய. 2அலையத்திருக, அலையிற்பருஇ. 3வலை, மலை. (௨௩௨௪) 

es ௭௩௨ -இனி ஆறுபாடல்கள், அங்கதன். மகாபார்குவறுடன் போருது 

பட்டா அவனைக் கோன்றமையைக் கூறும், 

மாபக்கனு மங்கத னும்மலைவார் 

தீபத்தி 1னெரிர்தெழு செங்கணினார் 
கோபத்தினர் கொல்ல நகினைக்கடர்வார் 
தூபத்தி ஒயிர்ப்பர் தொடர்க் தனால், 

(இ-ள்.) (ஒருவரோடொருவர்) பொருபலரான மசாபார்சுவனும் அங்கத : 

னும், சோபங்கொண்டு திபம்போல் எரிக்தெழுகன்ற செங்கண்ணையுடைய 

. வரும். தூபம்போற் புகைவெளிப்படுகன் ற பெருமூச்சையுடையவருமாக, 

(ஒருவரையொருவர்) கொல்லகினைக்து அடர்பவராய்த் தொடர்ந்தார்கள்; 

(௪ - து.)--பி-ம்:--1எரிக்திடு, 3தொடங்லெரால், (௨௩௨௫) 

௭௭. ஐம்பத்தொரு வெங்கணை யங்க தன்மா 
மொய்ம்பிற்புக வுய்த்தனன் [மொய் கொழிலான் 
வெம்பிக் களியோடு 2விளித்தெழுஇண் 

கம்பக்கரி யுண்டை சடாயெனவே, 

(இ-ள்.)கெருங்கிப்பொருகின்ற தொழிலையுடையனான மசாபாரிசவன்,-- 

கோபித்த, மதச்சளிப்புடனே ஆரவாரஞ்செய்துகொண்டெழுன் த வலிய 

கட்டுத்தறியிற் பிணிக்கத் தச்ச மதயானைமீது உண்டையைச் செலுத் இனாற் 
போல, ஐம்பத்தொருகொடியபாணங்களை ௮ங்சசனுடைய பெரிய தோன் * 

களிலே புகுமாறு செலுத்தினான்; (௭-ஐ.)---பி-ம்;..1மொய்த்.விளிர்செழு,
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௭௫. ஊரோடு 1மடுத்தொளி யோனையுறும் 

காரோடு 3கிகர்க்கத நாகமனான் 

தேரோடு மெடுத் அயர் இண்கையினாற் 

பாரோடு 3மடுத்தெறி பண்பிடையே,. 

இதுவும், அடுத்த கவியும் - ஒருதொடர். 

(இ - ள்.) ஊர்தல்தொழிலோடுபொருந்திச் குரியனையுநுகன்ற மேகத் 

தோடு ஒத்த [கருகிறங் கொண்ட] இற்றமுள்ள இராகுகேதுக்களையொத்த 

வனான அங்கதன், (தனது) உயர்ச்த 'இண்ணியகைகளால் தேரோடும் எடுத் 

துப் பூமியிலே பொருச்துமாறு எறிர்.த நிலையிலே,--(௭ - து.) 

தேரைப்பற்றுமாறு சென்ற அங்கதனுக்குச் சூரியனைப்பற்றுமாறு செல் 

லும் பாம்பை யுவமை கூதினார். **எல்லித்பொலிதேர்?? என அடுத்த செய்யு 

ளிலும் தேருக்குச் சூரியனை உவமை கூறுவர். ஊர்ந்து செல்லுதல் பாம்பிற்கு 

இயற்கை, ஊரோடும் அடுத்த எனப்பிரித்து - ஊர்கோளோடும் பொரும் 

,தியஎனினுமாம். மசாபாரிசுவனெ திர் தஐஜம்பத்தொருகணையாற்பற்றப்பட்ட 

அங்கதனுக்கு இராகுசே துக்களாகிய நாகங்களினாற் ப.ற்றப்பட்ட சூரியன் உவ 

மையெனக் கொள்வாரு முளர். பாரோடு-பாரில்:வேற்றுமைமயக்சம், பி-ம்:-- 

1 ஏடுத்.து. 2நிறச். 3எடுத்தெதி. (௨௩௨௭௪) 

௭௬. வில்லைச்செல FA Dupage Sud 

எல்லிழ்பொலி தேரிடை நின்றிழியாச் 

சொல்லிழ்3பிழை யா ததொர் சூலமவன் 

மல்லிற்பொலி மார்பின் வழக்கினனால், 

(Q - of.) (மகாபார்சுவன்,---தன்) வில்லை (அப்பாற்) செல்லுமாறு 

எதிர்துவிட்டு, சூரியனைப்போல் விளங்குவதும் இழ்வீழ்ச் தழிவதுமான 

தேரிடையினின் று இழிர்து(சாபச்)சொற்போலச் தவறாது அழிச்சவல்ல ஒரு 

சூலத்தை அர்த அங்கசனுடைய வலிமையோடு விளங்குகின்ற மார்பிலே 

விடுத்தான்; (௪ - று;)--பி-ப்:--1வெகுண்டடரா. பொரு. 3பிழையாதொரு. 

் ௭௭. சூலம்மெனி 1னன்றிது தொல்& வருங் 
காலம்மென வுன்னு கேருத்தனனாப் 
ஞாலம்முடை யானது காமறவோர் 

3ஆலம்முடை யம்பி னறுத்தனனால், 

(Q - 4.) aessrus co Su ஸ்ரீராமன்,---(அச் தச் குலத்தைக்குதித் த) 

(2s (சாதாரண) சூலம் என் போமெனின், அன்று: பழமையாய் வருகின் ற 

'முடிவைவிளைக்கும்) சாலபாசத்தின் சொரூபமானது?: என்று நினைத்த எண் 

ண த்தையுடையவஞளுய், ௮து பேரும் அறும்படி கஈஞ்சுபூகே அம்பைச் 

(கொண்டு அறுத்தான்; (௪-று.)--பி-ம்:-1நின்றது, ஈன்றது. கருத் ler ee, 

குருத்தனனா. 3ஆலம்முகவம்பின். ஒவ்வோரடியிலும் விரித்தல் விகாரமாகிய 

நகாவொற்று இல்லாதபாடம் சிலபிரதிகளி லுள்ள. (௨௩௨௯) 

௭௮. உளக்தா னினையாதமு 1னுய்த்துகவாக் 

கெளர்ந்தானை யிரண்டு இழித3 துணையாய்ப்
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பினந்தா னுலகேழினொ டேழுபெயர்ந்து 

அளந்தான் வலி கன்தென வங்கதனே. 

(இ.்.) (அப்போது) அங்கதன்,--பதினான்கு உலகங்களையும் (தன் 

நிலையிணின்் று) பெயர்ந்து ௮ளர்தவனாுன இருமாலின் அமிசமான இராம 

னுடைய வலியை சன்றென் து(சொல்லிக)கொண்டாடிவிட்டு,--மன த் தினால் 

நினைப்பதற்குமுன்னமே [விரைவாக] சூலத்தைச் செலுத்தி உவந்து மனக் 

இளர்ச்சிகொண்டவனான மகாபாரிசுவனை இரண்டுகிழியின் தன்மையாகப் 

பிளர்.திட்டான்; [இரண்டாகச் இழித் கிட்டான்]; (௪-று.)--உகவா-- உகந்து: 

செய்யாவென்னும் வாய்பாட்டுஉடன்பாட்டுவினையெச்சம். பி-,:--1உத்றுத 

வாக், 3இளச்தானை. 3 துணையாப். (௨௩௩௦0) 

௭௯.--மாலியும் நீலனும் போநதல். 

‘ மாமாலியு நீலனு:ம் வானவர்தம் 
கோமரனொடு தானவர் கோனிகலே 
ஆமாறு மலைக்தன சென்றிமையோர் 
பூமாரி பொழிக்து புசழ்ந்தனபால். 

(இ-ள்.) 'பெருமைபெத்ற மாலியென்பவனும் 8லனும் வானவர் தம் 
தலைவனுடனே தானவர்கோன் புரிந்த போரே உவமையாகுமாறு பொருசன் 

றனர்” என்று இமையோர் மலர்மாரிபெய்து புகழ்ச்தார்கள்; (௭ - து.)-- 

இமையோர்புகழ்ச்தாபென்று கூறினும், புகழுமாறுபொருதாரென்பதே கருத் 
தாகச்கொள்ச. *வானவர்தலைவன்-தேவா தி தேவனான திருமாலி னமிசமாயெ 
நரசிங்கமூர்த்தி: தானவர் கோன் - இரணியன்” என்பர், ௨௩௩௪) 

௮0.--நீலன் மலைபால் வில்லை பமீக்5, மாலி தேரின்மேல் வாளோடூட் 

வத்து அவனைத்தடூத்து நீற்றல். 
கல்லொன்று கடாவிய காலையவன் 
வில்லொன்றிரு 1கூறு 3விளை த்திடலுஞ் 
3மல்லொன் றீய தோளினன் *வாளினொடும் 
நில்லென் றிடை சென்று கெருக்கினனால், 

(இ-ள்.) (நீலன்) மலையொன்றை யெடுத்து செலுத்திய காலையில், 
(அத) அக்தமாலியினுடைய வில்லொன்றை இருகூறுகச் செய்திடலும்,-- 
வலிமைபொருக்திய தோளையுடையனான மாலி வாளுடனே (வர்.து) கில்லெ 
ன்றுசொல்லி (8லன் போக்கைத்தடுத்து) அவனிடையே சென்று tas 

॥ 

1 
$ 

லானான்; (௭-று.)--ப-ம்:--1கூதின். 2விழுக்திடலும்,விளைக்கிட தும்,3செல் 1 
லொன்திய வாளொடு, 4*தேரினனாய், தோளினனாய். (௨௩௩௨) 

௮௧.--தழதன் இடையேவந்து மாவியீன்தேரைப் போடியாக்கல். 
அற்றத்தொழி லெய்தலு மக்கணனே 
மத்றப்புற நின்றவன் வந்தணுகாக் 
கொற்றக் குமுதன்னொரு குன்றகொளா 
[ஏ.ற்றப்பொரு தேர் பொ டி. யெப்தியதா ல்.
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காண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ௩௧ 

(இ-ள்) அப்போது அத்தொழில் கிசழ்கையில், ௮க்சணமே மற் 

ஜொருபுறத்திலே நின் உவனாயெ வெற்றிபொருச்திய குமுதன், --ஒரு குன்றைக் 
கொண்டுவர்தணுகி மோத,பொருதற்குதவியான (மாலியின்) தேர் பொடியாய் 

விட்டத; (௪-று.)--அன்.று௮,த்தொழில் என்றதொடர், அற்தத்தொழிலென் 
isn: அ.ற்றத்தொழில்என்ப;த.ற்கு - வலிமையறுதலாகயெசெயல் என்று 

கூறுவாருமுளர். பீ-ம்:--1௪ நதிப். a (௨௩௩௩௭௨) 

௮௨.--தீலனேறிந்தமாத்தை வாளால் மாலி துண்டூபடூத்த, 

அவன்வான்பிடித்த தோளை இலட்சுமணன் வெட்டிவிடுதல். ' 

தாளார்மர நீல 1னெறிக்தகனை 
வாளான் மடிவித்து வைலிக்தடர்வான் 
தகோளாசற வாளி அரசக் DOT GB 

மீளாவினை நூறும் விடைக் ககாயான். 

(இ-ள்.) நீலன் எறிர்ததாகிய தாள்பருத்த மரத்தை (ச் தன்) வாளி 

னால் துண்டித்து வலிகாட்டிப்பொருபவனான. மாலியின் தோளின் மூட்டு 

அறும்படி, போக்குதற்கு௮ரிய வினை களைப்போச்குபவனான இடபம்போன்.ற 

இராமபிரானது தம்பியானஇலட்சுமணன், ௮ம்பைச்செலுத் இனன்: (௪ - று.) 

--பி-ம்;1எடுத்தனதன், எதிர்சனதன். 3வதித்:து, வலிக் து. (௨௩௩௪) 

௮௩.--மீண்டும் போரவந்த மாலியினீடம் *“கையற்றுப்போன 

உன்போலவீயரோடூ போநகல் தகாது'என்று இலட்சுமணன் போய்விடூதல், 

மின்போன் மிளிர்வாளொடு தோள்விழவுக் 
தன்போர் தவிராத வனைச்சலியா 
என்போலியர் போரெனி 1னன்.றிதுவோர்  :' 
புன்போசென கின்றயல்-போயினனால். 

(இ-ள்.)மின்போல்விளங்குகன்ற வாளுடனே தோள் அறுபட்டுவிழவும், 

தீன்போர் சவிராமல் பொருபவனான மாலியை(கோக்இ, இலட்சுமணன்),*என் 
போன்றவருடன் செய்யும்போரோ என்றால் அன்று: இது ஓர்புல்வியபோரா 
கும்” என்றுசொல்லிவெறுத்து, அப்பாற் சென்திட்டான்; (௪ - து) 

“சரியானவீரரோடு பொரலாம்:தோஎ ற் றவனோடு பொருதல் முறைமை 
யன்று” என் றுசொல்லிப் பேர்யினன், இளையபெருமா ளென்ச, சலியா-வெறு 
ச்து. சலியா தவிராதவனை என்று கூட்டுவாரு முளர். ஈன்திதுஎன்றும்பிரிக்ச 
இடனுண்டு, பி-ம்:---1இன் ஜிது. ் . (௨௩௫௫) 

௮௪. -இலடீசுமணனைப் புகழ்ந்து வானாவிரர் இராமனிடம் கூறுதல். 

நீர்வீரை யனானெ௫ர் நேர்1வசலும் ் 
பேர்வீரனை வாட பிடித் தவனை 
யார்? விரதை யின்னசெய் தார்களெனுப் 
போர்3வீர ௬வந்து 4புகழ்ந் தனரால், 

(இ-ள்.) மீரைச்சொண்ட கடல்போன்றதிருகிறத்தவனான ஸ்ரீராம 
னுடையஎதிரே நேரேவருதலும், போர்வீரர்கள், பெரியலீரனும் அம்பைப்



௩௨ .... தம்பராமாயணம் ட டயுத்த 

பிடித்துள்ளவனுமாகய இலட்சுமணனைக்குதித்து, எவர் (தம்)வீரத்தன்மை - 

யால் இப்படிப்பட்ட தருமயுத்தத்தைச் செய்தார்கள்? என் றுசொல்லி, உவர்து ் 

புகழ்ச்தார்கள்; (எ - று.)--வாஜம்-சறகு: சிறகுகட்டப்பட்டுள்ளது என்பது 

பற்தி வடமொழியில், அம்பு *வரஜி"எனப்படும்; ௮த,வாசி எனச் இரிச்துவச் 

தது; இனி, வாச-போருமாம்; அன்றி வா௫பிடித்தவன் - போர்செய்யத்தக்க 

வர்இன்னார் தசாதவ ரின்னார்என்.ற வேறுபாட்டை யதிர்தவ னெனினுமாம், 

வீரதை--.வீரதா:டசொல், பி-ம்:--1 வரவும். 2வீரமது. 3வீரனும்வர்து. 4பு௪ 
ழ்ர்தனனால்.. - (௨௩௩௪௬) 

௮௫.--யஜ்தசத்துநவை டுலட்சுமணன் மாய்த்தல். 

வேள்விப் பகையோடு வெகுண்டடருக் 
7தோள்வித்தக னங்கொர் சுடர்க்கணையால் 
வாழ்வித்தனை யென்றவன் மார்பகலம் 
போழ்வித்தன னாருயிர் 2போயினனால், 

(இ-ள்.) யஜ்ஞசத்துருவடனே செனர்.துபொருன்ற தோள்வலிமை 

யுடைய வல்லவனான இளையபெருமாள், வாழ்வித்தாயென்றுசொல்லி அப் 

போது ஒளிபொருக்கிய ஒருஅம்பினால் அவன்மார்பின்பரப்பைப் பிளச்கச் 

செய்தான்: (அவ்யஜ்ஞசத்துரு) தன்னுயிர் போகப்பெற்றான்; (௪ -..ு௮ 

இப்போது உயிர்நீங்கப்போடின்றா யாதலால் ௮ரச்சரை இனி வாழ் 

விச்சமுடியாதென்பான் வாழ்வித்தனை? என்னெ்றான். இனி, நீ என்சையிழ் 
பட்டிறச்சப்போடின்றாயென்ற குறிப்பினால் இவ்வாறு கூதிஞனுமாம். இச் 

செய்யுள் ஒருபிரதியில் மல்லற். உடமார்பன்?? என்ற அடுத்தபாடவின்பின் 

உள்ளது.பி-ம்:--1 சாழ்வித்தகமு ற்றசடுங்கணையால்,8 போயின தால்.)௨௩௩௪ 

௮௬.--இதுவும் அது. 
1மல்லற்றட மார்பன் வடிக்கணையால் 
2எல்லுற்றுயர் வேள்வி யிரும்பகைஞன் 
'3வில்லற்ற.து தோளொடு *மேனிமிருங் 
கல்5லற்ற கமுத்தொடு கால்களொடும். 

(இ-ள்.) வளப்பம்பொருச் திய பரந்த மார்பையுடையவனான இலட்சு 
மணனது கூரிய அம்பினால் ஒளிபொருக்தி ஒங்க(அக்னெி)யெரி௫ன் ற வேள் 

விச்குப் பெரும்பசைவனான. URGES AGA ct வில் அற்திட்டத;(அவன த) 
தோளுடனும கழுத்துக்சால்களுடனும் மேல்கிமிர்ச் துவரும் கல்லும் அற்ற து. 

_... இவ்வரச்சன்வேள்வியை யழிக்கும்போது வான த்திலிருக் த adap தலிய 

வற்றை மழைபோலவிழும்படி சொரிபவனாதலால், இணி அவ்வாறு யாகத்" | 

தைச் கெடுக்குமாறு சல்லைச்சொரிபவரில்லையென்பார் சல்லற்ற த? என்றார்: 

இவ்வாறு அது தத்றொழிலைச் சமத்காரர்தோன் தச் கூதியிருத்தலால், (தோ 

ளொகெழுத்தொகொல்களொடும் சல்லத்தது” என்றது - உடனவிற்சியணி, 

பி-ம்:--1மல்லிற்றடமாரன் வயக். 2எல்லொச் அயர், எல்லித்றுயர், 3வில்லித் : 

ஐததேரொடு, வில்லித்ததுதோளென, *மேனியிரும்.5இத்த, (௨௩௨ ௮)



er
, 

காண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் ௩௩ 

௮௭.--தரியசத்துநவைச் சுக்கிரீவன் போரிற் கொல்லுதல். 

தன்றாதையை முன்பு தடுத்தொருகாள் 
வென்றானை விலங்கலின் மேனியனைப் 
Gams ang sit Quo Suis 
கொன்றான் கவியின்குல மாளுடையான். 

(இ-ள்) தன்தாதையாகிய சூரியனை முன்பு .ஒருகாள் தடுத்து வென்ற 

வனும் மலைபோன் றமேணியையுடையவனும் பின்னிடையா தவலிமையோடு 

உயர்ச்த தன்மையையுடையவனுமான குரியசத் துருவை, கவிலின்கூட் 

டத்தையெல்லாம் (தன்) அடிமைக்குடியாசக்சொண்டவனான சுக்கிரீவன், 

(செய்தபோரிற்) கொன்றான்; (௪ - று.) (௨௩௩௯) 

௮௮.டுதுவும், அடுத்த கவியும் - இடபனும் வச்சிரதம்ஷ்ட்ீரனும் 
போருதலைக் கூறும். 

இடபன்றனி வெஞ்சம முற்றெஇிரும் 
விடவெங்க ணெயிற்றவன் விண்ணஇரக் 
கடவுங்ககம் தோ!கட வாளினொடும் 
படவங்கொரு குன்று 3பேடர்த்இனனால், 

(Q- oF.) இடபனென்ற வானரலீரன்,--ஓப்பற்ற சொடியபோரைப் 

பொருந்தி எதிர்க்கின்றவனும் விடம் சுக்கும் கொடுங்கண்ணை யுடையவனு 

மான வச்சிரதம்ஷ்ட்ரனதுவான திரும்படி செலுத்துகின் உ விரைவபொருச் 

திய தேரை(அதனைச்) செலுத்துகின் தஆளுடனே [பாசனுடனே] அழியுமாறு 

அங்கு ஒருமலையைச செலுத்தினான்; (எ-று.)--படர்த்தனன்-படரச்[செல் 

லுமாறு] செய்தான். படைத்தனனால் என்றபாடத்திற்குப் பெற்றானென்க. 

பி-ம்..1செடவாளினொடும், ச திர்வாளினொடும். (௨௩௪௦) 

௮௯. இண்டே!ரழி யச்சிலை விட்டொருதன் 
தேண்டோடு மிழிர்து தலத்தினனாய் 
உண்டோ வுயி ரென்ன 5வுருத்துருமோடு 
எண்டோஎளனு முட்டு வெற்றினனால். 

(இ-ள்.) (தன்) வவியதேர் அழியவும் (தான் சைப்பற்தியிருக்த) வில்லை 

விட்டிட்டு, (௮ம்.த வச்ரெதம்ஷ்ட்ரன்),---ஓப்பற்ற தனது தண்டாயுத. அட 

் வனே பூமியிலிழிக்தவனாூச் கோபித் து,இடியும் எண்டோளையுடையஉருத்தி 

மூர்த்தியும் அஞ்சும்படியும் (சண்டவர் (இணி இவனுக்கு)உயிரும் உளதாகு 

Cun? carn அஞ்சும்படியும்(௮ச்.த த்தண்டாயு தத்தனால் இடபனை) மோதி 

் ஞன்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1ஓழிய. தண்டேகொடிழிகச்து. 3உருத்தனாம். () 

௯௦--அப்போது அநுமன் அவ்வாக்கனுக்கு ழற்படூதல். 

அடியுண்டவ னாவி1யுலைந்தயர 
இடியுண்ட மலைக்குவ 3டி.ற்நதுபோல் 
முடியும்மெனு 3மெல்லையின் “முந் இனனால் 

கெடியன்குறி யன்னெனு நகீர்மையினான். 
* 5
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(9 - ஸ்ட அடியுண்டவனான இடபன் உயிர் மரணவேதனையடைநக்து 

துன்பப்பட, (இவன்)இடியுண்ட மலைச்செரங்கள். இத்ததுபோல முடிச் இடு 

லா னென்டன்ற சாலத்திற்குள்,--(தான் வேண்டியபடி) நெடியனும் குதிய 

னும் ஆகுச்தன்மையுள்ளவனான அதுமான் மு.த்பட்டுத்தோன் தினான்; (எ-று.) 

__அதுமான் கெடியவனும் குதியவனும்ஆனசைச் சுக் தரசாண்டத் துங் காண 

லாம். : பி - ம்:--1குலைந்தயரா, குலைக் தலையா. 2இத்றன. 3எல்வையின். 

| spp fare. (௨௩௪௨) 
௯௧,--டுதுவும்,அடுத்த கவியும்-அநுமான் வச்சிரதம்ஷ்ட்ரனுடன்போருது 

. அவனைக் -கோள்றமையைக் கூறும். 

கடைத்தானிகன் மாருதி யைக்கிளர்வான் 

1அடைத்தானென மீதுய 3ோக்கையினைப் 

படைத்தானை நெடும்புகழ் பைங்கழலான் 

புடைத்தா3னவன் மார்பு பொடிச்சதற, 

(இ-ள்.) வக்துகட்டினவனும் விளங்குகின்ற வான த்தையடைத்தவ 

னென்லுமாறு மேலோங்கிய சரீரத்தைப்படைத்தவனுமான வவிமைபொருச் 

Bu ௮நுமானை, மிக்கபுகழ்படைத்த பசும்பொன்னினாற்செய்த வீரக்கழலை 

யணிச்தவனாயெ வச்சிரதம்ஷ்ட்ரன், அவன் மார்பினின்று கெருப்புப்பொதி 

சிதறுமாறு அடி த்தான்; (௪ - நு.)--பி--:--1மிடைத்தானெனமீயுயர்,விடை 

த்தானெனமீயுயர். 2ஆக்கையனை. 3அகன்மார்பு. 

௯௨. எற்றிப்பெயர் வானை யிடக்கையினாற் 

பற்றிக்கெர் தண்டு பறித்தெறியா 

1வெத்றிக்கெர் கைக்கொடு 3மெய்வலிபோய் 

3மு.ற்றத்தனிக் கு.த்.த *முடிந் தனனால், 
(இ-எ்.) மோதிவிட்டுச் செல்பவனாிய வச்சிரதம்ஷ்ட்ரனை இடக்சை 

கையினாற் பற்றிக்கொண்டு (போரில்) மூள்ன்ற, தண்டாயு தத்தைப் 

பதித்தெறிர்துவிட்டு, (அதுமான்),--வெற்தியோடு விளங்குன்ற (தன்) 
கையைச்கொண்டு: உடல்வலியெல்லாம் (ஓரிடத்த)ச்சென்று மூதிர [மிச்ச 

வலிமையோடு] தனிக்குத்துக் குத்த, (வ்வரச்கன்) உயிர்முடிச் இட்டான்; 

(எ- து.)--பி-ம்:--1மற்றைச். 2மைவலிமொய். 3முத்தி, *முடித்தனனால், 

௯௩.--டுதுழதல் அறுகவிகள் - பிசாசன் சேய்த க$ம்போரை& கூறும். 
len SC grit விசுறு 2கைச்சு தழ்வன் , 
போத்தோர்புலி போற்பன சன்புரளக் 

3கோத்தோட நெடும்*குரு இப்புன றிண் 
மாத்தோமர மார்பின் வழங்கெனால், 

(௨௩௪௩) 

(இ-ள்.) (பிசாசனென்பவன்,--தன்னைப்)பாதுகாத் க்கொண்டு os 
மரத்தை SsGero கைவிரைவையுடைய ஒரு வலியபுலிப்போத்துப்போன்ற பனசன் புரளவும், மிக்சஇரத்தநீர்வெள்ளம் கோத்து ஒடும்படியும், வலிய



காண்டம் § — &Fr.— Liew. SS@vauitoued SLL evih ௩௫ 

பெரிய தோமரத்தை (௮வன ௮) மார்பில் விடுத்தான்;(௪-று.)---பி-ம்:--1கா.த் 

தோமரம். சசைச்சழுதன், கைசக்சதமுன். 3தேச்தோட. *குருதித்திரைகள். 0) 

௯௪. 1கார்மேலின னோகடன் மேலினனோ 
பார்மேலின னோபகன் மேலினனோ 

' யார்மேலின னோ?வின வென்றறியோம் 
போர்மேலினன் வாச யெனும்4பொறியான். | 

(இ-ள்.) போர்மேலிருப்பவனும் குதிரையெனப்படுகின்ற யகச்திரத் 

தைச் கொண்டவனுமாகிய அர்தப்பிசாசன்,-கார்மேலிருச்சறானோ? சடன்மே 

லிருச்கிறரானோி பூமியின் மீ திருச்சன்றானோ? (வானத்துச்) சூரியனிடத்துத் 

தான் இருச்சன்றானோ? ஆர்மேற்றான் பொருனெறானோ? இன்னவையென்று 

சொல்லுதற்கு (யாம்) உணரசோம்; (எ-று.)--இது, சவிக்கூற்று. பொருகை 
யிற் பிசாசன் யசர்திரசத்இிலிருப்பவன்போன்௮ு இன்ன இடத்து இருக் 

சின்றானென்பதும் இன்னார்மேற்பொருகின்றானென்பதும் தெரியாதவாறு 

பல விடங்களிலுஞ் சுற்தியவண்ணம் பலருடன் பொருதன னென்றவாறு. 

சாதாரணச் குதிரைபோலவன்தி இரியச்திரம்போற் சுழலும் தன்மையது 

அவன தபரி யென்பார் *(வாரியெனும் பொதி! என்றார்: இத-கைதவாபநு 

தியணி. பி-ம்:--1சார்மேலனவோ. 8௭எனகலோ. 3எனவென் ததியாப். 4புரை. 

யான். இங்கே௫லபிர.திகளில் ஒருபாடல் சாணப்படுகன் ௦.௮ வருமாறு: - -. 

% விசைகண்டுயர் வானவர் விண்ணிரியக் 
குசைதங்கிய கோளென வாசியுடன் 
திசையெங்கணு நின்று இரிந்துளதாற் 
பசைதங்குகளக்கொரு பாய்பரியே, (௨௩௪௪) 

௯௫. 1 நாராயிர கோடிகொ லன் றுகொலென்று 
3ஆராயிர வானவ ரும்மறிவில் 
தேறாவகை நின்று தஇரிந்துளதாற் 
பாராடு களத்தொரு 3பாய்பரியே, 

.... (இ-ள்.) ஆறாயிரம் வானவர்களும், *தூறாயிரகோடிச்குதிரைகள் இரி 
இன்றனவோ?அன்றோ?என்று அறிவில் கெளியா தபடி[ஐயமுறும்படி ](விரை' 

ந்து), பருந்துகள் உலாவுகின்ற போர்க்சளத்தி2ல பாயுர்சன்மையுள்ள 

(அர்தப்பிசாசனுடைய) ஒப்பத்ற குதிரை திரிக் துகித்பசாகும்; (எ - று.) 
இது, குதிரையின்விரைவைச் கூதியத. போர்காண ஆருயிர வானவர். ௮ப் 
போது வர்திருச்தனரென்று கொள்ச.பி-ம்:-..! நூறாயிரம்,கோறாயிர.8ஆருயு த, 

ஆருயிரம். 3வன். (௨௩௪௪) 
௯௬. கண்ணிந்கடு கும்மன ஸிற்கடுகும் 

விண்ணிற்1 படர் காலின் மிகக்கடுகும் 
  

* குசை-சடிவாளம்.களத்அ.த் திசையெல்கணம் பரி குசைதல்கிய கோள் 
என வானவர் இரியத் திரியும். பசை-இரத்தம் நிணம் முதலியவற்றின் ஈரத் 
துடன் ஓட்டும்கிலை. வாசியுடன்-வேறுபாட்டுடனே, 0 -
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- உண்ணிற்கு மெனிற்புற ஸனிற்குமுலாய் 

மண்ணிற்3நிரி யாத வயப்பரியே. - 

(இ- ள்.) மண்ணில் இரிதலில்லாத(பிசாசனுடைய)வவிமைபொருரச் திய 

குதிரை,--சண்ணின்டார்வையைச்சாட்டி லும் விரைர் துசெல்லும்;மன த்தினும் 

விரைந்து செல்லும்; வானத்இழ் பரவிச்செல்லுன்ற சாற்றைக்காட்டிலும் 

. மிகுந்து விரைர் தசெல்லும்;உள்ளேநிற்ன்றதென்னும்போதே உலாவிப் புற 
த்திலேகிற்கும்; (௭ - று.)--இ.தவும், பிசாசன்குதிரையின் விரைவுகூதியதே. 

பி-ம்:--1படுகாவின். 2 'இரியா து. (௨௩௪௮) 

௯௭. 1மாப்புண்டா வாளியின் 3வட்டணைமேல் 
*ஆப்புண்டவ னொத்தவ னாயிலான் 
பூப்புண்டா வாவி புறத் தகலக் 
கோப்புண்டன வானர வெங்குழுவே. 

(இ-்.) பெரிய கழுகுபோற்(பரர்து)செல்லுகன்ற குதிரையின் 

விரைச்தசடையிலே (அதன்மீ த)கட்டப்பட்டவன் போன் றவனான [உதயா 
யிருர்த]பிசாசனுடைய அரிய வேற்படையினால், பூமிதேவி புண்ணைப்பெற்தி 

ருச்சவும் (தம்)ஆவி (உடம்பினின்று) வெளிப்படவும் கொடிய வானரக்கூட் 

டம்(மடிச் த) குவிர் தன; (௪-று.)--இச்செய்யுள் சிலபிர இகளிலில்லை. வானார் 

கூட்டம் மடிர் துகுவிர்சமை கூறிற்று, புண்டரம்-கமுகு. வாளி-கு.கிரைசக்குஆகு 

பெயர். பி - ம்:--1மார்புண்டன. வோ?யின். 3வட்டணையால். *ஆப்புண்டன 
ரொத்தனராவியலாற், (௨௩.௪௯) 

௯௮. நூறும்மிரு நாறு நொடிப்பளவின் 
- ஏறுந்1 நுதி வேலி னிறைப்பொழுஇில் 
சீறுங்கவி சேனை சிதைக்குமெனா 
ஆறுர்திற லும்பரு மஞ்னெபரால்,. 

(இ-ள்.) *தரிமைப்போதும் ஓய்வில்லாமல் கொடிப்பொழுதில் நாறும் 

இருதாறுமாகச் சறுல் சவிசேனையைச் கூர்மையேதியவேலினால் சதைக்கின்றா 

னே, (இப்பிசாசன்!)?என்.று தணிர்துள்ள வலிமையுள்ள தேவரும் அஞ்சினார்; 

(௪-து.)--1கொடிப்பளவில்? என வந்ததனால், இறைப்பொழுதுஇல்---இறைப் 

பொழுதும் வெறுமனேயில்லாமல் என்று உசைக்சப்பட்டது. பி-ம்:--1 இறல் 
பொழுதிற், பரியுந்தியிமைப்பொழுஇந். ட... (௨௩௫௦) 

௯௯--டுலட்சுமணன் வாயவ்யாஸ்திரத்தினுற் பிசாசனைக் கோன்றிடூதல். 

தோத்றும்முரு வொன்றென வோ! அணியாக் ப 
- கூற்றின்கொலை யாலுழல் கொள்கையனை 
ஏற்றுஞ்2சிலை யாண்மை யிலக்குவன் வெங் 
காற்றின்படை கோண்டு கடக்தனனால், 

(இ-ள்.) (போர்செய்யுமாறு) தோன்றியுள்ள உரு ஒன்றே என்று 
அணியமுூடியாதபடி கூற்றுக்குஉரிய கொலைச்தொழிலோடு (சாரிசைதிரி 
௪2) FGENESH corp தன்மையையுடையவனான பிசாசனை காணேத்றுன் ற



காண்டம் ௧௯.--படைத்தலைவர்வதைப்படலம் tht 

வில்லைககசொண்ட ஆண்மையையுடைய இலக்குவன் கொடிய வாயவ்யாஸ் 

இரத்தினால் வென்திட்டான்; (௪ - று.) 

விரைச் துசெல்லுக் தன்மையுள்ள குவெயின் மீதேறித் திரிர்து கொல் 

லுச்சன்மையனான பிசாசனுடைய தலையை, இலக்குவன், வாயுவைத் தெய்வ 

மாசக்சொண்டுள்ள அம்பையெய்து கொய்்திட்டனனென்க. சாறிகைதிரிக்து 

பலவிடத்துங்காணப்படுவதனால், பிசாசனை “உருவொன்றெனவோ துணியா 

உழல் சொள்கையன்?என்றார். பி-ம்:--1 துணியார். 2சிலயானை.3 ரச் தனனால். 

௧௦௦.--பிசாசன் தலையற்றபின்பும் வினைத்தோடர்ச்சியால் கீழ்விழாது 

கோலைத்தோமில் புரீதல். 

குலையப்பொரு சூல னெடுங்கொலையும் 

உலைவுற்றில வுய்த்தலு 3மோய்விலனொண் 

தலைய்ற்றுக வுந்தரை யு.ற்றிலனால் 

- இலையப்3பரி கோளி ஸனிருக்கையினான். 

(@ - or.) இலயத்திற்கு ஏற்ப அடிவைத்து ஈடக்கின்ற பரிமேலிருக்கை 

யைச்கொண்ட பிசாசன்,--ஒள்ளிய தலை யற்று விழுர்தபின்பும், (உயிர்) குலை 

யும்படி பொருஇன்ற சூலப்படையையுடையவஞாய், (தான் மேற்கொண்ட) 

கொலையும் குறைதலில்லாதனவாய் நிசழ்த்துதலையும் ஒஓழியாதவனாடச் தரை 

யில் வீழாதிருக்தனன்: (௪ - று.)-இத, இறர்தபின்பும் சற்றுநேரம் முன் 

தொடங்க தொழில்கிசழ்தலைச் கறிய. தாளலயத்திற்கு ஏற்ப அடிவைப் 

பதர அவன்குஇரை யென்பார் *இலயப்பரி? என்றா, இலையம்-எதுகைப த்திய 

போலி. பி-௮்:--1குலகெடுங்.3ஓய்விலதொண், ஒவிலதோள், ஓய்விலவன்.3பரி 

மேல் கொளிருக்கையினால். (௨௩௫௨) 

௧௦௧.--£தைக்து நன்னிமித்தந் தோன்றுதலும் 

யமதூதரம் அரக்கத்தூதநம் தம் நகாஜ்சேர்தலும். 

இன்.நாதிய முண்டென 1வின்னகைபாற் 

சென்_.றா.தன 3தும்பிக டென்றிசையான் 

வன்.நா.தரு 3மெய்தினர் வஞ்சனையான் 

ன்னா .தர௬ு 3மெய்தினர் *தக்நகர்வாய், 

(இ - ள்.) இனிய பற்களையுடையளான சீதாதேவியினிடத்தில் இன் 

தைக்கு க்ஷேமமுூண்டென்று தெரிவிக்கும்படி [ஈன்னிமித்தமாக] வண்டுகள் 

சென்று ஊீ.இன;தெற்குத்திக்குப்பாலகனாகிய யமனது வலியதூதரும், (போரி 

விறக்த உயிர்களைக்கொண்டு தம்ஈகருக்குச்) சென்றனர்; வஞ்சனைக்குண 

முள்ளவனான இராவணனுடைய தூதரும், தம் ஈசரினிடத்துச் சென்றனர். 

£தந்ஈகர்வாய்” என்றதொடரை, *வன்ூதரும்? என்றதன் பின்னும் 

கூட்டுக. இன்னகை - பண்புத்தொகையன்மொழி: சீதையைச் காட்டிற்று. 

இலை பிரதிகளில் இர்தப்பாடலோடு இப்படலம் முடி௫ன் தது. பி-ம்:--1இன் 

னசையாற். கேளிகள், 3ஏூனர். 4தன்னெ திரே. (௨௩௫௩)



௩௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௦௨.--இர்ரவணனிடத்துச் சேன்று தூதுவர் செய்தியுரைத்தல். 

ஏ௫த்தனி மன்ன ஸனிருக்துழிபுக்கு ் 
- ஓகைப்பொரு 1ளின்றென வுள்ளழியா சி பர அவரை வில்சன் கறி . 
2வேக,க் கடல் வீரர் 3விளிக் தவெலாஞ் 
சோகத்தொ டிறைஞ்சனர் சொல்லினரால். - 

(இ-ள்.) (ஒற்றர்கள், தம்ககர்க்குச) சென்று ஒப்பற்ற மன்னவனான் 

'இராவணனிடத்திற் புகுச்.து (அவனை) வணங்கச் சந்தோஷசமாசாரம் சொல் 

வதற்ல்லையேயென்று மனமழிக்து, வேகத்தோடு வலிமைகாட்டுகின்ற 

படைவீரர் இறச்தசெ.ப்திபையெல்லாம் சோகச்துடனே சொல்லினார்கள்) 

(எ- று)--*வேகத்தடம்வீரர்? என்றதொடர்-ஓ.ற்றரைக்காட்டு மெனினுமாம். 

பி-ம்:--1கேளெனவுற்றுழிவாய் 3வேகக்சடல். 3விளிச்தது. (௨௩௫௪) 

படை த்தலைவர்வதைப்படலம் முற்றிற்று, 

௨௨--அவ து மகரக்கண்ணன்வதைப்ப_லம். 

மகரச்சண்ணனை ஸ்ரீராமன் வதைத்தலைப்பற்திக் கூறும்படலமென்பது 

பொருள்: மசாராட்சனென்பதும் மகரச்சகண்ணனென்பதன் பரியாயம்: 

இலன், மச ரம்போன்ற சண்ணையுடையவனென்பது, ௧௩-ஆஞ் செய்யுளிற் 

கூறப்பட்டுள்ளது: இவன், சரனுடைய புதல்வனாவன். 

படைத்தலைவர் இதக்தொழிர்ததைக்கேட்ட இராவணன் வருச்தி வெய் 

அயிர்த்திருக்கையில், கரன்புதல்வனான மகராட்சன் “என்னையேவின், என் 

தந்தையைக்சொன்ற பழம்பகைவனைக் கொன்றுதீர்வேன்”என்று உறுதிகூற, 

இராவணன்: அனுமதிதர, தன்சேனையுடனே இராவணனனுப்பிய இருபது ' 
வெள்ளஞ்சேனையும் இசக்தாட்சன் சங்கன்என்ற தேர்ச்சக்சரச்சாவலாளரும் 

உடன்வரப் போர்ச்களங்குறுக, அரக்சவானரர்கட்கு மும்முரமான போர்சிகழ் 

சையில்,௮ர்.த மசரச்கண்ணன் இராமனிருக்குமிட த்தைரோக்கித் தன்தேரைச் 
. செலுத்தி, 'என்தர்ழையைச்கொன்ற உன்னுயிரைவாங்குவேன்”என்றுகூதிப் 
பொரலுற்றான். அந்தப் போரில் மகராட்சன் தவத்தின்9த்தியினாலும் மாயை 
யினாலும் காற்று இருள்முதலியவற்றையுண்டாக்கத் தன் செசவருவக்தோன்றா 
வண்ணம் நின்றுபொர, ஸ்ரீராமன் தன அம்புகளாலடிபட்டு இரத்தம்பெரு 
குன்ற சுவட்டால் நிசவடிவத்தையதிர்து அவனைக் கணைகளினால் வீழ்த்தி 
னான். அப்பால் குரு செகண்ணனை கீலனும், இல்கனைப் பனசனும்டபொரு ௪ 
மாய்த்தன சென்ற செய்தி இப்படலத்துச் கூறப்படுகன் உ ௪. 

க.--தூதர்சேோல்லை& கேட்டு இராவணன் வநந்துதல். ் 
சொன்னாவர் சொற் செவி பாற்்ொடர்வோன் 
3இன்னாத மனத்தி னிலங்கையர்கோன் 
வெர்*நாக வுயிர்ப்பினன் விம்மினனால் 
அன்னானிலை கண்டய னின்றறைவான். .



காண்டம் ௨௦--மகரக்கண்ணன்வதைப்படலம் ௩௯ 

(இ-ள்.) சொன்ன அச்அதரின்சொல் காதில் தொடரப்பெற்றதவனான 

இலங்கையர் தலைவனான இராவணன் வருச்திய மனத்தினனாய்,கொடிய சாகம் 

போற் பெருமூச்சைவிடுபலனாய், வருச் இனன்; அவன் நிலைகண்டு (மகரச்சண் 

ணன்)அயலில்கின்று சொல்பவனானான்; (௭ - று.)-(அறைவான்? என்பதத்கு 

- எழுவாய் வருவிக்க. மகரச்சண்ணன் எழுவாயென்பது,மேல் டு-ஆங்கவியால் 
விளங்கும். பி-ம்:--1 செவியிற், 2 சொடர்க்தொன்று, தொடர்கொண்டு, 3இன் 
னாக. *நாசமுயிர்த்தென. (௨௩௫௫) 

௨.டுதுழதல் ழன்றுகவிகம் - உநதோடர்: மகரக்கண்ணன் போர் 
வென்றுவாத் தனக்கு அனுமதியளிக்தமாறு இராவணனைக் | 

கேட்டலைத் தேதரிவிந்தம். 

முந்தேயென 1தாதையை மொய்யமர்வாய் 
அந்தோ வுயிருண்டவ னாருயிர்மேல் 
உக்தா யெனையாது முணர்க்தலையோ 

. ஏந்தா£யொரு நீயிடர் க ௬இியோ. 

(இ-ள்.) முன்னமே என்னுடைய தர்தையை [சரனை] நெருங்கிய 
போரில் ஐயோ!உயிரையுண்டவனுடைய அறிய உயிர்மேல் என்னைச் செலுத் 
தாது இருக்துவிட்டாய்; என். தச்தையே! என்னைச் சதிதும் அதிர்திலாயோ? 
(அங்கனம் அறியாமையால் ஒப்பற்ற துயர்மிக்கருச்சச்சடவையோ? (எ-து.) 

என்னையதிந்திருப்பின், நீ அயர்கூரவேண்டெதில்லை: யான் பகையொ 
ழித்து,த் துயர் தீர்ப்பது இண்ண மென்று கூதியவாறு. மசரச்சண்ணனென்ப 
வன் சரனுடையபுதல்வ னாவன்: இது, இர்தப்படலத்து ௧௬-ஆம் சவியாற் 
பெறப்படும். ஸ்ரீராமன் இவன் த்தையைச்கொண் ஐமை,ஆரணியகாண்டத்துச் 
கரன்வதைப்படலத்தால.ிக.“தங்குல்மகராட்சப்படை த். தலைவர் மசரசண்ணன் 
வதைப்படலம்” என்று எழுதிய பிரதியில், இச்செய்யுளினிறு இயில் படைச் 
தலைவர்வதைப்படலம் முற்றும்என்று எழுதியுள்ள ௮. ஆயினும் அடுத்தபாட 
ஓக்குச் செய்யுட்டொகை தொடர்ச்சியாகவேயுள்ள த. பி-ப்:--1 தந்தையை. 
2இனி. (௨௩௫௭௯) 

௩. யானே!செல வெண்ணுவ ஸனெய்தவவண் 
கோனேர்வது தீதெனவே தகணிவேன் : 
வானேநில னேமுதன் மற்அமெலாங் 
கோனேயெனை வெல்வதொர் கொள்கையதோ. 

(இ -ள்.) நானே (போர்புரியுமாறு) அங்கு [போர்க்களத்தில்] செல்ல 
எண்ணியிருப்பேன்; தானே கேர்ச் துசெல்வது திதென்றே (அவ்வெண்ணம் 
தவிர்ச்து)ஆதியிட்டேன்; தலைவனே! வானும் நிலனும் (இவை)முதலிய மற்று 
மெல்லாமும் என்னை வெல்லவல்ல வலிமையுள்ளதோ? (௪ - ௮,)--பி-ம்:_.- 
1பொரவெய்துவதெண்ணிலனால், செலவெண்ணுவெனேவுதியேல், செல... 
எய்துதலால்,செல... எய்தவவன்.3தானேய அகின்றுதடுப்பரிதாம்,கானேர்்.ு 

தியதெனத்தணிவன், தானேவு தரன் றுதடுப்பரிதால், (௨௩௫௭)



௪0 , கம்பராமாயணம் யுத்த 

இம்சே ஒருபாடல் ஒருபிரதியிற் சாணப்படுவத வருமா து:--- 

இக்திரியத் தையிகழ்க் தவ னந்தோ 

மக்தரவெற் ஜிவழங்க வழங்கும் 
இந்திர மத்றசெனக் கடி இக்கொல் 
வந்ததென் விற்றொழிலைக் கொலைமான, 

வேறு, 

௪. அருந்துயர்க் 1கடலு ளாளென் னம்மனை யழுத கண்ணள், 
பெருக்இருக் கேழித்த லாற்றாள் கணவனைக் கொன்று 3பேர்க்தோன், 

கருக். தலைக் *கல.த்தி னல்லாற் கடனது கழியே னென்றாள், பருகந்தி 
னுக் கினிய வேலா யின்னருள் பணித்தி யென்றான். 

(இ-ள்.) என்னுடையதாய் அழுதகண்ணையுடையவளாய்(ச் கடத்ததற்கு) 

அரிய துயர்ச்சடலுள்ஆழ்ச்திருக்க்றாள்;சணவனைச்சொன்றுபோனவனுடைய 
கரியதலையாகிய சல த்திலேயல்லாமல்(சணவனுக்குச்செய்யவேண்டிய)சடமை 
யைச் கழிச்சமாட்டேனென்று சொன்னாளாய்,(இன்னும்)பெருமைபெத்ற மல் 
சலியத்தையும் கழித்திடப்பொறுச்ககல்லாள்; (உணவளித்தலால்)பருக் துக்கு 
இனிதாகத்தோன்றுன்ற வேற்படையையுடையவனே! (உன) இனிய 
அருளால் (என்னை) ஏவுவாய் என்றுவேண்டிக்கொண்டான், (மகரக்கண் 

ணன்); (௪-து.)--பி-ம்;--.1சடலாமும்:2து றக்சலா ற்றுள், கழித் திலா தாள். 
[Curt grt. 4தலத்தினல்லா், தரைவீழ்ர் தல்லாற், களத்தினல்லா,த். 5அருல் 
கடன் சழியேன், கடன்கழியேனான். (௨௩௫௮) , 

௫.--டராவணன் அநுமதியளிக்க, மகாதகண்ணன் 
போருக்தச்சேல்லுமாறு தேரேறுதல். 

அவ்வுசை மகரக் கண்ண 1னறைதலு 2மேரக்க ளைய . 
?செவ்விது சேறி *சென்றுன் பழம்பகை தீர்த்த யென்ருன் 
வெவ்வழி யவனும் பெத்த விடையினன் தேர்மேற் கொண்டான் 
வவ்விய வில்லன் போனான் 3வரம்பெற்று வளர்க்த தோளான், 
(இ-ள்,) அவ்வார்த்தையை மகரக்கண்ணன் சொன்னவுடனே, அரக் 

சன் [இரரவணன்],--4ஐய! ஈல்லது: (£ போர்க்குச்) செல்வாய்: சென்று 
உன்பழம்பகைமையைத் தீர்த் துக்கொள்லாய்? என்றான்; கொடுவழியையுடை 
யவனான அ௮க்த மகரச்சண்ணனும்,---விடைபெத்றுச்கொண்டவனா௫, 41508) 
பெற்றமையால் ஒங்்கவெளர்ந்த தோளையுடையவனும் (வில்லைக்) சையித்பத்திச் 
கொண்டவனுமாய்த் தேர்மீ து திச்கொண்டுபோனான்; (௭ - து.)--வரம்-சம் 
மதி. வரம்பெற்றுவளர்க்தே தாளான்-(தேவர்களிடத் து) வரம்பெ DD ,களூல்வலி 
மைமிக்ச தோளையுடையனாயெ வெவ்வழியவனும் என்றுகூட்டினுமாம். பி-ம்: 
-.1உரைத்தலும், 2அரச்சர்கோமான். 3செவ்வழி.4ஏன்றுன், இன்துன்.5அமர். 

௬.--மகரக்கண்ணன் தன்சேனையுடன் இசாவணன்சேனையுல்வாச 

சேல்லுதல். 
தன்னுடைச் சேனை கோடி. யைந்துடன் Das தானை 
மன்னுடைச் சேனை வெள்ள காலக் ஆ 3மழையிற் பொக்ூப்



காண்டம் ௨௦.--மகரக்கண்ணன்வதைப்படலம் BS 

்பின்னுடைச் தாகப் *பேரி கடல்படப் பெயர்ந்த தூளி , 

'பொன்னுடைச் ?சிமையத் துச்சிக் குச்சியும் 6புதையப் போனான். 

(இ- ள்.) தன்னுடைச்சேனை ஐந்துகோடி உடன்தழுவிவரவும், தானை 

.-சொண்ட மன்னவனுடையசேனை இருபதுவெள்ளம் மழைபோற்பொங்ூப் 

பின்னே வரவும், பேரி சடல்போல்ஒலிக்கவும், (அப்போது பூமியிணின்் று) 

'இளம்பிய தூளியால் இரிகூடபருவதத்து உச்சியும் புதைர்திடப் போனான், 

(மகரச்சண்ணன்);(௭-து.)--பொன்னுடைச்சிமையம்-மேருமலை: அதனுடைய 

மூன்றுகெரங்களே இரிகூடமலையாதலால், அக்தத் திரிகூடமலையினுச்சியும் 

புதையஎன்ற பொருளில், :பொன்னுடைச்சிமையத் துச்சிச்குஉச்சியும்புதைைய? 

எனப்பட்டது. பி-ம்:--1வெள்ளம், 2ஓரைர் அ, 3மழைபோத். 4IGafigaro. 

5புவனத் தச்சக்குச்சியும். பொதிய. _ (௨௩௯௦) 

எ சோணிதாட்சன்ழதலியோர் மகராட்சனைத் தோடர்ந்துசேல்லுதல். 

சோணிதக் கண்ண னோடுஞ் சிங்கனுச் 1துரகத் இண்டேர்த் 

தாண்முதற் காவல் பூண்டு செல்கெனத் தக்க தென்னா 

$ண்முதற் முனை யோடு 3மனையவர் தொடரப் 4 போனான் 

நாண்முதற் றிங்க டன்னைத் தழுவிய 5வனைய 6ஈண்பான், 

(@ - ar.) (சோணிதாட்சனோடு இங்கனென்பவனும் குஇிரைகட்டிய 

இதிண்ணியதேரின் சச்சரத்தினிடத்துக் காவல்பூண்டு செல்க?என்று (இரா 

வணன்) கட்டளையிட, தச்சதேயென்று உடன்பட்டு, பதாதிமுதலிய (கால் 

வகைச்) சேனையுடனே அவர்கள் தொடர்க்துவர, ஈட்சத்திரம்மு தவியவை 

சச் இரனைத் தழுவியதையொத்த சண்பினரையுடைய மகர்க்சண்ணன் 

போனான்; (௭ - று.) 

சந்திரன் பிரதானமாகச் தோன்ற மற்றைஈட்சத்திரம் மூதலியன 

அவனைத் தழுவித் தோன்றுவதுபோல, யாவரும் தன்னைத் தழுவிநிற்கத் 

தான் பிரதானனாய் மசாச்சண்ணன் போர்க்குச் சென்றன னென்பதாம். 

9-ம்:--1 துரிதத், துருதத். 2ஆண்முகத், 3யாவரும், அனைவரும், 4வக்தார், 

வந்தான். 5மீனம். 6போன்றார், ஈண்பர், ஈண்பால். (௨௩௬௪) 

௮.--அரக்கச் சேனையால் வானாச்சேனை சிாமந் தீர்தல். 

பல்பெரும் 1 ப.தாகைப்' பத்தி மீமிசை தொடுத்த பக்தர் 

2செல்லவெல் கதிரொண் கற்றை 3மூற்றவுந் தெரியா வண்ணக் 

*தொல்வன யானை :யங்கை 5விலாழி?£ர்த் துவலை Sebo : ் 

7செல்வனம் கவியின் சேனை யமர்த்தொழிற் சரம்ம் விய்க்த. 

(இ-ள்.) பலபெரிய பதாகைப்பத் இிகளாகிய மிக்சமேலிடத் அப்பந்தர் 

வெவ்விய ரெணங்களையுடைய குரியனது ஒள்ளிய சரணத்தொகுதி ஒருசதி 

துந்தெரியாவண்ணம் செல்லவும், பழமையான சாட்டியானைகளின் அழயெ 

கையினின் றுபு றப்படுகிற உமிழ்கீர் த் துவலை (எங்குஞ்) சூழவும் செல்வனவான 

அரச்சச்சேனைகளால் சவிச்சேனைகளின் அமர்த்தொழிற் சிரமம் இர்ந்தன; 

(எ-து,)--சேனைகளிற் பிடிக்சுப்பட்ட கொடிகள் ஈடைப்பர்தல்போன்று நி ழலைச் 

* 6



௮௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

செய்ய யானையின் விலாழிநீர்கள் நீர்தெளித்தனபோலாக, அச்தப்போர்ச்களம் 

குனிர்ச்சபெறீறு வானரச்சேனைகளின் சிரமத்தைத் தீர்த்ததென்.றவாறு. 

18-ம்: _1பதாகைபற்தி,ப.தாசைசெற்தி.2ஓல்வன சுடரோன்கற்றை,எல்லவன் 

சுடறிற்கற்றை, எல்லவன்சுடரொண்கற்றை, எல்லவன் சுடரோன்கற்றை, 

3மு.த்றவின்னிழலையீர் ந்த, முற்றவுந்தோற்றாவண்ணம், மு.ற்றியரீழலீய. 4கொ 

.ல்னெயானை, தொல்சனையானை. 3அழி$ர்த். Sgr pps, தூத்திச், 710e0 Qu 

ரும். 8தீர்க்த, (௨௩௬௨) 
௯.---அரகீகரின் யுத்தகோலாகலம். 

முழங்ெ 1யானை வாச 2யொலித்தன முரசின் 3பண்ணை 
தழங்கெ வயவ *ரார்த்தா ரென்பதோர் முறைமை 5தள்ள 
6வழங்கெ பகலை யோதை யண்டத்தின் 7 வரம்பின் காறும் 
புழுங்கெ ஓயிர்க ஸிியாவுங் கால்புகப் புரை10யின் ரக, 

ல்(இ.ஃ ள்.) 4((அங்கனம் வானரங்கள் சரமக்தீர்ச் திருக்கையில்), யானைகள் 

முழங்னெ; குதிரைகள் சகனைத்தொலித்தன: முரசத்தொகுதி ஒலித்தன); 

அரச்சவீரர் ஆரவாரித்தார்கள்? என்்இன்ற ஒருமுறை அடங்கும்படி, அண்டத் 

இன்எல்லைவரையும் பதலை யோசை வழங்னெ;(அதுகேட்ட) உயிர்கள் யாவும் 
காற்றுப்புகவும் இடமில்லாமையால் வேர்த்தன; (எ-ு)--பி-ம:--1 அனை. 

2ஓவித்ததன், மொய்த்தன. 3மும்மை. 4ஆர்ப்பது. 5 தள்ளி. 6தழங்ெ. 7வர 
ம்பு. 8தாறும், தானும், யாண்டும், 10இன்றாக. (௨௩௬௩) 

௧௦.-ழன்றுகவிகள்-போதுவாக அரக்கர் வானசர் என்ற டநவர்க்தம் 

, கைகலந்தபோர் நீகழ்ந்தமை கூறும், 

- வெய்தினி னுற்ற தானை முறை!விடா நாூழில் வெம்போர் ... 
செய்தன செருக்கிச் சென்று *கெருக்கினர் Sout Crt sae 
கையொடு கைக சுற்றுக் 5கலச்.தன கல்லும் வில்லும் 
6எய்தன வெறிந்த யானை யீர்த்தன 7கோச்த சோரி, 
(Q) - ள்.) வெம்மையோடு பொருக்திய சேனை, முறைவிடாமல் சொல்லு 

தல் தொழிலைச்கொண்ட வெவ்விய போரைச் செய்தன; தலைவர் செருகஇச் 

சென்று.சேர்த் தயால் நெருக்னெர்; (சேனைகள்) கையோடு கைகள் பொருந்திச் 

கலர் தன;சல்லும் வில்லும் எய்தலும் எதிதலுஞ் செய்யப்பட்டன; (அப்போது) 

பெருகயெ.இரத்தம்,பானைகளை இழுகச்சலாயின: (௭ - று.)--சல்லும் வில்லும் 

எய். தன. எதிர்.த எனச் சென்தியைதலால் எதிர்நீரனிறைப்போநள்கேரள். 
பிம்: 1 விடதூழில்,விடா தழின். சசெய்தனர்செருக9, செய்தனர்செருக்கி 
ல், 3நெருக்னெ. 4செற்றிக், சாற்றி, சேர்க்து. 5சலக்தனர். Seri) sor Or Dé wa 

ர். சோரிவெள்ள ம். (௨௩௬௪) 

BE, வானர வீரர் விட்ட மலைகளை யாக்கர் வவ்வி 
. மீனொடு மேகஞ் இந்த விசைத்தனர் மீட்டும் விசக் 

கானக 3மிடியுண் டென்னக் கவிக்குல 3மடியும் கவ்விப் 
போனக நுகரும் பேய்கள் *வாய்ப்புறம் புடைப்பொ டார்ப்ப, 

் (இ- ள்.) வானரவீரர்கள் விட்ட மலைகளை, அரக்கர், (தம் கையினாத்) 

சுவர்ர்து நட்சத்திரங்களுடனே மேகமுஞ் Ai gouge மீண்டும் Seng இவராய்



காண்டம்:  &௦--மகாக்கண்ணன்வதைப்படலம் ௪௩ 

வீச, (அதனால், பிணங்களைக்சவ்வி உணவுஉண்டுன் றபேய்கள் வாயின்புறத் 
இலேபுடைத்துச்கொள்ளும் புடைப்புடனே [வாயலறைந்துகொண்டு] ஆரவா. 

ரிக்கும்படி, சவிச்குலங்கள் சாட்டினிடம் இடியுண்டாற்போல மடிர் துவிழும்; 

(எ- று.)--வாயிற்புடைத் துக்கொண்டு பேய்கள் ஆரவாரித்தமை, பேருணவு- 

இடைப்பதுபற்றிய மகழ்ச்சியினா லாகும்.பி-ம்:--1விட்டு.2இடிப்புண்டென்ன.. 

3மடியச், 4லாய்ப்புறப். (௨௩௬டு) 

௧௨. மைந்1நி௰ வாக்கர் வன்கை வயிரவாள் 3வலியின் வாங்கி 
மெய்க்கிறத் தெறித்து 4கொல்வர் வானர வீரர் 5தங்கள் 
கைக்6நிறைத் தெடுத்த 7கல்லு மரனுந்தங் கரத்தின் வாங்க 
மொய்த்நிறத் தெறிவ செற்றி முருக்குவ சாக்கர் 9மூன்பர். 

(இ-ள்.) வானரவீரர்கள்,--மைந்நிதமுள்ள அரச்சரின் வலிய கையி 

லுள்ள உறுதியான வாளை வலாற்கரத்தால் வாங்கி, (அவ்வ. ரச்சர்களுடைய) 

உடலின்மார்பிலேயெதிச்து கொல்வார்கள்; ௮ ரச்கரில் வலிமையுள்ளவர்,-- 
குரக்குவீரருடைய கையில்கிறையவெடுத்த சல்லையும் மரங்களையும் தம் கை 

யால் வாங்கி (அக்குரக்குவீரருடைய) வலியமார்பிலேயெ திவர்; ௪ த்தியழிப்பர்; 

(எ-று--பி-ம்:--1கிறச் து. வேன்மை,வண்மை, 3உகையின்.*கொல்ல.5வீரக், 

வீரர், 6கிறத் த. 7குன்று. 8௪ திர் அுபற்தி. 9மொய்ம்பர். (௨௩௬௬) 

௧௩--மகரக்கண்ணன் தன்தேரை ஓராமனீநக்குமிடம்நோக்கி 

ஓட்டிச்சேல்லுதல். 

வண்ரடுலா 3வலங்கன் மார்பன் 3மகரக்கண் மழையே 4றென் 
னத், இண்டிற லரக்கன் கொற்றப் பொற்றடஞ் இல்லிச் தேரைத், 
தண்டலை மருத வைப்பிற் கங்கைநீர் 5தழுவு காட்டுக், கொண்டன்மே 
6லோட்டிச் சென்றான் குரக்கினபப் படையைக் 8கொன்ளறான். 

(இ.-ள்.) வண்டுகள்உலாவுகன்ற மாலையையணிக்த மார்பையுடையவ 

னும் மகரச்சண்ணையும் மழையேற்றையொக்ச மிச்சவலிமையையும்படை த்த 

வனும் வானரத்தொகுதிப்படையைச்கொன்றவனுமான அரக்கன் [மகரச்சண் 

ணன்],(கன்னுடைய)வெற்திபொருச்திய பொன்மயமான பெரியசச்கரமுள்ள 

தேரை, குளிர்ர் தஇடத்தையுடைய மருதநிலத்தை(ப் பெரிது, கொண்ட சங் 

ones it பாயப்பெற்ற கோசலகாட்டையுடைய மழைபோன்றவனான ஸ்ரீராமன் 

மேல் தட்டிச்சென்றான்; (௪-று.)--பீ-ம்:--1உலாம்.மோலை.3மகராச்சன்.4/என் 

லும், அன்ன.5தழுவுகாட்டார்,தழுவகாட்டார்.5ஐடி.ச்./பரப்பைக்.சொன்றே. 0 

௧௯-- சேனைகளையும் சேனைத்தலைவர்களை.புட் பூறியவடித்து 
ஸ்ரீராமனையடைந்து மகர$்கண்ணன் சோல்லத்தொடங்ததல். 

இந்திரன் பகைஞ 1னேகொ லென்பதோ ஈச்ச மெய்இத் 
தந் இர 2மிரிந்து சந்தப் படைப்பெருக் தலைவர் தாக் 
எந்திர 3மெறிரந்த வென்ன வேவுண்டு புரண்டா law De 

சுந்காத் (தோனி னானை நோக்கிகின் நினைய சொன்னான், 
(இ - ள்.) இச்திரசத்துருவேயோ [இச்.திரசத் அ.ச தானோ?] என்பதா 

Gu ஓப்பற்றஅச்சமடைந்து (வான.ர)சேனை கிலைகெட்டுச்சிதறவும், (வானர 

௪



ச்க்- கம்பராமாயணம் யுத்த 
* 

சேனைப்பெருக்தலைவர் (தாம்) எந்திரத்தால் தாகி எதியப்பட்டாற்போல 
அம்பினாலடி யுண்டு புரளலானார்கள்; (மகரச்சண்ணனும்) அழகயதோள்களை 

புடையவனான ஸ்ரீராமனைக் கட்டி (அவனை) நோக்கிரின்று இவ்வாரானசொற் 

களைச்செர்ல்பவனானான்; (௪-று.)--மச௪.ரச்சண்ணன்கூறுவதை மேற்கவியிற்கா 

ண்ச.பி-ம்:--1கொல்லாம். 2அழிர்து, 3எறிர்தது, மறிர்த, 4வில்லினானை. () 

௧௫.--மகாக்கண்ணன் என்தந்தையைக்கோன்ற உன்னேட$போநது 

் பகைபோக்கீக்கோள்வேனளெனல். 

kor ges தாதை தன்னை யின்னுயி cpa 1யென்று, 

முன்னுடைத் தாய தீய முழுப்பகை 2மூவர்க்கின்றி, நின்னுடைத் 

3தாய தன்றே *யின்றது நிமிர்வ தென்றான், பொன்னுடைச் தா 
தை வண்டு குடைக்5துண்ணும் பொலம்பொற் ருரான். 

(இ-எ்.) பொன்னிறத்தையுடைய தாதினை வண்டு குடைக்துஉண் 

ணப்பெற்ற மிகஅழகய மாலையையணிச்தவனாகய மகாரச்சண்ணன், (ஸ்ரீரா 
மனைநோக்கி),--(என்னுடைய தந்ைதையை இன்னுமிருண்டாயென்பதனால், 

முன்முதலுள்ளதாகிய கொடிய கிறைச்தபசை (எனக்குத்) திரிஞார்.த் இகளிட.த் 
தஇிலில்லாமல் உன்னிடத்துள்ள தன்றோ, ௮ இன்று வளர்கின்றது” என் 
ரூன்)(எ - று.)--யான்: தீரிமூர்த்திகளை வெல்லலாமாயினும் அவர்களிடச் 

துப்பகைகொள்ளாது கின்னிடம் பகைகொண்டது, ரீ என்தாதையைச் சொ 
ன்றமையாலாகும்; இப்போது பொருது அச்தப்பழம்பகையைத் தீர்த் தச் 
கொள்வேனென்டூரறான், : மகரச்சண்ணனென்க. *இன்ற துகிமிர்வன்? என்ற. 
பாடத்திற்கு. - இன்றைக்கு உன்னைக்கொல்வதனால் அப்பகை இரப்பெறு 
வேனென்றுபொருளாம். பீ - ம்:--1என்னும் 3மூவர்க்சன் தி. 9ஆயதாமே. 
*இன் திதுநிமிர்வென், இன் திதுகேர்வன், இன் திது£ீப்பன். 3உணும்.(௨௩௬௯) 
௧௬--ட ராமபிரான் மகசக்கண்ணன்வார்த்தையைத் தக்கதே யென். 

- தீயவன் பகர்ந்த மாற்றஞ் சேவகன் நெரியக் கேட்டான் 
நீகரன் புதல்வன் 1 கொல்லா நெடும்பகை நிமிர வந்தாய் . 
ஆயது கேடனே யன்றோ வாண் பிறர் தமைக்தார்க் கைய 
ஏய்து சொன்னா யென்றா னிசையினுக் இசைந்த தோளான். 

(இ-ள்.) புகழ்பெறுத.ற்கு அமைச் த தோள்வலியுள்ளவனும் வீரனுமான 
ஸ்ரீராமன்,சொடியவன் சொன்ன சொல்லை விளங்கக்கேட்டு,நெடியபகையைப் 
போக்கவர். தவனே! க.ரன்புதல்வனா?(8) கூதிய 9 5 மூதைமையே யன்றோ; 
ஐயா! வீரத்தன்மையுடன் பிறர் தவர்ச்கு ஏற்றதையே சொன்னாயென்றான்; 
(௭ - று௮--பி-ம்:--/கொல்லோ, போலாம். கேடனேயான ௮, 
றே. 3இறன்மைர்தர்ச்செல்லாம். 

சடனேயன் 

(௨௩௪௦) 

* “யத்ததா தண்டகாரண்யே பிதரம் ஹதவாக்மம மதகரதஸ் ஸ்வகர் 
மஸ்தம்-த்ருஷ்ட்வா ரோஷோபிவர்த்ததே?? என்ற ஸ்ரீவால்மீகராமாயணம் 
இல்கு ஒப்புகோச்கத்தச்கது. :



காண்டம் .&௦.--மகரக்கண்ணன்வதைப்படலம் ௪௫ 

« 
௧௭.--இதுமுதல் நான்தகவிகள்-மகராடீசனுக்தம் இசாமபிரானுக்கும் 

்.. நிகழ்ந்த போரைத் தேரிவிகீதம். 

'உருமிடித் தென்ன வின்னா ணொலிபடுத் துன்னே 1டேய்ந்த 

செருமுடி.த் தென்க ணின்ற சனெ?முடித் தமைவ னென்னாக் 

கருமுடித் 3தமைக்த மேகக் *கால்பிடித் தெழுந்த காலம் 

பெருமுடிக் கிரியிற் பெய்யும் தாரைபோற் பகழி பெய்தான். 

(இ-ளஎ்.) இடியிடித்தாற்போல வின்காணியிலிருக் து ஒவியையெறுப்பி, 

உன்னுடனே பொருந்திய போரைமுடித்து என்னிடமுள்ள செ த்தைப் 

போக (ப்பின்பு) அமைதியாயிருப்பேன்”என்று சொல்லி, (மசரச்சண்ணன்), 

கருவை கிரம்பப்பெற்றுள்ள மேகம் (வரனத்தின்மீ*) எழுக் தகாலத்து மழைச் 

சால்பற்திப்பெரியரிசரங்களையுடைய மலையிற் பொழியுச்தாரைபோற் பகழி 

யைச் சொரிந்தாள்; (௭ - று.) ‘ 

நீர்கொண்டு கருமுற்தியமேகம் சால்வீழப்பெற்று மலைச்சிகொத்தின்மேல் 

மழைபெய்வதுபோல் இராமபிரான்மீது மசரக்சண்ணன் அம்புமழைபெய்ய 

லானானென் ச. இராமபிரானுக்கு மலைச்செரத்தை உவமைகூதிய தனால் ௮ச்சர 

மழைக்கு அப்பிரான் சதிதுஞ்சலியாமை பெறப்படும். பி-ம்:--1எஈ்தை. 

மூடிச்குவனின்றென்னாக், 3எழுக்த. 4கான்முடி த்து,கார்பிடித்து. கணைகள். 

௧௮. அம்புயக் கண்ணன் கண்டக் தாயிரம் பகழி காட்டித் 
தம்பிதன் கவசமீதே யிரட்டிச்சா யகங்க டாக் 
வெம்பிக லனுமன் மீதே வெங்கணை மாரி வித்தி 
உம்பர்த முலக முற்றுஞ் சரல்களாய் மூடி யுய்த்தான். 

(இ-ள்.) (அசத மகரச்சண்ணன்),--தாமரைமலர்போன்ற திருக்சண் 

களையுடைய இராமபிரானுடைய சண்டத்திலே ஆயிரம் அம்புகளைப் பதிய 

எய்தும், (அஉன்) தம்பியினுடைய சவசத்தின்மேல் இரண்டாயிரம் அம்புகள் 

கொண்டு தாக்இயும், (பிறர்) தவிப்பதற்குக்சாரணமான வலிமையையுடைய 

அ௮துமான்மீது கொடிய அம்புமழைகளை விதைத்தும், வானவர்களினுலகமெல் 

லாம் ௮ம்புமயமாக மூமொறு (பலகணைகளைப்) பொழிர்தான்; (௭ - று.) 

மூடி - எச்சத்திரிபு, இத்துணையென்னாமல் வெங்கணையென்று கூதிய 

தனால், அதுமன்மீ துஎய்தஅம்புகள் கணச்முடியா வென்பது, பெறப்படும். 

இச்செய்யுள் பலபிர.இகளிலில்லை: செருகுசவியாயிருச்கலாம், - (௨௩௭௪௨) 

௧௯. சொரிந்தன பகழி யெல்லாஞ் சுடர்க்கடுங் கணைக டூவி 
1 அரிந்தன னகற்றி மற்றை 3யோண்டகை யலக்க லாகத்து 
3எரிக்தொரு பகழி பாய *4வெய்தன னிராம னேவ 
நெரிந்தெழு புருவச் தான்றன் 5னிறத்துற்று நின்ற தன்றே. 

(இ-ள்.) (மகரக்சண்ணன்) பொழிக்த அம்புகளையெல்லாம் சுடருள்ள 

கொடியகணைகளைச் தாவி௮ரிர் போக, பின்பு ஆண்மைச்குணமுள்ள அந்த 

மகராட்சனுடைய (வெற்தி) மாலையையணிக்த மார்பிலே எரிந்து ஒருஅம்பு 

பாயுமாறு இராமபிரான் எய்தான்: (அவ்வண்ணம்) ஏவவே, நசெரிந்தெழு



௪௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ச் ் 
இன்ற புருவத்தையுடைய மகரச்சண்ணனுடையமார்பில் (அர்த௮அம்பு) 

தங்கயிருக்த.அ; (௪-று.)--பி-ம்:--1 அரிக் துசவக.ற்திமத்ற, அரிக்தனனகந்தி . 
மாத்தி, 2அரச்சனது, ஆண்ட வன். 3எரிச்ததொர். 4ஏவினன். 58 ps HD. ட 

௨௦. ஏவுண்டு அளக்ஈ மெய்தா 1விரத்தகப் பரிதி யின்ற [ன் 

பூவுண்ட கண்ணன் வாயிற் புகை3யுண்ட அமிழ்வான் போல்வா 
தேவுண்ட ர்த்தி யண்ண நிருவுண்ட கவசஞ் சேரத் 

்.. தூவுண்ட வயிர வாளி. யாயிரக் தூவி: யார்த்.தான். 

- (இ-ள்.) (இராமபிரானால்) அம்புஎய்யப்பட்டுச் சலித்துச் செர்கிறமுள்ள 

் சூரியனையீன் றபூவை[சூரியகாச் இப்பூவை]ஓத்.த சண்களையுடைய௮னும்(மூன்பு 

உண்ட) புசையை வாயினாலுமிழ்சனெறவன்போல்பவனுமான மகரக்சண்ணன், 

தெய்வத்தன்மைபொருக் திய £ர்த் கியைக்சொண்ட பெருமையிற்சிறக் தவனான 

ஸ்ரீராமனுடைய அழகுள்ள கவசத்தைச் சேர, மாமிசம்படியப்பெற்ற வச்சி 

ரம்போலுற்தியான அம்புகள்ஆயிரங்களைத் தூவி ஆரவாரித்தான்; (௪-று.)-- 

பீ-ம்:--1இலைத்தகப், ஈர்த்தகைப். உண்டதுமிழ்வ. (௨௩௭௪௪) 

௨௧-ஸ்ரீராமன் மகரக்கண்ணனது வில் குதிரைக்தளம்புகள் சாரதி 
இவற்றை அம்புகளா லறுத்தல். 

அன்னது 1கண்ட வானோ ரஇசய முற்றா ராழி 
மன்னனு முறுவல் செய்து வாயம்போ ராறு வாக்கிப் 

பொன்னெடுக் தடக்தேர் பூண்ட 3புரவியின் குரங்கள் போக்கி 
வின்னடு வறுத்துப் பாகன் நலையையு நிலத்து வீழ்த்தான். 
(இ-ள்.) அதனைமஃ்கண்ட வானவர் வியப்படைந்தனர்; ஆஞ்ஞாசச்கரத் 

தையுடைய ஸ்ரீராமனும், -புன்சிரிப்புச்செய்து, கூர்மைவாய்க்த ஓரா றுஅம்பு 

களையெடுத்து௮அழகப மெடியபெரியதேரிலேபூட்டியுள்ள கு 'திரைகளின்குளம்பு 

களைப் போக, (அந்தமசரச்கண்ணனேந்திய)வில்லை ஈடுவிடத்திலே அண்டி த் 

துப் பாகனுடையதலையையும் நிலத்தில விழுமாறு தள்ளினான்; (௭- த.)-- 
பி-ம்:--1௪ண்டு. எய்தி, 3அரகதச், துரகத்தின், தரகங்கள்,. | (௨௩௭௫) 

௨௨.மகரக்கண்ணன் பேரிடி காற்று மதலியவற்றைத் 

தவவலிமையாலுண்டாக்கதல். 
மார்பிடை நின்ற வாளி வாயிடை 1வெயிலின் வாரூல் 
்சோரியன் விசும்பி 3ஹூடோ ரிமைப்பிடைத் 4ே ப் : அமி ணட ச் *தோன்றா கின்று 
காருரு Cu om கா த்றுங் கனலியுங் கடைகாள் வையம் [ன் 
பேர்வுறு கால மென்னப் பெருக்கினன் pag Bs Qu pgp ar, 

(இ-ள்.) தவத்திற்சித்திபெத்றவனாயெ அச். தமகராட்சன்,.--(தன்) மார் 
பிலேதங்கயெ அம்பினாலே வாயினின்று வெயில்போன்றகிறத்துடன் பெருகு 

இன்ற இரக்தத்தையுடையவனாப், (வாயிலிரு* அு.இசத்தம்வெளிப்பட], த 

ரிமைப்பொழுதிற்குள் வானத்தினிடத்துத் Carer guages, மேகத்திற் 

பொருர்திய பேரிடியும் காத்றும் நெருப்பும் என்றஇவத்றை, வையம்நிலை 
பெயர்கன்ற கடைகாளாகிய ஊழிச்சாலந்தான் வச்திட்டதோஎன்னுமாறு 
மிகுதியாக , உண்டாக்கினான்) (௭ - து



காண்டம் ௨௦---மகாக்கண்ணன்வதைப்படலம் ௪௭ 

| யுசாந்தசாலத்தில் மேகங்கள்தோன்றுதலும் சடுங்காற்றுலீசுதலும் நெரு 

ப்புஎங்குஞ்சுடுதலும் நிகழுமென்ப௫, நாற்கொள்கை. இவ்வாறு பேரிடி.மு.தலிய 

வற்றை .மகரக்கண்ணன் பெருக்கயெது தவச்சித்திபெற்றவனாதலா லென் 

பார் தவத்திற் பெற்றான்” என்றார்: ஆசவே, இத்தொடர்-கநத்துடையடை 

கோலவியணியாம்.9-ம்:--1வெரினின். சசோரியின். 3ஈண்டோர், 4மறைந்து 

தோன்ளறான். . (௨௩௪௭௬) 

௨௩ எமகாக்கண்ணன் தவச்சித்தியால் காற்றுழ தவியன உண்டாக்கவே 

வான்ார்கள் நீலைகெட்டூ ஓடுதல். 

உருமுறை யனந்த கோக யுதிர்ந்தன வூழி காளின் 
இருமுறை 1காற்றுச் தறி யெழுக்தஅ விழுந்த தெங்குங் 

கருமூறை 3நிறைந்த மேகங் *கான்றன கல்லின் மாரி - 
பொருமுறை மயங்இச் 5சுற்று மிரியலிற் கவிகள் போன. 

(இ-.ள்.) இடிகள் முறையாகப் பலகோடிகள் விழுந்தன; யுகார்த 

காலச்து நிகழும் முறைப்படி பெருங்காற்றுச் சதியெழுந்து எங்கும் வீதித்று; 

கருகிறம் நிறைர்த மேகங்கள் சன்மாரியை வெளிப்படுத்தின; வானரங்கள், 
பொருகன்த முறைமையினின்று மயங்கச் சுற்றிலும் நிலைகெட்டு ஓடிப்போ 

யின) (எ-று.)--இருங் சாற்று என இயையும், பி-ம்:--1சாற்றும். 2எழுர் 5௮, 

விமுக்த. 3மேசுமெங்குங். *சலக்தன சலித்தமாரி. 5சற்தி. - (௨௩௪௪) 

௨௪.-- ஸ்ரீராமன் மகரக்கண்ணனுக்தக் காற்றுழதலியவற்றை 

யுண்டாக்தம்வ ல்லமை எதனால் நேர்ந்ததேன விபீஷணனை வினவுதல். 

போயின இசைக ளெக்கும் புகையொடு கெருப்புப் போர்ப்பத் 

இயின 1மமையச் செல்லுங் மோயமா மாரிசிந்த 
ஆயிர கோடி மேலு மவிந்தன கவிக Conus 
மாயமோ வரமோ வென்றான் வீடணன் வணங்கச் 3சொன்னான். 

(இ-ள்.) (வானரங்கள்) ஐடிப்போன இிசைசளிலெல்லாம் புகையோடு 

நெருப்பும் சவிர்துகொள்ளவும், மேகமும் கெருப்புத்தொகுதிபொருக்த மாயத் 

தன்மையுள்ள பெருமழையைப் பொழியவும்,ஆயிரசோடிக்கு ௮அதிசமாக வான 

ரங்கள் மடிச்தன; (அதுசண்ட)ஸ்ரீராமன், *(இத) மாயத்தால் நிசழ்வதா? 

(அன்றி, பெற்ற) வரத்தின்பயனால் கிகழ்வதா?? என்று வினாவினான்; விபீஷ 

ணன்:வணங்ூ மறு சொழிசொல்லலானான்; !(௪-ற.)-- அதனை மேலிற்காண்க, 

பி-ம்;- அனைய, சைல்லின். 3சொல்வான். (௨௩௪௮) 

௨௫.--விபீஷணன் வாத்தாலநேர்ந்ததிறனேன்று தேரிவிக்க, 

் ஸ்ரீமாமன் இவற்றைப் போக்தவேனேனல். 

கோற்றுடைத் தவத்தி னோன்மை நோக்கினர் கருணை 1கோக்டக் 
காற்றுடைச் செல்வன் ரு.னு மழையுடைக் கடவு டானும் 
மோற்றல ரீந்த தெய்வ வரத்தினால் 3வர்த தென்றான் 
அாற்றிதழ்க் கமலக் கண்ண னகற்றுவ னொடியி னென்றான்,



௪௮ ... கம்பராமாயணம் : ட டயுத்த 

(இ-ள்) கருணைரோச்ச த்தையுடையனான வாயுதேவனும் வருணதேவ 

னும் (இவன்), கோற்றுள்ள தவத் தின்வவிமையை நோக்கனெவராய், மாற்ற 

மூடியாமல் தந்த தெய்வத்தன்மையுள்ள வரத்தினால் (இது) நிகழ்ச் துள்ள 

தென்றான், (விபீஷணன்); நூறுஇதழ்களையுடைய செர்தாமரைமலர்போன்ற 

கண்களையுடையஸ்ரீராமன் ஒருசொடிப்போதில் இதனைப் போக்குவேனென் 

ரன்; (எ - று.)--பி-ம்:--1நோக்கச், சோக்சால். 3ஆற்றலாலீர்த,ஆற்தலித்.தீர் 

ந்தே. 3அமைக்தது. : (௨௩௭௯) 

௨௬.--இராமன் ஆக்நேயாஸ்திர வாயவ்யாஸ்திரங்களால் 

மகரக்கண்ணனுல் விளைந்த டுடிழுதவியவற்றைப் போக்ததல். 

காலவன் படையுர் தெய்வக் கடலவன் படையுங் காலக் 

கோலவேன் சலையிற் 3கோத்த கொடுங்கணை யோடும் கூட்டி. 

மேலவன் நுரத்த லோடும் *விசும்பினி னிரிக்து வெய்தின் 

மாலிருங் கடலின் வீழ்க்து மறைந்தன மழையுங் காற்றும், 

(இ-ளஎ்.) மேன்மைபெற்றவனாகிய ஸ்ரீராமன், -காற்றுச்குஉரிய கடவு 

னாய வாயுதேவன து௮ஸ்த்ரமும் [வாயவ்யாஸ்த்ரமும்], சட ந்றெய்வமாகயெ 

வருணபகவானுடைய அஸ்த்ரமூம் [வாருணாஸ்த்ரமும்] வெளிப்படும் 

படி அழயெ வலிய வில்லிலே கோத்த கொடிய கணை3யோடும் கூட்டிச் செலு 

த்தியவுடனே, மழையும் காற்றும் வானத்தினின்று Sort spy மிகப் 

பெரியகடலிலே வீழ்ச்துமறைக் தன; (௪-று.)--பி-3:--1சால்கொள். வெஞ் 

இலையிற். 3கோத்துக். 4விசும்பினின்றெரிர் து,விசும்பினின் திரிச் து. (௨௩௮0) 

௨௭ -மகரக்கண்ணன் மாயையா ல்மறைந்துபோநதல். 

அ த். துணை யரக்க னோக்கி 2ய்தா வான மெல்லாம் 
3ஓத்ததன் னுருவே யாகக் தான்மறைக் தொளித்துச் 4சூலப். 
பத்திகள் கோடி. கோடி பரப்பின னதனைப் பார்த்த 
வித்தக ஜனொருவன் 6செய்த வினையமென் னென்று சொன்னான். 

(இ-ள்.) ௮த்தன்மையை [தன்வரத்தினால் தோற்றுவித்த மழையுவ் 

காற்றும் மறைந்ததை]க்கண்டு, (மகரக்சண்ணன்) இடைவெளியாயுள்ள வான 

மெல்லாம் ஒத்த தன்னுருவே யமையுமாறுசெய்து (தான்) மறைச்தொளிக் 

துச் குலவரிசைகளைக் கோடிகோடியாகப் பரப்பினான்; அதனைச்சகண்ட ஞான 

ஸ்வரூபியாயெ ஸ்ரீராமன் “ஒருவன்செய்த மாயம் என்னை!”என்றுகருதி (இவ் 

வாறு) கூறலானான்; (௭ - று.)---இராமன் கூறியதை, மேற்கவியிற் காண்க. 
பி-ம்:--1அத்திறம். 3அந்தரம். 3ஓத்தனவுருவேயாச, ஒத்த தன்னுருவேயாஏ. 

4கூலம். 5பார்த் து. 6செய்யும். . (௨௩௮௧) 

'௨௮--அதுகண்டு ஸ்ரீமாமன் மனம்நோதல். 

௦ மாயத்தால் வகுத்தா ஸனியாண்டும் 1வாம்பிலா வுருவக் தா 
னத், தேயத்தா 3னென்னா வண்ணங் கரந்தனன் 3தெரிக்தி லாதா 

ன், *காயற்.தா லினைய னென்று நீனையலாங் கருத்.த னல்லன், 5தியொ 
4. த்தான் நிறத்தினென்னை செயலெனச் ந்தை 7கொக்தான்,



காண்டம் ௨௦.--மகரக்கண்ணன்வதைப்படலம் ௪௯ 

“(இ-ள்.) :(மசரக்கண்ணன்), மாயத்தினால் வரம்பில்லாத உருவத்தை 

யாண்டும் வகுத்தவனாய்த் தான் எவ்விடத்திலுள்ளானென்று௮தியாவண்ணம் 

ஒளிர்தான்: (அவன் சண்ணுக்குப்)புலனாசாதுள்ளான்;. உடலைக்கொண்டு 

இவன்தான்என்று துணியும் மனவதிவுக்குஎட்டியவனல்லன்; தயையொத்த 

கொடியவனாூய. அக்தமகராட்சன்விஷபச் இற் செய்பவேண்டுவது யாது? 

என்று மனம்நொர்து கருதினன்; (ஸ்ரீராமன்); (௪-று.)--பி-ம்:---1 வரம்பிலா 

வருவத்தானெத், வரம்பில்லாவுருவக்தானே. ண்ணா. 3தெரிர்திலானிக், 

தெரிர் திலாத. 4சாயத்தாலினையசென்றுநீச்சலாங், காயத் திலெனையனென்று 

சோக்சலாய். 5தீயத்தான். 6என்னே, ஒன்று, 7செய்தான். (௨௩௮௨) : 

௨௯. -ஸ்ரீமாமன் மஉரக்கண்ணனது நிசவடிவத்தையநுமானித்துக். 

கணையால் வீழ்த்துதல். 

அம்பின்வா யாறு சோரு 1மரக்கன் ற னருளில் .யாக்கை 
3உம்பரிற் பரப்பித் தான்வே ஜொரிச்தன னென்ன வோர்வான் 
செம்புணற் சுவடு கோக்க 3யிஅநெறி யென்று தேவர் 
தம்பிரான் பகழி தூண்டச் தலையற்றுத் *தல.த்த னானான். 

- ள்.) (தான் விட்ட) அம்பினால் வாயிணின்று(குரு,கி)யாறு பெருகப் 

பெத்த அரக்கன் தன்னுடைய அருளில்லாதயாச்கையை வானத்திற்பரப்பின 

ஞய்த் தான் வேழேயொளஸித்துள் லானேயென்று சர்தைகொண்டவனா௫,தே 

வாதிதேவனான ஸ்ரீ ராமன், --(ஓரிடத்து)இரத்தச்சுவட்டைச் சண்டு,இது(அவ 

னுள்ள) இடமென்றுதுணிந்து (தன்) பகழியைச்செலுத்த, (அர். தமக.ரக்கண் 

ணன்) தலையற்றுப் பூமியில்விழுர் இட்டான்; (௪ - று.) 

பலஉருலங்களுள், அம்புபட்டதனாற் குருதிசோரப் பெற்றஉருவமே அரக் 
சனுடைய உண்மைவடிவ மென்று ஸ்ரீராமன் தெரிர்தானென்ச:இது-அநுமா 

லைங்காசம். பீ-ம்:--1 அரச்சன.தருனில், அரக்கன் றனளவில்,ஆசத்தனஎவில். 

ஷேம்பரிற்பரர்தானாக. 3அதுநெதிசென்று.. 4தரையின்வீழ்ச்தான், தலத்இ 

லானான். (௨௩௮௩) 

௩௦--அரக்கனோழீயவே மாயைநீங்கு தல். 

7அயில்படைத் துருமிற் செல்லு மம்பொடு மரக்கன் யோக்கை 
3புயல்படக் குருதி *விசிப் படியிடைப் புரள்த லோடும் 
5வெயில்கெடுச் திருளை 6யீட்டுங் காலத்தின் 8விஃவி னோடுக் 
அயில்9கெடக் கனவு மாய்ந்தா 19லொத்தது சூழ்க்த 17மாயை. 

(இ*ள்.) கூர்மைபெற்று இடிபோலச்செல்லுன்ற அம்புடன் [இராம 

பிரான் ௮ம்பைச்செலுத் தியவுடனே] அரக்சனுடையயாச்சை புயல்தன்மை 

யைப் பொருந்த இரத்தத்தைக் கச்கொண்டு [இரத்தமழைடபொழிந்து 

கொண்டு] பூமியிற் புளத்தொடம்கயவளவில் எகுழ்ச்திருச் தமாயையான த , 

வெயிலையொழித்து இருளைமிகுதியாகக்கொண்டுள்ள இராச்காலத்தின் திகழ் 
ச்சியுடனே தயிலுங்கெட [யாவரும் துயிலுணருமாறு இராகீங்கப்பொழுது 
புலருமளவிலே] கனவு ஒழிவதுபோல வொழிர்குது; (௭ - து.) 

* 7
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.!.. துயிலுணருங்காலத்துச் கனா நீங்குவதுபோல - அரக்சன்உயிர்நிங்க அவ 

னுடல் பூமியித் புரண்டகாலத்,து அவனால் விளைந்த மாயையும் நீங்இற்றென்ற 

வாறு. பி-ம்:--1அயில்படுத்து, அயின்மடுத்து. 2ஆச்சை, 3புயலுடைக். *வீசப், 
5வெயிலெடுத் த, வெயில்படைத்த. 6ஒட்டும். 7கருமத்இன். 8$இயற்கைவீயத், 

விளைவையொத்த, விடி தலோடும். 9படக். 10ஒத்ததச். 1/மாயம், (௨௩௮௪) 

௩௧.--நான்குகவிகள்-இரக்தாட்சனோடூ நளன் பொநது 
அவன் தலையைத்தரையில் தள்ளுதலைத் தேரிவிக்தம். 

் இயின் கண்ணன் வண்ணக் கொடி.கெடுக் தேரன் கோடைப் 

'பரிதியி 1னடுவட் டோன்றும் 3பசுஞ்சடர் மேகப் பண்பன் 

எரிகணை இந்திக் 3காலி னெய்தினான் றன்னோ டேற்முன் 
விரிகடற் றட்டான் கொல்லன் வெஞ்சனெச் தச்சன் வெய்யோன். 

(இ-ள்.) (அதுசண்டு பல்) வண்ணச் கொடிகட்டிய நெடிய தேரை 

யுடையவனும் கோடைக்சாலத்துச் கூரியணிடையே தோன்றும் பசுஞ் 

சுடரைக்சொண்ட மேகத்தின் தன்மையையுடையவனுமாூ. எரிஏன்ற அம்பு 

களைச் சச்தியவண்ணம் காற்றுப்போல விரைந்துவர்தவனான இரக்தாட்ச 

'னென்பவனுடன், பரச்தகடலைத் தடுத திட்டவனும் கொல்லு$ தன்மையை 

யுடையவனுமான சொடுங்கோபத்தைச்கொண்ட கொடியவனாகய சச்சத் 

தொழில்புரியும் ஈளன் எதிர்த்தான்; (எ - று.)--இச்செய்யுளில், தட்டான் 

கொல்லன் தச்சன்என் ற சாதிப்பெயர்கள் அமைந்துள்ள ஈயம் காணத்தக்க து. 

பி-ம்:---1ஈடுவுட். பேரஞ்சுடர்சயனப்,பரஞ்சுடர்மேய. 3சால்போலெதிர்ச்தவன். 

௩௨. அ௮ன்1றவ னாம வின்னா ணலங்கந்ரோ 2ளிலங்க வாங்இ 

தன்றல பசறி மாரி ஸூழித்தி யென்ன வுய்த்தான் 
நின்றவ னெடிய தாக்கோர் தருவினா 3லகல நீக்5ச் 
சென்றனன் 4கரியின்வாரிக் கெஜர்படர் யே மன்னான். 

(இ-ள்.) அன்றைக்கு அர்தரக்தாட்சன்,-(பசைவர்க்கு) அச்சத்தைக் 
தரு9ன்ற வில்லின்சாணியை, மாலையை பணிர் ததோள் விளங்குமாறு வளைத்து 
ஒன்றலலாத அம்புமழைகளை யுகாச் தகாலத் துத் சீப்போலச் செலுத்தினான்; 
அங்சே கின்றவனாயெ ஈளன் கெடியதான ஒருமரத்தினால்(அவ.ந்றை) அப்பா ற் 
படும்படிநீக்கி, 'யானை கட்டியுள்ள இடத் தக்கு எதிராசச்செல்லுன்த இல் 
சத்தை .ஒச்.அச்சென்றான்; (௭- து.) ் 

.” பகழிமாரியை மரத்தினால் நீக்சிக்சொண்டு,அவ்வரச்சனுள்ள இடஞ் Oran 

இன்ற ஈஎனுக்கு வாரிக்கெதிரேபடர் சங்கம் உவமையாம். வாரி-பானையின் 
சட்டுத்ததி. பீ-ம்:--1இடிபோலும், அவனாலும். 2கலுங்க, 3௪ல் 
'*பகழிமாரிச்செதிர்படு, சரியின்வாரிச்கெதிர்பட்ட, 

வக. கி் இய சன்று வக் கண்டக் 
கேர்ள் எத பறக்க சிலிகான் தன்னை கோக். 
9ரத்தினிற் குறித்தாள் நேவர் இசைமுகல் இழிய வார் தான Spat Besse Guy tani gant, 

> அடித்து, 

(௨௩௮௯)



கார்ண்டம் &௦---ம்கரக்கண்ணன்வஷ்தப்படலம் ௫௧ 

(இ- ள்.) கையிலே சுழல்கின்றமரத் தினை த் அண்டமாகுமாறு asf 

னால் துணித் துவீழ்த்திய அஞ்சாமையையுடையஅரச்சனைப் பார்த்து, தன்னைத் 

தானேயொப்பவனான ஈ௭ன்,--மார்பையொடுக்கிப் பூமியிலொடுங்கனான்போத் 

ப.துங்(உடனே அந்தரக்தாட்சனுடைய) சரத்திலே குஇத்தான்; திசைமுகப் 

இழியசத். தேவர்களும் ஆரவாரித்தார்; (எ-து.)--பி-ம்:--1அச்இச்.உரத். இனித் 

சுருச்பப்பார் நின்றோங்கனொன். 3மகுடமோங்குஞ், தன்னைத் 2தசான், தன்னை 

யொவ்வான்.*ஆர்த்தான். (amar) 

௩௪. 1ஏரியும்வெங் குன்றி னும்ப 3ரிக்தர வில்லிட் டென்னப். 
பெரியவன் றலைமே னின்ற பேசெழி லாளன் சோரி 
சொரிய?வன் சண்ணின் மூக்இற் செவிகளின் மூளை 4 தூங்க 
கெரியவன் தலையைக் காலா லுதைத்துமா நிலத்தி லிட்டான். 

(இ-ள்,) எரிகின்ற கொடியமலையின்மீ து இக்திரவில் லிட்டாற்போலப் 

பெருக்தோத்றமுள்ள அவ்வரச்சனது தலைமேணனின்ற மிக்சகஎழிலைபுடைய 

ஈஎன்,-வலியசண்ணின் வழியாகவும் மூக்கன்வழியாகவும் செவிவழியாகவும்' 

இசத்தஞ்சொரியும்படியும் மூளை தொங்கும்படியும் வலிய (அவ்வரக்கன து) 

தலையைகெரியச் சாலாலுதைத் துப் பெறியபூமியில் வீழ்த் திவிட்டான்;(௪-று.) 

_-பி-5:--1எரியவன். 2இக்திரன். 3வெங்கண்ணின், *தவ்கி. .. (௨௩௮௮) 

௩௫. டதுழதல் மன்றுகவிகள் - சிங்கனைப் 

பனசன் கோன்றீடுதலைக் கூறும். 

அங்கவ 1 ணைலைத்த லோடு மழற்கொழுக் தொழுகும் கண்ணான் 
இங்கன்வெங் கணையன் வில்லன் 2௫ ரணி தேரின் மேலான் 
எங்கடா போதி யென்னா வெய்தின. 3னெதிரி லாச 
பங்கமின் மேரு வாற்றற் பனசன்வச் திடையிற் ற் பாய்ந்தான். 

(இ-ள்.) அப்போது அந்தரக்தாட்சன் இறந்தவுடன், இிச்கொழுர்து. 

ஓழுகுகன்றசண்களையுடையவஞனாய்ச் சல்கனென்பவன் கொடிய அம்பையுடை 

யவனும் வில்லையுடையவனும் சறுமணிகள்சட்டிய தேரின்மேலேதியவனு 
ion @, “எங்கடா போஒருய்?? என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தான்; குற்றமத்த 

மேருவையொத்த வலிமைபடைத்த ஒப்பில்லாத பனசன் வக்.து நடுவேகுஇத் 

தான்; (௪- -அ.)--பி-ம்;--1உதைத்தலோடும். கோரணிழ். 3தன்னோடெய்திப், 

தன்முனெய்திப். ன ; (௨௩௮௯) 

௩. பாய்ந்தவன் ழோளின் ண்பன் பல்லங்க ணால்ல 1பண்போடு 
ஏம்.ந்தன வசனி 3போல வையிரண் டழுக்த *வெய்தான் 
5காய்க்தனன் 6கனலி 7கெய்யாற் கனன்றது போலக் காந்இ 
ஏய்ந்தெழு தேரி னோடு மிமைப்பிடை யெடுத்துக் கொண்டான். 

(இ-ள்.) பாய்க்தவனானபனசனுடைய தோளிலும் மார்பிலும் ஈல்லபண் 

பைப்பொருந்தியனவான பல்லமென்னும் பாணங்கள் பத்தை, (சிங்கன்) இடி 

போல அழுச்தும்படி யெய்தான்: காய்ச் தவனாகிய பனசன், தயான செய்யி 

ஞ் சொலிப்பதுபோல(ச் ன த்தினுற்)கார்திப் பொருக் தியெழுக் துவருகன் 2
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தேரினோடும்(அவ்வரச்சகனை) இமைப்பிற்குள்(கையினால்) எடுத் துச்சொண்டான்; 

(a - து.)--பி-ம்:--1பார்ப்போடு.. 2ஆய்ச் தன. 3என்ன. 4எய்யக். 3காய்க்தெழு, 

சாய்க்தெரி. 6சனலின். 7கெய்யிற். ் (௨௩௯௦) 

௩௭. தேரொடு மெடுத்த லோடு கிலத்டைக் 1குஇத்த செங்கண் 
. மேருவிற் ஜோற்றத் தான்ற னுச்சிமே லதனை: 3வீசப் 

் பாரிடை *விமுத லோடுர் 5தானவ னம்பர் பாயச் 
சோரியு முயிருஞ் சோரக் துகைத்தனன் வயிரத் தோளான். 

(இ-ள்.) தேரோடும்(சிங்கனை)எடுத்தவளவில்,செங்கண்ணையும் மேருப் 

போன்ற தோற்றத்தையுமுடையவனான கிலத்திடையித் குதித்த அந்தச் 

சிங்சனுடைய உச்சிமீது (பனசன்) அர்தத்தேரை வீச,அவ்வரச்சன் பாரிடை 

விழுச் த வளவில், இரத்தம் மேலேபாயவும் உயிர் சோரவும் வயிரம்போலுறுதி 

யான.தோளையுடைய அர்தப்பனசன், துகைச்கலானான்; (௪-று.)--தானவன்- 

அரச்சன். பி-௮:--1கு இிக்சச். செம்பொன்.3வீ௫ப். 4விழ்த்தலோடும். 5௮௬.தர 

மவனும்பாயச், மானவனம்பிற்பாய்ச்து, தான தன்மீ துபாய்க் து. : (௨௩௯௪) 

௩௮.---அரத்கர்சேனையில் யாவநலமடுறக்க, சேய்திசோல்லத் 
தூதர் இலங்கைகசேர்தல். 

தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்இனுங் கவியின் ரனை 
மசாமர மலையென் றின்ன 3வேழக்கவும் வளைந்த 3தானை 
பராவருங் *கோடி. யைக்தும் வெள்ளகா லைக்தும் பட்டன 

. இராவணன் அாதர் போனார் படைக்கல மெடுத்தி லாதார், 

(இ-ள்.) சச்சரவர்த்திதிருமகர்களாகிய இராமலஆஷ்மணரின் அம்புகளி 

னாலும், குரக்குச்சேனை மராமரம் மலை என்தஇவ ற்றை வழங்குதலானும்,--- 

வளைந்திட்ட' (அரக்க)சேனை சொல்லுதற்கு அரிய ஐந் துகோடியும்இருபது : 

வெள்ளமும் இறர்துபட்டன: படைக்கலம் எடுக்காதவராயும் (அதனால்) இற 

வாமல்நின் றவரு:மான இராவணன்சதர் (செய்திசொல்லுமாறு ஈசர்க்குச்) 

சென்றனர்; (௭ - று.)--பி-ம்:--1மைந்தன், 2வழங்கலும். 3 தானைப். 4வெள்ள 
மொக்கப்பட்டது பட்டிலாதார், வெள்ளம்ப் தம்பட்டன பட்டிலாதார்.' 0 

மகாக்கண்ணன் வதைப்படலம் ழற்றிற்று, 

௨௧- ஆவது பிரமாத்திரப்படலம். 

இக்திரசித்து பிரமாஸ்திரத்தைவிடுத் த இலச்குமணனையும் வர்ன ரர்களை 
யும் உயிரொடுங்சச்செய்தமையைச் கூறும் படல மென்று விரியும். 

மகரக்கண்ணன் தன்சேனையோடும் தேர்ச்சச்சரக்சாவலாளரோடும் இறச் 
இட்டானென்றசெய்தியைத் தூதுவர் சொல்லச் கேட்ட இசாவணன்,இக் இர 
சித்தைவிரைவிலழைத்துவருமாறு கூற, பணியாளர்செய்.தியஜிவிக்க, இக்திர 
சித்து உடனேவக்து,யான்ஈரரையும் aut ert cor wy tb வென்றுவருவேன்:அருக் 
த்ற்க? என்று கூதி, அறுபதுவெள்ளத்தானையோடும் போர்க்குஉரிய வாச்சியல்



: ே உ. 5 ல் 

கார்ண்டம் ௨௧.--பிரமாத்தி ரப்படலம் Gh. 

சள்முழங்க முனைமுகஞ்சார்ச்.து சரெளஞ்சவியூசமாக* சேனையையணிவகுத்து 

சங்கசாதஞ்செய்து நின்றானாக, அவன் சேனையும் செர்ந்துநின்றது. ௮ 

சண்ட வலானரசேனை நிலைகெட்டோடிற்று. அதுமான் சுக்கிரீவன் அங்கதன் 

இராமலட்சுமணர் விபீஷணன் முதலிய சிலரே கிற்கலாயினார். அப்பால் ௮று 

. மான்தோளின்மீ ௮ ஸ்ரீராமனும் அங்கதன்தோளின்மீது இளையபெருமாளும் 

ஏதிகிற்க, வானவர் மலர்மழைபொழிக் தனர். நீலன்முதவியோர் மரங்களையும் 

குன்றுகளையு மேர்தி அரக்கரைச் தடுச்சச்தொடங்கயபோ ௪, ஸ்ரீராமன் 

:தெய்வப்படைகளை இக்திர௫த்.து விடுத்தால் நீங்கள் தாங்கமாட்டீராகை 

யால், அவற்றைத்தாங்குமாற முன்னிடத்தை எமக்குவிட்டுப் பின்னேகின்று 

எம்முடைய விந்திநமையைச் சாண்க?என்றான்.அவர்களும் உடன்பட்டுகிற்க, 

இச்திர௫த்து பிரமிக்கும்படி அறுபது வெள்ளஞ்சேனையையும் இராமலட்சு 

மணர் அழித்தனர். ஆயிரகோடித்தேர்வீரர்தவிர மற்றையோரெல்லாம் 

மாய்க் இடவும், இக்திரசித்தினிடத்து அச்சத்தால் கிலைகெட்டோடிய குரக் 

குச்சேனை மீண்டில. ஸ்ரீராமலஷ்மணர்செய்த போர்த்திறனைச்சண்டு ௮னு 

மான் தோள்கொட்டி யாரவாரித்தனன். அவனுடைய ஆரவாரத்தால் அரக் 

'சசசேனை பின்னிட்டது. அசண்டு இக்திரசித்து அவர்களை முனிந்து 

நோச்இப் பழித்து இராமலட்சுமணர்மீது பொருமாறு தான் ஒருவனாக வக் 

தான். ௮வன் வருவது கண்டு அவனோடு தான் ஒருவனாகவே பொருவதாச 

ஸ்ரீராமனிடத் த இலட்சுமணன் அ.நுமதபெற்றுப் பொரலானான். ஆயிர 

கோடிச்சேனையும் இக்திரசித் துக்குப் பச்சபலமாகவர்தத. இச்திரசித்து தத்த 

ளிக்கும்படி இலட்சுமணன் அ௮ரச்சரைச் கொன்றுவீழ்த்துகையில்,ஸ்ரீராமனும் 

அநுமானைத் தூண்டி. அரக்கர்மீது சர்மாரிபொழிந்து இர்இர௫த்து தேரும் 

தானுமே மிச்சமாசச்செய்தனன். அவ்வேளை இக்இிர௫த் து “நீங்கள் தனித் தப் 

பொருவீரோ?சேர்ரக்துபொருவீரோ?சேனை யுடன் கூடியவராய்ப் பொருவீரோ? 

துமதுகருத் துயாது?” என்று வினாவ, இலக்குமணன் தான் இச் இர௫த்தைச் 

கொல்லுமாறு சூஞுரைத்திருப்பகதைத் தெரிவித்தான். இச்திரசித்து இலட்சு 

மணனைகச் கொல்வதாகச் கூளுரைக்க, வாக்குவாதத்இற்குப்பின் இருவர்க்கும் 

கடும்போர்நிகழ்ர்த. து. அப்போரில் இலட்சுமணன் இக்திரசித்தின்தேேரையழி 

&4௧,இக் இரசித்து அங்கதன்மீதும் இலட்சுமணன்மீதும் கணைகளைத் தூர்த்துச் 

சங்கெடுத்துமுழக்கென். அக்சாலையில் இலக்குவன் இக்திரசித்தின் கவசத்தைப் 

பத்துக்கணையாற்பேதிக்க, அப்போ தஸ்ரீராமன்கட்டளையால் வானரர் பேரார 

வாரஞ்செய்தனர். இமைப்பொழுதிற்குள் இக்இரசத்து ஆசாயத்துமறைய, 

இலட்சுமணன் பிரமாத்திரத்சைச் தொடுப்பேனென்ன, ஸ்ரீராமன் தடுத்த 

னன். இவரது ஆலோசனையையதிக்த இக்்.இரசித்து தான் பிரமாத்தரத்தை 
விடுக்கக் கருதி மெல்லப்பெயர்ச்து செல்ல,சண்டவான வர் அரச்சன் அஞ்சிச் 

சென்றானென்று ஈகைத்தனர்; வானரரும்ஆரவாரித்தனர். இரரமலஷ்மணரும் 

தம் வாசனத்தினின்று இறக்க, தாணிமுதலியவ ற்றைத் துறச்திருந்தனர். 

இந்திரசித்து பிரமாத்திரம் விடுத்தற்கு மூயற்சிகொண்டு அதற்குரிய 

வேள்வியைத் தொடங்கஅமைக்தான். சூரியன் அத்தமித்தான். ஸ்ரீராமன்



௫௪ கம்பரா்மர்யணம் ் யுத்த 

சேனைகட்கு விரைவில் உணவுகொணருமாறு ஸ்ரீவிமீஷணாழ்வானை யனுப்பி. 

விட்டு, சேனையைச் சாத் இருக்குமாறு இலக்குவற்குச் கட்டளையிட்டு, அத்திர 

பூசைசெய்யச்சென்றான். இக்திரசத்து இலல்கையிற்சேர்ச் து இராவணனிடம் 

போரில் நிகழ்க்ததைச்சொல்லி,*மா றுசெய்யாதபடி மா.த்றார் என்னை மறக்திருக் 

கையில் வஞ்சனையாகப் பிரமாத்திரம்விடுத்துப் பசையைமுடிப்பேன்' என். , 
ருன்.அதுசேட்ட இராவணன் முன்னின்ற மகோதரானை நூறுவெள்ளஞ்்£சனை 
யோடு மாயைப்போர் புரியுமாறு ஏவ,அ௮வ்வரச்சச்சேனை மு௫ஏச்சென்று வான 

.ரர்களைச் கடுமையாகத் தாச்சற்று. ஒரறுபச்சத்து ௮நுமான் அரச்சரையழிக் 

சுத்தொடங்கிச் டந்த கும்பகர்ணனதுதண்டாயுதத்தைக் கையிற் 

கொண்டு சாரிதிரிர்து அரக்கரை நீறாக்கலானான். நீலன்முதலிய தலைவர் 

ஒருவரையொருவர் காணமாட்டாது அரச்கரின் படைச்சடலுளிருக் தனர். 
அதுமான் அரக்கரை நீறாக்குகையில் முற்பிறவியில் தாருகனாயிருகச்து 
குமாரக்கடவுளாற் கொல்லப்பட்டு இப்போது அகம்பனென்று பிறந்துள்ள 
சேனாபதியான வீரனை நெருங்க, இருவர்க்கும் பெரும்போர் நிகழ்ச்தது. 
முடிவாக அசம்பன் அம்புதூவுவதைவிட்டுத் தண்டாயு தல்கொண்டு பொர, 

அதுமன் தண்டுகொண்டு தாக்கவே, ௮வனது சுதாயுதத்தடனே வலச்கை 
ய்ம் இந்த. பிறகு குத் துச்சண்டையால் அவனு.பிரை அநுமான் குமைத்திட் 
டான். மற்றொருபக்கத்து மாயையாற் பரந்திருந்த அரச்சச்சேனையில் தென் 
மேற்குத்திக்சல் ஏழுயோசனை தாரம் அங்கதன் சென்திருர்தான்:அப்பால் பதி 
ஞான்குயோசனைதரம் சுக்ரீவனும் அப்பால் பின்னும்சான்மடங்குமிக்சயோ 
சனைதரம் இலட்சுமணனுஞ் சென் திருச் தனர்: மற்றையோர் காலைச் அகாததா 
மே சென்றிருந்தனர். அப்போது அதுமான், இலக்குமணனுள்ள இடம்தெரி 
யாமலும் அவன் வில்லொவியுங் கேளாமலும், என்ன நிகழ்கின்ற தென்ற 
செய்தி யுரைப்பார் இல்லாமலும் இருப்பதுகண்டு, பொருமலுற்றுச்சென்று 
இலட்சுமணனுள்ள இடத்துக்கு இரண்டுமூன்று சாததூரமிருக்குமிட த்தைச் 
சார்ச்து ௮ப்பிரான துகணையால் யாணைமுதலிய அழிச் துடக்கும் பலகாட்டு 
களைக்சண்டு, முடிவாக இலட்சுமணனைக் இட்டிப் பெருமூழ்ச்சியொாலார்ப்பறி 
த்து, இவ்வரச்சப்போர் மாயத்தால் விளைர் இருத்தலால் மச்திரப்படைகொ 
ண்டு போக்கவேணும்?என்ன, இலட்சுமணன் பாசுபதாஸ்திரத்தை விடுச்ச,எல் 
லாம் ஒழிர்தது.மாயைநீங்கவே மகோதரன் ம்ஹையப்போயிட்டான். வானரர். 
இலக்குவனை.யடைச்தனர்: வானவர் பூமாரிபொழிர் தனர். 

தூதுவர் ௮ச்செய்தியை இராவண னுக்குஉணர்த்த,௮வன் இச் இரத் துக் 
குச்சொல்லுமாறு பணிக்க,அவ்வாறே செய்தனர், இச்தர௫த் து இஷ்ட SIOZ 
யைப் பூசித்துவிட்டு மாயையால் வானத்துமறைக்துநின் று சாலம்நோக்கிற்க, 
மகோதரன் இச்திரனுருக்சொண்டு ஜரா வதவுருவுள்ள யானைமீதேதி வானவர் 
இருடியர் முதலியவரின் உருக்கொண்ட வீரருடன் இலட்ஈமணன்மீது எதிர் 
த்துவர்தனன்.௮துகண்ட இலட்சமணன் அதிசயமுற்று*இ துஎன்? என்று ௮நு 
மானை வினாவீனான். அப்போது இக்திரசத தப் பிரமாஸ்திரத்தைத் தொடுத்து 
விடுக்க, இலட்சுமணன் அதிவொடுங்கிச்சாய்ந்தான், அதுமான் ₹இந்திரனு



காண்டம் ௨௧.-- பிரமாத்திரப்படலம் ௫௫ 

இவ்வாறு செய்தான்? அவனை யானையோடு எற்றுவேன்? என்று எழ, அவ்வது 

மானைப் பிரமாஸ்.திரம் இறுக்க, ௮௮னும் கினைவுஞ்செய்கையும் மறைக் து கிலஞ் 

சேர்ந்தான். சுக்ரவன் அங்கதன் நீலன் மயிக்தன் துவிவிதன் சுடேணன் 

கேசரி முதலிய வீரர்யாவரும் ௮ச5 அ௮ஸ்திரத் தனால் உயிரொடுங்கச்சாய்ச் த 

டனர். இச்திரஏத்து $வானரசேனையுடனே இளையவன் இறரச்தான்: இராமன் 

அகன் கிட்டான்? என்று வெற்திச்சங்கு ஊதி, தான் வென்றவர் தசெய்தியை 

இராவணனிடம் தெரிவித்துத் தன்னரண்மனைக்குச் சென்றான். மகோதர 
னும் தன்னிருப்பிடஞ் சேர்ச்தான். 

பூசனைசெய்துவிட்டு மீண்டுவர்த ஸ்ரீராமன் ஆக்னேயாஸ்திரத்தால் 

இருளையொழித்துச் சுக்கிரீவன் முதலிய தலைவர் உயிரொடுங்கிவிழுர்திருப்பது 
கண்டு பெருக்துயரடைந்து பலபடிபே௫ப்புலம்பிப் பின் இலட்சுமணனும் 

உயிரொடுங்கிவிழுர் இிருப்பதுசண்டு ௮வனைத்தழுவி வெம்பி மனம்முஜறிர்து 
பூமியிற்சாய்ச் து மூர்ச்ுத்துக்டெர்தான். அவன துகிலையைச் சண்டு சராசரங் 
கள்யாவும் புலம்பின. சற்றுநேரம் கழிர்ததும் ஸ்ரீராமனுக்குச் ச.ற்றுஉணர்வு 
வர், அப்பிரான், இலட்சுமணனை யிறர்தவனாகஎண்ணிப் பலபடியாகப்புலம்பி 

மூர்ச்சையாஇவிழச்,தேவர்சள் அப்பரமனைச் துதிசெய்து துயருந்திருச்தனர். 
தூதுவர் இராவணனிடஞ்சென்று, *தன்தம்பியு் துணைவரும் இச்திரூத் 

அவிடுத்த பிரமாத்.இிரத்தினால் இறச்தது சண்டு பெருச் துயரெய்தி, அச். துயர் 
மிகுதியால் இராமன் தானும் மாண்டனன்: ஆகவே, உன்பகையொழிச்த.து? 
என்று செய்தியுரைத்தார் என்பத, இப்படலத் திர் கூறப்படுகின்ற த. 

க. -மகரரட்சன் ழதவியோர் மாண்டதைத் தூதர் உரைக்க, இராவணன் 
இந்திரசிந்தை யழைத்துவாச்சோல்லுதல். 

கரன்மகன் பட்ட வாறுங் குருதியின் கண்ணன் காலிற் 

சரனெரிகர் 3அக்க வாறுஞ் 3சங்கன தீறுஞ் சேனைப் 
பாமினி யுலகுக் *காகா தென்பதும் பகரக் கேட்டான் 
வரன்முறை 5தவிர்க்கான் வல்லைக் தருஇசென் மகனை ென்னன். 

-.. (இ-ள்.) சரனுடையபுத்திரனான மகரச்சண்ணன் இதச் தவகையினையும், 
இசச்தாட்சன் (குரங்கின்) காலினாற் சரம் கெரிந்துபோய் உயிரொழிக்த 
வகையினையும், சிங்கனுடைய மரணத்தையும் சேனைக்கூட்டம் இனி உல” 
னில் இல்லாமலொழிச் ததென்பதையும் (தூதர்) சொல்லக்கேட்ட வனய், 8.தி 
முறை நிகழ்வதைத் தவதினவனாயெ இராவணன், “என்மகனை விரைவில் 
அழைத்துவாருங்கள்? என்று (அத்தூதருக்குச்) கட்டளையிட்டான்; (௪ - து) 

இராவணன் சேனையெல்லாம் சாசமாதற்குக் சாரணம் அவனுடைய 
முறைக்கேடே யென்பார், அவனை “வரன்முறை தவிர்க்சான்? என்றார். வரன் 
மூறை தவிர்ர்தான்-- முறைவரல் தவிர்ச்தான்: முறை - நீதி, சிலபிரஇசளில் 
இச் தச்செய்யுளோடு மகரகண்ணன்வதைப்படலம் முடி௫ன்றது. பி-ம்:-- 12 
ஓஞ், சாவற். 3இற்ற. 3சிங்கனுஞ்€றும், சில்கணிற்செதிர் த, சங்கனிற்2றும், 

4ஆசாவென்பது, ஆகானென்பதும், 5துறர்தான், (௨௩௬௩)



௫௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

2௨--டசாவணன் கட்டளையைத் தூதர் அறிவிக்க, சேய்தியுணர்ந்த 

இந்திரசித்து விரைந்துவநதல். 

கூயின னுந்தை யென்றார் குன்றெனக் /குவிந்த தோளான் 
போயின கிருத ரியாரும் 3பொன்றினர் போலு மென்றான் 
ஏயின பின்னை 4மீள்வார் நீயலா Buca ரென்னா 
மேயது சொன்னார் 5தாதர் தாதைபால் விரைவின் வக்தான். 
(இ-எ்.) :உமதூதக்தையார் (உம்மை) அழைத்தனர்? என்று (தூதுவர்) 

தெரிவித்தார்; குன்றுபோலத்தரண்ட, தோளையுடையவனான இக்.திர௫த்து 

போருக்குச்சென்ற கிருதர்யாவரும் இதந்தார்போற் சாண்டெறதேயென்று 

வினாவினான்; “போருக்கு ஏவினபின் அப்போரிற் செல்பவரில் மீளவல்லவர் 

நீயல்லாது எவர் (உளர்2)” என்று கூதி, கிகழ்ந்ததைத்தூதுவர் சொன் 

னார்; தன்தாதையினிடத்தில் இக்.திரசத்து விரைந்துவக்தான்; (௪ - நு.)-- 

பி - ம்: 1குவவு. 2தோளார். 3போக்திலர்போலும். *மீள்வானீயல Sura 

தில்லை. 5கேட்டான். (௨௩௬௯௪) 

௩-இந்திரசித்து இராவணனைத் தேற்றி, நான் வானஈரையும் நரரையுங் 
கோல்வேனேனல். 

1வணக்கிரீ யைய நொய்தின் 3மாண்டனர் மக்க ளென்ன 
உணங்கலை யின்று காண்டி 3யுலப்பறு *குரங்கை நீக்கிப் 
பிணங்களின் குப்பை மற்றை 5கரருயிர் பிரிக்த யாக்கை 
கணக்$குழைச் சை 7தானு மமரருங் காண்ப 53ரென்றான். 

(இ-ன்.) (வந்த இக்திரசத்து,--தன் தந்தையை) வணக்க, (ஐயா! 8 
மச்சள் இலேசாக மாண்டிட்டனரென்று மனம் வாடவேண்டா; அளவற்ற 

குரல்குச்சேனைகளை (உயிர்)மீக்குவதனால்(படுகள த்.திற் டக்கும் அச் தகுரங்குப்) 
பிணங்களின் குவியலையும் மற்றை ஈரரான இராமலட்சுமணரின் உயிர் பிரித்த 

உடலையும், திரண்ட பென்னாத் செய்த குழையென்னும் கரதணியணி 

பவளான சீதையும் அமரரும் காண்பார்; (இவ்வாறு நிகழ்வதை) இன் து(8ீயே) 
காண்பாய்” என்று கூதினான்; (௪- று.)--பி.ம்:--1/வணங்லென்.3மாண்டன 
மாக்கள், மாண்டனரரச்கர், 3உலப்புறு, *குரல்கவனோங்கல், 5ஆருயிர். 6குழ£். 
காணும். 8அன்றே. (௨௩.௯டு) 

௪.-டுங்ஙகனம் கூறிவிட்டூ இந்திரசித்து தானையேோடு 

போர்க்களம் நோக்கிச்சேல்லுதல். 

வலங்கொண்டு வணக? வான்செ லாயிச .மடம்கல் 1 பூண்ட[னான் 
பொலக்ககொடி நெடுந்தே ரேறிப்3போர்ப்பணை *முழங்கப் போ 
அலங்கல்வா எரக்கர் தானை யறுபது 59வள்ள மியானைக் 
குலங்களுக் தேரு மாவுவ் குழாங்கொளக் 6குமீஇய வனே ற். 

(இ-ள்.) (பின்பு தன் தக்தையைப்) பிரதட்ணெஞ்செய்து வணக 
விட்டு, வானத்திலுஞ் செல்லவல்லதும் ஆயிரஞ்சிங்கம் பூண்டதும் அஜூயெ 
கொடியுடன் கூடியதுமான நெடிய தேரின்மீ து ஏதிச்கொண்டு,போர்க்குரிய 

வாச்சியங்கள் முழங்க, (அவ்லிச் திரசித்துச் சென்றான்; (வெ த்தி)மாலைகுடியு



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௫௭ 

வாட்படையைச்கொண்ட அரக்கர்சேனை. அறுபதுவெள்ளம் ' யானைக்கூட் 

Leases தேர்களும் கு.௫ிரைகளும் கூட்டமாகத் இரளத்திரண்டு சென்றன; 

(எ - து.)--அன்றே - ஈற்றசை. தேத்றமுமாம். பி-ம்:1பூண்டான். சொ 

டியாடுர். 3பொருபணை. *பொலியப். 5வெள்ளயானை. 6குழீஇயது. (௨௩௯௬) 

௫.-பலவகதைவாச்சியங்களும் அப்போது ஒலித்தல். 

கும்பிகை இமிலை செண்டை குறடுமாப் [பேரி கொட்டும் 
பேம்பைதார் முரசல் 3கஞ்சம் பாண்டில்போர்ப் பணவக் தூரி 
கம்பலி யுறுமை தக்கை கரடிகை *துடிவேய் கண்டை : 
5யம்பலி கணுவை பூமை சகடையோ டார்த்த வன்றே. 

(இ-எ்.) கும்பிசை திமிலை செண்டை குதடு பெரியபேரிகை கொட்டு. 

இன்ற பம்பை மாலைசூடியமுரசம் கஞ்சம் பாண்டில் போர்க்குஎடுத்த பணவம் 

தூரி சம்பலி உறுமை தச்சை கரடிசை துடி புள்ளாங்குழல் சண்டை அம்பலி 

சணுவை ஊமை சகடை என்ற இவைகள் ஆரவாரித்தன; (௭ - நு.)-- 

பி-ம்:--1பேரிகோடி, பேரிகொட்டி. 3பம்பமர், பம்பைமா. 3ச்ங்கம். 4துடிகை 

சண்டை, துடிசேசண்டை, 5அம்புலிசடுமை, அம்பலிதடுமை. (௨௩௯௭) 

௬--யானைழதலிய படைகளினின்று தோன்றிய ஓவி. 

யானைமேற் பறை!சா லீட்டத் தறைமணி யார்த்த தாழி 
மோனமாப் பு.சவிப் 3பொத்ரார் 4(மாக்கொடிக் கண்டைமானச் 
சேனையோர் 6கழலுச் சாருஞ் சேடகப் புளகச் சில்லி 
7வானகத் தோடு மாழி யலையென வளர்த்த வன்றே. 

(இ-ள்.) யானையின்மீது உள்ள பறைகளின் மிச்சகூட்டத்தோடு (அவை 

களின் இருபுறத்.துர் தொல்) ஒலிக்ெற மணி ஆழிபோல் ஒலித்தது; 
சோஷத்தையுடைய பெரிய குதிரைகளணிர்த பொன்னாலியன்த இல் 

இணிமாலையின் பெரியவரிசைகள் சண்டைபோன்று ஒலிச்ச; சேனையோரின் 
கழலினொலியும் பொன்னறிமாலையினொவியும் பெருமைபொருக் தியசண்ணாடி 
பதித்துள்ள தேர்ச்சக்சாவொலியும், வானம்வரையில் உடலொலிபோலமிகச் 
குத்தோன்்.தின; (௭-து.)-பி-ம்:--12ழ்ப்பட்டதெ.றிமணியிரதத்தாளி, £ழ்ப் 
பட்டதெதிமணியயிர்த்ததாழி, £ழட்டத்தெறிமணியிரைத்ததாழி,£ழ்ப்பக்ச த: 
தெறி...ஆமி, £€ழ்ப்பட்டத்தெறிமணிமீர்த்ததாழி. மோனமார். 3பொத்றேர். 
*மாக்சடற். சொண்டபண்ணைச, 'கடலைமானச், சண்டைவாவுஞ். 6சழலுச்... 

சேண்டரப்புலம்பமற்றை, கழலும் . ..சேண்டாப்புரளுஞ்சில்லி, சலிப்பத் தாவிச் 
சென்றதேருருமின் சல்லி. வோனசத்தோடுமாழிமலையென வளர்ச்ததன்றே, 
வானக த்தோடுவானையரியென வளைந்ததன்றே, ஏனையபிறவுமெல்லாமரியெ 
னவளைந்தவன்றே, ஏனையபிறவுமெல்லாமெழுமொலீயெழுர்ததன் றே, ஆன 
கத்தோடுவானையரியென வளைக் தவன்றே. (௨௩௬௮) 

எ.--பலவகை வாச்சியம் சேனையோலி இவற்றின் வருணனை. . 

சங்கொலி வயிரி னோசை யாகுளி தழங்கு காளம் 
பொங்கொலி 1வரிகண் பீலி போரொலி வேயின் பொம்மல் 
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் 1 ிக்கத்தின் முழக்கம் வாடச் சரிப்புத்தே ரிடிப்புத் இண்கைம் 
மங்குலி 3னஇர்வு வான மழையொடு 4மலைந்த வன்றே. 

(இ- ள்.) சல்னொலியும் வயிரென்னும் ஊதுசொம்பினொலியும் 

இகுனியின்ஒலியும் ஒலிக்சின்ற சாளத்.தினின்று மிக்குத்தோன்றுகின்ற ஓவி 

யும் மயிற்கண் வரிந்த பீலியென்ற வாச்சயத்தின் போர்க்ன்ற ஒலியும் புள் 

ளால்குழலின்ஓசையும் சிங்கத்தின் முழக்கமும் குதிரையின் சனைப்பொலியும் 

தேரினின்று தோன்றுகன் ற இடிபோன்்றஒலியும் வலியது திச்சைகளைச்கொ 

ண்ட மேசம்போன் ற யானையினொவியும், வானத்துத்தோன் தூன்ற மேகத்தி 

னொலியோடுமாறுபட்டன; (எ - று.)--அன்றே-தேத்தம். சவ்கம்-தேரிற்கட் 

டப்பட்டிருப்பன. பெரியார்பாசுரத்தில், தாழ்மீலி?? என்றவிடத்த பீலிதாழ் 
ச்ததொரு வாத்தியவிபயோஷமுமாமென்று அருஸிச்செய்திருத்தல் சாண்ச. 
பி-ம்:--1வரிதாட்பீலி. பேரொலி. 3குரல்போல்வானின், அதிர்ப்பும்வான. 
4மலிர்தசன்றே, மலைக்ததன்றே. (௨௩௬௧) 

௮. -பலவகைச்சங்கீதம். 

1பண்டரு சளவிச் செவ்விப் 3பல்லியத் தொழுகு இக்தேன் 
கண்டினிற் குயின்ற வீணை கரம்பொடு 3கமழுக் தேறல் 
வண்டினிற் பொலியு seu tp *வழியுறு ஈறவம் வானத்து 

- அண்டர் தஞ்செவியி னுண்ணு மமிழ்தென ௦லாயிற் றன்றே, 
(இ-ள்.) இணியராசத்தைத்தோற்றுவிக்ன்ற சொற்களின் தன்மை 

யைச்சகொண்டனவாய்ப் பல்வகைவாச்சயங்களினின்று தோன் றன் 2 இனிய 

சங்£தமும், (முறைப்படி) அமைக்த வீணைஈரம்பினின்று சற்சண்டுபோல் 
இன்சுவைதோன்றுகின்ற சங்£தமும், ஈல்யாழினிடத்தினின்று தோன்று 
இன்றதும் வண்டினொலிபோல் விளலங்குவதுமான சங்€தமும், வானத்தி 
லுள்ளதேவர்கள் தஞ்செவியாலுண்டுன்ற அமிழ்துபோலத் தோன்தித்று, 

வாச்சியம் பேசுவதுபோல அவந்தினின்று இன்னொலிதோன்றுன்றதெ 
ன்பது முதலடியிற்கதியபொருள்.சக்யுண்ணப்படுச் தேன் காவுக்குஇனிமை 
தருவதுபோலச் செவிப்புலன்கொண்டு முகச் துண்ணப்படுஞ் சங்தேம் அ௮ச்செ 
விப்புலனுக்கு இணித்தலால்,_உவமவாகுபெயரால்., சங்£தத்தொணியை*தேன், 
தேறல், ஈ.றவம்? என்2 சொற்களாற் கூதினார். போர்ச்குச்செல்வோர் மூழ்ச்சி 
யுறுமாறு அந்த இராச்சதசேனையிற் சல்தமயமாகஇருக்த தென்க. இச்செ 

ய்யுள் பலபிரதிசளிலில்லாமையைச் காணுகிடத்அ,புஇிதாகப் பாடிச் சேர்ச்சப் 
பட்ட வெள்ளிப்பாட்டிற் சேர்ர்சதோஎன்று ஐயர்தோன் றன் ற து. பி- 
1பண்டொகு. 3பலகையின். 3கள்ளும். *அளவுறு.5செவிள், 

௯--வில்லோலிழதலியன. 

வில்லொலி வயவ ரார்க்கும் விளியொலி @ கழுப்பி னோங்கும் 
ஓல்லொலி வீரர் பேசு முரையொலி Turn மோன்றுஞ் 
3செல்லொலி *தரடோள் கொட்டுஞ் சேணொலி கில ,தீதிற் செல்லு 6கல்லொலி துரப்ப மற்றைக் கடலொலி கரந்த தன்றே, 

ம்:--- 
Oyu, (௨௪௦௦)
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(இ- எள்.) வில்லினொலியும், வீரரார வாரிக்குங் குரலொலியும், அதட்டு 

தலாலோங்கத்தோன்றுகன்ற ஒல்லென்ற ஒலியும், வீரர்பேசுன்ற உரை 

யொலியும், கனைப்பிற்றோன்றும் இடிபோன்த ஓசையும், திரண்டதோளைகச் 

கொட்டும் மிக்சஒலியும்,கிலத.தில் ஈடக் து செல்வதனாலான கல்லென் றஒலியும் 

ஒட்டிவிடுவதனால், இவற்தினும்பிதிதான சகடலொலியானது ஒளித்திட்ட 5) 

(௪ - று.)--வில்லொலிமுதவியவத்றாற் கடலொலி யடங்கிற்றென்க. இதில், 

ஒப்புமையால் ஒன்தில்மத்றொன்று மஹைதலாகய மறைவணி காண்ச.பி-ம்:-- 

£உரப்பித். 3சொல்லுஞ். 3சொல். *4தாடோள், 5தோள். 6கல்லொலியோடுவ் 

கூடச், சல்லொலிபரப்பமற்றைக். 2ப.ரச்த, சடர்தது. (௨௪௦௧) 

௧௦---தூளிவநுணனை. 

'நா.ற்கட லனைய தானை 1ஈடந்இடக் கடந்த பாரின் 

மேத்கேடுத் தெழுந்த தூளி விசும்பின்மேற் 3ரொடர்ந்து வீச - 
மாத்கடற் *சேனை காணும் வானவர் மகளிர் மானப் 

பாற்கட லனைய வாட்கண் பனிக்கடல் படுத்த தன்றே, 

(Q- or.) சாற்கடலையொத்த (சால்வகைச்)சேனை ஈடச்திட்டதனாற் 

இடந்த பாரிலிருர்து மேலேவிரைச் துபுறப்பட்டெழுச்த தூளியான து,---ஆகா 

யத்தின்மீது தொடர்க் துவீசுவதனால்,பெரியகடல்போன்ற சேனையைக் சாண் 

இன்ற வானவமகளிரின் பெருமைபெத்த பாற்கடலையொத்த ஒளிபடைத்த 

சண் குளிர்ந்தசடலை[மிக்ச சண்ணீரை]த் தோற்றுவித்த; (எ-று. 

சேனைப்பரப்பாலெழுக்த தூளி வானத்தளவும் மிக்குச்சென்றதென்ற 

கருத்தை விளச்குதற்பொருட்டுச் தூளி தம்சண்களிழ் படு தலால்,வானவர் மக 
ளிர் சண்களிலும் கண்ணீர் மிக்குத்தோன் தித்றெனத் தோடர் புயர்வுநவிற்சி 

யணிபடச் கூதினா ரென்க. பி-ம்:--1ஈய,த தலையெய்தப்.கேடக் து.3கொழுக்து. 

*சேனையோடும், (௨௪௦௨) 

௧%.--பலதேர்களினிடையே இர்திசசித்து தேரின்மீது தோன்றுதலின் 
வருணனை. 

. ஆயிர கோடித் இண்டே ரமரர்கோ னகர மென்ன 
. 7மேயவர் சுற்றத் தானோர் கொழ்றப்பொற் நேரின் மேலான் 
கதோயபொற் சுடர்க ளெல்லாஞ் 3ச.ற்றுற ஈநடுவட் டோன்றும் 
காயகப் பரிதி போன்றான் *ஹேவரை ஈடுக்கங் 3கண்டான். 

(இ-ள்.) தேவேச் தினுடையமாளிகை(யில் மேயவர்) என்னுமாறு ஆயிர 

கோடி வலியதேரின்மேற் பொருச்ியவர் சு.ற்திரிற்க, தேவரை ஈடுக்சங்சண்ட 
வனாகயெ இக் இரத் த,--தான் ஒருவெற்திபொருக்கிய பொர்தேரின்மேலேதி 
யவனாய்,பரிசு த் தமாகய அழிய ஒளிமயமான ஈட்சத்தரங்களெல்லாஞ் சுற்றி 

நிற்க(அவற்தின்) இடையே தோன்றுகின்ற தலைமைபூண்ட குரியனுச்குஒப்பா' 

னான்; (எ-று.)--சுடர்-ஏரகங்களுமாம். பி-ம்:---1மேயின. யவத், தாயவச், 

3சு.ற்திட், 4எவரையும், கொண்டான். (௨௪௦௩)
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க௨உடுந்திரசித்து கிரவுஞ்சவியூகம் வகுத்தல். 

1சென்றுவெய் களத்தை 3யெய்இச் சறையொடு அுண்டஞ் செம் 
கண், ஒன்றிய கழுத்து 3மேனி காலுகர் (வாலோ. டொப்பப், பின்ற 
லில் வெள்ளத் தானை 5முறைபடப் பாப்பிப் பேழ்வாய், ௮ன் நிலி னு 
ரவ தாய வணிவகுத் தமைக்து நின்றான். 

(இ-எ்.) (இக்திரசத்து),--போய்ச் கொடியபோர்க்சள த்தையடைச் ௮, 

றையும் மூக்கும் செங்சண்ணும் பொருகச்தியகழுத்தும் உடலும் சாலும் உ௫ 

ரும் வாலும் என்ற இவை ஏற்றஅளவினவாக அமைய, பின்னிடு தலில்லாத 

'வெள்ளக்கணக்சகான சேனையை முறைமைபொருக்தப் பரப்பிப் பிளவுபட்ட 

வாயையுடைய அன் திலின் உருவச்தைச்சொண்டதான அணியை வகுத்து(ப் 

போர்செய்ய)௪ சத்தனாகஇருக்தான்; (௪ - ற.)_-பி-ம்:--1சென்ற. சேய்த. 
சமென்கால். *வாலிஜெப்பப். 5மு.ற்படப், 6உருவமாக,. (௨௪௦௪) 

௧க௩.--சங்கநாதஞ்சேய்தல். 

, புரந்தரன் செருவிற் றந்து போயது புணரி யேழும் 
1உரந்தவிர்ச் தாழி பேரும் கோலத்து ளொலிக்கு மோதை 
க.ரந்த.து 3வயிற்றுக் கால வலம்புரி கையின் வாங்கிச் 
சிரம்/பொழிர்ச் தமா சஞ்ச ஷஇனான் றிசையுஞ் 5சிக்த, 

(இ-ள்.) இர்.கரன் போரில் தர்திட்டுப்போனதும் ஏழுசமுத்திரங்களும் 
(மற்றைப்பொருளின்) உரத்தைத்தவிர்ச் துக் கற்பம் மாறுங்காலத்தில் ஒவிக் 

இன்ற ஓதையை(ச் தன்)வயிற்தினுள்ளே ஒளித்துவைத் அக்சொண்டிருப்பது 

மான யமன்போற்பயங்கரமான வலம்புரிச்சங்கத்தை(ச் தன்)கையிலே வாவ் 

இக்கொண்டு, ௮மரர் தலைகடுச்சமெடுத்து அஞ்சும்படியும் திசைகள் கிலைகெட் 

டிடும்படியும் ஊதினான்; (எ - நு.5--பி-:--.1உரந்தையுற்று, கோலத்தின். 

3வயித்றுள், 4பொதிர்.து. 5 தந்த, (௨௪௦௫) 

௧ஈ--சங்கத்தொனிகேட்ட வானாச்சேனை நீலைகேட்டோட, இந்திரசித்து 
: நாணோேவிசேய்து ஆரவர்ரித்தல். 

சங்கத்தின் முழக்கங் கேட்ட 1கவிப்பெருந் தானை யோனை 
சிங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட தொத்து விரிந்து இந்தி 
3எங்குற்ற வென்னா வண்ண *மிரிக்ததீ தன் றி யேழை 
பங்கத்தன் மலைவி 5லென்னச் சலையொலி பரப்பி யார்த்தான், 

(இ-ள்.) சங்கத்தின்முழச்ச த்தைக்கேட்ட பெரிய குரங்குச்சேனை சங் 
கத்தின் முழக்கங்கேட்டதான யானையை யொரச்ததாய், (wm gy Gp.) பரவிச் 

சித்தி எங்கேசென்றது என்பதுதெரியாமல் நிலைகெட்டோடி.ற்று; (நிகழ்ந்த) 
.இதுஅல்லாமல், உமாதேவியை (வாம)பாகத்திலே கொண்டவனான சிவபிரா 
னது மலைவில்லையொப்ப(த் தன்)வில்லின் ஒலியைப் பரவச்செய்து (இர்திர 

சித்து தானும்) ஆரவாரித்தான்; (௭ - று.)-மி-ம்:--1 வயப். 2 சள்ளிச்சிங்கத் 
தினாதம்வர்து செவிப்புகவிலங்கு. 3எங்குத் தம்முயிரினோடும். 4இரிர் தன இருக் 

தவ்வேழை, இரிர்தபோலிரிர்தவேழை, இரிர்தபோலாங்கவேழை, 5௮ன்ன. ()



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௬௧ 

௧௫, --வானாத்தின்நிலைமை. 

கண்டன செவிக ணெஞ்சக் கழிந்தன இளர்க்து செல்லா 
மீண்டன கால்கள் கையின் விழுந்தன மானும் வெற்பும் 
பூண்டன ஈடுக்கம் வாய்கள் புலர்க் தன மயிரும் 1பொங்க 
மாண்டன மன்றோ வென்ற வானர மெவையு மாதோ, 

(இ-ள்.) வானரங்களெவையும்,--செவிகள் இழியப்பெற்றன; மனம் விண் 

டன; கால்களால் உற்சாகங்கொண்டு செல்லமுடிபாமல் இரும்பின; (அவற் 

திள்)கைகளிலிருக்து மரமும் மலைகளும் (£ம்)விமுர் தன;ஈடுக்கத்தைச் கொண் 

டன;வாய்கள் உலரப்பெற்றன; (உடல்)மயிரும் மிகுதியாசச்சிர் த*உயிர்மாண் 

டேபோயினோமல்லவா?? என்றன; (௪- நு.)--இச்செய்யுளில் அச்சத்தின் 

மெய்ப்பாடுகள் கூறப்பட்டன சாண்க, பி-ம்:---1பொங்கா, பொங்கி, மாண் 

டனமென்றோ. (௨௪௦௪) 

௧௬.--சுகீகீர்வன்ழதலிய சிலான்றி மற்றையோர் நிீலைகேட்டோடியமை. 

செங்கதிர்ச் செல்வன் சேயுஞ் சமீரணன் 1சறுவன் op spd 
ass பெயரி னானு மண்ணலு மிளைய கோவும் : 
வெங்கதிர் மெளலிச் செங்கண் வீடணன் 2மூதலாம் வீரர் 
இங்வர் நின்றா ரல்ல தரித்தது 3குரக்க னீட்டம், 

(இ-ள்.) செச்கிறக்ரெணெங்களையே செல்லமாசவடைய சூரியனது 

குமாரனான சுக்ரீவனும் வாயுபுத்தினான அநுமானும் அங்கதனென்ற பெய 

ரையுடையவனும் ஸ்ரீராமனும் இளையபெருமாளும் கொடியசரணங்களைவீசு 

இற கரீடர் தரித்த செங்கண்ணையுடைய விபீஷணனும் முதலிய வீரராயெ 

இவர் இங்கே கின்றாரல்ல, மற்றைச் குரங்குக்கூட்டம் நிலைகெட்டோடி தற; 

(எ - து.)---பி-ம்:-.-1 தனயன். முதல, மு.தலர். 3சேனையெல்லாம். (௨௪௦௮) 

௧௭.--வானரச்சேனை யிரிந்தோடியதாக, அரக்கர் சேனை கிளர்ந்து 

ஆசவாரிகீக, அவ்வாக்கர் போர்க்களத்துப் புததல். 

படைப்பெருச் தலைவர் நிற்கப் பல்பெருக் 1சானை வேலை 
உடைப்புறு புனலி ஷனேட ap fan onull Curren : 
ிடைத்திட முழங்கி யார்த்.துக் கிளர்ந்தது நிருதர் சேனை 
*வுடைத்தது இசைக ளெல்லா மன்னவ 5ரக)த்த சாணார். 

(இ-ள்.) படைக்குறியபெருச்தலைவர் நிற்கவும் மிசப்பெரிய குரக்குச் 
சேனாசமுத்திரம் சரையுடை தீதுச்சொண்டுசெல்லுகன் ற(பெருக்கு)மீர்போல் 

, டாநிற்க)---நிரு சர்சேனையான ௮,---யு.காச்தகால த். சடலினின்றுதோன் 
றும் பேரொலி தோன்றுமாறு முழகங்கயொரவாரித்து உற்சாகம்மூண்டதாஇத் 

இிசைகளெல்லாவற்றையும் (வெற்திடமில்லையாம்படி) அடைச் தச்கொண் 
டது; அவ்வரக்கரும், போர்ச்களத்தவரானார்; (a - ௮,.)---இச்செய்புள், 

(டசங்கதிர்?? என்.ஐ பாடலின்முன் லபிரதிகளிலுள்ளஅ. பி-ம்:---1சேணை 

வெள்ளம். கிடைத்திடைமுழக்கி,டைத் திடப்பொல்கி.3இஎர்ச் 'தழும், களைக் 

,தெழும். *4௮டைத்தன. 5கதத்தரானார். (௪௦௯)



௬௨ க்ம்பராமர்யணம்  : யுத்த 

௧௮.--அநுமான்் தோளின்மீது ஸ்ரீசாமனும். அங்கதன்தோளின்மீது 
இலக்தம்ணனும் ஏறிநிற்க, வானவர் பூமழைபோழீதல். 

மாருத யலங்கன் மாலை மணியணி வயிரத் தோண்மேல் 
_ வீரனும் வாலி சே;ப்தன் விறல்கெழு சிகரத் தோண்மேல் 
ஆரியத் கொ.ப கோவு 1மேறின ரமரர் வாழ்த்தி 
வேரியம் பூவின் மாரி சொரிந்தன ரிடைவி டாமை, 

-(இ:- ள்.) -அநுமானுடைய அசையுக்தன்மையுள்ள மாலையையணிகஅ்த் அழ 

கிய உறுதியானதோளின்மேல் ஸ்ரீராமனும்,வாவிபு ச தானான அங்கதனுடைய 

வலிமைவிளங்குகின் ற(மலைச்)சர.த்தையொத்த தோளின்மீ து இளையபெருமா 

ஞம் ஏதினார்கள்; (௮அப்போது)தேவர்கள்,வாழ்த்.தி, தேனைச்கொண்ட அழூய 

மலர்மாரியை இடைவிடாமதற் சொரிச்தனர்; (௪-ு.)---இச்செய்யுள், சலபிரதி 

கஸிற். காணப்படவில்”ல. பி-ம்:---1மேவரின்று. இடைவிடாமல், . (௩௫௧௦) 

௧௯.--அநும:ன் அங்கதன்டுவர்களின் தோள்மேலிநக்தம் 
் இசாமலட்சுமணரின் வநணனை. 

விடை.யின்மேற் கலுழன் றன்மேல் வில்லினர் விளங்கு இன்ற 
கடையின்மே லுயர்க்த காட்டி யிருவருக் கடுத்தார் கண்ணுற்று 

் அடையின்மே ருவையுஞ் சாய்க்கு மனுமன.௪ க தென் நின்னார் 
தொடையின்3மேன் மலர்க்த தாரர் தோளின்மேற் ஜொன்றும் வீரர், 

(இ - ள்.)தொடுத்தநிலையில் மலர்க்த பூமாலையையணிக்தவரும் கண்ணுக் 
- குப்புலனாடிச்சேருமாபின் மேருவையும் அழிச்சவல்லவருமான அதுமான் oe 

கதன் என்ற இவர்களின் தோளின்மேல் தோன் றன் ஐ இசாமலட்சுமணர்,- 
விருஷபத்.இன்மீதும் கருடன்மீதும் வில்வினராஇவிளங்குன் ற எல்லையில் 
லாமல் மேன்மையாக வுயர்க்த காட்சியையுடைய (வன் இருமால் என்ற) 

இருவரையும் ஒத்தார்; (எ - று.)--பலஇடம்களில் உருத்திரமூர்த்தியை இல 
ட்சுமணனுச்கு உவமைகூறு தலைக் காணலாம். பி-ம்;.....1 சாட்டிக்கிருவரும் , 
ஊைன்றன்னோர், அன்றன்னார்,என் தின்ன. மேலமர்ச்த, மேலுயர்ர் த.(௨௫௧௧) 
௨௦-நீலனேழுதலாகவுள்ள படைத்தலைவர் யுத்தசன்னத்தராய்நிற்க, 

ஸ்ரீராமன் விலகீகிக்கூறத்தொடங்ததல். 
1நீலனை மு.தலா யுள்ள நெடும்படை தி தலைவர் கின்றார் 
தாலமு மலையு மேந்இத் தாக்குவான் 2௪மையுல் காலை 
ஞாலமும் விசும்புங் காத்த கானிலக் இழவன் மைந்தன் 
3மேலமர் *விளோவை யுன்னி 3விலக்னென் விளம்ப Dawe. 

; (Q - of.) நீலனைமுதலாகவுடைய நெடியபடைத்தலைவர் புனைமரங்களை 

இல்ம் வீன் என்த நான்டையும் கரத பட அழுவள் க பொழு 
ஸ்ரீராமன் மேல் நிசமும் போர்விளை ட் ர்ச் கதிருக்குமானான “மேல் சீழும் போர்விளைலைச் கர,.விவச்சிஞனும்(ப பின்வரு 
மாறு)கூறத்தொடங்கினான்;(௭-று.)---அதனை மேற்கவியிழ் சாண்ச,பி.ம்:... 
1நீலனே. சேமைர் தவேலை. 3மேலமை, மேவவரம், A ; 

. விகல்ளென், வினவிஞன், 
(௨௪௧௨)



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் Seis 

௨௧.--டுந்திரசித்து கடவுட்படையை விடுத்தால் உம்மால் 
தாங்குடியாதாகையால், பின்னிசையில் நீற்க? என்று 

நீலன்ழதலியோர்க்த ஸ்ரீராமன்கூறல். 

கடவுளர் 1 படை.யை அம்மேல் வெய்யவன் றுரந்த: கோலக் 
தடையுள 3வல்ல தாங்குக் 4தன்மையி 5ரல்லிர் தாகஇற்கு 
இடையுள 6தெம்பா னல்,ப் 7பின்னிசை நிற்றி ரீண்டிப் 
படை$யுள தனையு மின்றெம் விற்ொழில் பார்த்தி சென்ரான். 

(இ-ள்.) 4(கொடியவனான இக்.திரசத்து தெய்வப்படைகளை நும்மீது : 

விடுத்தபோ அ, (அவை மரம் மலைமுதலியவத்றால்) தடைப்படுவன வாகா: 

(ரீங்கள் அவற்றை;்)தாங்கும் வல்லமையுடையவரல்லீர்; தாக்குத.ந்கு(வேண்டி 

யதாக) உள்ளதாகிய இடத்தை இங்கே [முன்ணிரையில்] எமக்குச் கொடுத் 

திட்டுப் பின்வரிசையில் நில்லுங்கள்; இந்த அரச்சகப்படையுளஎதனையும் இன்று 
எம்முடையவிற்ரொழிலைச்சாணுல்கள்? என்றுகூதினான், (இராமன்); (௪-று.) 

--பி-ம்:-படைகள். கோலைத், 3அல்லவாகும், அல்லதாகும், அல்லற்றாங்கும். 
*தானையிர், தன்மையால், 5வீரத்தானைக்கு. 6ஐம்பனல்5. 7பின்னு,ற. 4உள 
வதனையெம்பி, உளதனையேயின்றெம், உளதனையென்றம்பி, உளதனையு 
மெம்பி. (௨௪௧௩) 

௨௨௭--இ.ராமலட்சுமணர் அரக்கர் சேனயோடூ போருதல். 

அருண்முறை யவரு நின்றா ராண்டகை வீர சாழி 
உருண்முறை தேரின் மாவி னோடைமால் வரையி 1 ang. 
இருண்முறை நிருதர் தம்மே 2லேவின ரிமைப்பி லோரும் - 
மருண்முறை 2யெய்தற் றென்பர் சிலைவழங் seo மாரி, 
(இ-ள்.) (பின்பு இராமபிரான ௮) அருளின் முறையிலே [இராமன்சொல் 

லியபடியே] ௮ர்.தவான ரரும்(பின்னிரையில்)கின்ருர்: ஆண்மைக்குணமுள்ள 
-வீரரான இராமலட்சுமணரும், (பொருமாறுசத்தமாகரன் றவர்களாய்,) சக்கரம் 
உருளுன்ற முறைமையினாத்செல்லுனெற தேரின்மீதும் குதிரைமீதும் முக 
படாமணிர் தபெரிய மலைபோன்ற யானைமீதும் ஊழிக்காலத்து இருளின்தன் 

மையைச்கொண்ட [மிக்சகருகிறமுள்ளவரான] அரச்கர்மீதும் வில்லான து 
வெளிவிடுகன் ஐ இடியேற்றோடுகூடிய(அம்பு) மழையை ஏவினர்:(௮ தசண்ட) 
இமையாக்கண்ணரான தேவர்களுக்கும்மருளும்கிலைமையுண்டாயிற் த;(௪- 2.) 
--ஏல்லாமழியும் பிரளயகாலத்து எங்கும் இருள்மயமாக இருச்குமென்க, 
என்பர்-அசை: என்றுசொல்வார்களெஸினுமாம். பி-ம்:--1 ஊழின், ஏவினான், 
3எய்திசொய்தித்சிலைவழங்கசணிசேட்டார். (௨௪௧௪) 

2௨௩ -௫ராமலட்சுமணருடைய வீரத்தோமிலின் சிறப்பு, 

இமைப்பதன் முன்னம் வத்த 1விசாக்கத வெள்ளச் தன்னைக் 
குமைத்தொழில் புரிக்த வீரர் தனுக்தொழில் 2குறித்இன் றெம்மால் 
3 அமைப்பதென் பிறிதொன் *4றுண்டோ 5மேருவென் றமைந்த வில் 
உமைக்கொரு பாக னெய்த புரங்களி னொருக்கி விழ்க்த, [லான்



௬௪ - கம்பராமர்யணம் : ட்யுத்த 

(இ- ள்.) இமைப்பதற்குமுன்னமே (பொருமாற)வர்5 வெள்ளக்சணக் 

கான இராச்சதசேனையை அழிக்குக்தொழிலைப் புரிச் த வீரரான இராமலட்சு 

மணரின் வில்லின்செயலைக்குதித்து, இப்போது எம்மால் சொல்லத்தச் 

சது யாதுஉளது? உமாதேவியார்ச்கு (த் தன்) வாமபாகத்தைச் கொடுத்தவ 

ஞான இவெபிரான் மேருவென்.றமைகந்தவில்லால்எய்்.த இரிபுரத்து ௮சுரச்சேனை 

போல உயிரொழிந்து வீழ்க்தன (என இவ்வாறுசொல்லலாமேயன் தி,) வே 

றொன்று உள்தோ? (௪ - று.)--பி-ம்:--1இராக்கதர்வேலை தன்னை. 2குறைக் 

. இன்.றம்பால், 3அமைப்ப இன். *ஆண்டு, ஈண்டு, 5மேகம். (௨௪௧௫) 

௨௪--இராமலகூமணரின் போர்த்திறனை இந்திரசித்து காணுதல். . 

தேரின்மேற் சலையி aferp AEDT ASO sar Cop gid 
வீரருள் வீரன் கண்டான் Hips gar Bap 5 Cavs gyn 
பாரின்மே 30னோக்க லன்றேற் பட்டனர் பட்டா ரென்னும் 

போரின்மே னோக்கி லாத விருவரும் பொருத பூசல், 

(இ-ள்.) விமுர்தவை விழுச்தபடியேயுள்ளன என்றுசொல்லுதற்கு 

்- இடனான(போர்செய்யும்)பூமியின்மீது (விழுக் துகொண்டிருப்பதைச்) காண்ப 
தல்லத(இன்னார்) பட்டனர் (இன்னார்) பட்டார் [இறக்தார்] என்று சொல்லு 

மாறு போரின்மேல்நோக்குச்செல்லாத இருவரும் பொருத போரை, தேரின் 
மீதுசிலையையூன் திச்சொண்டுகின்ற இக்திரஏத்தென்று சொல்லப்பட்ட வீரர்க் 
குள் வீரன், கண்டான்; (௪ - ௮.5)--இராமலட்சுமணர் அப்போது பொருத 
பூசலானது போர்க்களத்தில்சேனைகள் உயிர்மடிக்.து விழு? துசொண்டேயிருச் 
இன்றனஎன இம்மாத்திரஞ் சொல்லலாமே தவிர, இன்னாரிறர்தாரென்று 
சண்டு குறித்துச் சொல்வதற்கும்முடியாதவாறு கிகவும் உக்ரமாய் நிகழ்க் 
த்து: அதனை இக்திரடத்து பொரமுடியாது வில்லையூன் திச்சொண்டு சண்டா 
னென்பதாம். பி-5:--1வீழ்ர்தனர் வீழ்ச்த. ககோக்சவன்றேற், சோச்சவன்- 
தே, சோக்னென்றேற். 3கோக்கயிர் த, கோக்வேதிய், (௨௪௧௭௬) 

௨௫, -யானைழுதலியன இர்ந்துவீழ்ந்ததுகண்டு இந்திரசித்து 
திகைப்படைதல். 

_யானைபட் டனவோ வென்றா ஸிஈதமிந் இனவோ வென்ஞுன் 
மானமா 1வக்த வெல்லா மதிக்தொழிச் தனவோ வென்ருன் 
ஏனைவா எரக்க ரியாரு மில்லையோ வெடுக்க வென்முன் 
aul guest பிணத்தின் குப்பை மறைத்தலின் மயக்க முற்றான், 

(இ - ar.) (9? BrAs 5), யானைகள் இறச்சனவோ என்றான்; இசதங் 

கள் மூதிர்தனவோ என்ரான்; மானமுள்ள குதிரைகள் ae sara deri உயிர் 
மடிர்துபோயினவோ என்றான்; (இதச்துபோனவர்களை) எடுத்துஅப்பாத் 
போுதற்கு மற்றும் -வாட்படையையுடைய அசச்கர்யாரும் இல்லையோ என் 

மன்) வானம்வரையில் ஒங்யெ பிணச்இன்குவியல் (எஇிரிசளைத்தெரியவொட் 
டாமல்) மறைப்பதனால் திகைப்படைச்தான்; (எ- று). -ம்:-.-7/அனதெல் 
லாமடிதழிச் தன. ஆக 

(௨௪௪௭)



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ் ௬௫ 

௨௬. ராமலட்சுமணரின் போர்த்திறமையை கடுந்திரசித்து வியந்து 

கூறுதல். ் 

செய்இன்றா ரிருவர் வெம்போர் சதைகன்ற சேனை 1கோக்கின்' 

ஐயந்தா 2னில்லா வெள்ள மறுபத மவிகவென்று 

வை௫இன்றா 3ரல்ல ராசன் வரிசிலை வலத் கான் மாள 

எய்௫ன்றா ரல்ல *ரீதெவ் விந்திர சால மென்றான். 

(இ-்.) கொடியபோரைச் செய்னெறவரோ, இருவரே; அழிந்த 

வீழ்ன்ற சேனையைப் பார்த்தாலோ, சம்தேகமில்லாத அ.றுபதுவெள்ள' 

மாகும் [சந்தேகமில்லாமல் அறு துவெள்ளத்திற்குச் குறையாசென்னலாம்]; 

(யாவையும் அவிச்திடுக”என்று வைதல்மூலமாகச்.லசேனைகளைச் சிதைக்ன் 

ருரேயன்தி சதைச்காதவராயின் கட்டமைக் தவில்லின் வலத்தினால்(உயிர்)மா 

ளுமாறு எய்ன்றவரல்லர் [எய்.து அறுப துவெள்ளஞ்சேனைகளை இருவர் இவ் 

வளவு சொற்பகாலத் துக்குட் தைத்தல் இயலாதகாரியம் என்றபடி]: இவ்வ 

ண்ணம் நிகழ்ந்தது, என்ன இர் திரசாலமோ!என் று கூறினன், (இச் திரசத் 2); 

(௪ - து.)_-பி-ப்:--1நோக்கி. 2அறுச, இல்லை. 3அல்லவாக, அல்லவாின். 

4ஈ தாமிக்திரஞால:ம், எர்தவிர் இரசாலம், சுதோரிச்திரஞாலம். (௨௪௧௮) 

௨௭.--இதுழதல் முன்றுகவிக:் - போரின்நீகழ்ச்சியை இந்திரசித்து 

வியப்புடன் கவனித்துப்பார்த்தலைக் கூறும். 

- அம்பின்மா மழையை கோக்கு முதிரத்தி னாற்றை கோக்கும் 

உம்பரி 2னளவுஞ் சென்ற பிணக்குன்றி 2னுயர்வை கோக்கும் 

கொம்*பற வுஇர்ந்த முத்தின் குப்பையை நோக்கும் கொன்ற 

தும்பியை நோக்கும் 6விரர் சுந்தரத் தோளை நோக்கும். 

(இ-எ்.) அம்பினாலியன்ற பெருமழையைப் பார்க்கும்; உதிரத்தினா 

வீயன்ற ஈதியைப் பார்ப்பான்; வானம்வரையிலோங்கயெ பிணமலையின் ஓக்கத். 

தைப் பார்க்கும்; தந்தம் ௮ற்றகனா லுதிர்ர்ச முத்தின்குவியல்களைச் காண். 

பான்; கொல்லப்பட்ட யானைகளைச் சாண்பான்); (இவற்றிற்கெல்லாம். ஏது 

வான) வீரர்களின் [இராமலஷ்மணரின்] அழயெதோளைப் பார்ப்பான்; 

(எ- து.)--பீ-ம:-.1சோக்கி. 2அளவினின் ற, அணவிகின் ற,அளவிச்சென் ற. 

3ஓழமுக்கை, *4இ.றஉ௰. 5கொண்ட. 6லீரன். (௨௪௧௧) 

இங்சே ஒருசெய்யுள் சிலபீரதியிற் காணப்படுகின்றது வருமாறு:-- 

தலைகளை கோக்குர் தான்றன் சரங்களை நோக்குக் தன்கைச் 
1இலையினை கோக்குஞ் செம்பொற் 3ேரினை கோக்குஞ் செய்த 
கொலைகளை கோக்குவ் கொன்ற கொத்றவர் தம்மை நோக்கும் 

அலை3பொருங் குருதி யென்னு மளக்கசை யமைய நோக்கும். 

இச்செய்யுளிற் கூறிய விஷயங்கள்பலவும், மலைகளைநோக்கும்?? 

என்ற பாடவில் வர்.திரு.த்தலால், இத, வேள்ளிப்பாட்டாயிருச்சலாமென்று 

Carr gp Feros. பி-ம்:--1லைகளை. தேர்களை. 3பெறு,



௬௬ ்.. கம்பராமாயணம் புத்த 

௮௮. மலைகளை 1கோக்கு மற்ற வானுறக் குவிர் த வன்கண் ' ட. 

தலைகளை நோக்கும் வீரர் சரங்களை நோக்குக் 3தாக்கி [க்குஞ் 
.... உலைகொள்வெம் பொறியி னுக்க படைக்கலத் *தொழுக்கை கோ 

சிலைகளை கோக்கு நாணேற் 5றிடியினைச் செவியி 6னோக்கும். 

(இ-ள்.) மலைகளை நோக்குவான்; மற்று வானுற(ஒங்௫ச்)குவிர்த கொடிய 

சண்களைச் சொண்ட அந்தத் தலைகளை கோக்குவான்;(இவ்வாறுகுவித.ற்குச் கார 

ணமான?)வீரரின்சரங்களின் வல்லமையை யாசாய்வான்:மோதி உலைக்களத்து 

ச்கொண்ட கெருப்புப்பொதியினுடனே ழ்விழுக்துடக்ன்ற படைச்சலய் 

சனின் ஒழுங்கைப் பார்ப்பான்; (இங்கனமாகுமாறு அம்புமழைபொழிகின்ற 

இராமலஆமணரின்) விற்களைப் பார்ப்பான்; (அன்னார்) காணேற்தியொலிப் 

பிச்சனெற பேரோலியைச் செவியினாற் காண்பான்; (௪ - று.) 

கோச்குதல், ஐம்பொதிகட்கும் "உள்ளசெயலாகும். மலைகள் - ஒடிந்து 

Sees தேர்ச்குலங்ச ளென்றேனும், யானைகளென்றேனும், அரச்சவீரரின் 

உடற்குவையென்றேனும் கொள்க. உலைக்களத்இற் காய்ச்சி யடிக்கும்போது 

படைச்சலம் தீப்பொ திகளுடன் இருப்பதுபோலப் போரில் தாக்கும்பொழுது 

இருக்கு மாதலால், ₹தாக்9 உலைசொள்வெம்பொதியி னுச்ச படைக்கலம்? 

என்றார். ஒழுக்கு - ஒழுங்காயிருப்பது, இச்செய்யுள் ::அர்ச்ின்ற?? (௩௩௨) 

என்ற பாடலின்பின் லெபிரதியி லுள்ள. பி-ம்;---7நோச்குமாபோல், 

குவித்த. 3தாங்க, தாக்கும். 4ஓழுங்கை. 5இடி.களை, 6 ஏற்கும். (௨௪௨௦) 

௨௯. "ஆயிரந் தேரை யாட லானையை யலங்கன் மாவை 
ஆயிரர் தலையை யாழிப் படைகளை 1யறுத்து மப்பாற் 

' போயின பகழி வேகத் தன்மையைப் புரிந்து கோக்கும் 
பாயும்வெம்3 பகழிக் கொன்றுங் கணக்கிலாப் பரப்பைப்பார்க்கும். 

- ' (இ-ள் ஆயிரந்தேர்களையும், வலிமையுள்எயானைகளையும், கூத்தாடுர் 

தன்மையுள்ள குதிரைகளையும், ஆயிரம் (வீரர்)தலைகளையும், அழிக்குர்தன்மை 
வாய்ர்த படைச்சலங்களையும், அறுத்திட்டும் (அமையாது) அப்பாற்போயின 
வாஓிய அம்புகளின்வேகத்தன்மையையும், விரும்பிப் பார்ப்பான்; பாய்ன்ற 

வெவ்வியபகழிக்கு ஒருவரம்பும் இல்லாதபரப்பைப் பார்ப்பான்; (௪ - று.) 
₹வீரர்சரங்களைநோக்கும்” என்று சாமானியமாகச் €ழ்ச்சவியிற்சொல்வி 

wes, ௮ச்சரங்கள் யானைமுதல் படைக்கலம் ஈருகக் கூ Huai peo pups ee 

தொழித்ெப்பைச் கூறுவதன்நிமித்தம் மீண்டும் எடுத்துச்கூறுன்ெருரென்க. 
பி-ம்:--1அறுக்கும். பசழியென்னும். (௨௪௨௧) 

௩௦---அறுபதுவே்ளவாக்கரின் படைகவம் 
சாம்பராய்ப்போய்விட்டதை இந்திரசித்து நோக்ததல். 

அறுபது 1வெள்ள மாய வரக்கர்த மாத்தற் கற்ற 

, ஏறிவன 3வெய்வ பெய்வ வெற்றுறு படைக ளியாவும் 
பொறிவனம் வெர்த போலச் *சாம்பராய்ப் போய தல்லாற் 

செறிவன வில்லா வோத்றைச் சர்தையாற் தெரிய கோக்கும்,



sy
 

் த் ச் ் 6 உதட ப ச காண்டம் ௨௧--பிரமாத்திரப்படலம் சள. 

(இ-ள்.): அறுபதுவெள்ளக்தொகையின ரான அரச்கர், தம்்வல்லமைக்கு 

ஏற்றனவான எறிவனவும் எய்வனவும் பொழிவனவும் தாக்குவனவு 

மான படைக்கலங்கள்யாவும், வண்டுகள்மொய்ச்சன்ற வனம் வெந்தது 

போலச் சாம்பராய்ப் போனதல்லாமல் (தாக்குமாறுவச் து)நெருங்குபவை 

இல்லாததன்மையை (மனத்தினல்) ஆராய்க து பார்க்சலானான்; (௪ - று.--- 

இச்செய்யுள், இலபிர.இிகளில் *வயிறலைத்து?? என்ற அடுத்தபாடலுக்குப்பின் 

சாணப்படுகின்றது. பி:ஃ---1வெள்ளத்தாய. 2ஒத்த. 3எய்யப்பெற்றது. “சாம்ப 

or 6. போவது. 6வார்த்தை. (௨௪௨௨) 

௩௧.---படுகளநிகழ்ச்சியை இந்திரசித்துப்பார்த்தல். ் 

வயிறலைச் தோடி வந்து கொழமுகர்மேன் மகளிர் மாழ்இக் 
குயிறல.க் துக்க வென்னக் குழைகன்ற குழைவை கோக்கும் 
எயிறலைத் 1இடிக்கும் பேழ்வாய்த் தலையிலா வாக்கை யீட்டம் 

- பயிறலைப் பறவை போரிற் படி.கிலாப் 3படி.யைப் பார்க்கும். 

... (இ-ள். 'வயிற்திலடி த் துக்சொண்டு ஓடிவந்து தம்கணவாமீது மகளிர் 

மனம்வருக்தக் குயில் பூமித்தல,த்திலே (இறகொடிச் த) வீழ்ர்துடெச்ச்றன 

என்னுமாறு வருர்துன்ற வருத்தத்தைப் பார்ப்பான்; பல்லைக்கடி த்துக் 

கொண்டு சத்தமிடுகன்்ற பிளவுபட்டவாயையுடைய தலைகளைப் பெற்திராத 

உடலின்கூட்டம் [கபர் தல்கள்] கூத்தாடுதலாலே (௮ச்சங்கொண்டு) பறவை 

கள் பூமியிற் படியமுடியாததன்மையையும் பார்ப்பவனானான், (இர்திரசித்த). 

பயிறல் - பழகுதல்: இங்கே கூத்தாடுதல். தங்கணவரிறச்தஅபற்திப் 

பூமியில் விழுந்து அழுன்ற அரக்கயர்க்குச் குரலிற் குயில் உவமை. ‘ou mvs 

திடிச்கும்பேழ்வாய்த் தலை” என்றது-இட்போது கபக் தமாயிருக்கும் யாச்சைக்கு 

உரிய வீரர்பொருங் காலத்து நிலையைக் கூதியதாம். பி-ம:---1 இடுக்கும். கட் 

டம். 3பரப்பை. (௨௪௨௩) 

௩௨---அநுமான் அங்கதன் என்ற டவர் சாரிதிரிந்த திறனை டுந்திரசித்து 

வியத்தல். 

அங்கத ரனந்த கோடி "யுளசெனு மனும 3னென்பார்க்கு 
இங்கினி யுலக 3மெல்லா மிடமிலை போலு *மென்னும் ் 
3எங்குமிம் மனித சென்பா 6ரிருவரே கொல்லென் .றுன்னுஞ் 
இங்கவே றனைய வீரர் கடுமையைக் 7தெரிக லாதான், 

(இ-- ள்.) ஆண்சிங்கக்தையொத்த வீரரானஅங்கதன் அதுமான்என்ற 

இவர்களின்வேக த்தை யதியமாட்டா சவனான இச்திரசித.த,-*அங்சதரென்பார் 

பலகோடிச்சணக்கெர் உள்ளார்? என்பான்; ₹அதுமான்என்று பேர்கொண்ட 

வர்க்கு இனி இங்சே உலகமெல்லாமும் செல்லுதற்கு இடம்போதியதாச இல் 
லைபோலும்?என்பான்;எல்லாவிடத்துமாசச்சாணப்படுகின். இர் சமனிதரென் 

பவர் இருவரேதாமோ?? என்று நினைப்பான்; (௭ - று.) 

அதுமானும் அங்கதனும்இராமலட்சுமணரைச் தோளிற்சுமர்சவண்ணம் 
போரிற் சாரி திரிவ தனால் எய்கும் ௮ங்கதனும் எங்கும் ௮அனுமானும் எல்கும்



ச்ம்) .... தம்பரர்மாயணீம் யுத்த 

இராமலட்சுமணரும். -சாணப்பட்டனரென்ச, அழுமான் பெருவேகமுள்ள 

வனாதலால், அவன் சாரிதிரிதற்கு இவ்வுலகமே போதா தென்று கருதி 

னான், இர்திர9த்து. பி-ம்:---1/உளவெனும். 2என்பரற்கு. 3யாவும். 4என் 

பான்.3எங்குமே.5இருவர்கொல்லென்ன,இருவரேகொல்க.7தெரிச்சிலாதான். 

-௩௩--டுதுவரையில்நேகாத நிகழ்ச்சிகளை அப்போது டுந்திரசித்து 

. காணுதல். 

ஆர்க்ன்ற 1வமார் தம்மை கோக்குமால் கவர்க ளள்ளித் 

தூர்க்கன்ற பூவை நோக்குக் துடிக்கின்ற 3விடத்தோ ணோக்கும். 

பார்க்கின்ற இசைக ளெக்கும் 3படும்பிணப் பரப்பைப் பார்க்கும் , 

ஈர்க்்ற குருதி யாற்றின் யானையின் பிணத்தை கோக்கும், 

(இ-ள்.) ஆரவாரிக்கின்ற தேவர்களைப் பார்ப்பான்; அங்குள்ள அவர் 

கள்-கையினால்முகந்து தூர்ச்சின்ற பூவை கோக்கும்; (அபசகுனமாகத்) த டிக் 

இன்ற (தன்) இடத்தோளை நோக்குவான்; பார்க்சன்ற இசைகளெங்கும் , 

விழுர் துக்கும் பிணத்தின் பரப்பைப் பார்க்கும்; குருதியாற்தினால் ஈர்ச்சப் 

படுகின்ற யானையின்பிண த்தைப்பார்ப்பான்; (௭ - று.)---பி-ம்:---1தேேவர்தம் 

மை.3தோளை. 3பெரும், *யாற்தூடியானையின்,யா ற்றோடியானையின். (௨௪௨௫) 

௩௪.---அரக்கரிற் பெநம்பாலேஈரிறந்தும் வானாசேனை 

இந்திரசித்தினிடழள்ள அச்சத்தினுல் திநம்பிவராமை. 

ஆயிர கோடித் தேரு மரக்கரு மொழிய 1வல்லார் 
மாயிருஞ் சேனை யெல்லா மாய்க்தன கண்டும் வல்லை 

- போயின கரக்குத் தானை 3புகுந்தில தன்றே பொற்றேர்த் 
தியவன் றன்மே லுள்ள *பயத்இனாற் 5கலக்கக் தீரா. 

... (இ-ளஎ்.) ஆயிரகோடித்தேர்களும் அரக்கரும்தவிர மற்றையோரான 

அரகச்கரின் மிச்கபெருஞ்சேனையெல்லாம் மாய்க்தவற்றைச் சண்டும்,விரைலாக 

நிலைகெட்டோடின குரக்குச்சேனை,பொற்றேரைச்கொண்ட தயவனான இக்திர 

சத்தினிடமுள்ள பயத்தினால், கலக்கச் தீராமல் மீண்டுவர் இலத; (எ - து.)--- 

பி-ம்:---1வல்ல.3 குரல்கன்றானை. 3புகுர்திலவன்றே. 4மன த் இனாற். ‘Ape 

இரா, சறுமைதீர்க்தார். (௨௪௨௮) 

௩௫.---டஇ சாமலட்சுமணர் அசக்கரிற்பேநம்பாலோரை 
அழீத்திட்டதுகண்டூ, அநுமான் தோன்கோட்டி ஆரவாரித்தல், . 

். தளப்பெருஞ் சேனை 1வெள்ள மறுபதுத் SVS ST தாசு 
- அளப்பருக் தேரி 2eperor sauce கோடி, யாகத் 
அளக்கமி லாற்றல் வீரர் பொருதபோர்த் தாழிலை கோக்க 
அளப்பருர் தோளைக் கொட்டி யஞ்சனை 3மதலை யார்த்தான். 
(இ-ள்.கூட்டமான பெருத்த சேனைவெள்ளம் அறுபதும் தரையில்(உயி 

ரொழிக்து) விழுச் ததாய்விடவும் (சண்களாற்கண்டு) கணக்டெமுடியாத தேரி 
லுள்ள (அரச்சச்)சேனை ஆயிரங்கோடியே எஞ்சியதாய்விடவும்,சலச்சமில்லா 
வல்லமையுள்ள வீரரான இராமலட்சுமணர் பொருத போர்த்தொழிலைப் 
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கர்ண்டம் &.௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௬௯ 

பார்த்த, அஞ்சனாதேவியின்குமாரனான அநுமான், அளக்கமுடியாத [மிகப் 

பரந்த] (தன்)தோளைக்கொட்டி ஆரலாரஞ்செய்தான்; (௪- று.)--பி-ம்:-- 

7வெள்ளத்து. 2உள்ள. 3ிங்கம். (௨௪௨௭௪) 

௩௬.--அநுமானதுமழக்கத்தைக் கேட்ட அசக்கரின் நடுக்கம். 

ஆரிடை யனும னார்த்த 1வார்ப்பொலி யசனி கேளாத் 
தேரிடை நின்று வீழ்க தார் சிலாசிலர் படைகள் இந்இப் 
பாரிடை 3யிழிக்து போகப் பாரித்தார் பைம்பொ னிஞ்? 
ஊரிடை 3நின்று ளாரு முயிரினோ டுதிரம் கான்றார். 
(இ-ள்.) (காணுதற்கு) அரிய [கொடிய] போர்க்களத்தில் அநுமான் 

ஆரவாரித்த பேரொலியாகிய இடியைச் செவியிலேற்று, சிலஅரச்கர், தேரி 

டையினின் று (£ழ்)வீழ்ச் திட்டார்; லர், (காம் சையிற்கொண்டிருர் த)படைச் 

கலங்களைச் இந்திப் பூமியிலேயிழிச் த (ஊர்க்குத் இரும்பிப்)போய்விடப் பரபரப் 

புசக்கொண்டார்கள்; பசும்பொன்னாலியன்ற மதிளையுடைய ஊரிலிருந்த அரக் 

'கர்களும், உயிருடனே இரத்தத்தைக் கக்இனார்கள் [இரத்தங்கச்சயவண்ணம் 

உயிரொழிகஅ்தார்கள் ]; (எ-று.)_-பி-ம்:--1 ஆர்சவி. 2வீழ்ச் தபோசப்பாரித்தார், 

அழிர்துபோதப்பரித்தனர், இழிந்து வீழ்ச் து பதை,த்தனர்.3நின் நுளார்தம்முயி 

ரொடும். (௨௪௨௮) 

௩௭.-அஜ்சினவர்களைச்சினந்திட்டு, இந்திரசித்து, 
இராமலட்சுமணர்மீது வநதல். 

1 அஞ்சினீர் போமி 3னின்றோ ரார்ப்பொலிக் 3கழியற் பாலிர் 
வெஞ்சமம் விளைப்ப *தென்னோ 5நீருமிவ் வீர ரோடு 
அஞ்சினிர் போலு 6மன்றோ வென்றவர்ச் சுளித்து நோக்க 
3மஞ்சினிற் கரிய மெய்யா னிருவர்மே லொருவன் வந்தான். 

(இ-எ்.) மேகத்திலும் கருமையான வடிவுபடைத்தவனான. இக்.திர 
சித்து,-இன்று ஒரு ஆரவாரவொலிக்கு மனமழிவுபடுதலைக்கொண்ட தன்மை 
யுடையவர்களாய் அஞ்சனெவர்களே! (8ங்கள் திரும்பி ஊர்ச்சே, போய்விடுங் 
கள்; (இப்படிப்பட்ட நீவிர்) கொடும்போரை விளைப்பதென்பது என்ன உள் 
எது? [இப்படியஞ்சுபவர்களாற் கடியபோர் செய்யமுடியாதென்றபடி]; நீங்க 
ளும் (உயிர்போய்த் தரையில் வீழ்ச். துடெக்இன்.ற) இர் சவீரரோடு இறக்தவரே 
போத் பயனற்றவராகவேயுள்ளீ ரன்றோ?' என்று (கூறி அஞ்சிய) அவ்வரக்க 

வீரரை (முகஞ்)சுளித்துப்பார்ச் துவிட்டு, இராமலட்சுமணர் இருவரின்மீது 
தானொருவனாகவே வந்தான்; (௭ - று.)--பி-ம்:--- 1அஞ்சினிர், அஞ்சினர். 

2ன்றான். 3இழியற்பாலிர். 4என்னே.5£விரும்,8ரிரு. என்றென் றவர்முசஞ், 

அன்றேயென்றவர். 7சுளிய, சுளிச்து. 8மஞ்சினும். (௨௪௨௯) . 

௩௮.-ஆயிரகோடித்தேநம் சோஷங்கோண்டூ போரப்புததல். 

அக்கணக் தார்த்து மண்டி யாயிர கோடித் தேரும் 
புக்கன கேமிப் பாட்டிற் கழிந்தன புவன மென்னக் 
1இக்கணி நின்ற யோனை சரம்பொஇி ரெறியப் 3பாரின் 
உக்கன விசும்பின் மீன்க ளுதர்க்திடக் தேவ ௬ட்க.



a6 க்ம்பராமா்யணிம் யுத்த 

் (இ-ள். அர்தச்சணத்தில்கானே அரவாரஞ்செய்து நெருங்க ஆயிர 
கோடித்தேரும் சக்சரம்ஜடுவதனாற் புவனம்கழிவன வாய்விடுமென் து (யாவ 

ரும்) கருதுமாது (போதிர்ச்சயுண்டாகப் போர்க்களத்திற்) புக்சன: (அது 

சண்டு),ஆசாயத்திலுள்ள ஈட்சத்திரங்கள் உதர்ச்திடவம்,தேவர்கள் அஞ்சவும், 

இச்குக்கு அலல்காரமாகரீன்.ற இக்கஜங்களெல்லாம்(தம.த)ரம் ஈடுக்கலெடுச் 

அப் பூமியில் விழுக்திட்டன; (௭ - று.)--பி-5:--1 இத்டைசின் ற, இக்டெ 

நின்ற, 2ஆனை. 3948. (௨௪௩௦) 

வேறு, 

_ ௩௯--இதுழதல் ஐர்துவிகள்-ஒரதோடர்: இலட்சுமணன் தானே 
இந்திரசித்தடன் போந்து அவன்தலையை வீழ்ந்துவேனேன்று, 

காரணத்தோடூ சபதங் கூறுதலைத் தேரிவிக்தம். 

மாற்றமொன் றநிளையவன் 7வளைவிற் செங்காத்து 
ஏற்றினன் வணங்கிகின் றியம்பு வானிகல் 
3ஆற்றின னாவுகொண் *டசைப்ப வாசமர் 
தோற்றன னென்றகொண் டுலகஞ் சொல்லுமால். 

_ (இ-ள்;) (காணேதிட்டதனால்) வளைச்துள்£ வில்லைச் (சன்) செவ்விய 
கையிலேர் இயவனாய் (ஸ்ரீராமனை) வணம்ூநின் று, இளையபெருமாள், ஒரு 
வார்த்தையை(ப் பின்வருமாறு)கூ.றலானான்:-வல்லமையை(மிகு இயாகக்)சாட் 
டியவனாகிய இச்இர௫த்து, சாகாஸ்திரத்தைக்கொண்டு கட்டியதனால் அரிய 
போரில் (நான்) தோற்றே னென்று உலகஞ் சொல்லும்; (௭ - று)--*இயம்பு 

வான்! என்பதை, இச்செய்புளின் பின்னீரடிமுதல் சான்கரைச்செய்யுள்களால் 
கூறுவர். என்றுசொண்டு, கொண்டு-அசை, பி-ழ்:......] மழையில், மழையின். 
3ஏ.ற்தினை.3ஆற்றலனரவுகொண்டு,ஆத்றலனாத்றல்சொண்டு.*இசைப்ப.5எனை- 

.. ௪௦. காக்கவுக் 1இத்றிலன் காக னண்பசைப் 
போக்கவுங் 1இற்றில னொருவன் போய்ப்பிணி 
ஆக்கவும் 1இற்றிலன் 3வென் றி யாருயிர் 
நீக்கவுங் £இற்றில 3ஊனென்று நின்றதால், 

(இ-ள்.) அன்புள்ள ஈண்பரை(யாதொருதீங்கும் வரவொட்டாமற்) காச் 
கவும் வல்லமைய ற்றவஞாய், (அவர்கட்குகேர்க்த பாசச்சட்டைப்) போக்கவும் 
வல்லமையற்றவனானதோடு, ஒருவனாகப்போய்(ச இங்குபுறிச்த அ௮ச்த இக் 

திரசித்துக்கு) வெற்திபொருக்திய அறரி.பஉயிரை நீக்கவல்லமைய ம் றவனான 
தோடு (அவனுக்குப்), பிணிப்பையுண்டாச்சவும் வல்லமையற்றவனாஇ விட் 
ase’ (வசைச்சொல்லொன்று உலகத்தில்) நின் திட்ட த; (or ~ ௮.)_- 
பி-ம்:-1ச.ற்திலன். 2அமரின், 3ஒன்று. (௨௪௩௨) 

௪௧. இக்தரன் பகையெனு மிவளை யென்சாம் 

அர்கரத் தருக தலை 1யறு த்தி லாதெனின் 
வெக்தொழிழ் 2செய்கையன் விருந்து மாய்கெடு 
மைந்தரிற் கடையெனப் 3படுவன் வாழியாய், 

க
ல
க
ல
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(9 - ar.) வாழ்ச்சிபெறுபவனான வனே ! இச் திரன்பசைவனென்கின் ௨ 

இவனுடைய அரியதலையை என்சரம் அக்தரத் இல். அறுத்து த்தள்ளாதெ 

னின், கொடுச்தொழிலைச் செய்கன் றவனுக்கு [யமனுக்கு] விருந்தாக [இறக து 

போய்]ப் பெருமைபெற்த மனிதரிற் (சேராது) சடைப்பட்டவனென்னப்படு 

பவனாவேன்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1அறுச்லொசெனின், அறுச்கலாதெனின்; 

2செய்கையர்விருர் அமாய், செவ்வையின் முர் மேல். 3வாழவன்;, திரிவன். 

௪௨, நின்னுடை 1முன்னரியான் நெறியி னீர்மையான் 

சன்னுடைச் சர த்தையென் சரத்திற் ள்ளினாற் 
பொன்னுடை வேனைகழற் பொலம்பொற் றோளிஞனாய் 
என்னுபை யடிமையு 3மிசையிற் ருமரோ. 

(இ-எ்.) பொன்னாலியன்றபூண்ட வீரச்சழலுடனே அழூயெ பொன் 

னணிகளையணிக்த தோள்களைபுடையவனே ! உன்னுடைய(கண்), முன்பாக 

யான் ஈன்னெதியிம் செல்லுச்தன்மையில்லா தவனான இக்இரசத்தினுடைய 

தலையை என்௮ம்பினால் தள்ளினால்தான்,என்னுடைய அடிமையும் புகழ்பொருச் 

இயதாகும்; (௪-று.)--அசோ-ஈ.த்றசை. பி-1:---1முன்னரின்,...ரீர்மையான், 

முன்னரிச்...8ீர்மையான், நெடும்பகை மனையினேர்ர் தவன். 2பொலங், வகி: 

. 3இயைபித்றாமரோ. : (௨௪௩௪). 

௪௩, 1நெடியன வுலகெலாம் கண்டு கிற்கவென் 
அசர மிவன்றலை யஅத்இு லாதெனின் 
முடியவொன். 3றுணர்த் துவ னுனக்கு கான்மாயல் . 

அடிமையின் *பயனிகக் தறுவ தாகென்றான். 

(இ- ள்.) பரர்தனவாஏய உலகமெல்லாம் சண்டுகிற்கையில்தானே என் 

னுடைய அடவல்ல சரம் இவ்விர்திரசத்தின்தலையை அறுச்சாததானால், முடி 

வாக (நான் உன்னிடத்து) ஒன்றுசொல்லுவேன்: உனக்கு கான் முயல்கின்ற 

அடிமைத்தொழிலின் பயன் (என்னைவிட்டு) நீக்கப்போய்விடுவதாச என்று 

கூதிமுடித்தான் (இலச்குமணன்); (எ - று.)---ப-ம்:---1சடிதினினுலகசெலாவ் 

சண்டு நிற்பவென்-சுடுசுரமிவன் றலை துணிச்சலாவெனின்: கின்று. உணர்ச் 

'தஇியென். 4/பயணிழர்்தறுசவாழியாய், பயணிழர் தாவனாழியாய். (௨௪௩௫) 

௪௪.--அதுகேட்டுத் தேவர்மழுதலியோர் மகிழ்ச்சியில் ஆரவாரித்தல். 

வல்லவ னவ்வுரை வழங்குங் கோலையின் 

YN Gy இனமென வமர ரார்த்தனர் 
எல்லையி 4 லுலகமு மெவையு மார்த்தன 
ஈல்லற 5மார்த்தது நமனு மார்த்தனன். 

(இ-ள்.) வல்லமையுள்ளவனாரய இலக்குமணன் அவ்வாறான பேச் 

சைச் சொல்லுஞ் சமயத்தில்,--தேவர்கள் (இணி ஈம்பகைஞனான இந்திர 
சத்து ஒழிவது திண்ணமென்ற உறுதியான கருத்இனால்), ₹துன்பம் நீங்க 

னோம் என்று (ம௫ழ்ச்சிகொண்டு) ஆரவாரித்தார்கள்: எல்லையில்லாத உலக 

மும் மற்றுமுள்ளபிராணிகளும் ஆரவாரித்தன; ஈல்ல.தரும;த்திற்குஉரிய சே



௭௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வதையும் (இனி உலகத்தில் தருமம் தடையில்லாமல் சடைபெறுமென்ற 

கருத்தினால்) ஆர்த்தது; யமனும் (இதூவரையித்கிட்டுதற்கு அரியனவான 

அரச்சருயிர்களைச் கொள்ளை கொள்ளலாமென்று) ஆரவாரித் தான்; (எ-து.)--- 

பி-ம்:-1வல்லையினிவ்வுரை, 2ஏல்வையுள், போழ்தினில்,மாலையின்.3அல்லலை 

கீங்யெ, *உலைசங்களெவையும், உலகமும்யாவும். 5ஆர்த் தன. (௨௪௩௬) 

். ௪௫..-இராமயிரான் இலட்சுமணன்திறத்தை& கோண்டநீடதல். 

முறுவல்வாண் முகத்தனன் முளரிக் கண்ணனும் 

lay Mamas யேடுவலென் றமைதி யாமெனின் 
இுஇயுக் 3காவலு மியற்று மீசரும் 
வெறுளியர் வேறினி *விளைவத யாதென்றான்.. 

(இ-எ்.) தாமரைச்சண்ணணான ஸ்ரீராமனும்,--.புன்சரிப்புத்தோன்று 

இன்த ஒளிபொருகச்திய முசத்தையுடையவளாய்,£நீ (இன்னாரைச்) சங்கரிப்பே 

னென்று (மனத்தினாத்) கருதினாயாயின், (அதற்கு ஏ.ற்றஉபாயத்தையதிய) 
அதிவுபடைத்துள்ளாய்; சங்காரமும் காத்தலும்என்்றெ_ ஈழிலைச் செய்ன்ற 

உருத்திரமூர்த்தி விஷ்ணுமூர்த்திஎன்்ற இருதலைவரும் (உன் திறமைக்கு 
முன்னே) ஒன்றுமில்லா தவர்;இனி வேறே விளையக்கூடியது என்னஉள #72? 

என்று (இலட்சுமணன் திறமையைப்) புகழ்ச் துகூஜினான்; (௪ - து.)--பிம்:--- 

la dae. Pas, அதியமீ. 3செய்தியென்று, செய்வனென்று, அடுவை 

யென்று. 3சாலமும், *விளைவ. (௨௪௩.௪) 

௫௬.--ஸ்ரீராமனைத்தோழது அரக்கரைச் சங்காரஞ்சேய்வேனேன்று 

இலட்சுமணனேழதல். 

1சொல்லிது 3கேட்டடி தொழுது சுற்றிய 
பல்பெருக் தேரொடு 3மரக்கர் பண்ணையைக் 
* கொல்வனிங் சன்னது காண்டி கொல்லென 
ஒல்லையி லெழுக்தன னுவகை யுள்ளத்தான். 

(இ-ள்.) இச்சொல்லைக்சேட்டுத் இருவடிகளை வணங்கி, ₹சூழ்ச்துள்ள 

பல்பெருந்தேரோடும் அரக்கர்கூட்டத்தைக் சொன்திடுவேன்: இப்போது 

் என்றுசொல்லி, மஒழ்ச்சகிரம்பிய மனத்தை 
யுடையவளுாய், விரைந்தெழுச்தான்; (௪-று.)---கொல்-அசை.பி-ம்:---1சொல் 
லது. 3கேட்டவன்,கேட்டபின்.3அரக்சன். 4கொல்லுவனீங்.காண்டிகோ, 

அத்தன்மையைக் காண்பாய் 

௫௭---அங்கதனூ£வாரிப்பும் ஸ்ரீராமபிரானது சங்கநாத்டும். 
அங்கத னார்த்தன னசனி யேறென i 
1மங்குனின் றஇர்ந்தன வயவன் தேர்வேருஞ் 
சிங்கமு நடுங்குறத் இருவி ஞயகன் 
சங்கமொன் 3ஜொலித்தது கடலுச் தள்ளுற, 

(இ-ள்.) வீரனான இக்திர௫த்தின் தேரிர்சட்டிய சிங்கங்களும் ஈடுங்கும் 
படி,மேகத்தினின்று அதிர்ர்தனவான பேரிடி. கள்போல(ப் பேரொலிதே ரன்ற) 
அங்கதன் ஆரலாரித்தான்; கடலொலியும் பின்னிடும்படி, ஸ்ரீராமனுடைய 
சீங்சமொன்று ஒலித்த) (எ-று... வட்ட ் டு
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மங்குல்-மேகம். சங்கம் ஈடுக்குறவும் கடல் தள்ளுறவும் 'சங்கமொன்று 

- ஒலித்தது என்று கூட்டியுரைத்தலு மொன்று. இலட்சுமணனுக்கு உற்சாக 

மூட்ட ஸ்ரீராமன் சங்கத்தை யூதின னென்க, இருவினாயகன் என்றதொடர் 

க்கு-வெற்றித் இருவிற்கு உரியதலைவனான இளையபெருமாள் என் றலும்,:₹லகஷ் 

மனணோலஷ்மிஸம்பச்க??? என்றபடி சைய்கர்யஸ்ரீக்கு உரியதலைவனான இலட்ச 

மணனென்றலும் அமையும். பி-ம்: shen ee ie இணவ வு. பேனை. 

3ஓலித்தனன், ஊதினான். oo (௨௪௩௯) 

௪௮.--அரக்கர் பலபடைக்கலங்களை விசுதல். | 

எழு! மழுச் சக்கர மீட்டி ே காமரம் 
3முழுமுாட் டண்டுவேன் முசுண்டி மூவிலை 

- கழு3வயிற் கப்பணங் *கவண்கல் 5கன்னகம் 
விழமுமழைக் இரட்டி விட் 6டாக்கர் வி௫னர்.. 

(இ-௬்.) எழுக்கள் மழுக்கள் சக்கரம் ஈட்டி தோமரம் 'பெருவவிமை 

கொண்ட தண்டு வேல் முசுண்டி மூவிலையைச்கொண்ட முனையோடுகூடிய 

சூலம் சமூ கூரியசப்பணம் சவண்கல் கன்னகம்.ஆயெஇவற்டை (வானத்தி 

னின்று)விழுகன்ற மழைக்கு இருமடல்காச அரக்கர் விட்டெதிர்தனர்;(௪-.று.) 

_-மூவிலை-பண்புத்தொகையன்மொழி, பி-ம்;--1மரச். மூழுமுதல். Jawa. 

tata. 53பின்னகம். 6அரக்கன்வீசினான். : :: (௨௪௪௦) 

. ௫௯--அரக்கரேறிந்தபடைக்கலம் யாவையும் இலக்தமண்ணுல் 

துணிந்து விழந்திடூதல். 

மீனெலாம் விண்ணினின் ஜெொருங்கு 1விழ்ச்தென 
வானெலா மண்ணெலா மறைய வேக்தன 
3தானெலாம் *துணிந்துபோய்த் தகர்ந்து Sends gor 
வேனிலா னனையவன் பகழி வெம்மையால். 

(இ-ள்.) மன்மதனையொத்த சட்டழகசையுடையவனான இலட்சுமணனது 

அம்புகளின் கொடுமையால், ஈட்சத்திரங்களெல்லாம் வானத்தினின்று ஒருங் 

குவீழ்வனபோல வான்முழுதும் மண்முழுதும் மறையும்படி வர்தனவான 
எல்லாப்படைக்கலங்களும், அண்டுபட்டுச் தசர்ச்து சாய்க்தன)(௪-று, )--தான்- 

௮சை.பி-ம்:--7வீழ்க் தன. வேர்தெனத். 3சான். *தணம்து, 5கார் இன. (௨௪௫௪) 

௫௦.---அரக்கச்சேனைழறிந்தவகையை நான்தபாடல்கள கூறும். 

, ஆயிரக் தேரொரு தொடையி னச்1சிறும் 
" பாய்பரிக் குலம்படும் பாகர் பொன்றுவர் 

நாயகர் நெடுந்தலை 3அமியு 3மாமறக் 
தீயெழும் புகையெழு *முலகக் 5தீய்ந்தற, 

(இ-9்.) ஒருதொடையில் ஆயிரந்தேர் அச்சிற்றுவிமும்; பாயுச்தன் 

மையுள்ள குதிரைக்கூட்டம் இறர் படும்; பாகரும் இறக்தூபடுவர்; அச்சம் 

அறும்படி தலைவர்களின் நெடியசரல்கள் அறுபடும்; உலகம்இய்ர் அவிடும்படி 

(ats அம்பின்விசையிலே) தியெழும்: புகையும் எழும்; (எ-று.)_சாமதஎன் 
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பத்கு-சாமமும் [பெயரும்]ஒழியும்படி என்று உரைத்தலும் ஒன்று. பி-ம்:-- 
அதும். துணியும். 3சாகமுக். *உலகும். 5 தீயுமால். (௨௪௪௨) © 

௫௧, அடி! யறுச் தேர்முர ணாழீ2 யச்!9றும் 
வடிநெடுஞ் ௪லையறும் 3வாச மார்1பறுவ் 
கொடியறுல் குடை!யங் கொத்த வீசர்தம் 
முடியறு முர1சறு *முழுதுஞ் இக்.து.மால். 

(இ-ள்) தேர் அடிப்பகுதி யத்திடம்: (அன்.தியும்), வலிமையுடைய 
சக்சரம் அச்சடனே அ.ந்திடும்; தேர்ச்தெடுத்,௪(,த் தேரில்வைச்சப்பட்டுள்ள) 
கெடிய வில் அற்திடும்;(தேரிற்பூட்டிய)குஇிரை மார்பு அற்றிடும்;கொடி அற்தி 
டும்; குடை அற்திடும்; வெற்திபொருர்தியவீரருடையமுடிகள் அற்திடும்; 

(வெத்திக்குஅதிகுதியாக அடித்தற்கு வைத் துள்ள) முரசம் அற்திடும்; மத்து 
முள்ளனவும் வீழ்ச் திடும்;(௪-று.)--சோற்போநட்பின் வ நநிலையணி.பி-ம்:-- 
இதும். 3௮க்கு. 3சவசம். 4முகலும். (௨௪௪௩) 

௫௨. 1இன்னதோ ருறுப்பிவை யினைய தேர்பரி 
மன்னவ ரிவ3ரிவர் படைஞர் மத்றுளோர் 
என்னவோர் தன்மையுக் தெரிந்த இல்லையாத் 
சின்ன3பின் னங்களாய் மயங்கச் *சிர் தலால். 

(இ-௬்.) (எல்லாமும்) சின்னபின்னங்களாய் (ஒன்றோடொன்று) சல 
க்து சிக்தியதனால், இது இன்னஉறப்பு: இவை இப்படிப்பட்டனவான' தேர் 
களும் பரிகளும்:இவர் மன்னவர்: இவர் படைஞரும் மத் துமுள்ளாரும்?என்று 
ஓர் தன்மையும் தெரிர் தில்லை; (௪ - ௮.)--பி-ம்:-1இன்னவோர், இன்ன 
தோல். உவர், 3சின்னங்களாய், 494 துமால். 

௫௩, 1 தந்தையர் தேரிடைத் தனயர் வன் றலை 
_ வத்தன தாதையர் வயிர வான்சிரஞ் 
சிந்தன கோ.தலர் தேரிற் சன்னமாய் 
அந்தரத் தம்பொடு மற்றெழுக் தன. 

(Q - &.) துண்டமாக அத்து அம்புடனே ஆகாயத்துஎழுக்தனவாஇப் 
புதல்வரின் வலிய தலைகள், தந்தைமார்களின் ே தர்கடலேவச் அவிமுச் தன; தாதை 
யரின் உறு திபொருக்திய பெரியூரங்கள், பு.த்திருடையதேரித் RE Dar; 
(4-9.)—‘Rerar ures 575 500uT® whOpEps sen arar தொடர் 
கயெத்திலும், பின்வாக்யெத் இலும் இயையும். பி-ம்: 
சிரக்தலத்திடை, கா.தலர்க்யைர் ததேரிடை. 

௫௪. -இதுழதல் ஐந்துகவிகள் - படூகள வருணனை, 
செம்பெரும் குருதியித் திகழ்க்த செங்கண்மீன் 
கொம்பொடும் பசரவையிதற் திரியும் 1கொட்பெனத் 
3தும்பையின் ஜொரடையலார் ,கடக்கை அணிவால்கு 

_ அம்பொடுக் துணிக்தன 3லையொ டற்றன. 
; (இ-ள்.) காணியினின் றுவால்னெ அம்பொடுதுணிர் தனவும் 

வில்லுடனே துண்டுபட்டனவு மாசித் அம்பைப்பூவினா த்ரொடுச் ச 

(௨௪௪௪) 

-மூன்வா 

--1தர்தையை.சேரதலஞ் 

(௨௪௪௫) 

(S955) 
(மாலையைப்
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புனைந்த பெரியசைகள், செங்சண்களைப்படைத்த மீன்கள் கொம்புடனே கட 

விலே திரிசன் ஐதன்மைக்கு ஒப்பாகச் செர்கிறப்பெருங்குருதி வெள்ளத்.தி 

டையே விளக்னெ; (௪-து.)--தன்மைத்தற்தறிப்பேற்றவணி.பி-ம்:---1கொட் 
பன. 2 தும்பியய்தொடைமலர், தும்பையுஈ் தானபைய் க்கிய (௨௪௪௪) 

௫௫. தடிவன கொடுஞ்சரக் தள்ளத் தள்ளுற 
மடிவன கொடிகளுங் குடைய மத்றவும் ' 
1வெடி.படு கடனிகர் குருதி வெள்ள த்தித் 

படிவன 3வொத்தன பறவைப் 3பன்மைய. 

(இ - ள்.) வெட்டிவீழ்த்துக்கன்மையனவாகிய கொடுஞ்சரம் மிகுதி 

யாசவெட்டித்தள்ளுதலால் அழிர் துவீழ்ச்தனவாகய கொடிகளும் குடைகளும் 

மத்றுமுள்ளனவும்,--அச்சம்பொருக்திய கடலையொத்த குருதிவெள்ளத்திலே 
படிவன வாகிய பலவசைப்பட்டனவான பறவைகளை யொத்தன; (௭ - து.)-- 

தள்ளத் தள்ளு.ற-ஒருபொருட்பன்மொழி. வெடி-௮ச்சம். தற்தறிப்பேற்றவணி. 

பி-ம்.--1முடிவறுபெரும்பிணச்சண த இன்மொய்த்தன,முடிவறுபிணப்பெருங் 

களத்தின்மொய்த்தன. 3 போன்றன. 3பான்மையே, பான்மைய, (௨௪௪௭) 

வேறு. 

௫௬. சித்து gisele பருமமும் பகழியுந் தேரும் 
குத்து வன்னெடுஞ் சுலைமுதத் படைகளும் கொடியும் 
இக்த னங்களா யிறத்தவர் விழிக்கன 7லிலங்க 
வெந்த வெம்பிணம் 3விழுங்கின 3கழுதுகள் விரும்பி. 

(இ-ள்.) யானைகளின் கழுத்திடுதவிசம், அம்புகளும் தேரும் (அம்பு) 

ஊன்றுகன்ற வலிய நெடிய சிலை முதலிய படைக்கலக்களும் கொடிகளும் 

விறகாக (அமைய), இறக்தவர்களின் விழியினின்று தோன்றுகன்் த நெருப் 

புச் சொலித்துக்கொண்டிருத்தலால் வெர்திட்ட கொடியபிணக்களைப் பேய் 

கள் விரும்பினவாய் உட்சொண்டன; (௪-.று.)---போர்ப்பரிச ரங்களைக் சாணு 
மிடத்து வீரர்க்கு விழியினின்று கெருப்புப்பொதி பறக்குமென்பார்!சர் துரம் 
கனின்பருமமும்... இக் தனங்களாய்” என்றார். கழுதுகள் பிணக்தின்னலைக் 
கூறியது. பி-ம்:---1பி.றங்க. 3அருச் இன. 3சழுனெம். (௨௪௪௮) 

௫௭. சில்லி யூடறச் சிதறின சிலல கோத்த 
வல்லி யூடற 3மறிந்தன புரவிகள் *மழறையப் 
புல்லி மண்ணிடைப் புரண்டன சிலசில போராள் 

வில்லி சாரதி யொடும்படத் திரிந்தன வெறி.ப. 

(இ-ன்.) (எதிரானிஎதிச்ததனால்), சலதேர்கள், சச்சரங்கள் இடையில் 
முதியச் சிதறின; சிலதேர்கள் (தம்மிற்) பிணைத்த குசைச்சயிறுகள் இடை 
யில் அத்றுப்போச, மண்ணிணிடம் மறையுமாறு தழுவிப் புரண்டனவாய்க் 
குதிரைகள் உயிர்மடங்கிவிழப்பெற்றன; சல சிலதேர்கள், போசைச்செய் 

கன்றவில்லாளிசாரதியுடனே இறக்திட வெதிச்சென த்.திரிவனவாயின; 

(எ-௮--இது போர்க்களத்து அழிச்ததேர்கனின்வருணனை «Sug.
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வெதிய - சூனியமாக. பி -.ம்:---1ஊடுற. 2சேர்க்த. 3மறைக்தன. 4மதியப், 

மடியப். (௨௪௪௯) 

௫௮, அலங்கு பன்மணிக் 1கஇரன குருதியி ஊனைமுந்தி 

விலங்கு 3செஞ்சுடர் விடுவன *வளவின்றி மிடைக்த 
குலங்கொள் வெய்யவ 5ரமர்க்கள,ச் தீயிடைக் 6குளித்த 
இலங்கை மாககர் மாளிகை நிகர். த்தன விரதம். ் 

(இ-ள்.) விட்டுவிட்டுப்பிரசாசிக்ின்ற பல்வகைமணிகளினொளியை 

யுடையனவும் குருதியிலழுச்தி விளங்குகன்.ற செந்நிறக்கார்தியை வெளி 

விடுவனவு. மாச, அளவின்திகெருங்கிய இர தங்கள்,---கூட்டமாசவுள்ளகொடிய 

அரச்சர்சனின் போர்ச்சளத்துத்தோன்திய தயினிடையிலே அமிழ்ச்த இலன் 
கைமாசகரின் மாளிகையை யொத்தன; (௭ - று.)---இதுவும், அழிந்ததேர் 

களின் வருணனை கூறியதே. குருதியினிடையமுர்திய தேர்கள், இயினி 
டையிலே குளித்த இலங்கைமாசகரின் மணிமாளிசையைப்போ ஓுமென்றார்: 

தற்தறிப்பேற்றவுவமையணி. பி-ம்:---1கதிரினம். 2அழுச்த. 3வெஞ்சுடர், 
வெஞ்சரம். *வெளியின் தி. 5மறூடச். 6கொஇத்தார். 7மாளிகைச்கொத் தன. 

௫௯---ஸ்ரீராமனும் அம்புதூவ, இந்திரசித்துத் தானுந்தேரமாகத் 
தனிப்பட்டவனுதல். 

ஆன காலையி னிராமனு மயின்முகப் பகழி 

சோனை மாரியிற் சொரிக்தன னனுமனை ச் தூண்டி. 
வான மானக்கண் /மறிக்தெனத் தேரெலா மேடியத் 
தானுர் தேருமே யாயின னிராவணன் றனயன், 

(இ-ள்.) அப்போது இராமனும் அதுமானை (இக்.இிர௫த் தின் சமீப; இத் 
செல்லக்)தாண்டிச் கூரியமுனையையுடைய அம்பை விடாப்பெருமழைபோத் 

சொரிர் தான்: (அப்போது) வானத் இலுள்ளவிமானங்கள் ஓடிர்துவிழுர் தாத் 
போலத் தேரெல்லாம் மடிய, இசாஉணகுமாரனான இர்திர௫த்து, தானும் 
(தன்) தேருமாகச் தனிப்பட்டவ னாயினன்; (௪ - து.)---பி-ம்:...1மடிச்தெ 

னத். மடிந்த. : (௨௪டுக) 

௬௦--டுந்திரசித்து ஒன்றுகூறத்தோடங்கதல். 
பல்வி லங்கொடு புரவிகள் பூண்டதேர்ப் பரவை 
வல்வி லங்கல்போ லைரக்கர்தங் குழாத்தொடு 3மடிய 
வில்வி லங்கெய வீரரை கோக்னென் வெகுண்டான் 
சொல்*வி லங்கலன் சொல்லின னிராவணன் ஜோன் றல், 

(இ-ள்.) பலமிருகங்களுடனே குதிரைகள்பூட்டிய தேர்த்தொகுதிகள் 
வலிய மலைகள்போல அரச்சர்கூட்ட த்தோடு அழிர் திட, (அப்போது) வித் 
றளொழிலிழ் பின்னிட்ட வீரரையெல்லாம் நோக்க வெகுண்டவஞாய், இசாவ 
ணன் குமாரனான இச்திரசத௮,--(தன்னிலையினின் று) பின் வாங்காதலஞாய், 
(இராமலஷ்மணரைகோக்கிப் பின்வருமாறு ஒரு) சொல்லைச் கூறுபவனா 
ஞன்; (எ - ஐ.)



s 

காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௪௭ 

தேர்மிகப்பலவாதலால் ₹தேர்ப்பரவை? என்றார். தேர்கள் ஓடிர்து மலை 

*% சள் படப்பனபோல இருக்தனவென்ச. வில்விலங்கயெவீரர் - விற்ளொழிலில் 

விளங்யெ வீரரென்று இராமல-்ஷ்மணரைச் குதிக்குமென்றுகொள்ளுதல், 

பொருந்தும், விலங்கெ-- விளக்கிய. பி-ம்:--1விலங்கு.3அரச்சரைக்குலத்தொ 
டும். 3அவிய. 4*விலங்லெ, விலங்கல்கள். (௨௪௫௨) 

௬௧.---இந்திரசித்து நீவிர் எலவ்வண்ணம்போரப்போகின்றீரேன்று 

இராமலக்ஷ்மணசை வினுவுதல். 
7இருவி “ரென்னொடு பொருதிரோ வன்றெனி னேந்ற 
3ஒருவிர் வர்*தமர் தருதிரோ 5வன்றியும் படையோடும் 
பொருது பொன்றுதல் புரிதிரோ வுறுவது புகலும் 
6தருவ னின்றுமக் ?கேற்றுள தொன்றெனச் 8சலித்தான். 
(இ-ள்.) (8ங்கள்) இருவீரும் என்னுடன் பொருகன்றீரோ? அல்லா . 

விடின்,(எனக்கு)ஏ.ற்றஒருவீர் வர் துபோர்செய்ன் நீரோ? அன் தி, உம்படை 
யோடும் போர்செய்து இறத்தற்கு உடன்பட்டிருக்ன் நீரோ?(கல்கள்) செய் 
யப்போவதைச் சொல்லுங்கள்: இன்று உமக்கு ஏற்றுள்ளசான ஒருபோரைத் 
தருவன் என்று கோபங்சொண்டுரைத்தான், (இச்.திரசத் த); (௪ - து) 

இருவருமே ஒரும்கேபோர்செய்யப்போகின் நீரோ? அன்தித் தனித் 
| தனியே பொரப்போகின்.நீரோ? அல்லாக்கால், சேனையுடன்வர்து பொருது 
இறச்சப்போகின் நீரோ? என்று வினாவினான்: ரீவிர்சேனையோடு வந்து பொரு 
தாலும் இறப்பது இண்ணமென்பதை வலியுறுத்தற்கு £அன்தியும்படை 
யோட பொருது.பொன்றுதல்புரிதிரோ? என்றான். பீ-ம்:-....1 இருவர். என் 
டைன். 3ஒருவர். *உயிர். 5உம்படையோடும், 6தருவல். 2ஓன்றுளது, உற்று 
௭௮. 8சமைர் தான். (௨௪௫௩) 

௬௨.---இலக்தமணன் உன்னைக்கொல்லுமாறு சபதங்கூறியுள்ளே 
் னேன்று மறுமோமிகூறுதல். 

வாளிற் றிண்/சிலைக் தொழிலினின் மல்லினின் மற்றை 
ஆளுற் றெண்ணிய படைக்கல மெவற்றினு மமரிற் : 
கோளுற் அ௮ன்னோடு.2குறித்தமர் செய்துயிர் கொள்வான் 
சூளுற் ஹேனிது சாதமென் நிலக்குவன் சொன்னான். 
(இ-எ்.) வாளினாலும் திண்ணிய வில்தொழிலினாலும் (உடல்) வலிமை 

யினாலும் மற்றும் ஆளு சல்பொருர்தி யெண்ணப்பட்டுள்ள படைச்சலமெல்லா 
வற்தினாலும் போர்ச்சளத்திலே வலிமைபொருக்தி உன்னோடு நேர்நின்று 
பொருது உன்னுயிரைக்கொள்ளும்படி சபதஞ்செய்துள்ளேன்; இது இண் 

| ணம்என்று இலட்சுமணன். மறுமொழி சொன்னான்; (எ - று.)---பி-ம்:_- 
1சிலைமல்லிணின்றோனினின்மற்றை. குதித்தது. கொள்ளச். (௨௪௫௪) 

௬௩. இந்திரசித்து இலட்சுமணனைநோக்கி, உன்னைக்கொள்று பின் 
இராமனைக்கோல்வேனேனல். 

Gand றந்தவுன் 1றமையனை முறைதவிர்த் அனக்குப் 
பின்பி றந்தவ னாக்குவன் பின்பிறர் தோயை



௭௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

முன்பி றந்தவ னாக்குவ னிதுமுடி. யேனேல் 
என்பி றர்.த;த னாற்பய னிராவணற் கென்றான். 

(இ- ள்.) மூன்னேபிறக்த உன்தமையனை முறைமைதவிர்த்து உனக்குப் 

4 

பின்பு இறச் தவனாச்கு வேன்: பின்பிறக்தஉன்னை (அவனுக்கு) முன்புஇறக்தவ - 

னாக்குவேன்; இச்செய”லச் செய்துமுடியேனானால், (கான்) இராவணத்கு (மக 

னாக) ப் பிதச்ததனால் யாது பயன்? என்று (இச்.திரசத்.த) கூதினான்; (௭-று.) 

கான் இராவணனுக்கு மகனாஃப்பிறக்ததற்குப் பயன் அவன்கருத்தை 

முற்றுவிப்பதே யாதலாலும், அவன்கருத்து சாமலஷ்மணரைச் கொல்வதே 

'. யாதலாலும், முதலித் போருக்கு வருஏன்ற உன்னை முடித்திட்டுப் பிறகு 

உன்தமையனையும் முடிப்பே னென்று இக்திரசத்து கூதினா னென்க. பின் 

்-. னேபிறச்தவனை முன்னே பித் தவஞகவும், முன்னேபிறர்தவனைப் பின்னே 

பிறக்தவனாகவும்௮ச்கு?2வ னென ஒருபொருஞர் தோன்ற நீன்ற சயங் 

காண்க. வயஇனால்மூத் தவர் முன்னேயிறத்தலும், இளையவர் மூத்தவற்குப் 

.பின்இறத்தலும் அ௮ச்சாலத் துமுறையாதலால், “முறைதவிர்த்து” எனப்பட் 

ட்டது. பி-ம்:--1 தம்முனை, நும்முனை . (௨௪௫டு) 

௬௪.-பின்னும் இந்திரசித்து இலக்தவனைநோக்கி, 

உன்னைக்கோல்வேனேனல். 

இலக்கு வன்னெனும் பெயருனக் கயைவதே 1யென்ன 

இலக்கு வன்கணைக் காக்குவ னிஆபுகுக் இடையே 

விலக்கு வன்னென விடையவன் 3விலக்கினும் 3வில்லால் 

*விலக்கு-வன்னிது காணுமுன் றஐமையனும் விழியால். 
் மூன்றுசவிகள் - ஒருதொடர். 

_.. (இ-ள்.) இலக்குவனென்னும்பெயர் உனக்குத்தக்கதேயென்று (யாவ 

ஈரும்) கருதுமாறு, (உன்னை என்னுடைய) வலிய கணைக்கு இலக்கு ஆக்கு 

* - வேன்:(விலக்குவேனென்றுசொல்லி இப்போர்க்களத் தடையேபுகுக் து)விலல் 

இன்வடிவத்தையெடுத்த அர்தத்திருமால்போலவே (எங்கட்குவரமீச் த) விரு. 

ஷபத்தை வாகனமாகவுடைய உருத்திரமூர்த்தியே விலகினாலும் (அவனு 

டைய வீரத்தையும்) வில்லால்விலக்குவேன்: இந்த(என்) வலிமையை உன் 

தமையனும் கண்களாற் காண்பான்; (எ - று.) 

இலக்குவனென்று உனக்குவழங்கும்பெயர் செவ்வனே பொருள்புலப் 

படாமலுள்ளது: இப்போது என்சர.த்.இற்கு உன்னை இலக்குஆச்9, :*இலக்கு 
வன் [இச்திரசித் தின்கணைக்கு இலக்குஆனவன்]!? என்று யாவரும் உள் 

பெயர்ப்பொருளை யுணர்ந்து உனக்கு இப்பெயர் தச்சதே யென்னுமாறு செய் 

வேன்: யார் உனக்குப் பச்சபலமாக இருப்பினும், அவர்கள்வீரத்தையும் 
குலைப்பே னென்றனன் இச்ிரசித்தென்ச, மூன்றாமடியில், விலல்குஉவன் 
என-மச்சம் கூர்மம் வராகம் சிங்கம்என்்ற விலங்குகளினுருலமெடுத்த அத் 
இருமால்போல எனப் பொருள்சாண்க, இச்செய்யுள், முன்னிரண்டடி ஒரு 
வகையாகவும் பின்னிரண்டடிஒருவகையாசவும்கின்ற யமகமென்னுஞ்சொல்



காண்டம் ௨௧--பிரமாத்திரப்படலம் ௭௯ 

லணி பெற்று. விழியால் என்5-இது வரையில் அரச்சர் கொலையுண்ணக் 

சண்டதன்றி, அரச்சரால் தாம் கொலையுண்ணச் காணாத சண் என்றுகுறிப்பிச் 

தற்கு. , லஷ்மணன் என்.றவடசொல்லின்.திரிபுஆ௫, இராமகைங்கரியமாகயெ 
இலட்சுமியையுடையவனென்று பொருள்படுற *இலச்குவன்”? என்றசொல் 

லுக்கு-சணைச்கு இலக்குஆகுபவன் என்று சமத்காரமாக வேறுஒருபொருள் 

கற்பித்துக் கறிய த-பிரிநிலைநவிற்சியணி: இ*-வடமொழியில், கிருச் Quad 
சார மெனப்படும். பி-ம்:--1என்னே, என்றான், என்னா, என்னில், 2விலங் 
இனும். 3வீரம். *சலக்குவன்னி து... சண்ணால், விலக்குவணின்னை.... விழியால், 

௭௬௫.--இந்திரசித்து வானரப்படைகளையே யோழிப்பேனேனல். 

1அறுப தாகிய 3வெள்ளதஇ னரக்கரை யம்பால் 
இவ 3தாக்ிய .விரண்டு*வில் லினருங்கண் டி.ரங்க 

Lo lau தாக்யெ வெழுபத வெள்ளமு மாள 
5வெறுவி தாக்குவ 5$னுலகினைக் கண,த்தினோர் வில்லால், 

(இ-ள்.) அறுபதுவெள்ளமாகவுள்ள அரச்சரை அம்பினால் இத்றுப்போ 

மாறுசெய்த இரண்டுவில்வீரராயெ நீங்கள் சுண்டு இரங்க, (ரக்கர்க்கு) மறு 
வைஉண்டாகச்கய எழுபதுவெள்ளம்(குரக்குச்)சேனைகளும் மாளுமாறு தர் வில் 
வினால் சணப்பொழுஇிலேஉலசை வெறிச்சென்றுள்ளதாகஆச்குவேன்;(௪-று.) 

--மறுவது, ௮-பகுஇப்பொருள்விகு தி. பி-ம்:.--7 அறுபதாக்யெ. அரக்கர் 
தம்வெள்ளத்தை, 3ஆூய. 4வில்லீருங். 5வெறுவஅ.6உலகையிக், உலகணீத்.() 

௬௭௬.--இந்திரசித்து “உங்கள். ரத்தத்தைக்கோண்டூ இறந்ததம்பிமார் கீதம் 

சிற்றப்பனுக்தம் நீர்க்கடன்சேய்வேன்?என்ல். 

கும்ப கன்னனென் 1ஜொருவனீ ரம்பிடைக் குறைத்த 
தம்பி யேல்லனா னிராவணன் மகனொரு தமியேன் 
எம்பி மாருக்கு மென்சிறு தாதைக்கு 3மிருவிர் 
செம்பு ணீர்*கொடு கடன்3கழிப் பேனென்று 7? தரந்தான். 

(இ-ள்.) கீர் அம்பினாற்குறைத்த கும்பகர்ணனென்று பேர்பூண்ட ஒரு 

- வனுயெ (இரா வணன்) தம்பியல்லன் சான்: (சான்), இராவணன்மகனாவேன்: 

ஒப்பற்றுத் தணிப்பட்டுள்ளவன்:(இதற்குமுன்னே இறந்த) என்தம்பிமாரான 

அட்சகுமாரன் அதிகாயன் என்பவர்க்கும் என்சிதியதர்சை கும்பகர்ணனும் 

கும் உங்கள்இருவரின் செக்கிறமுள்ள இரத்தத்தைச்சொண்டு புனத்கட 

னேக் கழிப்பேன் என்றுசொல்லி (பேசுவதிணின்று) நீங்கினான்; (௭ - று.)_- 

பி-ம்: -.1இராமன் தஐமரிடைக்கொன்ற, ஒருவனீரமரிடைச்கொன்ற. 2அல்லயா 

னிராவணனொருமசன். 3இருவர். கொண்டு. 5சழிப்பான். 6இன்று, எனஜ், 

7தீர்ச்தேன், தெரித்தான். (௨௪௫௮) 
௬௭. -டுலட்சுமணன், உனக்குஉன்தந்தையும், உன்தததைருதவி யோர்க் க்கு 

விபீஷணனும் அந்திமக்கடன் சேய்வாரொனல். 

அரக்க சென்பதோர் பெயர் படைச் தவர்க்செலா மேடுக்ச 
புசக்கு 3ஈன்சடன் செயவுளன் விடணன் போந்தான்



௮௦ கம்பராமாயணம் , - யுத்த 

கரக்கு 4 Lib BEG நீசெயக் கடவன கடன்கள் 
இரக்க முற் 5றுனக் கவன்செயு மென்றன 6னிதாயோன். 

(இ-ள்.) அரச்கரென்றுஒர்பேர்பெத் ் றவர்சட்கெல்லாம்ஏ த்.ற ம்(ன்மா) 

ஈடேறுதற்குஉரியதுமான சற் த(அக்இிமக)சடனைச்செய்ய விமீஷணன் இல் 

குவர் துள்ளான்; இறச்சப்போ௫ன் ற உன் தச்தைக்கு நீ செய்யவேண்டியனவா 

Qu அர்திமக்கசடமைகளை (நீ இப்போதே இறந்துவிடப்போகின்றாயா த 

லால்) மனத்துயரங்சொண்டு உனக்கு அத்தர்தை செய்வா னென்று கூஜி 

னன், இளையபெருமாள்; (௭ - று.)--பி - ம்:--1படைத்தீர்க்செலாம், படைத் 

யிர்க்செலாம். 2அடுத் தப், அடையப். 3மர் இரஞ்செயவுஎன்,ஈன்கடன்செய்ய : 

வும். 4உக்தைக்கும். 5உமக்வென். இளங்கோ, இளங்கோன். (௨௪௫௯) 

௬௮.--இதுழதல் நான்துகவிகள்-இந்திரசித்தின் கடம்போரைக்கூறும். 

ஆன காலையி னயிலெயிற் றாக்கனெஞ் 1சழன்றான் 
வோனும் வையமுர் திசைகளு மியாவையு மழையப் 
4பானல் (வேலையைப் பருகுவ சுடர்முகப் பகழி 
சோனை மாரியி னிருமடி. மும்மடி. 5ரந்தான், 

(இ-ள்.) அப்போ கூரிய கோரப்பற்களையுடையஇக்திரசித்து,---மனல் 

கொ.இித்தவனாய், வானமும் வையகமும் இசைகளும் யாவையும் மறையுமாறு, 

இறந்த பாறத்சடல்போன் ஐ குரக்குச்சேனையைப் பருகுவனவான சுடரைமுகத் 

“இலேகொண்ட பசழியை, பெருமழைபொழியும் மேகத்தினும் இருமடங்கு 

' மூன் றுமடங்கு (மிகுதியாகப்) பொழிர்தான்; (௪-று.)---பால் ஈல் வேலை எனப் 

பிரிக்க. பி-ம்:--1அழன்று. வானம். 3பரவையும். 4பானுவேலையை, பான 

வேலையை. 5சொரிச்தான். (௨௪௬௦) 

௬௯, அங்கதன் றநன்மே லாயிர மவற்றினுக் சாட்டி 
வெங்கண் மாருதி மேனிமேல் வே.றுள 1வீரச் 
இங்க மன்னவ ராக்கைமே லுலப்பில செலுத்தி 
எங்கும் வெங்கணை யாக்னெ னிராவணன் சிறுவன், 

(Q - oF.) அங்கதன்மேல் ஆயிரம் அம்புகளும், கொடுங்கண்ணையுடைய 

-அதுமான் உடலின்மீது அவற்றிற்கு இரட்டி [ஈராயிரம்]அம்புகளும், வேதே 

புள்ள வீரச்சிங்சசக்தையொத்தவருடைய உடலினமீது கணக்கில்லா தஅம்புக 

ளும் செலுத்தி, இராவணகுமாரன்,---எங்கும் கொடியஅம்புமயமாக்கனொன்; 
(எ-று.)--பி-ம்-- வீரர். 

் ௭௦. இளைய மைந்தன்மே லிராமன்மே £லிராவணி 2யிகலி. 
விளையும் வன்ொழில் வானச வீரர்மேண் 3மெய்யுற்று 
4உளையும் வெஞ்சரஞ் சொரிந்தன னாழிகை யொன்று 

6வளையு 7மண்டி.லப் பிறையென கின்ற வரிவில், 

்' (இ-ள்.) இராவணகுமாரனான இச்திரசித௮,---இளையபெருமாள்மே 

லும் இராமன்மேலும் மாறுபட்டுத்தோன்றுகன்ற வலியதொழிலையுடைய 

வானரலீரர்மேலும் உடம்பிற்பொருக்இ Gt அதற்குக்சாரணமான கொடிய 

(௨௪௬௧)



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௮௧ 

அம்புகளைப் பொழிந்தான்: (௮்.த இர் திரசித்தினுடைய) சட்டமைந்த வில்லா 

னது வளைக்துதோன்றுன்ற மண்டிலமாகவுள்ள பிறைச்சர் தரன்போல ஒரு 

காழிசைப்போ௮ நின்றது; (எ-று.)--பி-ம்:--1அநுமன்மேல்,3 இசலில். 3மெய் 

யிற்று. 4உளைய. 5ஒன் தில். 6வளைய. 7மண்_லம். 8கின்றதவ். (௨௪௬௨) 

௭௧ பச்சி மத்தனு முகத்தனு 7மருக்கனும் பகழி ~ 

உச்ச முற்றிய வெய்யவன் கஇிரென வுமிழக் 
கச்ச மு.ற்றவன் 3கைத் துணைக் கடுமையைக் காணா 
௮ச்ச முற்றனர் கண்புகைக் *தடங்கின ரமார், 

(இ-9்.) உச்சியில்வந்துள்ள முற்திய வெம்மையையுடையனான சூரிய 

னுடைய சரெணங்கள்போல [மிசச்கொடிய]அம்புகளைப் பின்புறத்திலும் முகத் 

இலும் பக்கங்களிலும் இந்தக் சச்சங்கட்டிக்கொண்டுள்ளவனான இச் திர௫த்தி 

னுடைய இருகசைகளின்வலேகத்தைச் சண்டு, அமரரும், அ௮ச்சமடைர்தவராய், 

(தமது இமையாக்) சண்களை மூடிக்கொண்டு அடங்ூச்கிடர் தனர்; (௪ - று.)--- 

தோடர் புயர்வுநவிற்சியணி. பி-ம்:---7மருங்கினுமுகத்தினும். சேச்சுமுற்ற 

வன். 3கைத்தொழிற், தசத்தொழிற். 4ஒடுங்கனர். (௨௪௬௩) 

௭௨.--இலக்குவன் டுந்திரசித்தின்அம்புகளைப் போக்குதல். 

மெய்யிற் பட்டன படப்படா தனவெலாம் விலக்கித் 

தெய்வப் 1பொற்கணைக் கத்துணைச் கத்துணை செலுத்த: 

ஐயற் சாங்ளெங் கோளரி யேறிவிலா னறைந்த 

பொய்யிற் போம்படி. 3யாக்னென் கடி.இனிற் புக்கான். 

(இ-ள்.) இராமபிரானுக்கு இளைய சங்கம்போன்ற இலக்குமணன்,-- 

விரைவிற் (போர்செய்யத்) தொடங்கெவனா?, அப்போது தன்னுடம்பிற்பட் 

டவை படப்படாதனவெல்லாவற்றையும்விலக்கி, (எதிராளியெறிர் 2) தெய்வத் 

தன்மையுள்ள பொஜ்கணைகட்குஅவ்வளவுக்குஅவ்வளவ(தெய்வக்கணை களைச்) 

செலுத்தி, அதிவிலாதவன்கூறிய பொய்யைப்போலப்போம்படிசெய்திட்டான். 

அதிவுள்ளபெரியோன் இலசமயங்களிலே கூறும் பொய் ஈன்மைபயப் 

பதாய் மெய்போலப் பாராட்டப்படு மாதலால், *அதிவிலானறைக்தபொய்யிற் 

போம்படி யாக்னென்”என்றார்; பி-ம்:--1 போர். 2அறமிலானறைக் த, அறமி 

லான்மறைத்த, 3போக்கனென். (௨௪௬௪) 

௭௩.--௫னி ஆறுகவிகள்-டுந்திரசித்துக்கும் இலக்தவனுக்தம் கடம்போர் 

நிகழ்கையில், இறுதியாக டுந்திரசித்தின்தேரை இலக்தவன் சிதைத்துக் 
் *  தவசத்தைழறித்தமையைத் தேவிக்கும். _- 

1 பிறக னின்றனன் பெருந்தகை யிளவல்ப் பிரியான் 
௮றனி 3தன்றென வரக்கன்மேற் சரற்$தொடுத் தருளான் 

இறவு *கண்டில ரிருவரு மொருவரை யொருவர் 
விறகின் வெநர்தன விசும்பிடைச் 5செறிக்தன வி௫ுகம், 

(இ-ள்.) பெருமைக்குணமுள்ளஉனான ஸ்ரீராமன்,-இதுஅ.றடீன்று”என்ற 

காரணத்தினால் இச்இர௫த்தின்மீது அம்புபொழியாதவனாக, இளையபெரு 
% 11 

௪



௮௨ கம்பராமாயணம்  ' யுத்த 

மாளைப் பிரியா தவனாய்ப் பின்புறத்தில்கானே கின்றான்; இச்.திரசித் தும் இல 

் க்குவனும் ஒருவரையொருவர் (வெத்தியினால்)மேம்படுதலைச் சண்டாரில்லை; 

(அவர்கள்சொரிர்த)அம்புகள்,விறகுபோல எரிர்தனவரய் ஆசாயத்தினிடத்து 

நெருங்கெ; (௪-று.)--ஒருத். தன்மீது இருவர் அம்புதொடுத்தல் அறனன்றென 

ஸ்ரீராமன் சரத்தைச் தொடுச்சா தவனானான். பி-ம்:--1பிறகு. அல்லவென்று, 

- என்றல். 3துரர்து, 4சண்டிலன், 5சென்றன. (௨௪௬௫) 

௭௪, மாடெ ரிந்தெழுக் இருவர்தங் கணைகளும் வழங்கக் 
காடெ ரிந்தன கனவரை யெரிக்தன கனக 
விடெ ரிர்தன வேலைக ளெரிக் தன 3விலங்கல் 

. *ஊடெ ரித்தன வூழியி னெரிந்தன வுலகம். 2 

(இ-ள் ) இருவரும் தங்கணைகளை விடும்போ௪,--(அவை),--பக்சங்களி 

லெல்லாம். சொலித்துக்கொண்டு எழுதலாலே காடுகள் எரிச்தன; பருத்த 

. மலைகள் .எரிர்தன; பொன்மயமான (இலங்காககரத்து) மாளிகைகள் எரிக் 

. தன: சடல்களெரிந்தன; அங்கேயுள்ள விலங்னெங்கள் எரிர்தன; யுகாந்த 

-... தாலத்திற்போல உலகமும். எரிர் தன;. (எ-று) 

அம்புசளின் கொடுமையை விளகச்சவந்த உயர் வுநவிற்சியணி. விலங்கல், 

அல் - சாரியை: விலங்கல் - இரிகூடமலையுமாம். பி-ம்:--1எரிர்தெரிர் ௫, 

எறிர்தன. சரங்களின்மயங்கிக், சரங்களும்வழங்கச், 3 விரிஞ்சன், மேகம். 
4ஊர். (௨௪௬௪) 
௭௫. படங்கொள் பாம்பணை அுறந்தவற் இளையவன் பகழி : 

- விடங்கொள் வெள்ளத்தின் 'மேலன வருவன விலக்க 
இடங்க 2ரேறன வெ.ழ்வலி யரக்கன்றே 5ரிழுக்கும் 

மடங்க லையிரு நாற்றையும் கூற்றின்வாய் மடுத்தான்; ் 

(Q- a.) படத்தைச்சொண்டுள்ள ஆதிசேஷனாகற படுச்கையைத் 
. தூறந்து ஸ்ரீராமனாசத் திருவவதரித் தவனுக்கு இளையவனான இலக்குமணன் 

வெள்ள த்தினும் மேம்பட்டனவாய் வருவனவாகிய விடத்தைக்கொண்ட 

அம்புகளை விலக்கி, பெருவலியைப்படைத்த அரச்சன ததேருடனே [அச் 

கேரைச்சிதைத்து] (அதனை) இழுத்துச்செல்வனவான ஆண்முதலைபோன் ற 
இங்சங்கள் ஆயிரத்தையும் யமன் வாயில் உட்புசச்செய்தான்; (எ- று). 

$இடங்கரே.ன? என்பதையும் அரச்சனுக்குச்கூட்டினும், *எறுழ்வலி? என்த 

அடைமொழியையும் மடங்கலுக்குச் கூட்டினுமாம். மேல் “Csrps a” 

என வருவதனால் இங்குத் தேரையுஞ் தைத்த தாகப் பொருள்சொள்ளப்பட் 

டது. பி-ம்:--1மேலவன்விடுவன. 2 ஏறனான். 3ஈர்க்கும். 

௭௬. தே!ர ழிந்இிடச் சேமத்தேர் பிறிஇலன் செறிந்த 
ஊர ழிந்திடத் தனிகின்ற கஇரவ ஜெத்தான் 
பார ழிந்தது புரமெனும் படியவான் பகையின் 
சூர ழிந்திடத் 3அரர்.தனன் சுடுசரஞ் *சொரிர் தான், 
(இ-ள். (இர்திரரத்து தன்) தேர் அழிச் இட ஏதிச்செல்வதற்கு சேமத் 

தேரும் வேறு இல்லாதவனாய், செருங்யெ ஊர்கோள் அழிர்இிடப்பெற்றுச் 

(௨௪௬௪)



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௮௩ 

தணித்துநின்.ற. சூரியனை. யொத்தான்; (அப்போது இக்திரசித்து) சுடுகின்ற . 

சரத்தைச் சொரிர் தவனாய்ப் பெரும்பகையின் சூரத் தன்மையழிர்திட(அ.தனை): 

ஓட்டினான்: (அதனால், அப்போது) இரிபுரமென்னுச் தன்மையதாய், (வான 

ரர்கஸிருக் த)போர்க்களமே யழிக்த௫; (௪ - று.)--பி-ம்:--1அழிர் துகச். 2குரங் 

செனும்பெயரெனப்பதைத்தார்;  புரமெனும்...பசையை, 3சொரிர்தநற். 

4 துரர்தான். ட... (௨௪௬௮) 

௭௭. அத்ற தோரமிசை நின்றுபோ ரங்கத னலங்கற் 
கொற்றத் தோளினு மிலக்குவன் புயத்தினுவ் குளித்து 
முத்ற வெண்ணிலா முரட்கணை 3தார்த்தனன் முரட்போர் 
ஓற்றைச் சங்கெடுத் தூதனா னுலகெலா முலைய, ் 

(இ- ள்.) வலியபோரிலே,(இச்.இரசித் அ),--சிதைச் திட்ட தேரின்மீதே 

கின்று, போரில்வல்ல அங்கதனுடைய மாலையையணிச்ச வெற்தித்தோளின் 

மீதம் இலக்குவனுடையபுயத்தின்மீதும் உட்புக்குகிரம்பும்படி வெள்ளிய 

பிறைச்சர் இரன்போன்ற வலிய கணைகளை[அர் ததசர் திரபாணங்களை ] கிரம்பச் 

செலுத்தி, உலகெலாம்வருச்தும்படி (தனது)ஒற்றைச்சங்கையெடுத்து ஊதி 

னன்; (௪-று.)--பி-ம்:--/தேரின்மேல். குளிச்ச. 3அரச்தனன். (௨௪௬௯) 

௭௮. சங்க 1மூதிய தசமுகன் றனிமகன் தரித்த ; 
கேங்க மார்பெருங் கவசமூ3மிற்றுடன் கழல - 

- வெங்சொ டுங்கணை யையிரண் டுருமென வீசச் 
இங்கவே 4றன்ன விலக்குவன் சிலையைகா. ணெறிந்தான், 

(இ-ள்.) ஆண்சிங்கக்தையொத்தவனான இலக்குவன்,--சங்கத்தை 

யெடுத்தூதிய இராவணனுடைய ஒப்பற்றமைந்தன் தரித் திருந்த பொன்னினா 

லியன்்2 பெரிய கலசமும் இற்றுப்போய் உடனே கழன்றுவிடும்படி வெவ் 

வியகொடிய கணை பத்து இடிபோல(த் தாச்குமாறு) SAS sor) சிலையின் 

நாணைத் தெறித்தான்; (௪-று.)--கங்கம்-ஒருதேசம்:அங்குஉண்டாகும் பொன் 
னுக்கு ஆகுபெயர்: வடமொழியில் காங்கேயம்என்உ பெயர் பொன்னுக்கு 

அமைந்திருத்தலும் காண்க, பீ-ம்:--1/ஊஇனன். தேங்கடற்பெருல், சங்கணத் 

தொடு, 3மூட்டறக். *என்ன,. - (௨௪௪௦ 

௭௯, _அஇலக்குமணனது 'போரைகீகண்ட இராமன் ஆரவாரஜ் 
சேய்யுமாறு கட்டளையிட; வானார் ஆர்த்தல். 

கண்ட கார்! முகல் வண்ணனும் கமலக்கண் கலுழத் 
் துண்ட வெண்பிறை நிலஃவென முறுவலுக் தோன்ற 
அண்ட முண்டதன் வாயினா லார்மினென் jar 

விண்ட தண்டமென் றுலைந்திட வார்த்தனர் வீரர், 

(இ-ள்.) (அதனைச்)கண்ட கரியமுசல்போன்ற இருநிறத்தையுடைய 

வனான ஸ்ரீராமனும், கமலம்போன்ற சண்கள்(மூழ்ச்ச)நீர்பெருக, வெள்ளிய 

துண்டமான பிறைச்சர் திரனிடத்தினின்று நிலவுதோன்றுவதுபோலப் புன் 

சிரிப்புந் தோன்ற, ௮ண்டமுண்ட தன்வாயினாலே *ஆரவாரஞ்செய்யுங்கள்



அச் கம்பராமாயண்ம் யுத்த 

என்று அருளிச்செய்ய, வானரவீரர் ௮ண்டம் விண்டிட்டதென்று வரும் தும் 

- படி பேராரவாரஞ் செய்தனர்; (௪-று.)--பி-ம்:--1மழை. ஊனும். (௨௪௭௪௧) 

Ho-—@ ந்திரசித்து ஆகாயத்தில் மறைய,ஸ்ரீராமனிடத்து இலக்குமணன் 
பிரமாத்திரம் தோடூப்பேனேனல். 

கண்ணி மைப்பதன் 1முன்புபோய் 2விசும்பிடைக் கரந்தான் 
அண்ணல் மற்றவ னாக்கைகண் 3ட.றிகில னாய் 
பண்ண வற்ூவென் பிழைக்குமேற் படுக்கும் படையை | 
எண்ண மற்றிலை யயன்படை தொடுப்பனென் றிசைத்தான். 

(இ-ள்.) (அப்போது இக்திரசித்து) சண்ணிமைப்பதற்கு முன்னம் 

போய் வானத்தில் மறைச் இட்டான்; பெருமையிற்கறக்தவனன இலட்சு 

மணன், அவனுடலைச் சாணா தவனாக,' இவன் பிழைத் திவானானால் ஈம்சேனை 

யை யழிப்பான்: (ஆதலால்), வேறுஆலோசனையின் திப் பிரமாஸ்திரத்தை 

இவன்மீ துதொடுப்பேன்? என்று ஸ்ரீராமனுக்கு கூறினான்; (ஏ - று.)--பண் 

ணவன்-தேவன்: இங்கு, ஸ்ரீராமன். பி-ம்:--1முன்னம்போய்.3விண்ணிடைக். 

3அ.திர் இிலனாஇப், அ.திச் தலனாழிப். 4*வெம். (௨௪௪௨) 

- ௮௧--ஸ்ரீராமன்வேண்டாஎன்ன; இலக்குமணன் பிரமாஸ்திரம் 
5 வதைத் தவிர்தல். 

1ஆன்ற வன்னஅ 3புகதலு 3மறவனீ முனிந்தால் 
ஈன்ற வந்தணன் படைக்கலந் *தொடுக்கவிவ் வுலகம் 
மூன்றை யுஞ்சடு மொருவனான் 5முடிகல தென்றான் 
சான்ற வன்னது தவிர்க்தன னுணர்வுடைத் தம்பி, 
(இ- ௭.) மிச்கோனாயெ இலட்சுமணன் (பிரமாஸ்திரத்தைத் தொடுப் 

பேனென்ற) ௮க்த வார்த்தையைச் சொன்னவுடனே, தருமசொரூபியாகய 

ஸ்ரீராமன்,--(இலக்குவனைகோக9):உலகங்களையெல்லாம் படைத்த கடவுளா. 

சயெபிரமனுடைய படைச்சலத்தை [பிரமாஸ்திரத்தை]த் தொடுச்குமாறு நீ 

முனிர்தாயானால்,(௮.து) இவ்வுலகமூன்றையுஞ் சுடும்; ஒருவனால்(விலக்க)முடி 
வதன்று; (அகையால், ௮து செய்யற்க)? என்றான்; அறிவுடையதம்பி, அச் 
செயலை [பி.ரமாஸ்.திரத்தை விடுவதை]த் தவிர்க் தட்டான்; (௪-று.)--- அறவன் 

என்பதை நீ என்பதற்கு 'அடையாக்கனுமாம். பி-ம்:---1அன்தவன்னவை. 
பேகர் தலும். 3௮.றனிலைவழா தாய்,மறனிலைவாழாய்.*தொடுக்கிலிவ்.5முடியுமோ 

வென்னச், முடிக்குறாவென்றாற். (௨௪௪௩) 
௮௨.---இந்திரசித்து இவர்களேண்ணத்தையறிந்து தானேழுந்தி 

.... பீரமாஸ்திரம் விட்வதாக எண்ணிச்சேல்லல். 

மறைந்து போய்கின்ற 1வஞ்சனு மவருடை மனத்தை 
அறிந்து தெய்வவான் படைக்கலந் தொடுப்பதற் கமைக்தான் 

பிறிந் து போவதே கருமமிப் பொழுதெனப் பெயர்ந்தான் 
3செறிந்த தேவர்க ளாவலங் கொட்டினர் சிரித்தார். 
(இ-ள்.) மறைக்துமோய்கின்ற வஞ்சனைக்குணமுள்ள இர்திரசித் தம், 

அவ்விராமலட்சுமணருடைய கருத்தையதிர்து, தெய்வத்தன்மையுள்ள
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றக் தபடைக்கலத்தை [பிரமாஸ்இிரத்தை]த் தொடுப்பதற்கு எண்ணின 
வஞாய், (அத.ற்குவேண்டி௰ சடங்குகளைச்செய்யும்பொருட்டு ( இவ்விடத்தை) 

விட்டு (அப்பாற்) போவதே இப்போது செய்யத்தச்சதெனக்கருதி அவ்விடத் 

தைவிட்டுச் சென்றான்; (வானத் து)நெருங்யெ தேவர் ஆவலங்கொட்டிச்சிரித் 

தார்கள்; (எ- று.) 

இச். திரசித்தின் கருத்தை யாராயாது தோற்றோடினு னெனச் கருஇத் 

தேவர்கள் ஆவலங்கொட்டியார்த்தன ரென்ச. பி-ம்:--1அரக்கனும். போய 

தே. 3செதிர் ௮. (௨௪௪௪) 

௮௩---வானரர் ஆரவாரித்தல், 

- செஞ்ச ரத்தொடு 3சேண்கஇர் 3விசும்பின்மேற் *செல்லா 
5மஞ்சன் மாமழை 6போயின தாமென மாற 
அஞ்? னான் ?மறைக் தானகன் முனென வார்த்தார் 
வெஞ்? னந்தரு 8களிப்பினர் வானர வீரர், 

(இ-ள்.) செக்கிறச்சாத்தோடுகூடிவெகுதாரத்திற் சூரியன்சஞ்சரிக்கன் ற 

விசும்பின்மேற் சென்று, (இராவண) குமாரனான இக்திரசித்து கறுத்த [கீர் 

கொண்ட] மேகம் போயதுபோல் (அக்களத். திணின்று)மீல்க, வான ஈவீரர்*(இக் 

இரசித்து போர்க்கு)அஞ்சி மறைச்து அகன்றான்”என்று கருதிக் கொடுங்கோ 
பத்தின்மேலெழுக்த களிப்பையுடையவராகி ஆரவாரித்தார்கள்; (௪ - g.)— 

பி-ம்:-1சரல்கொடு. 2செம்மழை, சேண்மழை,சனமழை.3விசும்பிடைச். ere 

வான், செல்ல. 5மஞ்சின்மாமழை. 6ஐவியதாமென,ஐவியமாமென. 7அ௮சன்றா 

னென்பததிந்தனர், அகன்றானெனவதிக்தனர். 8சோளினர். (௨௪௭௫) 

௮௪.---ழன்தோற்றேடிய வானாசேனைவந்து ஆரவாரிக்க, 

இந்திரசித்து இலங்கை சேர்தல். 

உடைந்த வான.சச் சேனையு மோதநீ chau 
அடைந்த தாமென வக்இரைச் தார்த்தெழுக் 1தாடித் 
தொடர்ந்து சென்றது தோற்றவன் யாவர்க்கும் தோன்றாக் 
கடைந்த 3வேலைபோத் கலங்குறு *4மிலங்கையைக் கலந்தான். 

(இ-எள்.) தோற்ற வானசச்சேனையும் வெள்ளநீர் கடலை அடைந்ததா 

மென்னுமாறு வந்து உரக்கஆரவாரித்து எழுர்து ஆடியவண்ணம் தொடர்ச் 

சியொசச்சென்றது; தோற்றவனாகய இக்திரசத து, யாவர்க்கும் கட்புலனாகாமல் 

சடையப்பீட்டபாற்கடல்போற் கலக்கமுற்ற இலங்கையைச் சேர்ந்தான்; 

(எ-று.)--பி-ம்:-- ஓடித். ககொஜற்றமன்திளவற்குத்தோற்றான், தோற்றவன் 

யாவர்க்குந்தோத்றான். *வேலையிற். 4இலங்கையிற் கரச்தான். (௨௪௪௬) 

௮௫.---இந்திரசித்தின் மனோபாவத்தை இசாமலட்சுமணநணராமல். 

அவன் திறத்தை மறத்தல். 
எற்கொ ணான்முகன் படைக்கல மிவரென்மேல் 1விடாமுன் 
முறத்கொள் வேனெஸு முயற்சியன் மஹைமுறை மொழிந்த
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சொதற்கொள் வேள்விபோய்த் தொடங்குவா னைமைந்தவன் ௮ுணிவை 

மற்கொ டோளவ ருணர்தந்இல 3ரவன் நிற மறந்தார், 

(இ- ஸ்.) “ஒளியைச்சொண்ட பிரமன்படைக்கலத்தை இவர் என்மேல் 

விடுவதற்குமுன்னம் (கான்) மு.ற்படுவேன்? என்னும்முயத்சியுடையலனாய், 

வேதம்முறையாகமொழிர்த வேதமர் இரங்களைச்கொண்ட வேள்வியைத் 

தொடங்கும்பொருட்டு ப் போய் முயல்சன்ற இக்.திரசத்தின் மனத். துணிவை 

வலிமைகொண்டதோளையுடைய இராமலஷ்மணர் அதியா தவராய் அவன் 

. செயலைப்பற்தி (யாராயாமலே) மதச் இட்டார்; (௪-து.)--பி-ம்:--1விடுமுன், 

் 2.துணிர்தவன். 3அமர்.த்தொழில். (௨௪௭௪௭) 

௮௬.--இராமலக்ஷ்மணர் போர்க்கோலங் கலைத்து நிற்றலும் வானவர் 

பூமழைபோழிீதலும். 

அனும னங்கதன் றோளினின் றிழிக்தன mags 

தனுவும் வெங்கணைப் புட்டி ஓங் கவசமுக் தடக்கைக்கு 

இனிய கோதையுக் துறந்தன 1ரிருந்தன ரிமையோர் 

பனிமை லர்த்தொகை பொழிந்தனர் வாழ்த்தொலி பரப்பி. 

(இ-ள்.) அதுமான் அங்கதன் இவ்விருவருடைய தோளினின்று 

(இராமலஃஷ்மணர்) இறங்யெவராய், விற்களும் கொடிய அம்புப்புட்டில்களும் 

சவசங்களும் பெரியகைக்கு இணியவாஏய கையுறைகளும் துறச்திட்டிருச் 

தார்கள்; தேவர்கள் குளி/*த மலர்த்தொகுதிகளை வாழ்த்தொலியைப் பரப் 

பியவண்ணம் பொழிர்த-சர்; (எ-று.)--சலபிரதியில் இச்செய்யுள் இல்லை. 

பி-ம்:.1 இருவரும். மேலர்பொழிக்தார்த்தனர், 3வாழ்த் இனர்பல்கால், வாழ்.த் 

தினர்பரப்பி. (௨௪௪௮) 

் ௮௭.-- கரியாஸ்தமன லவநணனை. 

ஆர்த்த சேனையி னமலையோய் விசும்பினை யலைக்க 
ஈர்த்த தேரொடுங் கடி.துசென் மு1னகன் நிரவி 
தீர்த்தன் மேலவன் றிசைமுகன் படைக்கலஞ் செலுத்தப் 
3பார்க்க லேன்முந்இப் படுவதே ஈன்றெனப் பட்டான். 

(இ-ள்.) சேனை ஆரவ.ரித்த பேரோசை போய் வான த்தினைக் கலக்க, 

(குதிரைகளால்) இழுக்சப்பட்ட தேருடனே இரவி (௮வ்வானத்தை)விட்டுக் 

கடிதுசென்றவனாய், *பரிசுத்த மூர்த்தியாக இலட்சுமணன்மீது அந்த 

இக்திரசித்து பிரமாஸ்திரத்தைச் செலுத்தச் காணப்பொறேன்; (ஆகையால்), 

முக்தியே (கடலிற்) பவெதுஈல்லது” என்பான் போல (மேல்கடலில்) மறைக் 

தான்; (எ- று.) 

இயற்கையாகச் சூரியன் ௮ஸ்தமித்ததற்குச் காரணங் கற்பித் தச் கூறிய 

தனால், 'இது - ஏதுத்தற்தறிப்பேற்றவணி. தன்குலக்குமாரனுக்கு ஒரு தங்கு 

கேரக் காணப்பொருதான்போலச் சூரியன் பட்டா னென்றாூர். பி-ம்:- 

1அச்தவிரவி. 2தர்.த்த, பார்க்க ற்சிலேன்படுவன்யானென, பார்ச்லேன்முக் 

தப்படுவலென்பானெனம். (௨௪௪௯)
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௮௮.-டராமன் விரைவில் —— விடிஷணனை 

யனுப்புதல். 

இசவு ஈன்1பக லும்£பெரு நெடுஞ்செரு upp 

உரவு 3ஈம்படை மெலிக்துள தருக்துதற் குணவு 

வசவு தாழ்த்2.து வீடண வல்லையி *னே௫தக் 

5 தரவு வேண்டின சென்றனன் ரூ.மரைக் கண்ணன். 

(இ-ள்.)* இராத்இரியும் ஈல்லபகலிலுமாச மிச்சபெரும்போர்செய் துவலிய 

ஈமதுசேனை மெலிவுத்றுள்ள த; (இச்சேனை) உண்பதற்கு உணவுவரசத் தாழ்த் 

இட்டது; விமீஷணனே !(8)விரைவிர் போய் (அவ்வுணவைக)கொணருவதை 

வேண்டினேன்” என்று புண்டரீகாட்சனான ஸ்ரீராமன் கூதினான்; (௪-.று.)-- 

பி-ம்:---1பகலிலும், 3நெடும்பெருஞ்செரு, பெருஞ்செருவினை. 3ஈன்படைமே 

லெதிர்துர் து தற்குணவு, 4எய்இச், 5 சரவுவேண்டின் ௮. 6௩௪௮௨ 

௮௯. விபீஷணன் உடன்படீடுச்சேல்லுதல்.. 

இன்ன தேகடி இயற்றுவ னெனத்தொழு தெழுக்தான் 
பொன்னின் மெளலியன் வீடணன் றமரொடும் போனான் 
கன்ன லொன்றிலோர் 1காலினின் வேலையைக் கடந்தான் 
அன்ன 2வேலையி னிராமனீ இளையவற் கறைக்தான். 

(இ-ள். பொற்கிரீடமணிர்தவனான விபீஷணன் இச்செயலையே 

விரைவித்செய்வேனென்று தொழுது எழுச்து தம்மவரோடுஞ் சென்றான்: 

(சென்று) ஒருசாழிகைப்போதித்குள் ஒப்பற்றவாயுபசவான்போலச் கடலைச் 

கடக்திட்டான்; அப்போது இச்சொல்லை ஸ்ரீராமன் இளையபெருமாளுக்குச் 
கூறலானான்: (௪ - று.)-- ஸ்ரீராமன் கூறுவதை அடுத்தசெய்யுளித் காண்க. 

பி-ம்:---1கங்குவின். சோலையில், காலைமீ த. (௨௪௮௧) 

௯௦.-சேனையைப் பாதுகாப்பாயேன்று இளையபெரமாளுகீதச் 

சோல்லிவிட்டூ ஸ்ரீமாமன் அஸ்திர பூசைக்தச் சேல்லுதல். 

தெய்வ வான்பெரும் படைகட்கு வரன்முறை 1 இருந்து 
மெய்கொள் பூசனை 3யியற்றினம் 3விடுமிது விஜயால் 
ஐய கா*னிவை யாற்றினன் வருவதோ ரளவங் 
கைகொள் சேனையைக் கா வெனப் போர்க்களம் கடந்தான். 
(இ -ள்.) *தெய்வத்தன்மையுள்ள மிகச்சிறர்த அஸ்திரங்கட்கு வரன் 

முறையாகத் திருத்தமான உண்மையானபூசையை யிய த்தினோமா(ப் பிறகு 

அவற்றைப்) பிரயோடக்கன் ஐ இச்செயலே முறைமையானசெயலாகும்: ஐய 

னே! கான் இப்பூசனைகளைச்செய் அ(மீண்டு)வருமளவும் ௮ணிவகுத்தலைச்கொ 

ண்ட சேனையைப் பாதுசாச்துக்சொண்டிருப்பாய்? என்றுசொல்லிப் போர்ச் 

சுளத்தைக் கடந்துசென்றான், (ஸ்ரீராமன்); (௪ - று) 

பரிசுத் தமான இடத்திலேயிருக்து ௮ஸ்திரதேவதைகட்குப் பூசனைபுரிய 

ஸ்ரீராமன் சென்றா னென்ச. 3-ம்: 4சிருத்சு. 2இயற்தினன். 3விடுவ௮. 

4 ௮வையிய,ற்தியே, (௨௪௮௨)



௮.௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௯க.இந்திரசித்து களத்து நீகழ்ந்தனமுதவிய வற்றை இராவணனீடஜ் 
சொல்ல, இனி யாது சேய்யவேண்டுவது?? என்று அவன்வினுவல். 

தக்தையைக் கண்டு புகுர்.துள தன்மையுக் தன்மேல் 

முந்தை கான்முகன் படைக்கலக் தொடுக்குத்ற முதையுஞ் 

இந்தை யுட்புகச் செப்பின னனையவன் றிகைத்தான் 
2எக்தை யென்னினிச் செயத்3தக்க இசையென விசைத்தான், 

- (இ-ள்,) (இக்திரசத்து, தன்) தர்தையைப்பார்த்து கேர்ர்துள்ளசெயலை 

யும் தன்மீதுபழமையானபிரமாஸ்திரத்தைத்தொடுக்குமாறு (மாத்றார்)கினைச் த 

ன் முறைமையையும்(அர்.சஇராவணனுடைய)மன த்திற்புகுமா றுகூதினான்;(௮ து. 

கேட்டு) அர்த இராவணன் தஇசைப்புற்றவளுய், *எர்.தாய்! இப்போ செய்யத் 

தச்சது என்? சொல்” என்று வினாவினான்; (எ- து.)--எக்தை - அண்மை 

வினி: அன்புபற்றிய மரபுவழுவமைதி. பி - ம்;--1முக்த. எந்தையே. 3 தச்ச 

தாமென. (௨௪௮௩) 

௯௨.--இதுவும், அடுத்த கவியும்-ஒருதோடர்: இந்திரசித்து பகைவர்க:ஈ 

அறியாமல் மறைந்து பீரமாஸ்திரம்விடுத்து அவர்களையோமிப்பே 

Carat ov. 

தன்னைக் கொல்வது துணிவரேற் றனக்கது 3தகுமேன் | 
முன்னர்க் கொல்லிய *முயல்கவென் 5 திஞரே மொழிக்தார் 
அன்னப் போரவ Sa Baya வகைமறைக் தயன்றன் 
7வென்னப் போர்ப்படை வி௫தலே நலமிது 9விதியால். 

(இ.- ள்.) *(ஒருவர்) தன்னைக் கொல்வதரந்குச் துணிர்தாராயின், தனக்கு 

அங்ஙனம் தன்னைக்கொல்லத் துணிர்தவரைச் கொல்வதென்ப. கூடுமாயின், 

முன்னர் (அவர்களைக்) கொல்லுமாறு முயல்க”என்று அதிஞரே கூதியுள்ளார்; 

அப்படிச்செய்யும்போரை அ௮ந்தமானுடர் அதியாதபடி மறைந்து பிரமதேவனு 

டைய அழகிய போர்ச்குரிய படைக்சலத்தை விடுதலே நல்லது: இதுவே 

முறைமையாம்; (எ-று.)--வர்ணம் என் ஐ வடமொழியின் திரிபாகய வன்னம் 

என்பது (வென்னம்” என்று மொழிமுதல் அகரம் எகரமாக wr Sac ss. 

-பி-ம்:-1கொல்லிய, துணிய.3முன்னரிற்கொலை,முன்ன ந்கொல்லுகை,முன் 

னைச்சொல்லிய.து. 4உலகமென்று, கலமென. 5அதிஞரோ. 6அறிவரும்.?வென் 

னற். 8பொற்படை. மெய்யால், .... (௩௪௮௪) 

௬௩, தொடுக்கின்றே னென்ப 1 துணர்வசே லப்படை கொடுத்தே 
8 தடுப்பர் காண்பசேற் கொல்லவும் 3வலத்தரத் தவத்தோர் 

இடுக்கொன் மூகின்ற தில்லைகல் *வேள்வியை யியற்றி 
முடிப்ப னின்னவர் 5வாழ்வையோர் 6கணத்தென முடித்தான், 

(இ-ள்.) (யான் பிரமாஸ் திரத்தைத்)தொடுக்கன்றேனென்பதை(அவர் 

கள்) அதிர் தால், அந்தப்படையைச் தொடுத்தே (யான் தொடுத்த அஸ்இரத் 
தைத்) தடுப்பார்கள்; காண்பார்களேயானால் (என்னைச்) கொல்லவும் வல்லமை 

யுடையவர் அர்தத்தவத்தோர்கள்; இடுக்கில் ஒன்றும் ஆன். தஇல்லை; கல்ல



காண்டம் “௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௮௯ 

வேள்வியைச்செய்து அ௮ச்.தமானுடரின்வாழ்வை ஓர்கண த்தில் (மாயவஞ்சனை 

யால்)முடிப்பேன்? என்று சொல்லி(த் தன்வார்த்தையை)முடி த்தான் (இக்திர 

சிச்.த);(௪-று.)--கொல்லுதல் - படைச்சலத்தைச் கொல்லுத லுமாம்.பி-ம்:-- 

1 அதிவரேல். 3தொடுத்துத். 3வல்லவர், வல்லரத். *வேள்வியின், 5ஆவி 

யோர். 6சணைத்தென்று. ?மொழிக்தான். (௨௪௮௫) 

௯௫௪.--டுந்திரசித்து சோல்வியதுகேட்டு இராவணன் மகோதரனை 

நோக்கிக் கூறத்தேஈடங்கதல். 

என்னை யன்னவர் 1மறக்தனர் நின் றிக லியத்றத் 
துன்னு போர்ப்படை முடிவிலா தவர்வயிற் *தாண்டின் 

பின்னை நின்றது புரிவனென் 5றன்னவன் பேச 
6மன்னன் முன்னின்ற மகோதரற் இம்மொழி வழக்கும். 

(இ-ள். *என்னை அவ்விராமலட்சுமணர்கள் மறக்தனராய்கின்று. , 

போர்செய்தவற்காச நெருங்யெ போரைப்புரியவல்ல சேனைகளை முடிவில்லா 

மல்[மிசஅதிகமாக] ௮வ்விராமலட்சுமணர்மீ து (செல்ல) தாண்டினாயானால்; 

பின்பு (கான் செய்யவேண்டியதாய்) நின்றதை [பிரமாஸ்திரத்தை விடுப்ப 

தைச் செய்வேன்? என்று ௮ர்.த இந்திரசித்து பேச, இராவணன் (தன்) 

முன்னின்,.உ மகோதர.ற்கு இம்மொழியைச் சொல்வானானான்; (௪-.று.)--இரா 

வணன் கூறுவதை மேலிரண்டு சவிகஸிற் காண்க. பி-ம்:--1அதிர்திலாவகை 

செயல்,மறைச் தலனென் திசல். 3பொய்ப்படை.3முடி.விலா.4 தூண்டிப்.5 இனை 

யவன். 6மன்னனுச்.திறன், மன்னனின் றவன். (௨௪௮௯) 

௯௫.--டுதுவும்,அடத்த கவியும்-ஒரதோடச்:நாறுவேள்ளஞ்சேனையோடும் 
அகம்பன்ழதவியோசோடூம்போய் இராமலட்சுமணருடன்போருது 

உயிர்கோள்வாயேன டூராவணன் மகோதானுக்தக் கூறுதல். 

வெள்ள நாறுடை வெஞ்!சனச் சேனையை வைர 

௮ள்ளி லைப்படை 3யகம்பனே முதலிய வாக்கர் 

எள்ளி லெண்ணிலர் தம்மொடு விரைக்தனை *யே௫க் 

5கொள்ளை வெஞ்செரு வியற்றுத மனிதசைக் குறுக. 

(இ-ள்.) வீரனே! நெருங்கெயெ இலையையுடைய வேற்படையைக் 

கொண்டுள்ள அகம்பன்மு.தலிய அரக்கர் குற்றமத்றுக் சணக்டெ முடியாமல் 

மிகப்பலராயிருப்பவருடனே நூறுவெள்ளமென்னுங் சணச்குடைய கொடுய் 

கோபத்தையுடைய சேனையையும் (உடன்கொண்டு) விரைர் துசென்று (உயி 

ரைச்)கொள்ளை சொள்ளுதத்குஉரிய கொடியபோசை மனிதரைச் குறு இயத் 

றுவாய்; (௭-.று.)--பி-ம்:--1இனை த்தானையை. 3விரவி, 3௮சம்பனை. 4*எய்திக், 
கொள்ளும். 6சமம். (௨௪௮௪) 

௯௬. மாயை யென்றன வல்லன யாவையும் வழங்கத் 
தயி ௬ுட்பெரும் 1பரப்பினைச் செறிவுறத் இருத்த 
நீயொ ருத்தனே யுலகொரு மூன்றையு நிமிர்வாய் 
போயு ருதீதவ ருயிர்குடிக் து கவெனப் புகன்றான். 

* 12



௯௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) (இங்குகின்றும், போய், வல்லனவாசய சைவன் னை 

எல்லாவற்றையுஞ் செய்து, கொடிய மிக்க இருட்பரப்பினை நெருச்சுமுற 

வுண்டாக்,, நீ ஒருத்தனே மூவுலகத்தினும் மேம்பட்டவனாய் (sass) 

கோபித்துப்போர்புரிபவராயெ இராமலட்சுமணரின் உயிரைக் குடித்து 

உதவுவாயென்று (மகோ.தரனைநோக்இ இராவணன்) கூதினான்; (எ - ு.)-- 
பி-ம்:--1பிழம்பினைத்திசழ்வுறத், பரப்பினைச்செருவுறத். உகுத்.து. (௨௪௮௮). 

௯௭.--அதுகேட்ட மகோதான் மகிழ; அரக்க* உடன்சேல்லுமாறு 

அம்மகோதானைச் சூழ்ந்துகோ்ளுதல். 

என்ற காலையி னென்றுசொ லேவுவ தென்று 
நின்ற வாளெயிற் றாக்கனு முவகையி 1னிமிர்க்தான் 
சென்று தேர்மிசை யேறின ஸிராக்கதர் செறிந்தார் 
குன்று சுற்றிய மதகரிக் 3குலமன்ன குறியார். 

(இ-ள்.) என்று (இராவணன்) கூதியபோத, (ம்மை இராவணன்) 

“ஏவுவது எப்போதோ?? என்று (பார்த்துக்கொண்டு) நின்றுள்ள வாள்போன் ற 

பற்களையுடைய அரக்கனும் [மகோதரனும்],--உவகையின்மேம்பட்டவனாய்ப் 
புறப்பட்டுத் தேர்மிசையேதினான்; மலையைச்சுந்திய மதயானைக் கூட்டம் 

போன்ற நிலையையுடையராட இராக்கதர் (அவனுடன்செல்லுமா.று) கெரும் 1” 
இனார்; (௪-று.)--பி-ம்:--1நிமிர்ச் த. 2குலமெனக். 

௯௮.--மகோ தானுடன்சேன்ற தேந்முதவியவை. 

கோடி கோடி.நூ ராயிர மாயிரங் குறித்த 
ஆட லானைக எணிதொறு மணிதொறு மைமைந்த 
ஒடு தேர்க்குல முலப்பில வோடிவந் 4துற்ற 
கேடில் வாம்பரி 6கணக்கையும் கடந்தன 7ளெர்க் த, 

(௨௪௮௯) 

(இ-ள்.) கோடிகோடி நூருயிரம் ஆயிரமென்னுங்கணச்செவான 
வலிய யானைகள் oof sr gis அணிதோறும் பொருக்தியிருந்தன; ஓடு 
இன்ற தேர்ச்குலம் அளவற்றன இடிவர்.து.ற்றன; கெடுதலில்லாத தாவுன்ற 

, பரிகள் எல்லைகடச்தனவாய்ச் செர்ச்சகொண்டுவர் தன; (௭-று.)--பி-ம்:--- 
குவித்த. 4அமைத்தது. 3கோடி, 4உத்றது. 3ஆடல்வாம்பரிக். 6அரக்தை. 
அடைந்த. (௨௪௧௦) 

௯௯,---அரகீகப்பதா திகள் மிடைதல், 
படைக்க லங்களும் பருமணிப் பூண்களும் பகுவா * 
யிடைக்/க லத்தபே ரெயிற்நிளம் பிறைகளு மெதிக்கப் 
புடைப்ப சந்தன வெயில்களு நிலாக்களும் புரள 
விடைக் குலங்கள்போ 3லிராக்கதப் பதாஇயு மிடைச்த, 
(இ-ள்.) (தாம் கைக்கொண்ட) படைச்சலங்களும் பருத்த மணிகளமுச் 

திய பூண்களும் பிளந்த வாயிணிடையேகலக் துள்ள பெரும்பற்சகளாயெ இளம் 
பிறைகளும் ஒளிவீசுவ தனா த் பச்சங்சளிற் பரவியனவான வெயில்களும் கிலாக் 
களும் மாதிமாதிவிளங்க,விடைக்குலக்கள்போல இசாச்சதப்பதாதியும் நெருங்



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் fod 

சன; (எ - று.)--படைச்சலவொளியால் வெயிலும், ப.ற்சளினொளியால் நில 

வுந்தோன்தின. பி-ம்:--1கலர் தன, கலக் தனர். 3அரக்சர்தம். (௨௪௬௧) 

௧௦௦-- கொடிகள் தழமியிநத்தலும், தாளிகள் மேலேழதலும். 

கொடிக்கு மீஇயின கொழுக்தெடுச் செழுக்து£மேற். கொள்ள 
இடி.க்ஃகு மீஇயெழு மமைப்பெருக் குலங்களை யிரித்த 
அடிக்கு மீஇயிடு 3மிடக்தொறும் 4பிதர்ந்தெழுகர் தார்த்த 
பொடிக்கு மீஇயண்டம் படைத்தவன் கண்ணையும் புதைத்த. 

(இ-ள்.) திரண்டன வாகிய கொடிகள், (தம்)கொழுச் துகள்(கா.ற்தினாத்) 

இளர்ந்தெழுக்து மேலிடத்தைக்கொள்வதனால் இடிகள்திரண்டு எழுவன 

வாகிய மழைகளின் பெரியதொகுதஇிகளை நிலைகெடுத்தன; (அச்சேனைகளின்) 

அடிகள் இரண்டுபதிகின்.ற இடக்தோறும் பிதிர்ப்பட்டுஎழுக்து நிரம்பிய தூளி 
கள், இரண்டு ௮ண்டச்தைப்படைத்தவனான பிரமதேவனது சண்களையும் 

மறைத்தன; (௭ - று.).-கொழுச்து-கொடிச்€லையின்நுணி. பிதிர்தல் - பொடி. 

படுதல்.பி-ம்:--1 செந்கொள்ள,கொள்விசம்பின்.குழீ இயன. 3இடத்தொடும். 

sh saps a. ் (௨௪௬௨) 

௧௦௧.--யானைததிரைகளுடையமீததியின் வநணனை,. 

ஆனை யென்னுமா 1மலைகளி னிழிமத வருவி 
வான பயோறுகள் வா௫வாய் நரையொடு 3மயங்கக் 
கான மாமரம் கல்லொடு மீர்த்தன *கடி.இத் 
போன 3போக்கரும் பெருமைய 6புணரியுட் புக்க. 

(இ-ள்,) ஆனைகளென்கின் ற பெரியமலைசளினின்று இழி௫ன்ற மதவ 

ருவிசளினாலாகிய வானஈதிகள்,- -கு.திரைகளின் வாயினின் ம வளிப்படுகன் ஐ 

அரைகளுடன் கலக், காட்டிலுள்ள பெரியமரங்களைக் ச.ற்களுடனே Des 

அச்கசொண்டு சடி திற்போனவையாய், போச்சமுடியாத பெருமையையுடைய 

வாடச் சடலினுள்ளே புச்சன; (௪ - று.) 

இவ்வருணனையால் யானைகுகிரைப்படைகளின்மிகுதி தொணித்தல் 

காண்க, பி-ம்:--1மலையினின்திழிதரும். யோஜெனவாசியின் விலாழியின், 

யாறுகள்வாசியினுரையொடு, 3மயங்கச். *கடுப். 5போகச்கரும்பெருமையிற், 
போச்கரும்பெருமையைப், 8ர்தரும்பொரும்புழை, போதரும்பெருஈதி, போத 

ரும்பெருச் திரைப், போ தரும்பெருமைய, 6புணரியிற், (௨௪௯௩) 

_,402.- அரக்கர் தம்படைக்கலங்களை விதிர்த்தல். 

தடித்து 1மின்குலம் விசும்பிடை,ச் 3 தயங்குவ சலத்இன் 
மடித்த வாயினர் வாளெயிற் றசக்கர்3 தம் வலத்இத் 
பிடித்த இண்படை 4விதர்.தீஇட விதிர்.த்இடப் 5பிறழ்க்து . 
பொடித்த 6வெம்பொறி கொஇத்துமேற் போவன போல்வ, 

(இ-ள்.) தடித்துஎன்றுசொல்லப்படுகன்ற மின்னலின் கூட்டங்கள் 
விசும்பினிடத்திலே விளங்குவன,--கோபத்தோடு மடித்த வாயையுடையவ 

சான வாள்(போஜ் கூரிய) எயிற்றைச்சொண்ட அசச்கர் தம் வலப்பு.த்இிலே



Soa .... தம்பராமர்யணம் யுத்த 

பிடித்த வவியபடைக்கலங்களை அசைக்குக்தோறும் மாதிமாதி வெளிப்பட்ட ' 

கொடிய அனற்பொதிசள் சொத்து மேலேபோவனவற்றை யொத்தன. 

இங்கு மின்ன.ற்குலத்தை வருணித்தாற்போற் கூதியிருப்பினும், மின்ன 

லென்பது அப்பிரருத மாதலால், அரச்கர்தம்படைக்கலங்களை விதிர்க்குக் 

தோறும் அவைகளினின்று எழும் அனற்பொதிகள் வானத்துத்தோன்றும் 

மின்னற்குலம்போல் விளங்க என்பதே கருத்தாசக்கொள்க, உபமான 

உபமேயங்களை மாற்றிச்கூதியது-எதிர்நிலையணி. பி-ம்:--7மீன்களும். ததயவ் 

இய. தேம்வரத்திற், 4அங்கையால்விதிர்த்திடைப். 5பிறழ்க்த, பிறக்த, பிறக் து, 

'ஈகின்னும். 6வெம்பிறறதொத்தனபோன்றனபோவ, 'வெம்பொதிகொதித்து 

‘ முன்போனைபோன்ற, வெம்பொகிதோற்தினபோன்றனபோல்வ, (௨௪௯௪) 

௧௦௩.--சேனை இலங்கைவாயினின்று வேளிப்படூவதன்வரணனை. 

சொன்ன 1 நூறுடை வெள்ளமைன் , திராவணன் றுரத்த 

அன்ன சேனையை வாயி லூ டுமிழ்ன்ெற வமைத 

'முன்னம் 4வேலையை முழுவதுங் குடித்தது முறையிஅ 

என்ன மீட்டுமிழ் குறுமுனி யொத்ததவ் விலங்கை, 

(இ-ள்.) ௮ன்று இராவணன் அனுப்பியனவான (&ழ்கி)கூதிய நூறு 

வெள்ளமென்ற சணக்குக்கொண்ட அ௮க்தச்சேனையை, இலங்கைஈகரான ு,-- 

(சன்) வாயிலின்வழிபாச வெளிவிடுகின்றதன்மையால்,--முன்னம் சடலை 

முழுவதுங்குடி த்திட்டதை (வெளிவிடஏன் ௦) இதுவேமுறையென் றுமீண்டும் 

உமிழ்ச்த குறுமூணியை யொத்தது; (௭ - று,)---பி-ம்:...1 நூதிடை, 2என்று. 

சேனையவ், *வேலைகள். 5 தமிழ. (உ௪கடு) 

௧௦௪.--பலவகையோல். 

1சங்கு பேரியுங் கோளமுக் தாளமுந் தலைவர் 
சிங்க காதமுஞ் சலையின: ணொலிகளுஞ் சனமாப் 
பொங்கு மோதையும் புரவியி 3னமலையும் 4பொலிதேர் 
வெங்க ணோலமு மாலென விமுங்கயெ வுலகை, 
(இ-ள்,) சங்கங்களும் பேரிகளும் எச்காளங்களும் தாளங்களும் ,தலை 

வரின் சங்கராதங்களும் விறத்களின்காணொவிகளும் கறுக்கொள்ளுக்தன்மை 
புள்ள மிருகமாகய யானைகளின் சளெர்ச்தெழுன் ஐ வீரிடுமொலியம் குதிரை 
களின் கனைப்பொலியும் விஎங்குகன் தேரின் கொடிய (சக்கரச்) சண்ணிலி 
ருக்துபுறப்படும் ஒலியும் இருமாலைப்போல உலகைத் (தன்னுள்) அடக் .. 
கொண்டன; (௪- து) 

உலசை எப்புறமும் ஒலிகள்குழ்ர் அகொண்டதனால், அலவ்வொலிகள், உல 
சைவிழுங்கெவென்ருர்:அ.தனால், அவ்வொலிக்குத் திருமாலை யுவமை கூதிஞர், 
பி-ம்:--1சல்கும், சங்க, தோளமுங்காளமும். 3ததையும், *பொலந்தேர். 5விழமு 
Bu gr st . (௨ ௪௯௬)



காண்டம் ௨௧,--பிரமாத்திரப்படலம் ௬௯௩ 

௧௦௫. —@af, நான்தகவிகள் - அரகீகர்கீதம் வானார்க்தம் கைகலந்த 
போர் நிகழ்தலைக் கூறும். 

புக்க தாற்பெரும் போர்ப்படை பறக்தலைப் புறத்தில் 
தொக்க தானெடு வானரத் தானையுக் துவன்் றி 
ஓக்க 1வார்த்தன வுறுக்னெ தெழித்தன வுருமின் 
மிக்க வான்படை விடுகணை மோமலை 3விலக்க. 

(இ-ள்) பெரும்போசைச்செய்தற்குரிய (அரக்கப்)படை, போர்க்களத் 
இடத்துப் புக்க து;செடியவானரைசசேனையும், நெருங்கிச் கூடி நறு: (பிறகு), 

மிகு கியாகவுள்ள பெரிய அரச்சப்படை விடுகின்ற அம்புகளைப் பெரியமலை 

சளால் விலக, (குரச்குப்படைகள்),---ஒருசே ஆரவாரித்தன; கோபித் 

தன; இடியைப்போல(ப் பேரொலிபட) அதட்டின; (௪-.நு.)---இது, இருஇறத் 

தாரும் சைகலர் தபொருதமைகூதிற்று. பி-ம்:.1அர்த்தனருறுக்னெர், Bis 

தனவுருக்னெ, 2மாமமை. 3விலங்க, விலக்க, (௨௪௧௪) 

௧௦௬.குன்று கோடியுங் Cary Cop கோடியும் குறித்த 
வென்றி வானர வீரர்கண் முகக்தொறும் 3விலங்கல் 
ஒன்றி னால்வரு மைவரு மிராக்கத ருலந்தார் 
பொன்றி 3வீழ்ர்தன *பொருகரி பாய்பரி பொலந்தேர். 

(இ-்.) இடச்தோறும், கோடியும் கோடிக்குமேற்கோடியு மாசக் 

குன்றுகளைக் குறிபார்த்துவிட்ட வெற்திபொருந்திய வானரவீரர்களின் 

ஒருகுன்றுச்கு கால்வரும் ஐவருமாக இராக்கதர் உயிரொழிச் தார்: போர்செய்ய 

வல்ல யானைகளும் பாய்கின்ற பரிசளும் அழிய தேர்களும், அழிர் துவிழுச் 

தின; (௪ - று)---இது,அரச்சச்சேனையழிர்தமை கூதிய, பி-௰்:--1வீரர்தம், 
விலங்கு. 3வீழ்ச்தனர்..*பொருசளம், மதகரி. (௨௪௯௮) 

௧௦௭. மழுவுஞ் சூலமும் வலயமு நாஞ்சிலும் வாளும் 
எழுவு மீட்டியுர் தோட்டியு 1மெழுமுளை த் som Ow 

2 கழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியுர் தாக்க. 
குழுவி னேடுபட் டுருண்டன வானக் குலங்கள். 
(இ- ள்.) மழுவும் சூலமும் வலயமும் சரஞ்சிலும் வாளும் எழுவும் சட்டி 

யும் தோட்டியும் எழுந்த கூர்முனையையுடைய தண்டாயுதமும் (கைகளால்) 
தழூவும்வேலும் சணையமும் அம்பும் ஆயெஇவைகள்தாக்குதலால், கூட்டக் 
தோடு வானரங்கள் சொல்லப்படடு உருண்டன: (௭ - று.)--பி-ம்;-...7எழு 

முளைத், எமுமுழுத். 3கழுவும்...காத்த. 3குழுவினோமட்டு, (௨௪௬௧) 
௧௦௮. முற்க ரங்களு 1முசலமு முசண்டியு 3மூளையுஞ் 

FES ரங்களும் பிண்டிபா லத்தொடு தண்டுங் 
கற்ப ணங்களும் 3வளையமுங் *கவண்விடு கல்லும் 
வெற்பி னங்களை 5 நுறுக்னெ கவிகளை விழ்த்த, 

J 

(இ-ள்,) முத்கரங்களும் உலக்கையும் முசுண்டியும் மூளையும் சச்கரங்க 
ளும் பிண்டிபாலமும் தண்டும் சகப்பணங்களும் வளையமும் கவண்சல்லும் 
(குரம்குகள்விடுக் 5) மலைக்கூட்டங்களை கொறுக்னெவாய்க் குரங்குகளையும்
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(உயிரொழிர் து)விழச்செய் சன; (௭ - று,)---£ழ்ச்செய்யுளும் இச்செய்யுளும், 

குரல்குகள் உயிரொழிர்தமையைச் கூறுவன ,பி-ம்:--1முசுண்டியும்வளையமும். 

மூனையும். 3கணையமும். *சவணுமிழ். 5து.ரச்சன்த, (௨௫௦௦ 

௧௦௯.--டுநதிறத்துச்சேனைகளம் இயங்கமாட்டாமை. 

௧இர யிற்படைக் கலம்! வரன் முறைமுறை கடாவ 

2௮இர்பி ணப்பெருங் குன்ற: கள் படப்பட வழிந்த 
3உஇர முற்றபே ராறுகள் Bones Bon + யோட 
எதிர்க டக்கில *குரக்செ மரக்கரு மி;ங்கார், 

(இ -ள்.) ஒளிவிடுன்ற கூரிய படைச்சலங்களை வரன்முறைபிறழாமல் 

'மூதையே (இரக்கர்)சடாவுவதனால், சவிக்குலம், அரச்சரெ.திரே ஈடக்கமாட்டா 

“லாயின; அதிர்ச் துவிழுசன்ற பெரியபிணமலைகள் மிகுதியாகப் படுவதனாலும், 

- .(அப்பிணங்களினின்று) மிகுதியாசகத்தோன்திய இரத்தத்தினாலியன்ற பே 

_ராறுகள் திசைத்தசைதோறும் "ஓடுவதனாலும் அரக்கரும், (௭ திரே)இயங்கமுடி 

.பாதவராயினர்; (௪-று.)---பி-ம்:--1 அவர்முறை, வரமுறை,குலம்வரன். 2எதிர் 

் விளைப்பெருங்குன்.றுகள்படப்படவிழுக்த. 3உதிரவிற்பிணப். *சவிக்குலம். () 

௧௧௦.--மடிந்த வானார் தேவர்களாதல், 

யாவ 1ராங்ககல் வானர ராயின ரெவருக் 
தேவ சாதலி 3னவரொடும் *விசும்பிடைத் இரிக்தார் 
மேவு காதலின் மெலிவுறு 5மரம்பையர் விரும்பி 
ஆவி யொன்றிட ச் 6தழுவினர் பிரிவுகோ யகன்றார், 

ட் (இ-ள்.) அப்பே.ர்க்களத் திலே எவர் மாறுபட்டுப்பொரு தலையுடைய 

வானரரோ, அவரெல்லாம் (தமது இயற்கைவடி.வான) தேவராஇவிடுதலினால் 

அவ்வானவருடனே விசும்பிடைத் இரிர்தவராகவே, (இத்.துணைக்காலம்) 

பொருக்திய ஆசையினால் தளர்ச்சியடைர்த அரம்பையர்கள், (இப்போ த.தம்) 

விருப்பம் சைகூடப்பெற்று உயிரொன்ழுஎன்னும்படித் தழுவினராய் விரக 

கோய் தீரப்பெற்றனர்; (௭ - று,) 

ிருமால் ஸ்ரீராமனாகத் திருவவதரிச்கையில் அப்பெருமானுக்கு உதவு 

மாறு தேவர்களே வானரராய்ப்பிறர் தாராதலால், ௮த்தேவர்களின் மனைவி 

மாரான தேவதாஸ்திரீகள் இத்துணைக்காலம் தம்சணவரைப் பிரிர்த துயரால் 

மெலிவுற்ற இப்போது போரில்மடிந்து மீண்டு சுவர்ச்சத்தையடைச்ச அக் 

- கணவரை இரண்டறத் தழுவித் தம்பிரிவுகோய் தவிர்க்கன ரென்றவாறு. 

ி-ம்:--1இங்கெல். வோனரமாயினர். 3௮அவருடன். *விசும்பினில், 5மங்கையர். 
6விழைவினர். (௨௫௦௨) 

க்க்க.-மடிந்த அரக்கர் தேவராதல், 

கரக்கு மாயமும் வஞ்சமுங் களவுமே கடனா 
1இரக்க மேமுதற் றருமத்இ 3னெறிக்கென்று 3மிழியா 
அரக்க ரைப்பெருக் தேவர்க *ளாக்கன வமலன் 

ச சரத்தின் வேறீனிப் பவிதஇர 5முளதெனத் தகுமோ,



} 

காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௯௫ 

(இ-ன்.) ஒளித்துச்செய்ெ.ற மாயமும் வஞ்சகமும் களவுமே (தமத) 

சடமையாகக்சொண்டு இரக்கம்முதலிய தருமவழியில் என்றும் இறங்சாத 

வரான அரச்சரையும் பெரியதேவச்களாச்னெ குத்தமற்றஇலட்சுமணன து 

அம்புகளைக்காட்டி லும் இனிப் பரிசுத்தமான வேறுபொருள் உள்ளதுஎன்று 

சொல்லுதல் தகுமோ? (௪-து.) 

பெரும்பாவிசளான அரச்கரையும் தாம் தீண்டியதனால் .தேவர்களாகச் 

செய்ததனால் இலட்சுமணனது அம்புகளைச்காட்டிலும் பரிசுத்தியையுண் 

டாச்சவல்ல பொருள் வேதில்லை யென்பதாம், இலட்சுமணனது அம்பு 

களாத் கொடியஅரக்கர்பலரும் இறக்து வீரசுவர்க்கசமடைச் சன ரென்றவாறு. 

பீ- ம்:--1இரக்சமாம். 2நெதியென்றும், நெறியொன்றும், நெறிச்கொன்றும். 
3இல்லா. 4ஆச்கன் ற, 5௨௭. (௨௫௦௩) 

௧௧௨ --இலக்தமணன் சேய்தபோர், 

அக்த கன்பெரும் படைக்கல 1மந்திரிக் தமைக்தான் 
இக்து வெள்ளெயிற் றரக்கரு மியானையுக் தேரும் 
வக்த 3வக்தன வானக மிடம்பெறா வண்ணஞ் 
சிந்தி னான்சர மிலக்குவன் முகக்தொறுக் 3இரிந்தான். 

(இ-9்) இலக்குவன், -யமன துசதக்.த ௮ஸ்.திரத்தை அபிமக்இரித் துச் 
(கையி) கொண்டவனாய், முனைமூக த இிலெல்லாக் இரிர் தவண்ணம், சம் திரனைப் 

போன்ற வெண்ணிறப்பத்களையுடைய அரக்கரும் யானையுக் தேரும் ஆய 

(தன்மீது)வக்த வந்ததவைகளை வானகத்தில் இடம்போதாமல்கிறையும் 

படி சரங்களைச் ர் தனான்; (௪-று.)--இறச்த உயிர்கள் மிசப்பலவான தனால் 

வானத்தில் தங்க இடம்பெரறாவாயினவென்க. பி-3:--1மக்இரத் து.வேச் துயர். 

தெரிந்தான். (௨௫௦௪) 

ட கக௩.--இதுழதல் எட்டூகவிக:1-அநுமான் தண்டாயுதங்கோண்டு 

போநதலின் சிறப்பைக்கூறும், 

கும்ப கன்ன£னாண் டி.ட்டது வயிரவான் குன்றின் 
வெம்பு வெஞ்சுடர் விரிப்ப ஐ தேவரை மேனாள் 
அம்பை யின்றலை அ.ரக்தது சுடர்மணித் கண்டொன்று 
இம்பர் ஞாலத்தை ககெளிப்பது மாருதி யெடுத்தான். 
(இ-ள்.) கும்பகர்ணன் ௮ங்சே [போர்க்களத்திலே] போகட்டதும் பெ 

சிய வயிரக்குன்றதுபோல வெம்புதற்குக்காரணமான கொடுஞ்சுடரை விரிப்ப 
அம் தேவிரை முன்னாளில் போர்முனையில் ஒட்டிய தும் இவ்வுலச.த்தை செனி 

யச்செய்வதும் ஒனிபொருச் தியமணிகளழுத்தியதுமான தண்டாயு2 மொன் 
றை அறுமான் கையிலெடுத்துசக்சொண்டான்; (௭-று.)--அண்டிட்டதுஎன்று 
ஒருசொல்லாகளடுத்து - அண்டதுஎன்று உரைத்தாருமுளர். தும்பை-போர். 

பி-ம்:--1அன்திட்டது. தடுப்பது, தடுத்தது. (உ௫௦டு) 
Gam. 

௧௧௪, காற்றன்றிது /கனலன் றென விமையோரிடை காணா 
ஏற்றங்கைடு விசையோடுயர் கொலைநீடிய 3வியல்பாத்



௬௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

- சீற்றந்தனி யுருவாயிடை தேர௫ுத*தொர் மாருய்க் ' 
கூற்றங்கொடு 6முனை?வர்தெனக் கொன்றா னிக£னின்றான். 

- (இ- er.) வீர.த்தில்கிலைநின் தவனான மாருதி,--மிகச்குள்ச சானகொடிய 

விசையுடனே பெருங்கொலைத்தொழிலும் மிக்குள்ளஇயல்பினால்,₹இ.த கா.த்று 

அன்று: (இது) சனலும் ௮ன்று”என்றுசொல்லி இமையோரும் நிலைமையைச் 

கரணமாட்டாமலிருக்ச, யமன் சற்றமென்பதே தணியே உருவாகப் 
'படைத்துத் (தன்)மிலை தேறமுடியாதபடியான ஒப்பற்ற மாறுபாடுகொண்டு 

'கொடியமுனைக்களத்து வர்தாற்போல (௮க்தத் தண்டாயுதத்தைக்கொண்டு 

அரச்சரைகச்) கொல்லலுந்றான்; (௪- ு.)--பி -ம்:--1சனலாமென. கொடு 

விசையோடின. 3இயலால், 4ஒருமாரறாம். 5கடு, 6முன்.?வந்துளதென்னும்படி. 

8கொன்றான். (௨௫௦௪) 

'கக௫.வெங்கண்மத் மலைமேல்விசை பரிமேல்விடு தேர்மேத் 
சங்கர் தரு படை வீரர்க ளுடன் மேலவர் தலைமேல் 
எங்கும்முள 1னொருவன்னெிர்த் இருகான்மறை 2தெரிக்குஞ் 
செங்கண்ணவ னிவனேயெனத் இரிக்தான்௧லை தெரிந்தான். 

(இ-ள்.) (சகல) சாஸ்திரங்களையும் சற்று த்தேர்ச்தவனாயெ அநுமான்,-- 
கொடுங்கண்ணையும் மதத்தையுமுடைய மலைபோன்ற யானைமீ அம் விரையும் 
தன்மையுள்ள குதிரைமேலும் விடுன்ற தேரின்மேலும் கூட்டமாகவுள்ள 
படைவீரர்களின் உடலின்மேலும் அவர்களின்சரரன்மேலும், பெரிய சான் 
.மறைகளாலுச் தெரிவிக்சப்படுகன்ற புண்டரீசாட்சன் இவனே என்னும்படி, 

(தான்)ஒருவனே எங்கும் உளனா9 எதிர்த்துத்இரிர்தான்; (எ - து.)-எங்கும் 
“முள்ள தன்மையினால் இவன் திருமாலோ௭ன்று கருதும்படி அதுமான் அத் 
துணை விரைவுபடத் திரிக்தா Qarars. பி-ம்:--1”ருவன்னென.ததெரியும்.() 

௧௧௬.4ளர்க்தாரையுக்கெடைத்தாரையுங்கிழித் 'கான்கனல்விழித்தான் 
களக் தானொரு குழம்பாம்வகை யசைத்தா3னுருக் கரைத்தான் 
*வளர்ந்தானிலை யுணர்க்தாருல கொருமுன்றையும் வலத்தால் 
3௮ளந்தான்முன மிவனேயென விமையோர்களு மயிர்த்தார், 
(இ-ள்.) பொல்கமேல்வக்தாரையும் கையிலகப்பட்டாரையும் சனல் 

புறப்படவிழித் துச் இழித் துப் போர்க்களம் (ஏங்கும்) ஒப்பற்ற கிணக்குழம்பு 
நிறையும்படி (அவருடலை) அரைத்து உருலைச் கரைத்திட்டான், (மாருதி): 

7 ஒங்வெளர்ச் தவனான (௮4.2) அதுமானுடைய நிலையை யுணர்க்தவராம், தேவர்க 
ளும், *ஒரு மூன்றுவுலகங்களையும் (தன்)வலிமையால் முன்னம் york saver 
QaCow’ cary guiaycmta@snreirniser; (a~-g.)—13-b:—1 Genii தான் 
னியல், 3டெக்தாரையும். 3இருகரத்தான். *வளர்ச்ே தீர்கிலை,5அளர்தானு மூன். 

௧௧௭. மத்தக்கரி நெடுமத்தகம் 1வ௫ர்ப்பட்டுக மண்மேல் 
3மு.த்தித்பொலி முழுமேனியன் மு௫ல்விண்டொடுமெய்யான் 
*ஓத்தக்கடை யுகமுற்றுழி 5யுறுகால்பொர 6வுடுமீன் 
?கதொத்பப்பொலி கனகக்கி வெயில்சு.ற்றிய தொத்தான்.



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்தி ரப்படலம் ; ௬௭ 

(இ-ள்.) மதம்பிடித்தயானைகளின் நெடியமத்தசம் பிளவுபட்டுச் 

சிர் துவதனால் (இப்)பூமிபிலே (அம்மத்தகத்தினின்று வெளிப்பட்ட) முத்துக் 

களினால் விளங்குகின்ற மூழுவுடலையுடையவனும் முூல்படிந்த ஆகாயத்தைத் 

தொடுன்உ உடலையுடையவனுமான அறுமான்,--(எல்லாப்பொருளும்) 

ஒருசேர அந்த யுசாந்தகாலச்.து அழியும்போது பெருங்காத்று, வீச, உடுவென் 

னப்படுகன்ற மீன்கள் [ஈட்சத் திரங்கள்] (தன்மீது) தொத்திகிற்க விளங்குவ 

தும் சூரியன் சு.ற்றுவதுமான மேருமலையை யொத்தான்; (௪ - து.) 

:தாஞ்சராத்ரிசமநரீயவிக்ரஹம்'? என்றவாறு உள்ள அநுமான் இிருமேணி 

யில் யானைமத்தசத் துமுத்தம்விளங்கும்போ து, அவனுக்கு,விண்மீனோடுபொலி 

யும் சசசச்ரிஉவமையாமென்க;தற்தறிப் ? பற்றவ ணி.சன சக்சரிக்கு வெயில் 

சுற்தியது? என்ற அடைமொழி, அதன்இயற்சையைவிளக்சவக்்த.த. வெயில்- 

சூரியனுக்கு, இலக்சணை: இணி, ஒளியுமாம். கடல்மீனைவிலச்க, “உடுமீன்"என் 

ரூர்.உடு-வடசொல்,பி-ம்:--1 அதிர்பற்றுக.8மணிமேல்.3வித்தப்பொலி. ..மழை 

விண்டொடுமெய்யான். 4ஓ.த்தைச். 5உகொர்பொர.6உடுவின்.?தொ க் திப்பெயர்,. 

செத்தப்பொலி, (௩௫௦௧) 

௧௧௮. இடி.த்தாரனிலம் விசம்போடெனவிட்டானடி யெழுந்தான், 
, பொடித்தான்கடற் பெருஞ்சேனையைப் பொலதந்தண்டுதன் வலத்தாத், 
பிடித்தான்மத கரிதோர்3முதற் *பிழம்பானவை குழம்பா, 5அடித் 

தானுயிர் குடித்தானெடுத் தார்த்தான்பகை தீர்த்தான். 

(இ-ள்.)(பின்னும் அநுமான்),--அழூயெதண்டை தன் வலிமையாத் பத் 

தியவனாய் நிலத்தை விசும்புடனே இடித்தானென்று கருதும்படி அடியிட்டு 

எழுச் து,சடல்போன்ற பெரி.ப(பசைவர்)சேனையைப் பொடியாக்கினான்; (அன் 

தியும்), மதகரி தேர் முதலிய வடிவுள்ளபொருள்களையெல்லாம் குழம்பாகும் 

படி செய்திட்டு (அவற் தினுடைய)உயிரைப் பருகி, பகையை(இவ்வா.று) ஒழித் 

தவனாூச் குரலெடுத் துப் பேராரவாரஞ்செய்தான்; (௪ - று.)--பி-ம்:---1இசல் 

விசும்போடுடன், படி த்தான்மதக்கரி, 3பரி.4பிழம்பாமது, பிழம்பாயு.று,பரியர 

வையுலவ். 5வடித்தான், ்... ௩௫௪௦) 

௧௧௯. நூஞுயிர மதமால்கரி யொருகா ழிகை நுவல்போது 
1 ஆருய்நெடுங் கடுஞ்சோரியி னளறாம்வகை யரைப்பான் 

ஏருயிர 3மெனலாயெழு வயவீரசை *யிடறித் ் 
தேருது௮ு கொலைமேவிய இசையாளையிற் நிரிந்தான். 

(இ-ள்.) ஒருசாழிசையென் றுசொல்லக்கூடியகாலத் இற்குள் "ஆறாய்ப் 

பெருகுகன் ற மிக்ககொடிய இரத்தத்தில் நாருயிரம் மதம்பிடித்த பெரியயாணை 

களைச் சேரறாகும்படியரைப்பவனான அதுமான்,--ஆயிரச்சணச்சான Yor Aas 

மென்றுசொல்லுமாறு (தன்) மேல்வருசன்ற வலிமைபொருக்திய (அரக்க) 

வீரரை(ச் காலினால்) இடதி, தெளிவடையாது [மதமயக்கங்கொண்டு] மிச்ச 

கொலைத்தொழிலை விரும்பிச்செய்கன்.ற திச்சதம்போலக் திரிந்தான்; (ஏ-ு.) 

_-பி-ம்:---1ஆரு. சசோரியாறாம்வகை, சோரியினாரறும்படி, 3எனலாய்வரும், 

எனலாயெழும். 4இடி த்த. (௨௫௧௪) 
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௯௮ கம்பராமாயணம் ் யுத்த 

௧௨௦,தேரேறினர் பரியேறினர் 1]விடையேறினர் சனவெவங் 
காசேறினர் மழையேறினர் கைலையேறினர் 3பலவெம் 

் போரேறினர் புகழேறினர் *புகுர்.தார்புடை வரைந்தார் 
கேரேறினர் விசும்பேறிட கெரித்தான்௧தை இரித்தான். 

(இ-ள்.) காளைத்தன்மைகொண்டவராய்த் தேரின்மீ துஏறிவர் தவரும் 

குதிரையின்மீது ஏறிவர்தவரும் கோபம்மூண்ட கொடிய மேகத்தையொத்த 

ஆனையின்மீ துஏ.திவந்தவருமாக, (அம்பு)மழையை மிகு தியாகப் பொழிகின் 2 

வரும் போர்க்கலையில் தேர்க்தவரும் பலகொடிய முனைமுகத்தித்சென்று பொ 

ருது வெற்திப்புகழ்படைத்தவரும் (இப்போது .போர்ச்களத்திற்) புகுச்து 

(தன்னை) எப்புறத்திலும் வளைச் துகொண்டு நேரேபொருபவருமான (அரக்க) 

லீரர்களையெல்லாம், (அநுமான்), தண்டாயுதத்தைச் சுழற்றி விசும்பிலேறும் 

படி நெரித்திட்டான்; (௪ - று.) ் 

ஒரேபொருளைச்கொண்ட ஏறுதல் என்ற சொல் பன்முறைவக்த.து- 

சோற்போ நட்பின்வந நீலையணி.விடையி லேதிவச் துபொருதல் வெபெருமா 

னுக்கு அன்றி மற்றையோர்க்கு இல்லை யாதலால்,விடையேதினர் என்பதற்கு- 

விடையின் தன்மைமிக்கவர் [சகாளைபோன்.றவர்] எனப் பொருளுரைக்கப்பட் 

டத. பி-ம்:--[சளித்ஹேதினர். 3கடலேதினர், 3மழைவெம், பலவும். *புகுச் 

தாரிடை. (2 @se2) 

a ் வேற. 

. த5௨௧.--சுக்கிரீவன்ழதவியோர் ஐஐவரையோரநவ1 காணமல் 

அசக்கச்சேனைக்கடலினிடையி வலிநத்தல் 

௮ரிகுல மன்ன னீல னங்கதன் 7குமுதன் சாம்பன் 
பருவலிப் பனச னென்றிப் படைத்தலை வீரர் யாரும் 
பொருசினந் இருக 29வெற்றிப் போரக்கள 3மருங்கிற் புக்கார் 
ஒருவரை யொருவர் காணா ருயர்படைக் கடலி னுள்ளார். 

(இ-9எ்.) வானரராசனான சுக்ரீவனும் நீலனும் அங்கதனும் குமுத 

டனும் சாம்பனும் மிக்கவலிமையையுடைய பனசனும் என்ற தலைமைபெத்த 

இக்தச்சேனாவீரர்யாரும்,--போர்செய்தற்குஉரியசனத் தினால்மாறுபட்டு,வெத் 

தியைத்தருன்ற போர்க்கள த்தினிடையிலே புகுந்து ஒருவரையொருவர் 

காணாமல் பெரியஅரக்கர்சேனையாகய கடலினுள்ளே இருப்பவரானார்கள்; 
_ (ஏ- று--பி-ம்:--1 அநுமன். வென் திப். *நெரும்கப். (e2@sn) 

௧௨௨.---அநுமான் அகம்பனை எதிர்ப்படல். ் 

தொகும்படை 1யரக்கர் வெள்ளக் துறைதுதறை யேள்ளித் தாவி 
3நேகம்படை யாகக் கொல்லு கரசிங்க *ஈடக்த தென்ன 
மிகும்படைக் கடலுட் செல்லு மாருஇ வீர வாழ்க்கை 
அகம்பனைக் கிடைத்தான் றண்டாலரக்கசை யரைக்குங் கையான். 

(இ-ள்.) வெள்ளச்சணச்சான தொகுதியாகவுள்ள அரச்சர்படையை 

முனைத் துறைதோறும் வாரியிறைத்து, ஈகத்தையே புடையாசச்
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கொண்டு கொல்லுந்தன்மையுள்ள ஈர9ங்கமூர்த்தி (முன்பு) சடச். த துபோலப் 

பெரிய( அரக்கர்)படையாகயகடலுட் செல்லும் மாருதி,தண்டாயுதங்கொண்டு 

அ௮ரக்கரையரைக்குங் கையையுடையவனா) வீரத்தினால் வாழ்தலையுடைய 

அகம்பனைச் (சேய்மையித்)சக் தித் தான்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1அவுணர் தம்மை. 

3அள்ளத், 3ஈகும்படைத்தலைவர்க்கொல்லும். *சடச் ததேபோல். (௩௫௧௪) 

௧௨௩.---அகம்பன் இன்னுனேனல். 

மலைப்பெருங் கழுதை யைஞ்ஞாந் நிரட்டியான் மனத்திற் செல்லும் 

தலைத்தடர் தேரன் வில்லன் முருகனென்னுக் தன்மைக் 

கொலைத் தொழி 1லவுணன் 3பின்னை யிராக்கத வேடங் கொண்டான் 

சலைத்தொழிற் குமான் கொல்லத் தொல்லைகாட் செருவிற் தீர்ந்தான். 

(இ-்.) மலையொத்த பெருக்தோற்றமுள்ள கழுதைகள் ஆயிரங்கட்டி 

யிருத்தலால் மனத்தைக்காட்டிலும் (விரைஈ்து)செல்லவல்ல தலைமைபெத்த 

பெருக்தேரையுடையவனும் வில்லைச்சொண்டி ருப்பவனுமான அர்தஅகம்பன்,- 

தாருகனென்றுபெயர்பூண்ட கொலைத்தொழிலையே தன்மையாசச்கொண்ட 

அவுணன்: (அவன்), சலைத்தொழிலையுடைய குமாரக்சடவுள் முற்காலத்து 

நிகழ்க்தபோரிற்கொல்லப் போர்ச்களத்து உயிர்நீங்கெவளாய்ப் பின்பு [இப் 

போது] இவ்விராச்சகதவடிவுகொண்டுள்ளவன்; (௭ - று.) 

குமாரச்சடவுளாற் சங்கரிக்கப்பட்ட தாருகாசுரனே இப்போது அசம்ப 

னென்ற அரக்கனாய்ப் பிறர்துள்ளா னென்றவாறு, இது, சவிக்கூற்று. பி-ம்:- 

1வீரன். 2பின்னோர். (௨௫௧௫) 

௧௨௪.---அகம்பன் அநுமானதுதிறத்தை வியத்தல், 

பாகசா தனனு மற்றைப் பகை!யடுக் திகிரி பற்றும் 

கசா தனனு: மூன் று 3புரமும்பண் டெரித்து ளோனும் 

போகதா மொருவர் 4பற்றிக் குரங்கொடு பொரக்கற் ருசே 

5ஆககூற் மூவி யுண்ப இதனின்5மேற் ராகு மென்றான். 

(Q - o.) (அந்த அகம்பன்),--*தேவேச் திரனும் மற்றும் பசையையடுச் 

தன்மையுள்ள சச்கராயுதத்தைக்கொண்டுள்ள ஓஒப்பற்றசாசன த்தையுடைய 

இருமாலும், முப்புரங்களையும் முன்புஎரித்துள்ளோனான சவெபிரானும்போகட் 

டம்; (வேறே எவரேனும்) ஒருவர் தாம் எ.ிர்ச்து (இச்தக்) குரங்குடன் ys 
தஞ் செய்யச் சுற்றாரேயாகட்டும்: (௮ங்கனம் போர்செய்குவாராயின்) கூற் 

றைக்கொண்டு அவருயிரையுண்பது இர்தக்குரக்னிடத்திலே யமைந்துள் 

எது? என்றான்; (௪ - று.) 

தேவேர்திரன்முதல் ஒருவராலும் இந்தக்குரங்கின் ௪ திரில்கிற்கவும் முடி 

யாது: எப்படிப்பட்ட திறலினோரையும் இது மாய்த் திடுமென் றவாறு, போக, 

ஆக - வியங்கோள். பி-ம்:--1படும். 2ஏகமால்தானும், 3புரங்கள். 4மத்திக், 

-ஆகடத்றாவி, 6மேலாகும். (௨௫௧௪)
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- ௧௨௫.--அகம்பன் அம்புதோடூத்து அநுமான்மீது சேல்ல, அநுமானும்' 

எதிர்த்துவநதல். 

'யான்றடே னென்னின் மற்றிவ் வெழுதரை வளாக மென்னாம் 
வோன்றடா தரக்க ரென்னும் பெயமரையு மாய்க்கு மென்னா 
ஊன்றடா நின்ற வாளி 3மழைதுரர் துருத்துச் (சென்றான் . 
மீன்5ரொடா. நின்ற தண்டோ எனுமனும் விரைவின் வந்தான். 

..... (இ-ள்.) *((அவ்வதுமானை)யான் தடுக்சாமற்போனால்,பின்பு ஏழுகடலாற் 

சூழப்பட்ட இக்தப் பூமண்டலம் யாதாகும்? [பூமியே இவனாற் பாழாய்விடு 

மென்றபடி]; வானத்தாரோ தடுக்சமாட்டார்: (இவன்),அரக்சரென்ற பெயரே 

இல்லாதபடி மாய்த்தியவொன்? என்றுசொல்லி, (௭ திர்க்ன்ற) உடல்படைத்த 

பிராணிகளைத் தடுக்ெற அம்புமழையைப் பொழிக் துகொண்டு கோபித் துச் 

சென்றான்;வானமீனை [ஈட்சத்திரமண்டலத்தை] அளாவியோக்கநின் த வலிய 
தோளையுடைய ;அநுமானும் விரைவாக(அவணிடம்)வர்தான்; (௪-று.)-பி-ம்: 

--7சடல்வளாகமெல்லாம்,சடல்வளாகமென்ன.மோன். 3மழையென த்.துரச் து, 

மழைதுரர்.துரத்துச், (சொன்னான், வர்தான். 5தடாகின் ற. (௨௫௧௭௪) 

௧௨௬,--இதுழதல் மன்றுதவிகன்-அகம்பன்வர அநுமான் 

- தண்டாயுதத்தைச் சுற்றித் தன்வீரத்தைக்காட்டூதலைத் தேரிவிக்கும். 

தேரொடு களிறு மாவு மாக்கரு 1நெருங்இத் 2தெற்றக் 
காரொடு 3கனலுங் காலுங் இளர்ந்ததோர் கால மென்ன 

- வாசொடுர் தொடர்,$த பைம்பொத்கழலினான் வருதலோடுஞ்[ன். 
.. சூரொடுக் தொடர்ந்த தண்டைச் “சுழற்றினான் வயிரத் தோளா 

(இ-ள்.) தேரோடு யானைகளும் குதிரைகளும் அரக்கரும் நெருங்க 
உடன்வர, காரோடு நெருப்பும் காற்றும் பொய்ூயெழுர்ததொரு காலம் 

போல வாரினஞற்கட்டப்பட்ட பைம்பொஜற்க ழலையணிக் த அகம்பன் வருத 

ே லாடும்,வயிரம்போலுறு தியானதோளையுடைய அதுமான்,--குரத் சன த்தோடு 

(தான்)பற்தியிருந்த தண்டாயுதத்தைச் Hy HD ono; (ar - D.)-19-231— 

நெருக்கி, 2செற்தி, தெற்தி. கோலுங்காற்றும் 4சு.ற்தினன். (2@s4) 

'௧௨௭.எற்றின வெறிந்த வெல்லை 3யெய்தின வெய்த 3பெய்த 

முற்றின படைக ளியாவு முறைமுறை முறிக்து இந்தச் 
Sapper வயிரத் தண்டாற் றுகைத்தன னமரர் தூள்ளக் 

கற்.நில 3னின்று கத்முன் கதையினால் வதையின் கல்வி, 
(இ-ள்... (அகம்பனுடன்வச்தஅரக்கர்), எ.ற்தியவைகளும் ' எதிச் தலை 

களும் தன்னெல்லையையடைந்தனவாகஎய்தவைகளும் சொரிக்தவைகளும் 

ஆய (வலிமை)முத்தின எல்லாப்படைகளும் மூறைமுறையே முதிந்து 
சர் துமாறு சுற்தின வயிரத்தண்டினாலே, அமரர்கள் (சண்டு) அள்ளாகிற்கத் 

- தூகைத்திட்டான்) (இதுவரையில் வதைத்தொழிலைக்)ச.ற்கா திருக். அதுமான் 

இப்போது கதையின்ஞூலமாய் வதைத்தலாகியகல்வியைப் பழூனான்; 
: ட ௫ . ் (எ-று) 

---இன்றுசெய்தாற்போல் ஒருபோதும் இத்துணை மிகுதியாக அழுமான்
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வதைத்தொழிலைச்செய் ததில்லையென்ப., கரூத்.த. பீ-ம்:---7வல்லை, 3ஏயின. 

3போர்ச்சண். 4சு.ற்தினன். 5அன்று. (உட௧௯) 

௧௨௮.அகம்பனுங் காணக் காண வையிரு கோடிக் கைம்மா 
மூகம்பயில் கலினப் பாய்மா 1முனைவயிற் ாண்டு மரி 
அுகம்பேயி தேரி னோடு நறுக்கின 3னாழி நீர்த்தான் 
உகம்பெய ரூழிக் *காற்றி 5னுலைவிலா மேரு வொப்பான், 

(இ-ள்.) கற்பம் முடிகின்ற யுகாச் தகாலத்தில்தோன் றுன் ற (பெரும்) 

காத்ருற் சலிப்படையாத மேருவொடோத்தவனான அறுமான்,--- அசம்பனும் 

பார்த்தக்சொண்டேயிருக்கையில், பத்துச்கோடியானைகளையும் -முகத்திற் 

பொருக்தியகடிவாளம்பூண்ட (௮.த் தணைச்)குதிரைகளையும், போர்ச்சளத்திலே 

அண்டப்படும் வலிய நுகத்தோடுகூடிய அத்துணை ச்(தேர்களோடும்)நுறுக்இச் 

கொன்றுகுவித்தலைச் தீரச்செய்தான்; (எ - நு.) 

யுசார்சகாலத்துச் ௪ண்டமாருதம்போன்றவனான அகம்பன் “சண்ட 

வண்ணமிருக்கையில் தானே நூழிலை ஈடத்தியசனால், அநுமானை *உகம்பெய 

ரூழிக்காற்தினுலைவிலாமேருவொப்பான்? என்றார். பி-ம்:--1முளையெயிற்ற 

ரச்கர், முளையெயிற்றிட்ட. படு, பல, 3ஊழிதர்த்தான். 4காற்றால். 5உலா 
வினான், ் (௨௫௨௦) 

௧௨௯---அநுமானைக்கோ ல்லக்கநதி அகம்பன் நெநங்க, 

அநுமானும் வாவேன்றுசோலலிச்சேர் தல். 

இன்றிவன் றன்னை 7விண்ணா டேற்றிஃவா ஸிலங்கை வேர்தை 
வென்றிய னாக் மற்றை மனிதரை வெறிய சாக்கி 
3நின்றுயர் கெடிய துன்ப மமரர்பா *னிறுப்ப னென்னாச் 
சென்றன னரக்க னன்று வருகென 5வனுமன் சேர்ந்தான். 
(இ-ள்.) $இன்று இவனை வீரசுவர்ச்சச்திலேற்தி வாட்படைபெற் 

அள்ள இலங்காபதியாகயஇராவணனை வெற்திபெற்றவனாக், மற்றை மனி 

தரைத் தோல்வியடைச் தவராகச்செய்அ, தேவர்களிட சக்த மிக்குகின்ற பெருக் 

துயரத்தை நிலைகிறுத்துவேன்? என்றுசொல்லி, அரக்கன் சென்றான்; அப் 

போது வருக? என்றுசொல்லி அநுமானுஞ் சேர்க்தான்; (௪ - று.)_சலபிரதி 

களில் இச்செய்யுள் “வில்லினால்? (௧௩௩) என்ற பாடலின்பின் உள்ள. 
பி-ம்:--1 விண்ணில். வோழ், வான். 3நின்றுழி, 4கிற்குமென்னச். 5அவனுஞ். 

6சென்றான். (௨௫௨௪) 

௧௩௦-இதுவும், அடந்த கவியும் - அகம்பன் அநுமானைக்கடிய 

அம்புமழையபோமிந்ததைக் கூறம், 

படுகளப் பரப்பை கோக்கிப் பாழிவாய் 1மடித்து தோழிற் 
சுடும் புகைவெல் கண்ணித் ரோன்நிடக் கொடித்தேர் தாண்டி 
“*விடுகணைப் படல மாரி மழையினு மும்மை விதி 

மூடுகுறச்5சென்று குன்றின் முட்டினான் மு௰லி னார்ப்பான், 

(இ-ள்.) (அகம்பன்), போர்ககளப்பரப்பை நோக்), குகைபோன்ற 

(தன்)வாயைமடித்துக்கொண்டு (பகையைச்) கொன்றுகுவிக்குந்தொழிலிலே



௧௦௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 
* 

சுடுகின்ற நெருப்புடன்சளர்கின் ஐ புகை (தன்)கொடுங்கண்ணிலேதோன்திட, 
சொடிசட்டியதேரைத் தாண்டி, விடுஇன்ற அம்புச்உட்டமழையை மழை 
யினும் மும்மடங்குஅதஇிசமாக வீசிக்கொண்டு, மேகம்போன்ற பெருங்குரலுட 

னார்ப்பவனா9,--விரைர் தசென்று குன்றுபோல(அநுமானைக்) இட்டிகின்றான்; 

(௭-ஐ.)--பி-ம்:--1மடி.த்த, மடுக்கும், அதுக்க, ஊழின், ஊழிச், 3சகன்ற 
பொஜிகள்வெங்சண். *விடுன் றபகழி, விடுகனற்பசழி. 5சென்ற, (௨௫௨௨) 

க௩க.சொரிந்தன பகழி மாரி தோளினு மார்பின் மேலுச் 
தெரிக்தன 1வசனி போல்வ செறிபொறி பிதிர்வ இக்கின் : 

2வரிந்தன 3வெருவை மானச் *சிழைகளா5லமரர் மார்பை 

அரிக்தன வடிம்பு பொன்கொண் 6டணிந்சன வாகும் கண்ண. 

(Q- or.) இடியைப்போல்வனவாய் நெரும்யெ தீப்பொதிகளைத் இச் 

 குச்சளிற்சிர் துவனவும், கழுகுகளின் பெருமைபொருர்இிய சறெகுகளாற் சட் 

டப்பட்டிருப்பனவும், அமரர்மார்பை (முன்னர்) அரிச்தனவும், வடிம்பு 

பொன்கொண்டணிக்தன வாகும்இடத்தைக்கொண்டனவுமான (அகம்பன்) 

சொரிர் தனவான அம்பு மழைகள்,--(அநுமானஅ) தோளின்மீ தும் மார்பின் 

மீதும் தெரிர்தன; (௭ - று.)--பி-ம்:---1அசணிபோலத்தெறு, விரிக்தன. 

3மேரு. 4சிறைகளாம். 5வீரமார்பை, மானமார்பை, வீரர்மார்பை, 6 அணிக்தன 
வாங்குகண்ணன், அணிர்தன வாகுமென்ன, அமைந்தன வாகுங்கண்ண. 0 

௧௩.௨.--அநுமா க் அகம்பனது தேரின் அச்சு முதவியவற்றைத் 

துண்டித்தல். 
மார்பினும் தோளின் மேலும் வாளிவாய் மடுத்த வாயிற் 
சோர்பெருல் குருதி சோக் துளங்குவான் 2ஜேரு முன்னக் 
தேரிரண் 3டருகு பூண்ட கழுதைய மச்சுஞ் 39ந்தச் 
சாரதி பூள வீரத் தண்டினாம் 4சண்டஞ் செய்தான். 

(இ-ள்.) (தன்) மார்பிலும் தோளின்மீதும் வாளி அுளைசெய்துசென்ற 
- வாய்வழியாகப் பெருகுர் தன்மையுள்ள பெருங்குருதி பெருகயெவண்ணமிருச் 
கச்சலித்தவனான அதுமான்,---(தான்)தேறுவதத்குமுன்னமே, தேரின்இரு 
பக்கத்தும்பூண்ட கோவேறுகழுதையும் அச்சும் மூதிந்துசிக்திவிடவும், சாரதி 
புமண்டுகழ்விழவும் வீரத்தண்டாயுதத்.இனாத் கண்டமாகினான்; (எ - று)... 
மிகையுயர்வுகவிற்சியணிபட *தேரறாமுன்னம்! என்றார்; தேதினவுடனே சண் 
டஞ்செய்தானென்க. பி - ம்:-1சச்த்தொன்னிறஞ்செக்து தோன் தத். 3௮௬ 
கும், 39ர்ச், 4 துண்டம், (௨9௨௪) 
௧௩.௩.--அகம்பன் தானும் தண்டாயுதத்தை யெடுத்துக்கோ்ளுதல். 

வில்லினா லிவனை 1வெல்ல லரிதென நிருகன் வெய்ய 
மல்லினா லியன்ற தோளின் வலியினால் வோன தகச்சன் (ண்டான் 
கொல்லினா 3லமைத்த 4 தாண்டோர் கொடுமுனை + தண்டுகொ 
அல்லினால் வகுக்த தன்ன மேனியான் கடலி ஞர்ப்பான்.



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௩ 

(இ-்.) *இவனை வில்லினால்வெல்வது அருமை என்றுகினை த்த, 
இருளைச்சொண்டு வகுத்தாற்போன்ற [கருகிறமுள்ள] மேனியையுடைய 

வனும் சடற்போற்பேராரவாரஞ் செய்பவனுமான அகம்பனென்பவன் ,-- 
உடல்வலிமையோடுபொருக்திய தோள்வலியால் (வெல்லக்கருதித்) தெய் 
வத்தச்சன் கொல்லுச்தொழிவினாலியத்திய கொடியநுூனையையுள்ள ஓர் 
தண்டாயு தத்தை அப்போது எடுத்துக்சொண்டான்; (௪ - நு.)--கொல்லுக் 
தொழில் - இருப்புப்பூண் கட்டுதல், பி-ம்:--1 வெல்ல, வெல்வது, வென் தல். 
லோய்ச்த, 3அமைக்தது. *4ஆங்கோர். 5சுடர்மணித், குருமுனைச், கொடு 

முளைச், குழுமுனைத். (௨௭௫) 
௧௩௪--இதுழுதல் ஆறு£விகள் - அகம்பனுடனே அநுமன் 

தண்டாயுதங்கோண்டூ போரது அவனைக்கோன் ற மையைக்கூறும். 

தாக்கினா 1ரிடத்து மற்றும் வலத்இனுச் இரிக்தார் சாரி 
ஓக்கினா 3ரூ.ழி னார்ப்புக் கொட்டினார் *கட்டி னார்£ழ்த் 
அரக்கினார் 5சுழற்றி மேன்மேற் சுற்றினா 6ரெற்றி வெற்றி 
நிக்கினார் 7கெருக்கி னார்மே நெருல்கனார் நீங் னார்மேல், 

(இ- ள்.) (அதுமானும் அகம்பனும் ஒருவரையொருவர்) தாச்இஞர்கள்; 
மற்றும் இடத்திலும் வலத்திலுமாகச் சாரிதிரிக்தார்கள்; யுசார்தசாலத்தைப் 
போலப் பேராரவாரத்தை ஓங்குவித்தார்;;தோள்)சொட்டினார்; €ழ்ப்பு றமாகச் 
கட்டித் தூக்இச் சுழற்தி மேன்மேற்சுற்தி மோதி வெற்றியைநீச்சப்பார்த் 
தார்; கெருச்கினார்: மேலே கெருங்ெவராய்(ப் பின்) நீல்செஞர்; (எ - று.) 
பீ - ம். 1 வந்துமற்றையிடங்களுர் திரிர் ௫, வலத்துமற்றையிடச் இனுச் 
இரிர்து, வர் துமற்றெவ்விட த்திலுச் இரிர் ௮, ்போக்இஞார். 3தெழிப்பின், கழிப் 
பின். *ஒட்டினார்கள். 5சுழற்திஞர்மேநத். 6௭ த்தவெழற்ற,எற்றவெற்தி, 7கெருச் 
கினார்மேனெருக்குனார்8ீங்னொர்மேல், கெருக்னொர்போய்கீ ங்னொரேங்கினார் 
மேல், கெருக்இனார்போய்கீல்னொர்ரீங்கினார்மேல், கெருக்கனார்போய் செக்க 

னார்நீங்கனொர்மேல், 3 (௩௫௨௭) 

க௩௫.தட்டினார் 1 தழூவி னாமேற் முவினார் தறையி னோடும் 
கட்டினார் கிடைத்தார் விஎப் புடைத்தவை கீழு மேலுக் 
கட்டினார் காத்தா 3ரொன்றுங் காண்டுலா ரிறவு கண்ணுற்று 
ஓட்டினார் 3மா.றி வட்ட மோடினா *ராஇ போனூர், 

(இ-ள்.) (பின்னும் தோள்) தட்டி, (ஒருவரையொருவர்) தழுவினர்: 
மேலேதாவினார்: தரையிற் இட்டினார்; ( ஒருவசையொருவர்) கெருங்னர்; 
ஒங்கெறைச்தவை(படாதபடி) உழும்மேலும் (கையாற்) சட்டிக்சாத்தார்; 
(மற்றையோரினும் தாம் வலிமையில்) மேம்படுவதைச் சிறிதும் சாணமாட்டா' 
sound (ஒருவரையொருவர்)பார்த் அச் சபதஞ்செய்தனர்:வட்டமாசப்போ தலை 
மாதிகேராசப்போனார்; (௪ - று.)--இறவு-மேம்படுகை, பி-ம்:_1 தடவினார். 
என்றும். 3மாழ்டு, இஇரி, மாதி. 4சாரிபோனார், அதிபோரானார். (௨௫௨௭)



கழு. கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௩௬,மையொடும் பகைத்து நின்ற நிறத்இனான் 1வயிச மார்பிற் 
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் 3புகுக்து மோத 
வெய்யவ னதனைத் தண்டால் விலக்கினான் விலக்க லோடுங் 
கையொடு 3மிற்று மற்றக் கதைகளக் 4டந்த தன்றே, 

. (இ-ள்.) பொய்யோடுபகைத்துநின்ற குணத்தையுடையவனான அது 
மான்;---அஞ்சன த்தோடு பகைத் துகின்ற நிறத்தையுடையனான [மிசக்கரியவ 

னான] அகம்பனுடைய உறுதியானமார்பிலே (தண்டுகொண்டு) புகுந்து 

மோத,--கொடியஅகம்பன், ௮அந்தமோதுதலைத் தண்டாயு தத்தினால் விலக்கி 

னான்; விலக்யெவுடனே அர்தக்கதாயுதம் (பற்றியிருந்த வலக)கையுடனே 

இற்றுப் போர்ச்சளத்தில் விழுர் கிட்டது; (எ - று.) 

தண்டாயுதம்மோதுதலைத தண்டாயுதத்.தினால் விலச்கப் பார்ச்சு, அவ் 

விசையைச் தாங்சமாட்டாமல் சண்டாயு தத் துடனே அதனைப்பற்தியகையும் 

இத்றுவீழ்க் கிட்ட தென்பதாம். பி-ம்:-1வயிரத்தோண்மேற்.3புசன்று.3 அற்று. 

'4சண்டது. (௩௫௨௮) 

௧க௩௭.கையொடு தண்டு 17நீல்கக் கடலெனக் கலக்க 2முத்ற 
மெய்யொடு நின்ற3வெய்யோன் மிடலுடை யிடக்கை *யோச் 
ஐயனை யலங்க லாகத் தடி.த்தன னடித்த லோடும் 
ஒய்யென வயிரக் குன்றத் அருமினே நிடித்த 6தொத்த. 

(இ-ள்.) (வலச்) கையுடனே சண்டாயுதமும் நீல்கிவிட, சடல்போலக் 

"கலக்கமு.ந்ற உடலோடுகின்ற கொடியோனான அகம்பன், வலிமையுள்ள 

இடச்கையை யோங்கி அநுமானை மாலைபூண்ட மார்பில் அடித்தான்; அடித்த 
லோடும், திடீரென வயிரக்குன்றத்து ஆணிடியிடி த்ததை யொத்இருந்த அ; 
(எ-து.--பி-ம:-_18ீங்இ, உற்று. 3வீரன். *வீசி. 5மெப்யொளிர். 6ஒத் 

தான், ஒப்ப. (௨௫௨௯) 

௧௩௮.அடி.த்தவன் றன்னை கோக்க யசனியே நனைய தண்டு [ன 
பிடி.த்துகின் றேயு/ மெற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற் றென் 
மடி.தீதுவா 2யிடதக் கையான் மார்பிடைக் குத்த 3வாயாற் 
குடி.த்துநின் றுமிழ்வா *னென்னக் கக்னென் ச்குருதி வெள்ளம். 

(இ-ள்.) (துமான்), பேரிடியையொத்த தண்டாயுதத்தை(ச் தான்) 
பிடி த்துகின்றாலும்,(தன்னை) அடி த். தவனைப்பார்த் (இவன்) வெறுங்கையான்: 
-(இவனைத்தண்டுசொண்டுஅடி த்தல்) அதருமமாகும்? என்றுகரஇ (தண்டு 
கொண்டு) மோதா தவனாய், வாயைமடி த் து (அர்த அகம்பனைப்போலவே) 

'இடச்கையினால் (அவன்) மார்பினிற் குத்த, (அவ்வரக்சன்) இசத்தப்பெருக் 
சை வாயால் (முன்னம்) குடித் துகின்று (இப்போது) உமிழ்பவன்போலச் 
கக்கினான்; (௪-.று.)--பி-ம்:--1ஆந்ரான். இட ததகையான், இடச்கையானை, 
3வாயிற். *போல, 5குரு திகொள்ள, குருதிச்கொள்ளை. (௨௫௩௦) 

க௩ கூ.மீட்டுமக் கையால் வீசச் செவித்தலத் 1தெற்றி 2விட் 
3 ௫ 0) ௪ ௫ . ழ்த்தான் கூட்டினா னுயிரை விண்ணோர் குழா தஇடை யாக்கர் கூட்டங்



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௦௫. 

- காட்டில்வாழ் விலங்கு மாக்கள் கோளரி *4கண்ட வென்ன “ 
ஈட்டமுழ் 5றெதர்க் 5 வெல்லா மிரிர்தன இசைக ளெக்கும். 

(இ-ள்.) மறுபடியும்(அநுமான்) ௮ர்,ச(இடச்)சையாலேயே (அகம்பணை) 
யோங்கி5 சாதினிடத்துமோ இ(க£ழ்)வீழ்த் தி, அவனுயிரை வானவர்கூட்டத்' 

இற் சேர்த்தான்; (இ.துவரையிற்) கூட்டமாசப்பொருந்தி ௪ திரிட்ட அரச்கர்' 

கூட்டமெல்லாம், (அப்போது) காட்டில்வாழ்கின்ற திர்யக்குக்களாகயெ மிரு 

கங்கள் வலியசிங்கத்தைக் சண்டனபோல எல்லாத்திசைகளிலும் நிலைகெட் 

டோடின; (௪ - நு.)--பி-ம்:-..1எ.ற்ற. 3வீழ்க்தான். 3கூட்டினார். *சண்டது. 

5எதிர்ந்தது. - (உ௫௩௧) 

௧௬௦. இலட்சுமணனம்பால் அரக்கச்சேனை மாளூதல். 

.2 மாண்டன ஸகம்பன் மண்மேன் மடித்தன நிருதர் சேனை 
1மீண்டனர் குரக்கு விர் விழுக் கன சினக்கை வேழம் 
தாண்டின கொடித்தே ரற்றுத் அணிக்தன தொடுத்த வாசி 
ஆண்டகை யிளைய வீர னடுசிலை பொழியு மம்பால், 

(இ-ள்.) அசம்பன் மண்மேல் மாண்டுவிழுர்இட்டான்; நிருதர்சேனை: 

களும் (மண்மேல்) மடிந்தன; குரக்குவீரர் மீண்டார்கள்; ஆண்மைச்குண 

முள்ள இலட்சுமணனுடைய வில்லிலிருச்.து வெளிப்படுகின்ற (பசைவரைக்) 

கொல்லும் அம்புகளால், செம்பொருச் இய கையையுடைய வேழங்கள் (உயிர் 

மாண்டு)விமுக்தன;(அரக்கர்) தூண்டிய கொடித்தேர் அத்றுப்(போகப்)பூட்டிய 

வா௫ிகள் அுண்டுபட்டன: (௪ - று.)--அநுமான்செய்சை அ௮வனுக்குஉரிய' 

,இக்காகயெ ஒருபச்சத்து ஈடச்ச,இலட்சுமணன் தென்மேற்குத்திச்ெ பகைவர் 

சேனையையொநழித்துச்கொண்டிருர்சானென்சு. இவ்விஷயம் ௮டுத்த இரண்டு 
பாடல்களினால் விளங்கும்,பீ-ம்:--1மீண்டனகுரங்குவெள்ளம்.3கொடி த்.இண் 

டேர்ச டளைக்சையம்பொருப்பு, கொடித் திண்டேர்கடணிச்சனபொருப்பு, () 

௧௪௧, இலக்குமணன் ழதலியோரைப்பற்றி ஒன்றுந்தேரியாமையால் 
அநுமான் துயநறுதல். 

ஆர்க்கின்ற கூலுங் கேளா னிலக்குவ னசனி யேற்றைப் 
£பேர்க்கின் உ சிலையி னாணின் பேரொலி கேளான் வைசர் 
யோர்க்கன்ன லுற்ற தென்ப 4 துணர்சக்இில னிசைப்போ ரில்லைப் . 
போர்க்குன்ற மனைய தோளா 5னனையதோர் பொரும லுற்றான், 

(இ -ள்.) இலக்குவன் ஆரவாரிக்இன்ற குரலையும் கேளா தவனும், (அவ. 
னுடைய) பேரிடியினொலியையும் அடக்சவல்ல வில்சாணியின்பேரொலியை 
யும் சேளாதவனும்,வீரரில் யார்க்குத் துயரம் நேர்ச் துள்ள தென்பதை இசை 

ப்போரில்லாமையால் உணராதவனுமாய் போர்செய்யவல்ல குன்றத்தையொ- 

தீத தோளையுடையவனான அநுமான் அல்வாரானதொரு [மிசவும்.௮.இ௧ 

மான] துன்பத்தை யடைநச்தான்; (௭ - று.)---சலபிர இகளில், இச்செய்யுள், 
இலக்குவனைப் பாதுகாச்ச வைத்திட்டு அஸ்திரபூசைசெய் gare சென்ற 
ஸ்ரீராமன் மீண்டுவர்ததும், சேனைச்சாவலனாச நியமித்தச்சென்௦ இலட்ச 

*14
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மணனது. குரலொலிமுதலியன ஒன்றுஞ் செவிப்படாமையால் அவ்விராமன் 

வருச்தனானென்பதைச் தெரிவிப்பதாக ௪௮௮-ஆம்பாடலுக்குப்பின் அமைச் 

துள்ளது. பி-ம்:--1போர்ச்கின் ற...சராணித்போரொலி. வீரன். 3ஆர்க்ூன் 

னது.ற்றதென்பது, யார்க்னெனலுற்றததென்ன, ஏற்கன்றதுற்றதென்ப௫, 

யார்ச்சன்னலுற்றசென்னாு,ஈர்ச்சன்றதென்னையுற்றத. 4உணர்கிலன்,அதி 

இலான். 5இனையதோர், வெய்யதோர். (௨௫௩௩) 

௧௪௨.--அங்கதன்ழதவியோர் அரக்கர்பேநஜ்சேனையில் 

வேததாஜ் சேன்றிநந்தமை. 

வீச நிருதர் சேனை வேலையிற் றென்மேற் றிக்கின் 
யோசனை யேழு சென்றா னங்க னைவலுக் கப்பால் 
ஆசையி னிடட்டி சென்றா னரிகுல,த் 3தலைவ னப்பால் ‘ 
ஈசனுக் களைய விர னிடட்டிக்கு மிரட்டி சென்றான். 

(இ-ள்.) வெகுதாரம்பரவியிருக் த ௮ரக்கர்சேனையாகிய கடலின் தென் 

... மேற்குத்திச்சாச அங்கதன் ஏழுயோசனைதாரஞ் சென்திருந்தான்; குரங்குக் 

“” குலங்சட்கு௮ரசனான சுகரீவன்,அவ்வங்கதனுக்குஅப்பால் அத்.திக்கில் இரட் 

உ. டிப்பாச [பதினான்குயோசனை அரஞ்]சென்றான்; ஸ்ரீரா மனுச்குஇளையவனாகய 

். இலட்சுமணன், (சுக்கிரீவனுக்கும்) அப்பால் சான்குமடங்குதூரம்[ஐம்பத்தாறு 

யோசனைஅரம்] சென்திருந்தான்; (எ - று.) _-பி-ம்:--1வீ௫ினான், வீ௫னார். 

அதனுக்கு. 3௮ரசன், மன்னன். முதலடி தவிரமற்றைமூன் றடிகள்*$ஓசனையெ 

. முந்துசென்றானறிகுலமன்னனுப்பால், ஈசனுக்களைய...சென்ரான், நீசரைத் 

தொலைத் துநீலனோசனையாறுசென்றான்?? என்று ஒருபிரதியிற் காணப்படு 
. இன்றன ‘ .... (௨௫௩௪) 

க ௧௪௩.---அநுமான் தனக்தம் இலக்தமணனுக்கும் 
ஸ் டமண்டூழன்றுகாவதமீநக்குமாறு சேர்தல். 

் மற்றையோர் நாலு மைந்தும் யோசனை மலைந்து புக்கார் 
கொற்றமா ௬இயும் வள்ள லிலக்குவ "னின்ற சூழல் 
முற்றின னிசண்டு மூன்று காவத மொழியப் பின்னுஞ் 
சுற்றிய சேனை நீர்மேத் 3பாசபோன் *மிடைக்து துன்ன. 

௨... (இ-ள்.) மத்றைவானரர்கள் போர்புரிர்து காலும்ஐக்தும்யோசனை (௮ம் 

*தச்சேனைக்கடலுக்குட்) புகுந்தார்கள்: பின்னும் சு.ற்தியசேனை நீர்மேற் பா௪ 

. போல் கெருங்கிச்ட்ட, வெற்திபொருக்தய மாருஇயும், வள்ளலான இலக்கு 

"வன்கின்ற இடத்திற்கு இரண்டுமூன்றுகாவததாரமிருக்கச் சேர்க்தர்ன்;(௪-.ஐ.) 
பி-ம்:--1நின்றதகொற்றம்,உற்தகொதற்றம்,நின்றுகொத்தம்.3 மு.ற்தின.3பாட 
யின்.॥*மிடைந்துசுற்றி,மிடைர் துதுன்னி, மிடையுக் துள்ளி, மிடையுர் துன்னி, 

௧௪௪. -டளையபேரநமாளைக்கிட்டூமாறு சேன்ற மாந்தி தன் களை நீங்கப் 
் பல்வேறுதறிகளைக் காணுதல். 

இளையவ ஸனின்ற சூழ லெப்துவென் விரைவி 1னென்ஜோர் 
... களைவுவர் தள்ளக் தூண்ட வூழிவெங் காலிற் செல்வான்



கர்ண்டம் ௨௧.--பீரமர்த்திர்ப்படலம் ‘dost 

களைவருக் 2அன்ப 3நீங்கக் கண்டன னென்ப 4*மன்னோ: 
3விளைவன செருவிற் பல்$வே மாயின குகள் 7மெய்யின்:: ' 

(இ-ள்.) (அநுமான், தனக்குக் களைப்புவக் திருப்பவும்) :இளையபெருமா 

ளுள்ள இடத்தே விரைவிற் கட்டுவேன்? என்று ஒர்வருத்தம்வச் து ஊக்கத்தைத் 

தூண்டவே, யுகரர்தசாலத்துச் சண்டமாருதம்போல(விரைந்து)செல்பவளாய், 

(தனது) களைப்புத் துன்பம்நீங்குமாறு செருவில்விளைவனவாகய பல்வேறு 

குதிகளை உண்மையாகச் கண்டான்; (௪ - று.)--என்ப, மன்னோ-அசைகள். 

குதிகள்-இலக்குமணன் போர்செய்வதனால்கிசழ்ச்த' குறிகள்: அவற்றை, மேல் 

ஏழுகவிகளிற் காண்க. பீ-ம்:--1 என்றான், என்னா.3தயரம். 3மீம்கெ.*மாதோ. 
இளையவன். 6வேறுக்கனெகுதிமீது. ?என்ன, மேய, ஏய. - (௨௫௩௬) 

௧௪௫.--இலகத்தமணன் போர்சேய்வதனுல் நீகழ்ந்தகுறிகள் 
ஏழகவிகளிற் கூறப்படும். 

் ஆனையின் கோடும் பிலித் கழைகளு மாரத் தோடு 
மானமா மணியும் பொன்னு முத்தமுல் கொழித்து வாரி 
மீனென வங்கு மிக்கும் படைக்கல மிளிச 1வீசும் 
 பேனவெண் குடைய வாய குருதிப்பே ராறு கண்டான். 

(இ-ள்.) ஆனையின்தந்தங்களையும் பீலிக்குடைகளையும் ஹாரங்களு 

டனே றக்த(பல்வகை) இரத்தினங்களையும் பொன்னையும் முத்துக்களையும் 

கொழித்துச்சொண்டு, நீரில்வாழ்கென்ற மீனென்னுமாறு அங்கும்இங்கும் 

படைக்கலங்கள் விளங்க வீசுன்ற நுரையென்றுசொல்லத்தச்ச வெண்கு 

டையையுடைய அப்படிப்பட்ட குருஇப்பேராற்றை (அறுமான்) கண் 

டான்; (௪ - று.)--பீலித்தழை-வாச்சியமென்பாருமூளர். பி-ம்:--1ஈர்க்கும், 

வீசிப், வீங்கும். மோலைவெண்குடையவாறுமுதிரப் பேரியாறு, கான...பே 
சாறு, ஆனவெண்குடைய வாயகுருகஇப்பேராறு. (உ௫௩௭) 

௧௦௬.௮சைக டோறுஞ் சுற்றி 1மலைகின் ற வேரக்கர் தம்மேல் 
வீசின பகழி 3யற்ற *தலையொடும் விசும்பை முட்டி 
eee னுலக மெங்கு 5ம£ர்வுற வூழி நாளிற் 
காசறு கல்லின் மாரி பொழிவபோல் 6விமுவ சண்டான். 

(இ-ள்.) ஆசைகடோறுஞ் சூழ்ச் துகொண்டு பொருன்ற அரக்கர்களின் 
மேல்.வீஏின பகழிகள்,(தம்மால்) அறுபட்ட தலைகளோடும் விசம்பைமுட்டி, 
ஓசையினால் உலசமெங்கும்அதிர்வுற, யுகார்தகாலத் இலே குற்றமற்ற கல் 

மழைபொழிவனபோல விழுவனவற்றை (௮.துமான்)கண்டான்; (௪ - து.)- 
பி-ப:-1அலைசன்ற,அலைக்கன் ற. 2௮ரச்கன் ஐன்மேல்.3பத்றத், ௮ற்றத். 4தலை 
களும். 5உதிர்வு.ற, தானிறும். 6வீழக். (௨௫௩௮) 

க௫௪எ.மானவே லசக்கர்விட்ட படைக்கல 1வான மாரி . 
அனவன் பகழி சிஃதச் 3இசைதொறும் பொற்யோ டற்ற 
மீனினம் விசும்பி னின்று 3மிருளுக விமுவ போலக் 
கானகம் தொடர்ந்த தீயிற் சுடுவன பலவும் சண்டான்.



£05; ்.. தம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) (அன்றியும், அநுமான்),--பெருமைபொருக்திய வேற்படையை 

புடைய அரக்கர் விடுத்த படைச்சலமாகய வானமாரிகள்,--(பொருதற்குப்) 

பபொருச்தியயனான இலக்குமணனுடைய பகழிகள் (தம்மேற்) படுவதனால் 

இக்குக்கள்தோறும் தீப்பொறியோடும் ௮ற்றனவாய், ஈட்சத் இிரச்கூட்டங்கள் 

விசும்பிலிருர் து இருள்செட வீழ்வனபோல (விழுவனவா௫), காட்டில் 

தொடர்ச் ததீப்போல சுடுபவை பலவற்றையும் கண்டான்)(எ-று.)--பி-ம்:-- 
1ஆனவாரி. 3பொதியொடுர் திசையோடற்ற, தசையொடும்பொதியோடற்ற. 

3மீச்செலவீழ்வ. (௨௫௩௯) 

௧௪௮,அருளுடைக் குரிசில் வாளி 1யக்தர மெங்குர் 2தாமாய்த் 
தெருளுறத் தொடர்ந்து *விரச் செல்வன தேவர் காண 
5இருளுடைச் சடலை6யாடு மெண்பயத் தண்ணல் வண்ணச் 
சுருளஞுடைச் சடையின் கற்றைச் சுற்றெனச் சுடர்வ கண்டான். 

(இ-ள்.) (மற்றும்அநுமான்),--அருளையுடைய ஆண்களிற்சிறர்.த 
வனான இலக்குமணனுடைய அம்புகள் ஆசாயமெங்கும் தாமேயாய் (யாவரும்) 
உணரும்ப:ி தொடர்ச்சியாக வீசப்பெற்றுச் செல்பவை,---இருண்ட மயானத் 
திலே தேவர்காண ஆடுகின்ற எண்புயங்களையுடைய சிவபெருமானின் அழ 
கியசுருளுதலைச்சொண்ட சடைக்கற்றைச்சுற்றெனச் சுடர்பவற்றைக் கண் 
டான்; (௭ - ு:) 

இலச்குமணனுடையஇப்போதைய யுத்தம் கறுத்தஇரவில் ஈடப்பதனால் 
அவ்விரவில் ஒளிரும் வாளிகட்கு உவமை கூறுவார், இருளுடைச்சுடலை 
யாடும் அண்ணலின் சடைச்கற்றையைச் கூதினார்: விஷகண்டனாதலால் *இரு 
ஞூடையண்ணல்”என்றாரெனினுமாம், பி-ம்:1பரச்திட, கோனாய். 3துரச்த. 
*வீசச். 5இருளிடைச், அருளுடைச், 6ஐடும். (௩௫௪௦) 
,௧௪௯.கெய்யுறக் கொளுத்தப் பட்ட கெருப்பெனப் பொருப்பி Cea 

மெய்யுறக் குருதித் தாரை விசும்புற விளங்குகின்ற [கும் 
ஜேயனிக் கங்குன் மாலை 3யரசென வறிந்து காலம் 
கைவிளக் கெடுத்த தென்னக் கவந்தத்தன் காடு கண்டான். 
(இ-ள்.) வானத்துற(ஒங்கி)விளங்குகன் ற ஐயனான-அ௮.நுமான்; மெய் 

பொருர்தக் கொளுத்தப்பட்ட நகெருப்புப்போன்று மலைபோலதய்ககிற்கும் 
உடலிலே குருதித்தாரை பொருந்த, (அதனால்),இர்தக்கல்குலான த இரவுக்கு இஜரசன் என்று அலிந்து காலம் சைவிளக்குப்பிடித்சாற்போலத்தோன்றச் 

் கவர்தக்சாட்டையுங்கண்டான்; (௭ - று.)--மலைபோன் உடலிலே குருதித் 
தாரைபொருந்துவது சாக்ஷ்ஸைய்காரம்ஈகடப்பதனால் அவ்விரவு சல்கு ற் கரச 
ஏன்றுகொண்டு காலம் கெய்யிட்டெரிக்குங்கைவி 
கனமான கவர்தங்களை அநுமான் சண்டானென்ச. பீ-ம்:--1விளல்கின் ஐ. 
வையசங் 3ஒன்றவர திர் துவர் தச், ஆமென வறிர் துவச்த, அச்செனவறிந்துகா 
லன், ஆச்செனவதிர் துவந்த, (2. Ges) 
௧௫௦. ஆளெலா 1மழிந்த தேரு மானையு மாடன் மாவும் 

காளெலா மெண்ணி.னாலுச் தொலைவிலா நோ தகின்றித் 

எக்குப்போல்தோன்ற; ௮ம் |



கண்டம் . கக-பிரமாத்திரப்படல்ம் ௧௦௯ 

3தாளெலாகங் குலைய வோடி.க் இரிவன *தாங்க லாற்றுங் 
கோளிலா மன்ன  6னாட்டி ந் குடியெனக் குலைவ கண்டான், 

(இ-ள்.)-(அன்தியும் அதமான்),--(தம்மீது இருக்கப்பெற்.ஐ) வீரரெல் 
லாம் அழியப்பெற்ற தேரும் ஆனையும் ஆடுர்தன்மையுள்ள குதிரைகளும், 

காளெலாமெண்ணினாலும் (தம் வாழ்காட்கு) அழிவுஇல்லாத (தம்) தலைவரை 

யில்லாமல்,காளெல்லாங்குலையுமாறு ஐடி த்திரிவனவாய், தாங்கு தலைச்செய்யும் 

கொள்கையில்லாத மன்னவளுட்டிலுள்ள குடிசள்போல அழிவனவற்றைக் 

சண்டான்; (எ - று.) 

அழிர்திடாமல் வெகுகாள் வாழ்ச் இருச்சக்கூடியவர் தேர்மு தலியவற்தின் 

நாத ரென்பது, ₹சாளெலாமெண்ணினாலுக் தொலைவிலா நாதர்? என்பதன் 
கருத்து. இளி, மிசப்பலவுள்ளன என்றகரு,ச் அப்பட தேர்முதவியவற்றை ₹கா 
'ளெலாமெண்ணினாலுக் தொலைவிலா” என்றராரெணினுமாம். பி-ம்:--1இழக்த, 
கோகரீகத். 3தோளெலாங். 4 அ ரசன்றானும். கோளுலாம். 6ாட்டுக், (௩௫௪௨) 

௧௫௧. Nader ono si lord aun ofl ay மும்மை வீசி 
மடல்கொளு மலங்கன் மார்பன் மலைக் இட 2வுலக்து மாண்டார் 

உடல்களு முதிர நீரு 3மொளிர்*படைக் கலமு 5முற்ற 
கடல்களு நெடிய கானும் கார்தவழ் மலையும் கண்டான். 

(இ-ள்.) (மத்றும் ௮நுமான்),--இதழைச்கொண்ட பூமாலையை யணிகர்த 
மார்பையுடையனான இலட்சுமணன் வலிமைசொண்ட அம்புமழைகளை மழை 
யைக்காட்டிலும் மும்மடங்கு வீசிப் போர்செய்திட்ட தனால், உயிரொழிர் அ 
மாண்டவரான அரக்கரின் உடல்களும் இரத்தகீரும் விளங்குச்ற படைச் 
கலங்களுமாகப் பொருக்திய கடல்களையும் நெடிய சானகத்தையும் மேகந்தவழ் 
இன்,௰ மலையையும் கண்டான்; (௪-று.)---உடல்களை மலையாகவும்,உ இரகிரைக் 

- சடல்களாசவும், படைச்சலங்களைச் சானாகவுல்கொள்க, பி-ம்:-1 வானின் 
மாரியின், மாரிவாளினும். உலைக்தோர், உலைச் த, அலைச்து.3உடைப்,மிடை, 
மிடல், 4படைச்சலக்கம், படச்சலச்சம். 3இ.றற, Car ape. (௨௫௪௩) 

௧௫௨. அனுமான் இலட்சுமணனது நாணொலிகேடீடூ மகிழ்சீசியாற் 
பேராரவாரத் சேய்தல். 

- சுழித்தெறி யூழிக் 1காலிற் ௮ருவினன் தொடருக் தோன்றல் 
3தழிக்கொண்ட குருதி வேலை தாவுவான் றனிப்பே ரண்டல் 
இழித்தது கழித்த தென்னு காணரு மேறு கேட்டான் 
3௮ழிச்தகொழி காலத் தார்க்கு மார்கலிக் சட்டி யார்த்தான், 

(இ-ள்.) சுழித்தடிக்க் ற யுகார் காலத்துக் சாற்றுப்போலத் தேடித் 
தொடர்பவனும் தழுவிக்கொண்ட இர்த்தக்சகடலைத்தாவுபவனுமாயெ ஆண் 

_ களித்தெச்த அநுமான்,தனித்த பெரிய ௮ண்டத்தசைச் இழித்தது இழித்தத? 
என்றுசொல்லத்தச்க ராணியின் பேரோசையைச் கேட்டு, (உலகத்தையெல் 
லாம்) அழிச்தொழிச்கின் ற சற்பாக்தசாலத்து ஆரவாரிச்சின்ற சடலினும் இரு 
மடங்கு: ஆரவாரித்தான்; (௪-௮.)--பி-ம்:ஃ--சாலத்துருமென த்தொடர்க்து
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தோன்றத்; தேழீஇச்கொடு, தழிச்கொடு, : தழீஇ.த்தழீ. 3அழித்தொழில்லீர 
ரார்க்கும்... . (௩௫௪௪) 

௧௫௩.---அனுமான் இலட்சுமணனைக் கண்டூ தழவுதல். 

ஆர்்.த்தபே ரமலை கேளா வணுகின னனும 1னெல்லார் | 
வார்்த்தையுங் கேட்க லாகு மென்3றக மகிழ்ந்து வள்ளல் 

். 3போர்ப்பதன் முன்னம் வக்து வணங்கினன் விசயப் பாவை 
*தூர். த தனை யிளைய வீரன் 5ரழுவின னினைய சொன்னான். 

(இ-ள்.) (வில்காணி) ஒலித், பெருஞ்சத்தத்தைக் சேட்டு, அருமான், 
(இலட்சுமணனைக்) கட்டியவனாக, (இணி)எல்லார்செய்தியும் கேட்டல் கூடு 

மென்று, மனம$ழ்க் து, உதாரகுணமுள்ளவனான அவ்விலட்சுமணன் பார்ப்ப 

தீற்குமுன்னம் வச். து௨ணங்்கனொன்: விசயமங்கையின்' ஆசைகாயகனாஇய அது 

மானை இளையபெருமாள் தழுவினவனாய் இவ்வார்த்தைகளைச் சொன்னான்; 

(எ - று.)--இளையபெருமாள் சொல்லியதை மேத்கவியித் சாண்க. பி-ம்:-- 

1எல்லா. உேளம்.3பார் ததனன்...,பார்த்தவன்முன்னஞ்சென் றுபணிர் தனன். 

*தார்த்தனன், தீர்த் தனை. 5தழுவிகின் று. (உ௫௪ட) 
௧௫௪.---இலட்சுமணன் அநுமானை வானரவீரர்களைக்தறித்து வினவுதல், 

அரிகுல வீர ரைய யாண்டைய ரருக்கன் மைந்தன் 
1பிரிவனைச் செய்த தெவ்வா றங்கதன் பெயர்க்த தெங்கே 
2விரியிருட் பாவைச் சேனை வெள்ளத் து3விளைக்த தொன்றுக் 
தெரிகிலெ னுரைத்த யென்றான் *சென்னியிற் கையன் சொன்னான், 

(இ-ள்.) (ஐயனே! வானரகுலகீரர்கள் எங்கேயுள்ளார்? சூரியகுமார 
_.. (னான சுக்கிரீவன் உன்னைப் பிரிக்தது எவ்வாறு? அங்கதன் சென்றது எங்கே? 

் விரிர்தஇருளிலே. கடல்போன்ற சேனைவெள்ளத்திலே விளைந்தது ஒன்றும் 
. அறிந்திலேன்; சொல்வாய்? என்று (இலட்சுமணன் )வினவினான்;(௮னுமான்) 
சிரசித்கூப்பியகையையுடைய வனாக கூறலானான்; (எ - நு.)-அதுமான் 

- - கூறுபவற்றை மேலிரண்டுகவிகளிற் காண்க, பி-ப்:--1 திருவினைசெய்தமீல 
_ னங்கதன்பேர்ச்தது. 3விரியருட்பரவைவேலை. 3விளைக்த, விளைத்தது. 4சென் ' 
னிமேந். (உ௫௫௪௪) 

௧௫௫.---தானும் ஒன்றும் அறிந்தி லாமையை அநுமான் தேரிவித்தல். 
A போயினார் போய வாறும் போயின தன்றிப் போரில் 

ஆயினா 1ராய தொன்று மறிக்இல னைய யாரும் 
மேயினார். மேய போதே 3$தரியலாம் விளைக்த தென்றான் 
ரதா யினான் வேலை யோடு 3மயிக்தரப் பரவை தன்னை. 
(இ-்.) கடலினுடனே ஐர்திரவியாகரணமா௫யகடலையும் கடச் தவ 

னாகிய அ.தமான்;-- (இலக்குமணனைகோக”),--ஐயனே! ( ஓடி.ப்)போயினார் 
(போனபடியும், (ஒடிப்)போன தன்றிப் போரிலே சென்றவர் அடைச்தவகை 
யையும் சிறிதும் அறிர்திலேன்: யாரைப்பத்தியும் சென்றவர் மீண்டுவச்தபோ , 
தே விளைச்தது அதியமுடியும்' என்றான்; (எ - &)—9-b:-1. gwar gia,
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3அனைய, 309 shay 515 *O தரியுறும். 4தாயினார்வேலையொன் றுதாயினான்பரவை 

9 யோடும்.5இச் தியப்பரவைதன்னை...பரவைத்தானை.. பரவைதானே. (6௫௪௭) 

. ௧௫௬.--உன்றுமறியாதபடி மனமயக்கந் தோன்றியதை விலக்தம் 

உபாயத்தை அநுமன் கூறுதல். 

மந்தர முளதா லைய வுணர்வுறு மாலைத் தஃ துன் ் 
இந்தையி னுணர்க்-து 2செய்யற் பாத்றெனிழ் செய்தி தெவ்வர் . 

தர இர 3மிதனைத் தெய்வப் [படையினாற் 3சமைக்கி னல்லால் 
எந்தைநின் னடியர் யாரு மெய்தலர் நின்னை யென்றான். 

(இ-௬்.) ஐயனே! (இகைப்புரீம்9) உணர்வைப்பொருக் துச் சன்மைய 
தான உபாயம் உள்ளது;௮ஃது உன்சச்தையினாலே உணர்ச் துசெய்தற்குஉரிய 

தாதலால்,செய்வாய்;(ஈம்)பகைவர்தச் இரத்தால் சேர்ச்த இம்மதமயக்கத்தைச் 

கெய்வப்படையினாற் போகஇனாலல்லாமல், எந்தையே! கின்னடியார் எவரும் ' 
கின்னை (உணர்வுபெத்று) அடையமாட்டார்? என்று (அதநுமான் இலட்சுமண. 
னிடம்)தெரிவித்தான்; (௪-று.)--பி-்:--1மாலைகாறும், மாலைதானும்,மாலைத் 
தொன்றும்.சசெய்யற்பாற்தினி.3அ.தனைத்.4படைகளாற். 5சமைப்பின். (0) 

௧௫௭.--டஓலட்சுமணன் அநுமான் சோல்லைக்கேடீடூப் 

பாசுபதாஸ்திரத்தைத் தோடூத்துவிடுதல். 

அன்னது புரிவ னென்னா வாயிர நாமத் தண்ணல் 
தன்னையே 1 வணங்கி வாழ்தஇச் சரக்களை ச் தெரிந்து வோக்இப் 
பொன்மலை வில்லி னான்றன் படைக்கலம் பொருக்த 3வேக்தி 
மின்னெயிற் ஐரக்கர் தம்மேல் 4விதனான் வில்லின் செல்வன். 

(இ-ள்) வித்றொழிற் செல்வத்தையுடையவனான இலட்சுமணன்,--₹அத 

னைச்செய்வேன்'என்றுசொல்லி, ஸஹஸ்ரகாமத் 'துகச்குஉரியவனான ஸ்ரீராமனை ' 

யே வணங் வாழ்த்திவிட்டு, (பிறகு)அம்புகளைச் தெரிந்து எடுத்து மேரு 
மலையை வில்லாசச்கொண்டவனான செவபெருமான அஸ்இரத்தைப் பொருச் 
தச்செய்து ஏச்தி, மின்னல்போன்.ற எயிற்றையுடைய அரச்கர்மீ து வீசினான்; 
(எ-று.)--சிதர்தபாணக்கஸிற் பாசுபதாஸ்திரத்தை அபிமச்திரித்து இலட்ச 
மணன் அரச்சர்மீது விடுத்தா னென்க. பி-ஃ:--.1தொழுது. தோங்கி. supe. 
telcos, (௨௫௫௧) 

௧௫௮--இலட்சுமணன்விடத்த பாசுபதாஸ்திரத்தினல் 
அரக்கர்படையேரிய இநளோமிீதல். 

முக்கீணான் படையை மூட்டி விடுதலு மூங்கிற் காட்டிற் 

புக்ககோ ரூழித் தீயித் 1புறத்தனோ ருருவும் போகாது 
3௮க்கணச் தெரிந்து விழ்க்த தரக்கர்தஞ் சேனை யோழி 
இக்கெலா *மிருளுக் தீர்ந்த தேவரு 5மயக்கக் இர்ந்தார். 

(இ-ள்.) சவெபெருமானுடைய அஸ்திரத்தை (இலட்சுமணன்) தொடுத்து 
விடுதலும், மூங்கற்காட்டிலே புச்சகான ஓர் ஊழித் போலப் புறத்தே ஒரு 

- பொருளும் போகாமல் அரச்சர்சேனைக்கடல் அ௮ச்சணத்தில் கானே எரிச் துவீழ்



௧௧௨ கம்பராமாயணம் யுத்த. 

ந்தது: இக்குக்களிலெல்லாம் இருளும் கீங்கற்று; வானரர்யாவரும் அதிவுமயக்' 
கச் தீர்ச்தார்; (௭- ௮.) தீர்ச்ச தேவரும்என்று பிரிப்பாருமுளர், பி-ம்:-- 
1புதத்.இன்...போகா, புறத்தொன்றும்போசாவண்ணம். 3அச்சணத்தெரித் து 

. வீழ்த்தானரக்கர்தம்படையை, ௮க்...வீழ்ச்த... படையை, 3ஆழித். 4மருளுக் 
.. தீர்த்தான். இடுக்சண். (உ௫௫௦) 

௧௫௯.--ம்கோதான் மறையப்போக, வானாரேல்லாம் 
இலட்சுமணனைக் கூடியிடதல். 

தேவர்தம் படையை விட்டா 1னென்பது சிர்தை செய்யா 
மோபெரு மாயை நீக்க மகோதரன் மதையப் போனான் 
3யாவரு மிரித்தா செல்லா *மினமழை கழிய வார்த் துக் 
கோவிளங் களிற்றை வந்அ கூடினா ராடல் கொண்டார். 
(இ-எ்.) (இலட்சுமணன்) பாசுபதாஸ்இிரத்தை விடுத்சானென்பதை 

ட யதிச்து கீருநிறமாசவக்த பெருமாயை நீல்விட, மகோதரன் மறையப்போ 
* மிட்டான்; கிலைகெட்டவரா௫யெ யாவரும்,தொகு,.பான மேகமெல்லாம் பின் 
' னிடும்படி யாரவாரித்து இளையபெருமாளை வச் கூடி ஆட ல்புரிந்தார்; (௭-ற.) 

பிம்: என்ப தஞ். மோாபெருக்தேரினின் ற, மாவரு மாயைக£ங்க,.3ஏவரும். 
*மேன்மழையென்ன, இனமழையிரிய. (2-@@s) 

௧௬௦--இலட்சுமணன் வானாசீசேனேயோடு OF DFP ESS ave 
யாவர்க்குர் ீதி லாமை கண்டுகண் டுவகை யேறக் 
தேவர்க்குச் தேவன் நம்பி திருமனத் தையச் தீர்க்கான் ் காவற்போர்க் 3குரக்குச் சேனை 3கல்லெனக் கலந்து புல்லப் 

ந பூவர்க்க மிமையோர் தூவப் *பொலிந்தனன் தூதர் போனார். 
: (Q - a.) தேவதேவனான ஸ்ரீராமன து.இிருததம்பியானஇலட்சுமணன் 
எவர்ச்குர் திதிலாமையைச் செவ்வனேகண்டு உவகைமிக மனத்தில் ஐயர் 
திர்ச்தவனாய், (தன்னுடைய) சாவலாய்ப் போர்ச்குரியதான குரச்குச்சேனை ' கல்லென் றவொவியுடன் (தன்னைச்) சேர்ச்து SOME Ha, மலர்த்தொகுஇ' 
“யைத் தேவர் தூவ, விஎங்கிகின்றான்: (அச்செய்தசொல்ல இராவணனிடம் 

, அவனுடைய) தூதுவர் சென்றார்; (எ- று,)--மி - ம்:--7சண்டுவச் துவசை 
_ யெய்தித்.குரங்க்சேனை. 3சடலெனக்கடி அகூட,கடலெனச்செர்ச் அகற்ற: 
*சீபொலிர்தனர். 

(உ௫டு௨) . ௧௬௧-- தூதர் இராவணனுக்கு அரக்கர்சேனயோழிந்தமையைத் 
தேரிவித்தல். 

இலங்கையர் கோனை யெய்தி யெய்தய Bos srt LAME 
விலங்கினிர் போலும் வெள்ள நா. ற்றையோர் 3வில்லின் வேழக் 
குலல்களி னோடும் கொல்லக் கூடுமோ வென்னக் கொன்றை 
அலங்கலான் படையி னென்ரு ரன்னதே லாகு மென்ளுன், 
(இ-ள்.) இலங்கைக்கு௮ரசனான இராவணனையடைந்து,(தாதர்), Oa pe 

ததையுரைச்சார்; (அதுகேட்ட இராவணன்) நீங்கள் (அஞ்ச) வில



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் தகர 

திட்டீர்போலும்; யானைச்கூட்டங்களுடனே நூறுவெள்ளம் (அரக்கச்) சேனை 

யையும் ஒரு வில்லினாலே சொல்லமுடியுமோ?”என் று வினாவ,*( இலட்சுமணன் 

சேனையெல்லாவற்றையுங்சொன்த .இது நிகழ்ச்தத), கொன்றைமாலையை 

யணிச் த சவெபெருமானுடைய படையினால்? என்று (தூதர்விடை)கூதினார்: 

(இராவணன்) “அப்படியானால் (அரச்கர்சேனை யெல்லாம் அழிர் ததென்ப.து) 

நிகழ்க் இருக்கும்? என்று (தாதுவர்வார்த்தையை இரர்வணன்) உடன்பட் 

டான்; (௪ று.) 

நீல்கள் இலக்குமணனுடையஅம்புக்கு அஞ்சி விலூவிட்டு அவன் சேனை 

. சளையெல்லால் கொன்றதாகச் கூறன் நீரென்ற குதிப்போடு “நீவிர்விலங்க 

னிர்போலும்:வெள்ளநூ.ற்றை யோர்வில்லின் வேழக்குலங்களினோடும் கொல் 

லச்கூடுமோ??என்று வினாவினன் இராவண னென்க.பி-ம்:--18ீல்கள்,£ர்கள். ' 

தோற்றையும். 3வில்லால்லீழக். . (௩௫௫௩) 

௧௬௨. டச்செய்தியை டுந்திரசித்திந்தஉணர்த்துமாறு இராவணன் 

தூதரிடம் கூறுதல். 

தோடவி ழலங்க லென்சேகய்க் குணர்த்துமினென்னச் சொன்னான் 
ஓடினார் 1சாரர் வல்லை யுணர்த்தனர் த ணுக்க மெய்தா 

ஆடவர் இலகன் யாண்டை 3யோனிக லனும னேனோர் 
3வீடணன் யாங்க ணுள்ளா ருணர்க்.துமின் விரைவி னென்றார், 

(இ-ள்.) * இதழ்கள்மலரப்பெற்ற மாலையையணிக்த என்குமாரனுக்கு 

( இச்செய்தியை) உணர்த்துங்கள்! என்று (இராவணன்) கூதினான்; ஒற்றர் 

ஓடி விரைந்து (அச்செய்தியை Qt 97S p26) Lom $I ent sar; (அது 

கேட்ட இக்திரசத்து),--மனகநடுக்கமடைந்து, (தூதரைகோக? ),. ஆடவரில் 

'இலசம்போன் றவனான இராமன் எங்குஉள்ளான்? வலிமையுள்ள ௮ நுமானும் 

மற்றைவானாரும் வீடணனும் எங்கேயுள்ளார்? விரைவில் உணர்த் துங்கள்? 

என்று வினாவினான்; (௭ - று.)--இச்செய்யுள், பலபிர திகளிலில்லை. பி-ம்:-.- 

lens. 2 gar லனோடணிலனேனார். 3வீடணக்குரிசில்யாங்கண் , (௨௫டு௪) 

வேறு. 

௧௬௩.--தாதந் இராமன் ரத;லியோரள்ள இடத்தை டுந்திரசித்தினிடங் 
கூறுதல். 

வக்இல னிராமன் வேறோர் 3மலையுளா 1னுந்தை மாயந் 

_ *தந்தன தெரிவான் போனா னுண்பன தாழ்க்கத் 5தாழா 

எந்தையீ இயன்ற ?சென்ன மகோதா னியாண்டை சீயென்ன 
௮க்தரத் இடைய னென்ன 3விராவணி 10யழூற் நென்றான். 

(இ-ள்.) (இராமன் வக்.இல்லை: (அவன்), வேறோர்மலையிட த அள்ளான்; 

(அரக்கர்)விளைப்பனவாகிய மாயத்தை அதியுர் தன்மையனானஉன்9தியதக்தை 

[விமீஷணன்] (படைகட்கு) உணவுப்பொருள் தாமதிச்சவே (அவற்றைக் 

கொணரப்) போனான்; தாமதியாத [விரை துதொழில்செய்யவல்ல] எக்தை 

யே! இது கிகழ்க்தசெயல்' என்று தோதர்) தெரிவிச்ச, (இக்.கிர9ச் த), ‘war 

° *15



௧௧௪ கம்பராமாயணம் _- யுத்த 

கரனென்பவன் எங்கே?! என்றுவினாவ, ஆகாயத் திடத்தேயுள்ளானென்ன, 

இசாவணகுமாரன் *அழடூது? என்றுகூதினான்;.(௪ - று.) 

‘ சேனையெல்லாம் ஒழிகையில் மகோதரன் வானத்தில் மறைக்திருப்பது 

'தகுதியன்று என்பான் “அழகிது? என்றான். இராவணி - இராவணகுமான்; 

வடமொழித்தத்.திசாச்தகாமம். *தோடவிழலக்கல்??என்ற முன் பாடல் இல் 

லா? ஏ௫சவிற்கசாணப்படும் பாடம் வருமாறு:--1உம்பி,2இராவணன். பீ-ம்: 

_-3மலையினன்.*தச் இர் தர்ப்பான்.5தாழா.5 தீ தியன்றது, 8யென்றது.? என் 

ரன், என்றார். என்றார். இடையாய். 10 அழக த. (உட௫இடு) 

= வேறு, 
3. ௧௬௪--டுதுவும் அடுத்த கவியும் - இந்திரசித்து பிரமாஸ்திரம் விடக் 
ஹ் ர SHS அங்கியில் வேட்டதைக் கூறும். 

கால மீதெனக் 1௧௬ இய விராவணன் கோதல் 
ஆல மாமா மொன்தினை விரைவினி னடைக்தான் 

் மூல வேள்விக்கு வேண்டுவ கலப்பைகண் முறையாற் 
ee கூல 3கீங்கிய விராக்கதப் பூசுரர் கொணர்க்நார், 
ட் (இ-ள்.) *இதுவே (பிரமாஸ்திரம் விடுதற்குஉரிய) காலம்? என்று 

கருதிய இராவணன்குமாரன் [இச் இிரசித் த], பெரியதொரு அலமரத்தினடி 
யை விரைவிணிலடைந்தான்: ஒழுச்சவரம்பைமீ திய இசாட்சசப்பிராமணர், 

பிரதானவேள்விக்குவேண்டி யனவான கருவிகளை முறைபடக் கொணர்ந்தார் 
கள்; (௭ - று.)--இராமனும் விமீஷணனும் இல்லாமையால் ‘stad ஈது” 
என்றான், இக்இிரசித்து. ஸ்ரீமகாபாரதத்தும் ப.தினெட்டாம்போர்முடிவில் 

ஆலமரத்தடியில் ௮சுவத்தாமா பாண்டவரைச்கொல்லுமரது படைச்சலம் 

பெறப் பூசனைபுரிர் ததாக வில்லிபுத்தூரார் கூதியது இங்குச் காணத்தச்சுது.. 
காதல் -காதலன்: ஆகுபெயர். பி-ம்:--1கருஇியிட்டு. மைந்தன். 3மீல்லொ, () 

௧௯௫.௮ம்பி னாற்பெருஞ் சமிதை 1௧ எமைத்தன னைளவில் 
அம்பை மாமலர் 3தூவினன் காரியெட் *சொரிக்தான் 
5கொம்பு $பல்லொடு கரியவெள் ?ளாட்டிருங் குருதி 
வெம்பு வெக்.5சை முறையினிட் டெண்ணெயால் 3வேட்டான். 
(இ-ள்.) (இக்திரசித்து) ௮ம்பிஷ3லயே பெரியசமித் 945 %0 அமைத் 

தான்; அளவில்லாத சிறந்த தும்பைமலர்களைத் தாவினான்; கருகிறஎள்ளைப் 
பெய்தான்; கொம்பு பற்கள் என்ஐஇவற்றோகடிய கருகி 'ஐமுள்ள வெள்ளாட் 

டின் மிச்சஇரத்தத்தையும் வேசச்கூடியவெவ்விய திசையையும் முறையாக 
இட்டு கெய்யைச்சொரிர்து ஐமஞ்செய்தான்; (எ - து... பி-ம்._. அமைத் 

- தனர். 2அனவில். 3தூவினர். *சொரி£தார். கொம்பர்.5பல்லெழும். 7 ஆட்டொ ' 

இங். 8வேட்டார். (௨௫௫௭) 

. ௧௬௯௬.--நற்தறிப்புக்கண்டு, இனித் தனக்த வேற்றிகிடைக்தமேன்று 
பீரமாஸ்திரந்தொடுக்க இந்திரசித்து வானத்தில் நிமிர்தல். 

வலஞ்சு ழித்துவக் 1மெழுக்தெரி ஈறுவெறி வயக்கி 
கலஞ்சு சந்தன பெருல்குறி 3முழைமையி னல்கக்



காண்டம் ௨௧--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௧௫. 

குலஞ்சு ரந்்*தெழு கொடுமையான் 5முறையினிற் கொண்டே 
நிலஞ்சு ரந5தெழும் வென்றியென் றும்பரி ஸிமிர்த்தான் 

க 

(இ-எ்.) அக்னெியானது, ஈறுமணம்விளங்கப்பெற்று வலப்பக்கமாகச் 

சுழன்று வந்து களர்ர்து ஈன்மைசரப்பனவான பெரிபகுதிப்பை முறைமை 

யாகத் தெரிவிக்க, (அரக்கர்)குலத்இ.ற் சுரந்து தோன்றுகின் ஐ கொடுமைகட்கு 

இருப்பிடமான இந்திரசத்அ,--வென்தி போர்க்களத் தனின்று தோன்றுமெ 

ன்று முறைமையால் மனத் திற்கொண்டு (பிரமாஸ் இரந்தொடுக்குமாறு)மேலி 

டத்திே கிமிர்க்தான்; (௪ - று.) 

அக்கினி பிரதட்ிணெமாகச் சுழித்து வீசின், போரில் வெற்தி கைகூடு 

மென்பது, நூற்கொள்கை. எறி - அக்கினி. பி-ம்:--1எரியெழுமுவகையை 

வணங்கி, எழுச்தனவுவகையின்வணவ்கி, 2சறச்தன, செதிர்தன. 3எனகின்று 

நல்கி. 4அன ற். 5வரன்முறைகொண்ட,கிறை.பினிற்கொண்டான்.6உயர்,எழு 

௧௬௭.---இர்திரசித்து தேவர் மதலிய எவநம் உணாஈதவாறு மாயையால் 
வானத்துமதைர்திநத்தல். 

- விசும்பு போயினன் மாயையின் பெருமையான் மேலைப் 
பசும்பொ னாட்டவர் 1காட்டமு முள்ளமும் 3படசா 
3அசும்பு விண்ணிடை யடங்கனன் முனிவரு *மறியார் 
தசும்பு நுண்ணெடுவ் கோளொடு காலமுஞ் 6சார. 

(இ-ள்.) மிச்சமாயையையுடையவனான இரந்திர9த்.து, விசம்பிற்சென் ஐ: 

வஞாய், சஞ்சரிச்குக்தன்மையுள்ள நுண்ணிய நெடியஏரகங்கஞடனே(வெத்தி 

யைத்தருற)சாலம் வரு மவ, மேலைப்பசும்பொன்னாட்டிருப்பவரான தே 

வர்களின்சண்ணும்உள்ளமும் செல்லாத கீர்த்தவலையையுடையவான த் இடை 

மழறைச்தான்; (அவன் அ௮ங்கணிருப்பதை) முனிவரும் அதியாதவராயினார்; 
(எ - று.)--கண்ணுக்குச்சிதிதாகத்தெறியினும் பெரும்பயன்விளைக்கும் இரச 

மென்பார் *நுண்ணெடுக்கோள்' என்றார். சாரஎன்பதற்கு சரரும்வரையில், 

விண்ணீடையடங்கியிருச் தான் என உரைத்தலும் ஒன்று, எ.துகைநோக, 
‘sgl’ என்பது*தசம்பு'என)த் தகரத் துக்குச் சகரம்பெற்றுவர் தத: சஞ்சரிக் 

இன்றஎன்பது பொருள். பீ-ம்:--1உள்ளமும் சாட்டமும். பேதைப்ப, பதைத் 
தார். 3அசும்பின். 4௮தியாத். 5கோலமுஞ். 6சேரர, (௨௫௫௯) 

௧௬௮.---இதுவும், அத்த கவியும்-மகோதரனதுமாயப்போரைக்கூறும். 

அனைய 1னின் றன னவ்வழி மகோதர னறிக்தோர் 
வினைய மெண்ணின ஸிக்தர வேடத்தை 3மேவித் 
3துனைவ லத்*தயி சாபதக் கமுத்இன்மேற் 5ோன்் றி 
முனைவர் வானவ ரவரொடும் போர்செய மூண்டான். 

(Q - &.) ௮ரதஇச் தரத் ௪, (வானத்துஅடம்னெவஞய்) நின்றான்; 
அப்போது, மகோதரன் ஆலோத்து ஒருமாயச்செய்கையைச் செய்யக் 
கருதினான்) (கருதியபடியே), இச்திரவேடத்தைச்கொண்டு, விரைவையும் 

ப



43% கம்பராமாயணம் யுத்த 

பலத்தையுமுடைய ஐராவதத்தின்பீடரிமேல் தோன்தி முணிவர் வானவர் 

என் தஇவரோடுவ் கூடிப் போர்செய்யமுனைக்தான்; (௪ - ஐ.) மகோதரன் 

தான்இக்இரனாகவும், தன் வாகனம் ஐ.ராவதமாகவும், தன்பரிவாரமான 

அசச்சர்சள் வானவரும் இருடியருமாகவும் மாயையால் தோன்றுமாறுசெய்து 

பொருதற்குவச்சனனென்க. பி-ம்:--1கின்றவன். 3மேலா. 3துணைமதத்து. 
4ஐசாவதச்சளிற்நின்மேல். 5தோன்2. 6வான௨ரெவசொடும்...மூண்டான்; 

வானவரோடும்... ... போயதிசயமு தீருர். (௨௫௯௦) 

௧௬௯.அ:ரக்கர் மானிடர் ,சரங்கெனு 1மவையெல்லா மல்ல 

உருக்கனி யோவுள வுயிரினி யுலகத்இ னுழல்வ 

3தருக்கு போர்க்குடன் *வத்துள வாமெனச் 5௪சமைத் சான் 

6வெருக்கொ ளப்பெருக் கலீப்படை குலைக்5.து 7 விலங்கி, 

(இ-ள்.) அரக்கர் மானுடரும் குரங்கும் என்த அவந்றோடு எல்லாம் 

அல்ல. (இப்போது)உலகத் திற்சஞ்சரிப்பனவாய் உருலைப்படைத்த பிராணி 

கள் எவையுள்ளன, அவையெல்லாம் செருச்சசெசெய்கின்றபோர்க்கு' உடன் 
வச் துள்ளனவாம்என்று கருதுமாறு (மாயைகளைச்) செய்தான்; (௮துசண்டு), 

பெரியவானரசேனை அ௮ச்சங்கொண்டதனாற் பின்வாங்கி ஈடும்சலாயிந்று; 

(எ - று.)--பி-ம்:--1இவையெலாமல்லா. யோவுளயாலையுமுலக த்தினுழல்வ, 
.யாவுளவயிரெனவுலகத்்தினுமுலவத்,ஆயுஎயாவையுமுூலசத்தினுலவாத். 35௬ 

க்கும். 4வக்து;அதாமென, வர் சனவாமென. 5சார்க்தான். 06வெருக்சொளாப். 

விளங்கி, வெருவி. (௨௫௬௪) 

௧௭௦.---*இந்திரன் தேவர்முதவியவசோட நம்மீது போநதற்த வாக் 

் காரணம் என்? என்று வானரர் திகைத்தல். 

கோடு நான்குடைப் !பானிறக் குன்றமேற் கொண்டான் 
ஆட விந் இர னல்லவ ரியாவரு மமசர் 

சேடர் சிக்தனை முனிவர்க ளமர்பொரச் சீறி 

ஊடு வக்துற்த தென்கொலோ 2ிபமென வுலைக்தார்.. 

, (இ-ள்.) கான்குதர் தங்களையுடைய (ஐராவதமென்.ற) வெண்ணிதயானை 

 பின்மேலேதிஈடத்துபவன், வலிமைபொருச்திப இக்இரன்: மற்றையோ 

நான (பரிவாரமாக அமைந்தவர்) யாவரும் தேவர்கள்: மிச்சமான வர் say. 

- இந்தனைபுரிகன்.ற இருடியர்: (இவர்யாவரும்) போர்புரியுமாறு 2 ற்ற்க்கொண்டு 

. இப்போரினிடையே வக்துபொருக்தி.பதற்குக் காரணம் என்னையோ!” என்று | 
சொல்லி (வானரர்) வரக் தினார்; (௪ - று) - 

தேவர்கோன் தேவர்முணிவர்களுடனே ஈம்மீ அபோர்க்குவருமாறு காம் 

யாதொருபிழையும் புரிக்திலோமே; அப்படியிருக்க, இவர்கள் பொசவருதற்குச் 

காரணம் என்னே: என்று இகைப்புடன் வருத்தமும் கொண்டார்கள் வானர 
ரென்க. பி-ல்:-1பாகடுங்குன் தின்மேஜ், பானிதக்களித்தின்மேழ். 3ஆம். 0



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௧௭ 

௧௭௧.---இலக்கமணன் ₹ழனிவர்முதவியோர்சினத்துவா யாதுகாரணம்?? 

என்று அநுமானை வினவுதல். 

அனுமன் வாண்முக கோக்க தியை யகதந்றித் 

1 தனுவ லங்கொண்ட தாமரைக் கண்ணவன் ஐம்பி 
வர் வானவர் முனிக்,து3வக் தெய்தயா முயன்ற 

3துனிச ளென்சொலோ சொல்லுதி *விசை$தெனச் சொன்னான். 

(இ-ள்.) சச்சரப்படையை£க்கத் தனுசை வலப்புறத்திற்கொண்ட புண் 

ட£ீசாட்சனான ஸ்ரீராமன து.திருத்தம்பியான இலட்சுமணன் அது: மானுடைய 

ஓரிபொருக்தியமுக த்தைப்பார்த்து “முனிவரும் தேவர்களும் வெந்து (௩ம் 

மேற்போர்செய) வர் துசேருமாறு காம் முயன்றுசெய்த அபராதங்கள் என்னோ? 

விரைந்துசொல்வாய்?? என்று வினாவினான்; (௪ - து.)--பி-ம்:--/தனுவிடம். 

வேக்தேயமர், வந்தெய்தமர். *துணியிது. *புணர்க்தென. (௨௫௬௩) 

௧௭௨.--இவ்வாறு வினுவிக்கோண்டிநக்கையில் இர்திரசித்து 

இலட்சுமணன்மீது பீரமாஸ்திரத்தை வீடூத்தல். 

இன்ன காலையி னிலச்குவன் மேனிமே லெய்தான் 

முன்னை நான்முகன் படைக்கல மிமைப்பதன் முன்னம் 
பொன்னின் மால்வரைக் குரியின மொய்தீதது போலப் 

பன்ன லாக்தா மல்லன 3சுடர்க்கணை பாய்ந்த, 

(இ-ள்.) இவ்வாறுசொல்லிச்சொண்டிருக்கும்போ அ, பழையகான்முக 

ஞாரதுபடையை [பிரமாஸ்தரத்தை] இமைப்பதற்குமுன்னம் இலக்குமணன் 

மீதுவிடுத்தசான்; பொன்மயமான பெரியமலையிலே குருவியினங்கள் கெருங்9 

யதுபோலச் சொல்லத்தரமல்லாதனவான ஒளியையுடையம்புகள் . (அவ் 

விலக்குமணன்) மேனியித் பாய்ச் தன; (௪ - று.)--பி-ம்:---1முன்னம். 26 

இயின மொய்ப்பன போலப், குரிசிலைமேயதுபோலப், 3சுடுகணை, சடுங்கணை. () 

௧௭௩.---இலத்தமணன் பிரமாஸ்திரத்தால் அறிவோடுங்கியயந்த்தல். : 

கோடி கோடிழூ மூயிரல் 1கொடுங்கணைக் குழாக்கள் 
மூடி மேனியை முத்றுதச் சுற்றின மூழ்க 

ஊடு செய்வதொன் marti Bn னுணர்வுபேக் கொடுங்க 
ஆடன் 3மாகரி சேவக மமைக்தென 4வயர்க்தான். 

(இ - ள்.) கோடிகோடி நூருயிரல் சொடியகணைக்கூட்டங்கள் மேணி 

யை மூற்றுற மூடிச் சுற்தினவாய் மூழ்க, அவ்வேளையில் செய்வஇின்ன தென் 

ர பதைப்பதிறி அதியமாட்டாதவனாப்,த் தன்னுணர்வுபோயொடுங்க, வலிய 

பெரியயானை படுக்கையிடத்தில் அடங்கனொாற்போல அயர்க் திருக் சான்; (எ-ஐ.) 

-பி-ம்:..-7சடுகணைக்குழாங்கள், கொடுஞ்சுடர்ச்கணைகள். 20சட்டொ துங்க, 
3வாம்பரி. 4அசைந்கான். (௨௫௬௫) 

௧௭ஈ---அனுமான் பிமமாஸ்திரத்தாறி சோர்ந்து விழதல். 

அனும ஸனித்தரன் வந்தவ னென்கொலீ 1தமைக்தான் 
2இனிய னெற்றுவன் களிம்ந்னோ டெடுத்தென வெழுக்தான்



௧௧.௮ கம்பராமாயணம் யுத்த, 

3தனுவி னாயிரங் கோடிவெங் 4கடுக்கணை தைக்க ர ரக 
நினைவுஞ் செய்கையு மறக் தபோய் நெடுகிலஞ் 5சேர்க்தான். 

(இ-ள்.) அநுமனானவன், (மக்கு) இனியனான இக்திரன் (இப்போது 

வர்.தவனா9, ஈம்மோடுபொருதலாகய) இச்செயலை ஏன் பொரும் இனான்? 
(அவ்விக்திரனை) யானையோடுஎடுத்து எற்றுவேன்? என்று எழுச்தான்: (அப் 
போதுதன்) உடவில் அ.பிரசோடிகொடியகணை தைத்ததனால் நினைவுஞ்செய் 
 கையும்மறச் தபோய் கெடியகிலத்திலேசேர்க்தான்[ தரையில்விழுர் இட்டான்]; 

. (எ-று.)--பி-ம்:-1 அமைத்தான். 3 இனிதினெற்றுவான் சளிற்தினோடெடுத் 

| தென, இணியவுன்களிற்தின்னொடுமெடுச்கென. 3தனுமன், *கணைபலதைப்ப. 
; உற்றான். (௨௫௧௯) 

௧௭௫.---சுக்கீரீவன் பீரமாஸ்திரத்தால் தசையில் விழதல். 

அருக்கன் மாமக னாடகக்1குன்றமொன் றலர்ந்த 
மூறுக்கன் கானக மோ மெனக் குருஇரீர் 3முடுகத் 
*தருக்க வெஞ்சாந் தலைத்தலை 5மயங்னெ 6தைக்க 
7உ ருக்கு செம்பெனக் கண்ணின னெடுகில முத்ருன். 
(இ- ள்) குரியனது சிதர் தகுமானாயெ சுக்கிரீவன், பொன்மயமான 

தொரு குன்றமொன்தில் ' அலச த பலாசங்சகாடாமென்னுமாறு குருஇநீர் 
; விரைந்து (உடலிணின்று) பெருக,செருச்சக் கொடிய அம்புகள் உடலினிடல் 
..சளிலெல்லாம் மாதிமாறித் மைக்க, உருக்னெசெம்புபோன்ற சண்களையுடை 
wag செடுகிலத்து வீழ்ச்இிட்டான்; (௪ - து.)--பி-ம்:--1குள்றிணில், 2ஓச் 
தன வாமென, 3முழங்கத். *தருகஇன். 3மயச்குறத். 6தைப்ப, 7உருக்குஞ் 
 செம்பன. (௨௫௭௪) 

௧௭௬.---அங்கதனும் சாம்பவானும் சாய்தல். 
௮ங்க கன்1பதி னாயிச மயிற்கணை யழுக்தச் 
சிங்க வேறிடி. யுண்டென கெடுகிலஞ் சேர்ந்தான். 
சங்க மேநிய பெரும்புகழ்ச் சாம்பனுஞ் சாய்ந்தான் . 
அங்க மார்பையும் தோளையும் வடிக்கணை துளைக்க, 
(இ-ள்.) அங்ககனென்பவன், (ser ay Serif து) கூரியப தினாயிரவ் 

ணைகள். அழுக் இியதனால் அண்டிங்கம் (தன்மீது) இடிவிழப்பெற்றதுபோல 
_கெடுநிலத்துச் சேர்ச்தான்; (வீரர்) கூட்டத்திலே ஏதிய பெரும்புகழையுடைய 
'ஜாம்பவானும் உயர்ச்த மார்பையும் தோளையும் (இச்திரசித்து விடுத்த) கூரிய 
- அம்புகள் தொளைத்தத$நல்(நிலத்இற்) சாய்ச்திட்டான்; (௭ - து.) _பி-ம:_ 
"1நெடி.தாயிரம், 3 தளைப்ப, தொலைப்ப, தொலைக்க, (௨௫௬௮) 

டர 

௧௭௭.---நீலன் இடபன் பனசன் தழிதன் இவர்கள்ஃயிர்குன்றுதல். 
நீல னாயிரம் வடிக்கணை நிதம்புக்கு 1கெருங்கக் 
கால்னார்முகங் கண்டன னிடபன்விண் கலந்தான் 
YOO யன்ன பகழியாற் பனசனு மேயர்ந்தான் 

'.. கேர்லின் மேவிய கூற்றினாழ் குழுதீனுங் *குலைக்கான்.



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் , ௧௧௯ 

(@ - or.) சீலனேன்பன் ஆயிரம் கூரியஅம்புகள் மார்பிற் புகுக்.து 

நெருங்கவே, யமனார்முகத்தைப் பார்த திட்டான் [இறச்இிட்டான்]; இடபனும் 

வானுலகஞ்சேர்க்தான்; பனசனும் விஷத்தையேயொத்த (இக்.இர௫த்தின்) 

பாணங்சளால் உயிரொடுங்கனான்; குமுதனும் அம்பினாலே விரும்பிவச் 5 

டைந்த யமனால் உயிரெொழிச் தான்; (௪ - று.) 

கோலினால் - செங்கோலோடு: அகொரத்தோடு எனினுமாம். பி-ம்:-- 

1சேடுல். 2அசைர்தான். 3சோலமேனிமால்௨ரையன்ன, கோலின்மேனியன் 

கூறதிஞல். *குறைர்தான். . (௨௫௬௯) 

௧௭௮.---நளன் மயிந்தன் துமிந்தன் கவபன் கேசரி இவர்க:£ மாரூதல். 

வேலை 1கட்டினோ னாபிசம் பகழியால் af [pi Bn oor 
வாலி நேர்3வலி மயிக்தனுக் 3தம்பியு *மடிந்தார் 
கால வெந்தொழிற் கவயனும் வானசங் கண்டான் 
மாலை வாளியிற் கேசரி மண்ணிடை 5மறைக்தான், 

(இ-ள்.) (மலைசொண்டு) கடலைச் கட்டினவனாகய [சேதுபர்தனஞ் 
செய்த] ஈளன் ஆயிரம்அம்புகளால் இறக்திட்டான்: வாலியையொத்த வலி 
மையையுடைய மயிக்தனென்பவனும் (அவனுடைய) தம்பியான அமிச்த 
னென்பவனும் மடிச் தார்கள்; யமன்போற் கொடி யதொழிலையுடைய ways 
னும் வானலோகத்தைப் பார்த்தான் [இறர்தான்];:ஊாலை? பால(த் தொடர்ச்சி 
யாக)வீழ்ச் த அம்புகளினால் கேசரியும் மண்ணில் மறைர் துபோனான்:(இறச்து 
போனான்]; (எ - று.)--போருட்பின் வர நலை:பணி. பி-ம்:--1கட்டவன், தட் 
டவன். 3வரும். 3 மிர் தனும், *மாண்டார். மடிந்தான். (௨௫௭௪௦)“ 

இப்பாடலுக்குப்பின் இலெபிரஇிகளில் பின்வரும் பாடல் காணப்படு 
கின்றது: 

கனக னாயிரங் கணைபட. 1வானிடைக் கைலக்தான் 
௮னக னூின சங்கனு 3மக்கணத் தயர்ந்தான் 
மூனையின் வாளியிற் :௪ தவலி 4யென்பவன் முடி.ந்தான் 
புளையு 5மம்பினிற் நம்பனும் பொருப்பெனப் புரண்டான். 
பி-ம்:--1விண்ணிடைக். கேரர்தான். 3அமர்ச்சளஞ்சார்க்தான்.॥மொய்ம் 

பனும்.5மைக்கிற த தமிர் தனும். “முனையும்வாளெயித்றரச்சனு மொய்யமர்முடிச் 
தான், புனையும்வாளியா ற்றுன்மருடனு மூயிர்புலக்தான்? என்று பின்னிரண் 
ட்டிகள் சிலபிர தியிலுள்ளன. சனகன்??என்றுதொடக்கும் இச்செய்யுள், சில 
பிரதிகளில் ௧௭௪௭-ஆம் பாடலுக்குப்பின்னே காணப்படுன்ற 2. 

௧௭௯.--சதவலி சுசேடணன் வினதன் கேந்தமாதனன் டூடம்பன் 
ததிழகன்என்பவர் இறத்தல். 

விந்த "மன்னதோட் சேதவலி சுசேடணன் வினதன் 
கெர்த மா.தன ஸிடும்பன்வச் ஐதிமுகன் 3ளெர 

~ 423g anteater Cary. gin மூடலஃமுற் றொளிப்ப த் 
த தந்த ௩ல்லுணர் 6வொடுங்கினர் மண் ணுறச் சாய்க்தார்.



௧௨௦ கம்பராமாயணம் யுத்த . 

(இ-ன்.) விச்தமலையையொத்ததோளையுடைய சதவலியும் சுசேடண 

னும் வினதனும் கக்தமாதனனும் இடும்பனும் வலிய ததிமுசனும், பொங்கி . 

மேல்விழுன்ற நீண்ட அம்புகள் கோடி தம்முடைய உடலீத்பொருக் திஒளிக்க, 

தங்கள் தத்களுடைய ஈல்லஅ.றிவு ஓடுங்கப்பெத்.றவராய்ப் பூமியிற் பொருக்த 

வீழ்க்திட்டார்கள்; (௭ - று.)--உடலம்முற்றுஎன்று பிரிக்கவும்இடமுண்டு. 

இச்செய்யுள், சிலபிர திகளிலில்லை. (9-ம்:--1என்னுச். சரபனணில். 3இளரும். 

4 துங்க, 5மு.ற்றுந்தொளைப்ப. 6ஓடுக்கெட. (2-Gers) 

௧௮௦.--மற்றைவாநாரம் உயிந்தன்றிவிழதல். 

1மதற்றை வீரர்க ளி.பாவரும் வடிக்கணை மழையால் 
"சற் றும் வீர்தனர் முழங்குபே ௬இரத்இன் முந்நீர் 
எற்று வான்றிரைக் கடலொடும் பொருதுசென் 3றேற 
ஓற்றை *வான்கணை யாயிரங் குரக்கினை யுருட்ட. 

(இ-ள்.) ஒலிக்கின்ற மிச்ச இரத்தச்சடலானது மோதுகன் தபேரலை 

களையுடைய(£ர்க்) கடலோடு மாறுபட்டுச் சென்று சேருமாறு euupp Apts 

ஆயிரம் அம்புகள் குரங்குகளை உருட்டுதலால், மற்றுமுள்ள வானரவீரர்கள்: 

... எல்லாரும் கூரிய அம்புமழையினால் முழுவதும் [சன்றாக |உயிர்போகப்பெற்ற 

வராயினார்; (எ-.று.)--பி - ம்:--1மற்றும். முத்றும்வீழ்ச் தனர், இத்றவிர் த 

- ஸர். 3எற்ற, ஏதி. *வார்கணை. (௨௫௭௨) 

௧௮௧. -பிரமாஸ்திரத்தால் வானாம் யாவும் உயிரேழிந்து 

பூமியிற் கடத்தல். ் 

தளைத்து வைத்தது 1சதுமுகன் பெரும்படை தள்ளி 
ஒளிக்க மற்றொரு புகலிட 3முணர்கல ௬ருமின் 
வளைத்து 3வித்திய வாசர்யான் மண்ணொடு திண்ணம் 
முளைப்பு டைத்தன *வொத்தன வானர முடிந்த, 

(இ-ள்.) பிரமனுடைய பெருமைபெத்ற அ௮ஸ்திரமானது (ECy) 

வீழ்த்தித் தளைபூட்டியதுபோற் செய்திட்டது: (அர்த ௮ஸ்இரத்.தினின் ஐ) 
தப்புவதற்கு (வானரவீரர்) வேளோர்புகலிடத்தைச் சாணா தவராயினார்; வளைத் 
துக்கொண்டு விதையையிட்டாற்போல் (தம்மீது இச்திரசித்து) இடிபோன்று 

_ விடுத்த அம்புகளினாலே வானரங்கள் மண்ணோடு உறுதியாய்(அ.சைவ த்துகிற்கு 

மாறு) முளையடிக்சப் பட்ட- போன் றனவாய் உயிர்முடிஈ்தன; (௪ - த.)-- 

-பி-ம்;-திசைமுசன். 2இல்லென. 3வீட்டிய. 4அமென. (௨௫௭௩) 

௧௮௨.--தநதியிற்கிடந்த வானரக்கடவின் வநணனை. ் ் 

குவளைக் 1கண்ணியர் வானவர் மடந்தையர் கோட்டி த் 
அவளப் பாரிடைக் *கிடக்தனர் குருஇரீர் சுற்றித் 

இவளக் இழொடு மேல்புடை பரந்திடை செறி.பப் 

பவளக் காடுடைப் பாற்கட. லொத்ததப் பரவை. 

(இ-ள்) குவளைமலர்போன்ற கண்களையுடையவராகய வானுலகத்தவ 

சான தேவமடந்தையர் தலைசாய்த்துத் அவளுமாறு,(இலட்சுமணனும் வானர
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'ரம்)பாரித்டெர் தனர்; (அவர்களுடைய) குருஇறீர் வளைத் தச் மூடனே மே 

; விடத்தும் பரர்து எங்கும் விளங்க கெருங்குதலால்,(அர்தவானரசேனா)சமுத் 

திரம் பவழக்காட்டைக்கொண்ட பாற்கடலை யொத்தது; (௪ - று.)--பி-ம்:-- 

1[கண்ணினை, கண்ணுடை. கோடி. 3இடர்தது. ்... (௩௫௪௪) 

௧௮௩.--வானரர் விநந்தின்ராய்வந்ததுகண்டூ வானவர் உபசரித்துப் 
£பூமியிற்செல்லுக? எனல். ் 

விண்ணிற் சென்றது கவிக்குலப் பெரும்படை வெள்ளம் 
கண்ணிற் 1கண்டனர் வானவர் விருக்தெனக் கலந்தார் 
உண்ணிழ் கும்பெரும் கேளிப்பின ரளவளா 3யுவந்தார் 
மண்ணித செல்லு; ரிக்கணத் தேரயென வலிக்தார்.. . 
(இ-ள்.) வானரச்கூட்டங்களின் பெரும்படைவெள்ளமான அ, வானுல 

கத்துக்குச் சென்றது: வானவர் (அவர்களைச்) சண்ணிற்கண்டவராய், விருந் 
தினர் என்று ஈட்புச்சொண்டு மனத் திற்பொருர்திய பெரும௫ழ்ச்சியையுடை 
யவராய் க்ஷேமம்விசாரித்து உவப்புச்சாட்டி இப்போதே (அரச்சரைச் சொல் 
ஓமாறு)பூமி.பிற்செல்க?என்று வலாற்காரஞ் செய்தார்கள்; (௪-று.)--பி-ம்:-- 
1சண்டவர். 3சளியினர். 3உகச்தார். 4எனுமன த்தார். (௨௫௭௫) 

$ ௧௮௪. இதுவும் அடுத்த கவியும் - கருதொடர்:வானார்களைத் தேவர்கள் 
புனைந்துகூறியதைத் தேரிவிக்தம். 

பார்ப டைத்தவன் படைக்கொரு பூசனை படைத்தீர் 
நீர்ப டக்கட வீரலீர் வரிசிலை நெடியோன் 

பேர்ப டைத்தவற் 1கடி.யவர்க் கடியரும் பெறுவார் 
வேர்ப டைத்தவெம் 3பிறவியாற் அவக்குணா-வீடு, 

. (இ-ள்.) உலகங்களைப் படைத்தவனான பிரமதேவன் ௮ஸ்திரத் துக்கு 
ஒருபூசனை செய்தீர்: நீர் இறத்தற்கு உரியீரல்லீர்:சட்டமைச்த வில்லையுடைய 
'னா9த் இிருமாலென்னும் பேரைப்படைத்தவனான ஸ்ரீராமனது அடியவர்க்கு 
அடியவரும் வேரூன்திய கொடியபிறவியினாலே நேரும் சட்டுப்படுதவில்லாது 
விடுதலையைப் பெறுபவராவர்; (௪ - து.) 

இர்தச்செய்யுளில், நீவிர் ஸ்ரீராமனுக்கு அடியவ ராதலால் பி2வியுடை 
யார்க்கு உண்டாகக்கூடிய துவக்கின்தி இர்த ௮ஸ்திரத்தினின்று விடுதலைய 
டைவீர்நீர் இப்போது பிரமதேவனுடைய ௮ஸ்.திரத்தைக் கெளரவிப்பத.ற்சாக 
இங்கன் இறச்தவர்போன்நீரே யல்லது நமக்குஇறப்புக்டையா என்று 
பொருள்காண்க. இனி,முதலிரண் டடிகளால்:நீர் இறச்கத்தக்கவால்லீர்"என்று 

| வீரசுவர்க்கம் புகுத வானரருயிர்க்கு உபசாரமொழிகூதியதாசவும், “உமக்கு 
-.. இணிப்பிறப்புக்கி௮டையாது: மோக்ஷ்மே' என்ப பின்னிரண்டடி.களாற் கூறிய 

தாசவும் கருத்துக்சாணலாம், பி-ம்:--1அடியருச்சடியரும், 2பிறவியித், 0) 
௧௮௫.ஈங்கள் காரிய மியற்றுவா 1னுலகடை கடக்தர் 

, உேங்க ளாருயி ரெம்முயி ௬டல்பிறி தந்தீர் 
செங்க ணாயகழ் காகவெங் களத்3இடைத் தீர்க்திர் 

-. ஏங்க *ணாயகர் 3நீங்களென் மிமையவ ரிசைக்தார், 
410
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(இ-ள்.) 4(8ீல்கள்) எல்கள்சாரியத்தைச் செய்வதற்காகவே உலகத்திற் 

பி.தக்.தீர்: உங்கள் அரியஉ௰ிர் எம்முயிரே;உடல்(மாத்திரம்)வேறாகப் பொருந்தி 

யிருச் தீர்: புண்டரீசாட்சனான ஸ்ரீராமனுச்குஉதவும்பொருட்டுக் கொடிய 
போரிலே உயிர்கீங்இனீர்;8ீங்கள் எங்களுக்குத் தலைவராலீர்' என்று தேவர்கள் 

கூதினார்கள் (எ... து.) 

அண்மின்கள் வானக மாழியான் தமரென்று வாளொண்கண் மடக்தை 

யர் வாழ்த்தினர் மகிழ்ச்தே!?என்்.ற பெரியார்பாசுரம்,ஒருசார் இங்குஒப்புகோக 

சத்தக்ச து.பீ-ம்:--1பாரிடை.,எங்களாருயிரும்முயிருடல்பிதி த த்தீர், உல்களா 

ருயிரோலெசம்பிறவு் தீர். 3உயிர். /சாயகம். 5நீர்கள். (௨௫௪௭௪) 

௧௮௬௯.--டந்திரசித்து ேற்றிச்சங்குஊதி இராவணனை யடைதல். 

வெங்கண் வானரக் குழுவொடு !மிளையவன் 3விளிந்தான் 
இங்கு வத்தில 3னகன் றன னிராமனென் 4றிகழ்ந்தான் 
சங்க மூதினன் ருையை வல்லையித் சார்ந்தான் 
பொங்கு போரிடைப் புகுக் துள பொருளெலாம் புகன்றான், 

(இ-ஊ்.) *கொடியகண்களையுடைய வானரக்கூட்டக்களுடனே இளைய 

வன் இறந்தான்: இராமனோ இப்போர்க்களத்தில் வராதவனாய் அப்பாத் 

சென்திட்டான்' என்று (இக்திரசித்து) இகழ்க்தான்: (பின்பு, வெற்திச்)சம்ச 

மூதினவளாய், தக்தையை விரைவிலடைக்து, இளர்சகொண்டுசெய்யும் 
போரிலே நிகழ்ச் த விஷயங்களையெல்லாஞ் சொன்னான்; (௭ - று.)--பி-ம்:- 

/இலச்குவன். 3வீழ்க்தான். 3இராமனிப்போதென. 4இசைத்தான். (௨௫௪௮) 

௧௮௭.--*இரரமன்டுறந்திலனே?? எஸ்று இராவணன் வினவ, 
டந்திரசித்து சமாதானங் கூறுதல். 

இதந்த லன்/கொலவ் விராமனென் நிராவண னிசைத்தான் 
அறந்து 8நீங்கெ னல்லனேற் நம்பியைத் தொலைத்துச் 
சிற்த கண்பரைக் கொன்றுதன் சேனையைச் தைக்க 
3மறக்து நித்குமோ *மற்றவன் நிறனென்ஞுன் மதலை, 
(இ-ள்.) ₹*அக்தஇராமன் இதர்திலனே கொல்?? என்று இராவணன் 

வினாவினான்: (அதத்கு அவனது) புதல்வனுயெ இக்இர௫த்து,-(அச்சத்தி 
னால் யாவரையும்) விட்டிட்டுச் சென்திட்டான்: (இது திண்ணம்): அவ் 
வாறுவிட்டிட்டுச்செல்லா தவனாயின், (தன்) தம்பியை உயிர்போச்9ச் Apts 
சண்பரைக் கொன்று தன்சேனையைச் இசைக்சவும் அவ்விராமன்(தன்) திறமை 
யை மறச்திட்டு (ப் ப திலொன்றுஞ்செய்யாது வாளா) இருப்பனோ?? என்று 
சமாதானங்கூகினான்; (௭-று.)_-பி-ம்:--1கொலாம், கல்லென், 3மறைந்து 
போகுமோ, மறர் துநீங்குமே, “என்றனன் றசானனன் மதலை. (௨௫௭௯) 

௧௮௮.--சமா தானத்தினல் இராவணன் திநப்தியடைய 
இந்திரசித்தும் மகோதானும் தம்மனைசேர்தல். 

௮ன்ன தேயென வரக்கனு மா தரித் தமைந்தான் 
சொன்ன மைந்தனும் தன்பெருங் கோயிலைத் 20 காடர்க்தான் 

3



காண்டம் .௨௧--பிரமாத்திரப்படலம் Soh 

மன்ன3னேவலின் மகோதரன் போயினன் வக்தான் 
என்னை யாளுடை நாயகன் வேறிடத் இருந்தான். 

(இ- ள்.) இராவணனும் “அப்படி த்தான் (இருக்கும்) என் ு(அவ்விர் திர 

சத் துச்சொல்லியதை) ஆதரித்து மனவமைதிகொண்டான்: சொன்ன(இரா 

வண)குமாரனும்,தன் பெரியஅரண்மனையைச் சேர்ச்தான்;௮ரசனே வலினால் 

வக்திட்டவனான மகோதரனும் (தன்னிருப்பிடத்திற்குப்)போயினான் என்னை 

யாளுடையநாயகனான ஸ்ரீராமன், வேதிடத்து இருச்தவனானான்: (எ- று.)-- 

பின்னிரண்டடி சட்கு - மன்னனேவலின் மகோதரன்போயினன்: வேதிடத் 

இருக் தானாயெ என்னையாளுடைகாயகன்(போர்க்களம்கேோரக்,)வர் தான் எனப் 

பொருள் கூறுதல் அமையும்: இப்பொருட்கு அடு த்தபாடலில்லா திருப்பின் 

நலம்: அங்ஙனமே அடுத்தபாடலில்லாமற் லெபிரதிகள் சாணப்படுகின் றன. 

பி-ம்:--1அனாதரித்தசன்றான். 2ூழ்ச்தான். 3ஆணையின்,. 4மகோதரன்போன 

வன்,போயினமகோதரன். இப்பாடலுக்குப்பின்*:ஆர்க்ின்.ற?என்று தொடங் 

கும் ௧௪௪ - ஆவது பாடல் சிலபிர இயில்உள்ள து. (௨௫௮௦) 

௧௮௯--ஸ்ரீயாமன் அஸ்திரபூசைசெய்தபின் போர்க்களம் 
தறுதவோமேன ழயறல். 

செய்ய தாமசை காண்மலர்க் கைத்தலஞ் சேப்பத் 
துய்ய "தேவர்தம் படைக்கெலாம் 3வரன்முறை துரக்கும் 
மெய்கொள் .பூசனை “விதிமுறை யியற்றிமேல் வீரன்: 
மொய்கொள் 'போர்க்கள த் *தெய்துவா மினியென முயன்ருன். 

(இ-9்.) வீரனாய ஸ்ரீராமன் செக் சாமரைமலர்போன்ற (தன்) கைத் 

தலம்(பின்னுஞ்)9வக்கும்படி பரிசுத்தமாகய தேவர்படைக்செலாம்[அஸ்த்ரவ் 

சட்செல்லாம்]முறைப்படி செய்யவேண்டிய உண்மையான பூசனையை விதிப் 

படியே செய்து, பிறகு, இணி வலியபோர்ச்சகளத் தச் செல்வோமென முயன் 

ரன்; (௪-று.)--பி-ம்:--1தெய்வவான். முறைமுறை, 3முழறை. 4எய்துவன், 

௧௯௦--ஸ்ரீமாமன் போர்க்களஜ்சேர்தல். 

கொள்ளி யித்சட ரனலிதன் பகழிகைக் கொண்டான் 
அள்ளி 3ஆங்கலா மாரிருட் பிழம்பினை யழித்தான் 
3வெள்ள வெங்களப் 4பரப்பினைப் “பொருக்கென விழித்தான் 
6 கள்ளி மூமரைச் சேவடி. 7 நூடங்குறச் சார்ந்தான். 

(இ- ள்.) கொள்ளிச்சட்டைபோல் ஒளிவிடுகன்ற அச்சினிதேவன து 
பாணத்தை[அக்கேயாஸ் திரத்தை]ச் கையித்கொண்டு,(கையினால்) அள்ளி உண் 

ணுதற்குரிய தபோன்றுசெதிர்த(போக்குத ற்கு௮ரிய) இருட்பிழம்பினைப்போச் 

இனான்;தள்ளப்படுதலில்லாத[சிறர் த] தாமரைச்சேவடி, அசையகஈடச் து(போர்க் 

சளத்தைச்) சேர்ச்து, சேனைவெள்ளத்தைக் கொண்ட கொடிய பரச்தபோர்ச் 

களத்துனை விரைவிற்பார்த்தான்; (எ-று.)--ஒருபிரதியில் சான்சாமடி. *தள்ளு 
வானரத்தலைவரைத்தனித்தனிசண்டான்”ஏன் உள து.பி-ம்:--1கொள்ளியின்.



   

௧௨௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

சுடர்ப்பகழியினம் 9, கொள்ளிபின்சடரனலியின்பகழி. 2துங்கலா, கீக்கலா. 

3வெள்னி. 4பரப்பிணில். 5விழிமுச த் துதரம்.6தள்ஸித்.7 நு._ங்கெடத்தளர்ச்தான்- ... 

௧௯௧.--ஸ்ரீராமன் களத்திற்கிடகீதம் வானாத்தலைவசைத் 
தனித்தனிப் பார்த்தல். 

கோக்க னான்பெருர் இசைதொதறு முறைமுறை கோக்க 
£ஊக்இ னான்றடக் தாமரைத் 2இருமுகத் துதிரம் 
போக்கி னானிணப் பறக்தலை யழுவத்துட் புக்கான் 
*காக்கும் வன்றுணைத் தலைவரைச் தனித்தனி கண்டான். : 

(இ-ள்.) விசாலமான திக்குக்கள்தோறும் நோக்இனான்; முயன் 

தவனாய் முறைமுறையேபார்த் துப் பரந்த தாமரைமலர் போன் ற திருமுகத்தி 

| லே உதிரத்தை வெளிப்படுத் தனான்; நிணம்நிைக்த போர்க்சளப்பரப்பினுள் 

> Car புகுந்தான்:(இ.துவரையிற்)காத் சல்தொழிலை மேற்கொண்டிருக்த வலிமை 

: கொண்ட(த் தனது) துணைத்தலைவர்களைத் தனித்தனிச்சண்டான்; (௪ - று.) 

- எபரர்த்தத்குக் கோரமாயிருக் ததனால் போர்க்களம் முயன்றுபார்க்சவேண்டு 

asin. சனெத்தினால்முகத் தில் இரத்தங்குழம்பசக் சண்வழியாக உதிரம் 

வெளிப்பட்டதென்பது, இரண்டாம்அடியிற் கூதியபொருள். பி-ம்:--1 தூக்க 

னான், நாக்கினான். 2திருமுகஞ்சோரப். 3கிணப்பல்கயத்த, கிணப்பங்கயம், 

*காக்கும்வான்றுணேத், தரக்கும்வான்றுணை த், தாச்கும்வானரத், (௨௬௮௩) 

௧௯2௨.---ஸ்ரீராமன் சுக்கீர்வனையும் அநுமானையுங் காண்டல். 

சுக்கி ரீவனை கோக்கத்தன் ருமரைத் தணைக்கண் 
உக்க நீர்த்து ளொழுகட பெடி துகின் றுயிர்த்தான் 
3தக்க தோவிது கினக்கென்று *தன்மனக் 5தளர்ந்தான் 
பக்க கோக்கென் மாருதி 6தன்மையைப் பார்த்தான். 

(இ-ள்.) சுக்கிரீவனைப் பார்த்துத் தன்னுடைய தாமரைமலர்போன் ற 

இருகண்சகனிலிருக்து வெளிப்பட்ட நீர்த்கொகுஇகள் ஒழுயெபடியேயிருச்ச 
வெகுசேரம்கின்று பெருமூச்சுவிட்டு, ₹இ.௫ கினக்குத் தச்சதோ?? என்று தன் 
மனச் தளர்ச்சியுற்றான்; பக்கத்திற் பார்த்தான்: மாருஇியின்கிலையைக் சண் 
டான்; (௭ - று.)--பி-ம்:--1கோக்கனொன். 2286. 3தக்கவோவு.த, 4தனி. 

_ 5தளர்வான். 6 தன்மையும். (௨௫௮௪) 

.௧௯௩.--அநுமானைக் கண்டதும் ஸ்ரீராமன் புலம்புதல். 

கடல் 1கடந்து2புக் கரக்கரைக் கருவொடும் கலக்கி 
இடர்3க டக்.து*கா னிருக்கநீ நல்கிய 5இதற்கோ 
உடல்க டர் தன வோவுனை யரக்கன்வில் லுதைத்த 
அடல்5க டர்தபோர் வாளியென் ராகுலித் தழுதான், 

்  (இ-ள்.) கடல்கடந்து (இலங்கையிற்) புகுக்து ௮ரச்சரைக் கருவுடனே 
கலக் இடரைகச்சடர்து நான்இருக்குமாறு ரீ உதவியது (முடிவில் நீ) இவ் 
வாறு அகுவதற்குத் தானோ? அரச்சனுடையவில் வெளிப்படுத்திய வலிமை 
மிகு்த போர்க்குரிய௮ம்புகள் உன்னுடைய உடலை(ச் தொளைத்து4)கடக் து 

௮
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ஆக
 

காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௨௫ 

சென்றனவோ? என்று மனம்தயருற்றுப் புலம்பினான்; (௪ - று.)--ஓன்று, 

மூன்று, சான்சாம் அடிகளில் லகர ரசரப்போலியாக ₹கடர், உடர்,அடர்”என் 

றும் பாடமுண்டு. பி-ம்:--1புகுர் அ. போயரக்கரைச்சருமுத.ற்.3கடச்.த. 4காமி 

ருக்க, யாணிருப்ப. 5இதுவோ. 6டக்த. ் (௨௫௮௫) 

௧௯௪.--ழன்றுகவிக:் - இராமபிரான் தன்னைநோதலைத் தேதரிவிகீதம். 

முன்னைத் தேவர்தம் வரங்களு முனிவர் தம் மொழியும் 

பின்னைச் சான யு.தவியும் பிழை.த்தன 1பிறக்.த 

புன்மைச் செய்தொழி லென்வினைக் 3கொடுமையாற் புகழோய் 

என்னைப் போல்பவ சாருள ரொருவரென் றிசைத்தான். 

(இ-ள்.) புகுழோனே! (உடன்)பிறக்த இழிவானசெய்தொழிலையுடைய 

என்செயலின் கொடுமையால் முன்பு தேவர்கள் (உனக்குக்) கொடுத்த வரங் 

களும் முனிவர்சொற்களும் பிறகு சதை (உனக்குப்புரிஈ் த) உதவியும் பயனில் 

லாமற்போயின; (இப்படிச்செய்த) என்னைப்போல்பவர் ஒருவர் யாருளர்? 

என்று (தன்னை வெறுத்துச்)கூதினான் (ஸ்ரீராமன்); (௪ - று) 

தேவர்முதலியோர் அதுமானுக்கு வரங்கொடுத்தசை பாயகோக்கயெ 

வானவர் தானவர்பழிப்பில், தூயமாதவர் மு.தலினோர் தோன் தியவியப்பால், 

வாயுவேகமும் வயினதேயன்றன் மாக்ச திய ம்.ஒய்விலா திவனிடத் இனிவிருக்க 

Qasr gargs)? “கூர்பற்தியவென்குலிசத்தாற் கூறுபடுபுண்வடுத்தீர??, 

பொல்லாவிருளைக் கடிக்தோட்டும் புவன தீபன்புகல் வானென், வில்லார்கரத் 

இந் சதகூற்திலொருகூற்றுனக்கு மேவிடக, எல்லாவிஞ்சைகளுக் தரிக்சவிசைர் 

தசதத்தியுண்டாக,??4₹இரணபூமி.பிடை சேர்ச் தாலென்பா சத்தாலார்த்தக்சால்,மர 

ணமில்லையுனச்சென்று வருணராசன்வரங்கொடுப்ப? , தா தாவுரைச்குமிவன் 

பிரமதண்டத்தாற்றானுஞ் சாவின் தி,மேதாவியுமா யொருகாளும் விளியாகாளு 

முறுகவென”” என்பனமுதலாக அனுமப்படலத்தில் ௨ருவது காண்க.சானக 

யுதவி-அநுமான்வாலில் அரக்கர் தீச்கொளுவிப் பறையறைந்தபோது அதனை 

யுணர்ர்த தை வருர்தி அக்னெபகவானைக்குறித்து “கற்பதனிற் தாயேனென் 

னில் தொழு?ெ்றேன் எரியே! அவனைச்சுடல்?? என்றுவேண்டிச் குளிர்வித் 

தமை. பி-ம்:--1பிதிதென். 2கொடுமையிற்புகழோர். (௨௫௮௪) 

௧௯௫.புன் ரொ ழிற்புலை யசினை 1வெஃகினேன் 2 பூண்டேன் 

கொன்ற ருக்கனே னெந்தையைச் சடாயுவைக் குறைத்தேன் 

இன்றொ ருக்கினே 3னித்தனை வீரரை யிருந்தேன் 

*வனீரொ ழிற்கொரு வரம்புமுண் டாய்5வர வற்றோ, 

(இ-ள்;) (பின்னும் ஸ்ரீராமன் பூலம்புவான்:---) இழிவானதொழிலைச்செ 

ய்யவேண்டிய இழிவான அரசனை விரும்பினேனாய் மேற்கொண்டேன்: (அத 

னால்), என் தர்தையைச் கொன்றொழித்தேன்; (எனக்குத் தர்தைமுறையான) 

சடாயுயையும் (என்பொருட்டாக) உயிர்குறையச்செய்தேன்;இன்று இத்தனை 

வீரரையும் அழித் திட்டேனாய்ரான் ஸ்வஸ்தனாக) இருக்தேன்;(என அ) வன்மை 

யானதொழிற்குஒருவரம்பும் உண்டாய்வரக் கூடியதோ?(௭-று.)-என்வன்றொ



௧௨௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ழில் ஒருவரம்புக்கு உட்படா தென்றபடி. :பி-௦:--1ெஃ9பன் , வாவினன். 

பூண்ட. 3இத்தனைவீரையுமிருர்ே, இத்துணை... இகுக்தேஸ்.*வன்றொழித்கு 
மொர். 5வரமத்ரோ. (௨௫௮௪) 

௧௯௬. தமைய ளைக்கொள் ௮ தம்பிக்கு வானரத் தலைமை 
அமைய கல்கன ஸடக்கலு 1மனிப் தத் ௬ 2க்சேன் 
கமைபி டி.த்துன் pasts யித்துணை கண்டேன் 
சசுமையு டற்பொறை சுமக்க?வக் தனனெனச் சொன்னான். 

(இ-௬்.) தமையனைச்கொன்று தம்பிக்கு: லானாலங்கட்கு௮ரசனாச். தன் 

மையைப் பொருர்தத் தர்த சான், எல்லாவ.த்றையும் அழிப்பதற்கே முயன்த 

வனானேன்; பொறுமையை உறுதியாகக்கொண்டுகின்று உங்களை இவ்வளவு 

கஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்னன்; (பூமிக்குப்) பாரமான உடற்-மையைச் சமக் 

கத்தான் பிறர்தே னென்றுசொல்லிப் புலம்பினன், (இராமன்); (௪ - து.)-- 

சீதையைமீட்பதற்கே ௬497 வபட்டாபிஷேகஞ்செய்த,சனல், ஸ்ரீராமன் இல் 

வாது கூறுஇன்றான். பி-ம்:--!லீய்ப்பதாகமைக்து. 2எமையுடைப்.3லக்தேன். 

௧௯௭--அங்கதனைப்பார்த்து ஸ்ரீராமன் புலம்பு தல். 

விடைக்கு லங்களி £னடுவணோர் விடைஉடக் தென்னக் 
கடைக்கண் டீயுக வங்கக் களிற்றினைக் கண்டான் 
பேடைக்க லங்களைச் சுமக்ெற பதகனேன் 3பழிபார்த்து 
அடைக்க லப்பொருள் காத்தவா pS ser paps ar. 

(இ-ள்.) விருஷபக் கூட்டங்களின். ஈடுவி2ல ஒரு விருஷபம்டெக் தாத் 
போல(ச் டெக்ன்ற) அங்ககனென்ற சறெர்த வீரனைக் சுண்டு, (ஸ்ரீசாமன்), 
கடைச்சண்ணினின்று £ வெளிப்பட,படைச்கலங்களைச் சுமச்ன்ற பாவியா 
இய யான் (உங்கட்கு விளைச்5) ஆபத்தைப் பார்.த். தும் அடைக்கலப்பொரு 

ளைக் காத் தவசை அழயெ.து! என்று அழுதான்; (எ-று.)--பழி-௪ 'திரிகள்பழித் 

த.ற்குக் காரணமான ஆபத்து. பயன்படாமையால்:படைச்சலங்களைச் சமக் 
ap என்றது. தன்னையடைர்தவர் உயிரிழக்குமாறு தான் அஜாக்ரதை 
யாக இருச்த தனால்“ அடைக்கலப்பொருள்காத் தவா ஐழூ து"என்றான். பி-ம்:-- 
7/இடையொரு, ஈடுவொரு, பேடைக்சலக்கடல்சமகன் த, படைக்கலஞ்சுமச் 

அழல்கின்ற. போதத்து. (௨௫௮௯) 
௧௯௮.--இலட்சுமணனை ஸ்ரீராமன் காணுதல். 

1உடலி டைத்தொடர் பகழியி னொளிர்கே இர்க் கற்றைச் 
சுடரு டைப்பெருங் குருஇயிற் *பாம்பெனச் சுமக்த 

.53மிடலு டைப்பிண மீமிசைக் தான்பண்டை வெள்ளச் 
கடலி டைத்துயில் வானன்ன தம்பியைக் கண்டான். 
(இ-ள்.) உடலினிடையே தொடர்ச் 2 அம்புகளின் விளங்குன்ற கதிர்க் 

கத்றையினாத் சடரையுடைய மிக்க குரு.தியிலே பாம்பென்று சொல், லுமாறு 
சும்.” லவிமையையுடையபிணக்களின்மேலே பழமையான வெள்ளக்கட 
-வின்மீது துயில்லானான தன்னை யொத்த தம்பியை ஸ்ரீசாமன் கண்டான்.
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ர்கண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௨௭ 

உடலிணிடமெமங்கும் பொத்தியஅம்புகள் தொகுதியாக ஒளிவீசக் குருதி 

வெள்ள த்திலே.பிணங்களின்மீ து தூங்குபவன்போலுள்ள இலட்சுமணன் சட 

லினிடையே ஆதிசேஷசயனத்திலே பள்ளிகொள்ளுச் திருமாலுக்கு ஒப்பாவ 

னென்க. 5மிடலுடைப்பணமீமிசை என்றபாடத்திற்கு-பாம்பின்பணத் திற்கு 

ஏற்ப உபமேயத்தில் பிணங்களைச்கொள்க. பீ-ம்:--1உடலிற்றைத் தன, உட 

விடைத்தைத்கன, உடலுடைத்துயர். 2 தளிர்ச்ச.ற்றைச். 3சுடரிற்குழ். 4பா.ரம் 

போத். 5மிடலுட்பன்மணிப்பார்மிசைத். 6சடலிடை. (௨௫௯௦) 

௧௯௯.--டுதுழதல் மன்றுகவிக:்-ஸ்ரீராமனது துயாத்தைக்கூற ம். 

பொருமி னானகம் பொம் னானுயிர் முற்றும் புகைக்தான் 
குரும ணித்திரு. மேனியு 1மனமெனக் குலைக்தான் 
தரும 3நின்றுதன் கண்3புடைத் தலம்வாச் சாய்க்கான் 
உருமி னாலிடி. யுண்டதோர் மராமர *மொத்தான். 

(இ-எள்.) மனம் வருச்இினான்;. (துயரம்; சர்ச் துதோன் ற உயிர்ப்புமுமு 

வதும் புகைர்துதோன்றப்யெத்றான்).. இறக்த நீலரத்தினம் போன்ற திரு 

மேனியும் மனம்போலவே நடுங்இனான்;தருமதேவதை நின்று தன் கண்ணைப் 

புடைத்துக்கொண்டு வருந்துமாறு,உருமினாவிடியுண்ட தான ஒருமராமரத்தை 

யொத்தானாய்ப் (பூமியில்)விழுச் திட்டான்; (௪ - று.)--பி-ம்;:--1 ௮அன்னவா. 

நின்ற. 3புதைத்தனவலம்வர, புடைத்தலமரச், *ஓப்பான், ஒப்ப. (௨௫௯௧) 

"200,009, 5B லன்னொரு காழிகை யுணர்க்தில னொன்றும் 
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1வியர் த்தி லன்னுடல் விழித்திலன் கண்ணிணை விண்ணோர் 
3அயர்த்த னன்கொாலென் றஞ்சனெ சங்கையுக் தாளும் 
பெயர்த்தி லன்4னாயிர் பிரிக்திலன் கருணையாஜ் பிறந்தான். 

(இ-ள்.) கருணையாற்பிறர்.தவனான. ஸ்ரீராமன்,--ஒருசாழிகைகேரம் மூச் 
சுவிட்டா னில்லை; ஒன்றும் உணர்ச் தாணில்லை:உடல் வேர்த்தானுமில்லை; கண் 

ணிணை விழித்தானு மில்லை;விண்ணவர் :உயிரொடுக்கொனோ?”என்று ௮ஞ்டு 

னார்:அங்சையும் காலும் கிலைபெயர்ச்காசவனாயினான்: [இட்டசால்இட்டசைய 
ஞயினான்]: உயிர்பிரிர்கானென்பதுமா:;த்திர மில்லை; (௪ - நு.) 

ஸ்ரீராமனுக்குப் பெருக் துயரால் உயிர்பிரிர்தானென்பதுமாத்திரம் நிகழ 
வில்லையேதவிர,உயிர்பிரிக் தார்க்கு. உளவாகும் தன்மைகளெல்லாம் நிகழ்க்இட் 

டனதென்பதாம்,. பி-ம்:--1வெயர்த்திலன். சேண்ணினை. 3அயிர்ச் இலன், 

*உயிர்த்திலன். .... (௨௫௯௨) 

. ௧௨௦.தாங்கு வாரில்லைத் தம்பியைக் ச மீஇக்கொண்ட 7தன்னை 
வாங்கு வாரில்லை வாக்கினாற் நெருட்டுவா ரில்லை 

பாங்க ரோயுள்ளோ ரியாவரும் பட்டனர் பட்டது 
3ஈங்குவாலிது தமியனை யார்துயர் தீர்ப்பார், 

(இ-ள்.) (அவ்வாபத்தில் வர்) உதவுவாரோ இல்லை; தம்பியைத்தமு 
விச்கொண்டுடடக்கின்ற தன்னை (அங்குகின் று)மீட்பவருமில்லை; வாயினால் 
தேறுதல்கூறுபவரு மில்லை; சோழராயுள்ளோர்யாவரும் இதந்திட்டனர்; இது
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௧௨௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

இக்சே கிகழ்ச்த செயல்: தமியனைத் அூயர்தீர்ப்பவர் யாருளர்? (௪- று.) 

ஆல் - அசை. பி-ம்:---1தடக்கை. 2ஆயினோர். 3தி்கனொாலிது, தீங்குமா 

லிறைத். *பிற, (௨௫௧௩) 

்.  ௨௦2,---ஸ்ரீராமனைத் தேற்றுபவரில்லாமைக்தக் காரணம். 

கவக்த பக்தழுங் கமுதுத்தங் கணவரைக் காணாச் 
Gass கண்ணியர் தேடினர் இரிபவர் இரளும் 
உவந்த 1சாதகச் தீட்டமு மோரியி னொழுக்கும் 
கிவக்த வல்லது 3பிறவில்லைக் கடத்திடை நின் த. 

(இ-ள்.) சவச்தங்களின்தொகுதியும், பேய்களும், தல்கண வரைக்காணா 

மையால்(அயரத்தாத்)சவர்த கண்ணையுடையவராய்த்தேடி த்திரியும் மடச்தை 

மாரின் இரும், (இரைமிகு தியாகச்டைத்ததுபத்தி) மழ்ச்த பூதங்களின் 
கூட்டமும்,கரிகளின் வரிசையும் மிச்சனவேயல்லாமல்(அக்தப்)பிணக்காட்டில் 

உயிருட ணிருச்தன வேறுஇல்லை; (எ - று.)--பி-ம்:--/சாதகரீட்டமும், பாத 

கரீட்டமும். 2ஒழுல்கும். 3பிறரில்லைகளத் இடைநின்றார். (௨௫௯௪) 

௨௦௩.---தேவர்முதலியயா வரல துயர்கூர் தஃ.. 

வான நாடியர் வயிறலைத் தழுத'/கண் மழைகீர் 
சோனை மாரியிற் 2சொரிச்தனர் தேவருஞ் 3சொரிக்தார் 
ஏனை நிற்பவு *இரிபவு 5மிரங்கனெ வெவையும் 
ஞான காயக ுருவமே யாதலா னடுக்கி. 

(இ-ள்.) வானகாட்டிலுள்ள மங்கையர் வயிற்திலடி த் துக்சொண்டு(தாம்) 

அழுதசண்மழை£ரை விடாப்பெருமழைபோலச்சொரிர்தார்;தேவர்களும்(சண் 

ணீரைச்)சொரிக்தார்கள்:எவையும் ஞானசொரூபியான திருமாலின் உருவமே 

யாதலினால், ஸ்தாவரஜங்கமமாகவுள்ள ஏனைப்பொருள்களெல்லாம் ஈடுங்கத் 

துயரத்தை வெளிக்காட்டின; (௪ - று.)_-பி-ம்:--1சண்மவிநீர், சொரிர் தன. 

3சோர்ச் தார். 4இரல்ெ. 3மயங்கெ, (௨௫௯௫) 

் ௨௦௪.--டுதுவும் அது, 

முகையி னாண்மலர்க் கிழவற்கு முக்கணான் தனக்கும் 
1ககையு நீங்கிய இருமுகல் கேருணையி னலிக்த 
தொகையி ஸனின்றவர்ச் 3குள்ள து சொல்லியென் Omri a. 
பகையும் “பார்க்கின்ற பாவழுங் கலுழ்க் த.து பரிவால், 

(இ-ள்.) அன்றுமலரும் முகையின் தன்மைகொண்ட (சாமீ) சமலத்தில் 

வசிப்பவனான பிமமனுக்கும் இரிகேத்தானான உருத். இரமூர்த் இக்கும் சிரிப்பும் 
நீங்மெ திருமுகம் கருணையினால் வருந்தின; இன த்தைச்சேர்ந்தவர்க்கு உள்ள , 
தாய துன்பத்தைப்பற்திச் கூறுவதிற் பயன் யாது? தொடர்ந்துள்ள பகை ் 

யும், (அச்.துயரத்தைக்) காண்இின்ற பாவத்திந்குஉரியதேவதையும் துன்பத்தி 
னால் கண்ணீர்விட்டன; (௪- ற.) 

பகையாயினவரும், துன்பத்தை யனுபவிக்குமாறுசெய்கன் ற பாவமும் 

இசக்கங்கொள்ளும்படி ஸ்ரீராமன் புலம்பினானென்று அப்பிரான து துயர்மிகு



கயண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ஆ. 

இயைப் புலப்படுத்தியவாறு, பிரமசேவனும் உருத்திரமூர்த்தியும் த்ரிமூர்த்தி: 

யரித் சேர்ச்தல ராதலால், மூவருள் ஒருமூர்த்தச்குத் துன்பம்கேர மற்றை 

யோர் வருக த.தல் இயல்பேயென்பார்*தொகையினின் ஐவர்ச்கு௨ள்ளதுசொல் 
லியென்? என்ரார். *தொகையிணின் றவர்? என்பதற்கு-தேவசண த்துட்சேர்ச் 

தவ ரென்றலும் ஒன்று. பி-ம்:--1தசையினீங்யெதிருமுசச், சகையு£க்கயெ.திரு 

முகங். கேருணையுகலியத். 3உத்றஅ. 4பார்த்தன்று, ஆர்த்தது. (௨௫௯௪) 
௨௦௫.--ஸ்ரீமாமன் கண்விழீத்துப்பார்த்துத் தம்பியிறந்தானேன்று 

புலம்பத்தோடங்ததல். 

அண்ண எஞ்சிறி துணர்வினோ டயர்வுயிர்ப் பணுஇக் 
soma ழித்தனன் றம்பியைத் தெரிவுறக் கண்டான் 
விண்ணை யு.ற்றனன் மீள்கில னென்றகம் 1வெதும்பப் 
புண்ணி 3னுற்றதோ ரெரியன்ன ஆயரினன் புலம்பும், 

(இ-ள்.) பெருமையிற்ிறந்தவனான ஸ்ரீராமனும்,--சதி.து உணர்ச்சி 
யோடும் நெட்டுயிர்த்தலோடும்பொருக்திச் கண்விழித்து.த் தம்பியை ஈன்கு 

கண்டான்: (சண்டு,:தம்பி)விண்ணகஞ்சேர்ச் திட்டான்:மீளமாட்டான்? என்று 

கருதி மனம் பெருவாட்டங்கொள்ள;, புண்ணிச் சனல்நுழைக்தாதந்போன்த 

துன்பத்தையடைச் தவனாய்ப்(பின்வருமாறு)புலம்புபவனானான்; (௪ - று.)_- 

இசாமன்புலம்புவதை மேற்பதினைச்துகவிகளிற் காண்க.மனைவியை மாத்றான் 

கையிற்பதிகொடுத்ததோடு தம்பியையிழச் 2 து.யரமுஞ் சேர்ச் அ புண்ணிலெரி 

யிட்டாதந்போலாயினவென்க. பி-ம்:--1வெதும்பிப், வெதும்பாப். 2உற்ற 

தோர்வேலன்ன, உற்றனவேலன்ன. (௨௫௯௭) 

வறு. 

௨௦௬.--பதினைந்துகவிகள் - இராமன் புலம்புதலைத் தேரிவிக்தம். 

எத்தை யிறந்தா 1னென்று மிருக்ேே னுலகெல்லாக் 
தந்தன 3னென்னுல் கொள்கை தவிர்க்தேன் 3றனியல்லேன் 
4உய்க்து மிருக்தாய் நீயென கின்றதே 5னுரைகாணேன் 
வந்தன னையா 6வக்.தன னையா வினிவாழேன், 

பதினாறுசவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-எ்.) என்தச்தையிறக்தான் என்றுகேள்வியுத்றும், (யான்) உயிருட 
னிருக்தேன்: உலகெல்லாவற்றையும் (பரதனுக்கு) தர்தேனென்ற கொள் 

கையையும் | தவிர்ந்தேன்; (நான்) கணிப்பட்டவனல்லாதனாய், நீ உய்ர் த 
இருக் தாயென்றே (இவ்வாறு உறுதியாகச்செய்த) கின்றேன்: (இப்போ அ) 

. (உன்)பேச்சைச் காணேன்: (ஆகையால், யான்), இணிவாழேன்; ஐயா! வம் 
இட்டேன், ஐயா! வச்திட்டேன்; (௪ - று.) 

நீ என்னுடன் இருக்கின்றாய்? என்ற உறுதியால் தீர்தையிற்தானென்ற 

அுச்சத்தையுங் கொள்ளாமல், கான்,. உன்னுடைய உதவிகொண்டு எளிதாக 

அளலாமென் தகம்பிக்கையால் பரதனுக்குக்சொடுத்த அசசையும் அவன் திருப் 

பிச்கொடுச்கப் சரத அயன ஒப்புச்சொண்டேன்: 8 இறம் இட்டாயாத 
ந



ame கம்பராமாயணம் யுத்த 
லரல்,யான் இணி உயிர் வைத ரேனென்றலாது. ஸ்ரீராமன் தன்.தந்தை இதச் 

ததைகச்கேள்வியுத்து, இலட்சுமணனைப்பரர்த்து *உன் தத்தைஇதச்தாரென்று 

கூதியதாசவும், 2 தாபிராட்டியைப்பார்த். து உன்மாமனார் இறக் தாரென்றுகூதிய 

தாசவும் வான்மீபெசலான் அருளிச்செய்திருத் தல் இங்குக் காணத்தக்கது. 

பி-ம்:--1யரனும், 2என் றும். 3தமியல்லேன்.*சச் தனிருர்தாய், 5கரைசாணேன், 

தனிசாணேன். 6எம்பீ. (௨௫௯௮) 

௨௦௪.தாயோ 1தீயே தந்ைதைய நீயே தவ!நீயே 
சேயோ நீயே 3தம்பியு நீயே இருநீயே 
போயோ நின்றா பென்னை 3யிகந்தாய் புகழ்பாராய் 

*நியோ யானோ 5நின்னினு கெஞ்சம் 6வலியேனால், 

(இ-எ்.) தாயோ நீதான்: தர்தையும் 8ீதான்: தவமும் நீதான்: சேயோ 

நீயே:தம்பியும் நீதான்:செல்வமும் 8 தான்:(இப்படிப்பட்ட)£ யோ புகழைச் 

கருதாமல் என்னைவிட்டுப் போனவனானாய்: யானோ (இன்னும் உயிர்வைத்துக் 

கொண்டிருச்சிேனாதலால்), உன்னைவிட கெஞ்சம் வலிமையானவன்; 

(௪-ு.)---பி-ம்:--18ீயென். 2செய்பொருணீயே. 3இகழ்க் தாய். 4கீயாயானோ, 

நீயோயானும். 5கின்றனன்,கின்றனில், கின்றன.6வலியேமால், வலியேனோ. 

௨௦௮4ஊழுய் நின்ற புண்ணுடை யாய்பா லுயிர்காணேன் 

ஆரா நின்றே னாவி சுமந்தே யழுன்றேன் 

ஏறே யின்னு முய்யினு முய்வே னிருகூருக் 

கரு கெஞ்சம் பெற்றன 2னன்றோ *கெடுவேனே. 

(Q - or.) ஊறுபட்டுத்தோன்தியுள்ள புண்ணையுடைய உடவில் உயிர் 
சாணேன்:பொறுமையுடையேனாூ உயிரைச்சுமக்தவண்ணம் கின்றதே யமுன் 
தேன்: சிம்சகம்போன் றவனே! கெடுவேன்! இருகூராகப்பிளவாத கெஞ்சம்பெத் 
ஹேனன்றோ? (ஆதலால்), இன்னும் (வாழ்ச்சியுடன்)உய்ச் திருப்பதென்றாலும் 

இருப்பேன்; (௭- று.) 
எனக்குச் சகோ தரவாஞ்சை யிருக்குமானால், உன்னுடலைச் சண்டபோ 

தே உயிர்போகவேண்டாவோ? என்றவாறு. பி-ம்:--1ஊ௫. சுமர்தேனழி௫ன் 
தேன். 3அன்றே.ர்கெடுவேனான். 

௨௦௯.பயிலுங் காலம் பத்தொடு நாலும் 1படர்கானத்து 
அயில்கன் றேனுக் கோவன ஈல்க யயிலா தாய் 

(௨௬௦௦) 

* “ஸீதேம்ருதஸ்தே ஸ்வஸ-௩7£--பித்ராஹீசோஹிலகஷ்மண? என்றது 
காண்க, லஷ்மணனைப்பார்த்து உனக்குப்பிதாஇறர் தாரென்று ஸ்ரீராமன் 
அருளிச் செய்யக்சாரணம் எனக்குப் பிதா செய்யவேண்டியவற்றைச்செய்ய 
8 இருத்தலால், என்வரையில் தந்தையிறந்தாரல்லரென்பது: இவ்விஷயத் 
தை :மாவஜ்ஜஞேகக்ரு தஜ்ஞோ - தர்மஜ்ஞேசசலஷ்மண | திவயாபுத்ரேணதர் 
மாதமா - ஈ ஸம்வ்ருத்த: பிதாமம?? என்று வெளிப்படையாக அருளிச்செய் 
இருத்தல் காண்க,



~
~
 

காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ் க்கத் 

வெயிலென் நுன்னாய் கின்று 3தளர்ந்தே மெலிவெய்தஇத் 
அயில்கன் ருயோ *வின்றிவ் வுறக்கர் துறவாயோ. 

(இ-ள்.) பரவியகாட்டிலே பழகும் பதினான்குவருஷமும் (காட்டி 2 

கடைக்கும் உணவுகளையெல்லாம்) உண்டுன்2 எனக்கு வேண்டுவன 
வற்றைத் தர். து உண்ணாிருர்தவனே! வெயிலென்றுகருதாத நீ உடல் 

தளர்ர் துநின்று மனமும்மெலிவுற்று இன்றுதுயில்கன்றாயோ? இவ்வுறக்கத் 

தை (என்றுக்) துறச்சமாட்டாயோ? (௪ - நு.)--காலம் - வருஷமென்னும் 

பொருளது. பி-ம்:--1பயில். ஆனவை. 3தளர்ச் து. 4இன்தி. . (௨௬௦௧) 

௨௧௦. ௮யிசா கெஞ்சு மாவியு மொன்றே யெனுமச்சொற் 
பயிரா [வெல்லைப் பாதக னேற்கும் பரிவுண்டோ 
செயிரோ ல்லா வுன்னை யிழக்துக் இரிகின்றேன் 
உயிரோ நானோ வாரினி யுன்னோ டுதவையா. 

(இ-ள்.) *சர்தே௫க்காத [ஒருத்தரையொருத்தர் சம்புசன் ஐ] நெஞ்சும் 

அவியும்(இருவர்க்கும்)ஒன்ேே!என் து(உல.சத்தார்,சொல்லுகன்ற அச்சொல் 

பொருளுடைய தாகாதபோது பாவியான என்னிடத்து இரச்சம் என்ற 

குணக்தான் உளதாகுமோ? குற்தமென்பது சிதிதும்இல்லாத உன்னையிழக்த 

பின்பும் (உயிரோடு) இிரிஏன்றேன்; ஐயா! இப்போது உன்னோடு உறவு 

(எனது) உயிரோ, யானே, யார்? (௪ - று)--சான் உண்மையுறவினனல்லே 

னென்று ஸ்ரீராமன் தன்னைப் பழித்தவாறு. பயிர்தல்--பயிலுதல். பி-ம்:-- 

1வேலைப்பதசனெனக்கும். 2இல்லாய்கின்னை. (௨௬௦௨) 

௨கக.வேள்விக் 1கேக வில்லு மிறுத்தோர் விடமம்மா 
வாழ்விக் கும்மென் ஹறெண்ணினன் முன்னே வருவித்தேன் 
சூழ்வித் தென்னைச் சுற்றின ரோடுஞ் சுடுவித்தேன் 
தாழ்வித் தேனோ வித தனை கேடுக் தருவித்தேன். 

(Q- ot.) (சனகராசன் புரிர்த)வேள்விக்குச் சென்று (சவ) ததுசையும் 

முறித்து ஒர்விஷத்தை [சதையை] (௪ம்மை இது)வாழ்விக்குமென்று எண்ணி 
னேனாய் முன்புவருவித்தேன்; (யாவரையும்) து. ராலோசனைசெய்வித்து 

என்னைச்சு.ற்தினவசோடும் [சண்பரோடும்] சுடுவித்தேன்: (சிதிதேனும்) பின் 

வாங்கச்செய்தேனோ? இத்தனைத் தீங்கையும் உண்டாச்சவிட்டேன்; (௪ - று.) 

_-அம்மா-வியப்பிடைச்சொல்: ”தையைச்கொண்டதன்மூலம் விளைர்த கேட் 

டைப்பற்றி வியக்தவாறு. சூழ்வித்து, தாழ்வித்தேனோ என்பவற்றைத் தன்வி 

னைப்பொருளில்வக்த பிறவினையெனச் கொண்டு கூறுதலும்ஒன்று. இப்பாட 

லுக்குப்பின் லபிரதிகளில் *:மாண்டாய் (௨௧௩)? என்ட பாடல்உள்ளது. 

பி-ம்:---1எய்.இ. மோள்விக்கும்மென்றெண்ணிலன். (௨௬௦௩) 

௨௧௨.மண்மேல் வைத்த காதலின் மாதா 1மு தலோர்க்குப் 

புண்மேல் வைத்த 3தீநிகர் துன்பம் புகுவித்தேன் 

பெண்மேல் வைத்த காதலி னிப்பே அ௮ுகள்பெற்றேன் 

எண்மேல் 3வைக்த வென்புகழ் *ஈன்றா லெளியேனோ,



She கம்பராமாயணம் யுத்த 

(@ - ள்.) பூமியின்மேல்வைத்த காதலினால் மாதா[கைகேயி]மு தலான 

வர்க்குப் புண்மேல்வைத்த இயையொத்த துன்பத்தை உண்டாக்ளனேன்; பெ 

ண்மேல்வைத்த காதலினால் இப்பேறுகளைப் பெத்றேன்: மதிக்குமாறுள்ள 

என்புகழ் மிச௮ழூ) த; (கான்) சாமாணியமானவனோ! (௭ - து.) 

இப்பேறுசள்பெற்றேன், எண்மேல்வைத்த என்புகழ்சன்று” என்பன - 

பிதகுறிப்பு. இச்செய்யுள் சலபிரஇிகளில் “சான்றோர்?” (௨௧௫) என்ற பாட 

லுக்குப்பின் உள்ள. சிலபிரதிகளில் இதன்பின் “:இருச்தேனானால்”? (௨௧௪) 

என்ற பாடல்உள்ளது. பி - ம்:---1முதலோர்க்கும். 3தீயன. 3வைத்தேன். 

4யான்றான், ஈன்றோ. (௨௬௦௪) 

௨௧௩. மாண்டாய் நீயோ யானொரு போ௮ முயிர்வாழேன் 
ஆண்டா னல்ல னானில மந்தோ 3பேரதன்றனுன் 
பூண்டா செல்லாம் பொன்றுவர் 3துன்பம் பொறையா ற்ஞுர் 
வேண்டா வோகா னல்லத மஞ்ச மெலிவுற்றுல், 

(இ-ள்.) நீயோ மாண்டாய்: யான் (இணிமேல்) ஒருபோம் உயிர்வா 

ழேன்: (நான் உயிர்வாழாவிடின்), பரதன் (தான்) பூமியை யாள்பவனாகான்: 
அந்தோ!துன்பத்தைச் ச௫க்க மாட்டா தவராசி,(உறவு)பூண்டவரெல்லாம் இறப் 

பர்; கான் சிறக்ததருமத் திற்கு ௮ஞ்? மெலிவு த்றால், (அ,சன்பயனாக இவ்வளவு) 
உண்டாகசவேண்டாவோ? (௪ - று.) 

£பிரமாஸ்திரத்தைவிடவேண்டா? என்று என்தம்பியைத் தடுத்ததற்குப் 

பயன் இவ்வாறு விளைக்ததென இரங்குகன்றான், ஸ்ரீராம னென்னலாம். 
பி-ம்:--1 அர்தோசானிலமன்றோ. பேதன்றாள். 3அன்பப். (௨௬௦௫) 

௨௧௪.அறந்தாய் 1தந்ைத சுற்றமு 3மற்று மெனையல்லால் 
3துறந்தா யென்று *மெய்ம்மற வாதாய் துணைவக்து 
பிறந்தா யென்னைப் பின்பு தொடர்க்தாய் 5பிரிவா ந்ருய் 
இறக்தா யுன்னைக் கண்டு மிருக்தே னெளியேனோ. 

(இ-ள்.)அதமும் தாயும் தந்தையும் சுற்றமும் மத்றுமூள்ளனவும் என்னை 
யல்லாமல்(வேறொன் று௨ளதென்றுகொள்ளாது)விட்டிட்டவனே எப்போ gb 

சத்தியத்தைமறவாதவனே!(எனக்குத்) துணையாசவர் துபிற தவனே! என்னைப் 
பின்பத்தி(ச சாட்டிலும்,தொடர்நர்து வர்தவனே!(என்)பிரிவையா ற்ரு.தவளுய் 

. (8) இறதந்தாய்: (அங்கனம் இறந்த) உன்னைச்சகண்டும் (யான்)உயிருடன் இருச் 
தேன்; (கான் ) சாமானியமானவனோ? (௭ - து.) 

தான் பூசனைசெய்யச்சென்றபோது இலட்சுமணன் இறர்ததனால், பிரி 
வாற்ராமையாலிறந்தனனச்சொண்டு பேசுன்றான், ஸ்ரீராமன்; பிரிவாத்ராய் 
பின்புதொடர்ந்தாய் என்று ஒன்றாகஎடுத்து-சான்காட்டிற்குக் செல்லுகையில் 
பிரிவையாற்றாது பின்புதொடர்ச் தவனே! எணினுமாம். எளியேனோ - கான் 
மிசச்கொடியவனன்றோ என்றபடி: இல்வாறுகூறு தல் உலசவழகச்காத லுணர்க, 
இச்செய்யுளும்,'*வேலைப்பள்எக்குண்டகழி'?(௨௧௬)என்.ற செய்யுளும்*கொடுச் 
தேன்??(௨௨௦)என்ற செய்யுட்குப்பின் முூகையேயுள்ளன.ஒருபிரதியில் இச்தச்



காண்டம் &௧--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௩௩ 

செய்யுள்மா த்திரம்:வேலைப்பள்ளக்??என்பதன்பின்உள்ள அ. பி-ம்:---1எந்தை. 

மேற்தையவையெல்லாம், மற்றையன வெல்லாம்.3மதந்தாய்.4மெய்ம்மைமறந்த 

யுடன்வந்து. 5பிரிவற்ளுய். (௨௬௦௬) 

௨௧௫.சான்றோர் மாதைகச் 1தக்க வரக்கன் சறைதேட்டால் 
ஆன்றோர் சொல்லு ஈல்லற மன்னான் 3வயமானால் 
மூன்றாய் நின்ற பேருல கொன்டுபய் முடியா வேல் 
தோன்றா வோவென் 4வல்விலின் 5தீரக் தொழிலம்மா. 

(Q - ot.) சான்றோரின்பெண்ணை. வலிமைமிக்க அரச்சகன் சதையிலே 

தடுத்துவைச் இட்டால், (தருமம் அவனுக்கு விரோதமாகஇருந்து அவனை 

யழிக்சவேண்டும்: அங்கனம்புியாமல்), ஆன்றோர்பாராட்டிக்கூறுகன்.ற ஈல்ல 

அறமும் அவனுக்கு வசப்பட்டிருக்குமானால், மூன்றாய்நின்்ற பெரியஉலக 

மெல்லாம் ஒருங்சே (அழியவேண்டும்: அங்கனம்) அழிர்திடாதாயின், என் 

னுடையவலியவில்லின் தீரத்தன்மையோடுகூடிய. தொழில் வெளிப்படமாட் 
டாவோ? (௪-று.) 

மூறைகேடானசெயலைப்புரிர்த அரச்சன் அறச்சடவுள்௮ழியாது அவன் 

வாழ்ச்திருப்பதனால், இர்த மூன் றுஉலகத்கையும் என்வில்வலியால் தொமிசஞ் 
செய்துவிடுவேனென்று ஸ்ரீராமன் கூதியவாறு.பி-ம்:--1தச்ச அ.தேட்ட,கட்ட, 

வைச்ச, செய்ய, 3வச௪மானால் 4வில்வலி, 5வீரத். (௨௬௦௪) 

௨௧௭. வேலைப் பள்ளக் குண்டக ழிக்கும் 1விராதற்குங் 
காலிற் செல்லுங் காக மணிக்கும் கானுக்கும் 

- மூலப் 3பொச்தத் செத்த மாத்தேழ் முதலுக்கும் 
வாலிக் கும்மே 3யாயின 6வாறென் வலியம்மா,. 

(இ-ள்:) கடலென்றுசொல்லப்படுகின்௦ பள்ளமாகய அழ்ர்த (இல் 
சையின்) அகழிக்கும், விராதனுச்கும், காற்றுப்போற் செல்லுங் காகாசுரனு 
டைய (கண்ணின்) கருமணிக்கும், கரனுக்கும், வேரிலே தொளையையுடைய 
ஆராய்வத.ற்குஉரிய ஏழு௦ராமரமாகிய முதலுக்கும், வாலிசக்குமே என்வலி 
செல்லுபடி யாயினவாறு என்? (௪-று.)--அம்மா-ஆச்சறியம், இத்துணைவரைக் 
கொண்றவில் இவ்விச் இரசித்தைக் கொல்லாமவிருக்கன்.றதே! என வியக்த 
வாறு.பி-ம்:--1விரஇக்கும்.3செல்லாக்கவர் சனுயிர்க்கும்,செல் லுசவர் தனுயிர்ச் ் 
கும். பொத்தைச். *சொத்தை, 53ஆயினது. 6என்றன், ஒருவன். (௨௬௦௮) 

௨௧௭.இருக்தே னானா லிந்திர சித்தே முதலாய 

பெருக்தே ராரைக் கொன்று பிழைக்கப் [பெறுவேனோ 
வேருக்தே 3னீயே *வெல்லுதி யென்னும் வலிகொண்டேன் 
5பொருக்தே னானிப் பொய்ப்6பிற விக்கும் பொமையல்லேன். 
(இ-ள்.) ((இர்திரசிச்தைச்கொல்லுமாறு, வருந்தி Gu BA eu Cwesr): 

நீயே வெல்லுவாய்? என்று (உன்னைநோக்கி5) கூதிய வலிகொண்ட கான், 
(இங்குத்தானே) இருச்தேனானால் (அப்போதுதான்) இக்திரசித் அமுதலான 
'பெரியதேர்வீரரைக்கொன்று பிழைச்சப்பெறுவேனோ? கான் (உண்மையான



௧௩௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

அன்புஉற்ற உடன்பிறவியையும் இப்போது உயிருடன்) இருச்சப்பெராதவ 

ஞாயினேன்: (இதனால்) இப்பொய்ப்பிறவியைச் சுமச்சவும்வல்லேனல்லேன். 

OBS துமுதவிய பெரியதேர்வீரரைச் கொல்லும்வலிமைபெத்திருச் 

தேனானால் இக்தர௫த் அவச்தபோதே என் திறமையால்வென் திருச்சமாட்டே 

னோஎன்று கூதியவாறு.பொருந்தேன்என்பதற்கு-சான்உன் னுடன் பிறர்ததாக 

வம்உடன்படேன் என்றுமாம்: இவ்வாறுகூறுவது சகோ தரவாஞ்சையத்றுத் 

தான்உயிரோடிருப்பதுபத்தி யென்ன லாம்.பி-ம்:-1பெ றுவேனேல்,பெரியோ 

னே.3மருந்தே. 3சானீ. *வெல்லுமதன்றே. 3பொரும்தேனன்றே,6பி றவிக்குப். 

பொருள், புரை. (௨௬௦௯) 

௨௧௮.மாதா வும்கஞ் சற்றமு காடு மறையோரும் 

ஏதா னாரோ வென்று தளர்க்தே யிறுவாரைத் 

தாதாய் காணச் சால நினைந்தேன் 1 part Scr par 

போதா யையா பொன்முடி யென்னைப் 2 புனைவிப்பான். 

(இ-ன்.) தாயும் ஈமது சுற்றத்தாரும் சாட்டிலுள்ளாரும் பிராமணரும், 
*(சாட்டித்குச்சென்ற இராமலட்சுமணர்) a5 தக்சதியானாரோ?? என்று தளர்ச் 

சியுத்று மனம்முதிர்து வருக் துபவரை, குழந்தாய்! சாணவேணுமென்று மிக 

வும் நினைக் துள்ளேனாய் மன த் தளர்சசியடை௫ஏன்றேன்:ஜயா!என்னைப் பொன் 

முடிபுனைவிக்கு:மாறு வருவாய்; (எ-று.)---*தா.தாய்? என்ப-அன்புபற்திய து. 

பி-ம்:--1தரையாள்வேம், தரைவாழ்வேன். 2புனைவிப்பாம், புனைவிக்க, புனை 

விப்பாய், (௨௬௧௦) 

௨௧௯.பாசமு முற்றச் சுற்றிய போதும் பகையாலே 
நாச1மு ஞற்றிப் போது நடந்தே னுடனல்லேன் 

கேசமு மற்றார் செய்வன 2செய்தே நிலைநின் ஹேன் 
தேசமு முற்றென் 4கொற்ற ஈலத்தைச் 5சிரியாரோ. 

(Q- or.) காகபாசம் (உடல்)முழுதுஞ்சு.ந்தியபோதும் பகையாலே 

நாசம் ஏற்பட்ட இப்பே.அு.ம் உடன்இராதவனாய் அப்பாற்சென் திடீடேன்; 

சேசமற்ருர் செய்வனவும்செய்தே உயிரோடுள்ளேன்: தேசத்திலுள்ளாரெல் 

லாம் பொருக்தி என்வெற்திஈலத்தைச் சரியாரோ? (௭ - று.) 

உலகத்தாரெல்லாம் என்தோல்வி பயுணரும்படி கேர்மையற்றவழியில் 

நடரச்துசொண்டேனேயென்று தன்னை நொநர்தவண்ணம் புலம்பியவாறு, 

பி-ம்:--1உற்திப், உஞற்றப். செய்தேன் றனி. 3 மற்றென்.*சொற்றகலத்தும். 
தெரியாதோ. 

௨௨௦. கொடுத்தே 1னன்றே வீடண ஸுக்குக் 3குலமாள 
முடித்தோர் செல்வ மியான்முடி யாதே முடிகன்றேன் 
படித்தே னென்றே பொய்ம்மை குடிக்குப் பழிபெற்றேன் 
*ஓடி.த்கே னன்றே யென்புகழ் 5கானே யுணர்வற்றேன். 

(௨௬௪௧) 

(இ-ள்.) (கான் முன்பு) விமீஷணனுக்கு (அரக்கர்)குலத்தையாளும் 
படி முடிசூட்டி (அதற்குஉரிய) ஓப்பற்ற (௮ரசச் செல்வத்தையும் கொடுத்தே



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௩௫ 

னல்லவா? (அ.,தனை) யான்கிறைவேத்திவையாமலே (இப்போது) உயிர் மூடி 
இன்தேன்: (இதனால்), பொய்யைப்படி த்தேனென்றே (இட்சுவாகு) வமிசத் 
துக்குப் பழியைச் சம்பா இத்துவைத்திட்டேன்; அவிவேயொன சான், (சுய:மா' 
கவே) என்புகழைச் செடுத் துச்சொண்டேனல்லவா? (எ -.ு.)--பி-ம்:-- 
1அன்தென், அன்றோ. 2குலமாளும்.3படித்கோனென்றே, படித்தேனன்றே, 
படித்தோனன்றே, படுத்தேனன்றே,பிடித்ே தனன்ே.*சொடித்தேனன்றே. 
கான்றானுடையேலனோ. (௨௬௪௨) 

௨௨௧..-இவ்வாறுபுலம்பித் தன்னைமறந்து ஸ்ரீராமன் அறிவுசோர்ந்து 
துயிலுறு தல். . 

என்றென் 10ேங்கா விம்மு முயிர்க்கு 2மிடையஃ&௫ச் 
சென்ஜொன் 39ன்றோ டிந்திய மெல்லாஞ் கறை*யெய்தப் 
பொன்றும் 5மென்னுக் தம்பியை 6யோர்வ ,த் தொடுபுல்லி 
ஒன்றும் ?பேசான் றன்னை மறக்தான் றுயில்வுற்ருன். 
(இ-ள்.) என்றென்றுசொல்லியவண்ணம் ஏச்சல்சொண்டு விம்முவான்; 

பெருமூச்சுவிடுவான்: (இவ்வாறெல்லாஞ்செய்தபின்), இடையிலேகுறைர்து 
போய் ரிச் இரியத்தோடு [மன த்தோடு] மற்றையிர் திரியமெல்லாம் ஒன்றா௫ச் 
சிறைப்பட இறக் தவனான்ரானென்னுக் தம்பியை அன்போடுதழுவி ஒன்றும் 
பேசாதவஞாய்த் தன்னைமறச் தவனாத் அயில்கெர்ண்டான்; (௪-.று.)--பிம்:_- 
1ஏங்கும். இடையெய்த, இடையா௫. 3ஓன்றோ. *செய்த. 3என்னாத். 6மார் 
பத்தொடு. 7தேறான். 8 துயிலுத்றான். (௨௬௧௩) 

௨௨௨ ஸ்ரீமாமன் மறத்து துயிலுற்றதுகண்டூ 
தேவர் அன்போடூ சோ ல்லத்தோடங்கதல். 

கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் ௧ Open mpi 
கொண்டார் துன்ப மென்மூடி. வென்னக் குலைகின்ஞார் 
அண்டா வையா வெங்கள் பொருட்டா லயர்கின்ராய் 
உண்டே வுன்பாற் 1றுன்பென வன்போ டுசைசெய்தார். 
(இ-ள்.) தேவர்கள் (ஸ்ரீராமன் துயிலுத்றதனைச்) சுண்டார்கள்; கண் 

சஸிலே புடைத்துச்கொண்டவராய் வருச்துபவரானார்; தன்பல்கொண்ட 
வராய், “முடிவுயாதாகுமோ?? என்று ஈடுங்குபவரானார்; தேவனே ஐயனே !எ௦் 
கள்பொருட்டாக வருச் துபவனாகப்பாவிக்ன்ருய்; உன்னிடத்துத் துன்பு 
உண்டோ என்று அன்போடு சொல்லத்தொடங்கஇஞார்; (எ-று.)--தேவர்கள் 
அன்போடு” கூறுவதனை மேல் ஏழுகவிகளிற்காண்க. பி-ம்:-..1 துன்பமு 
மென்றே, துன்பெனவன்பால். (௨௬௪௪) 

வேறு. 

௨௨௩. -இதுழதல்ஏழகவிகள்-தேவர்கள் ஸ்ரீராமனை உண்மையுணர்த்தி 
அன்போடகூறுவதைத் தேரிவிக்தட், 

உன்னை யுள்ள படி.யறியோ 1முலக முள்ள திறமுள்ளேம் 
பின்னை யறியே முன்னறியே மிடையு மறியோம் பிறழாமல்



௧௩௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

நின்னை வணங்கி 8ீவகுத்த நெறியி னிற்கு மதுவல்லால் 

என்னை யடியேஞ் 3செ.பற்பால வின்ப துன்ப மில்லோனே. 

(இ-ள்.) இன்பதுன்பம்களில்லா தவனே! உன்னைஉள்ளபடியதியும் 

வல்லமையுள்ளோமல்லோம்: உலகு (உன்னிடச்.த) அமைக்துள்ள கூறுபாட் 

டையும் ஆராய்ச்ததியோம்: இணி ஈடக்கப்போவதையும் அதியும்வல்லமை 

யுடையோமல்லோம்: முன்னே கிகழ்ச்ததையும்௮அதியும்வல்லமையுடையோ 

மல்லோம்: இடையிலே ஈடப்பதையும் மாறுபாடில்லாமல் அதியும்வல்லமை 

யுடையோமல்லோம்; கின்னைவணங்கி நீ ஏற்படுத்தியுள்ள வழியில்கித்ப 

தல்லாமல் அடியவர்களாகிய நாங்கள் செய்யத்தச்சலை யாவையுள? (எ-து.) 

உடலிலுள்ள ஈரைதிரைமுதலியவை ஆன்மாவைச்சேராதவாறுபோல 

உலகத்துகிகமும் இன்பதுன்பங்கள் உலகத் .தயிர்ச்செல்லாம் உயிரான பர 
மான்மாவைச் சேராவென்க. பி-3:--1உலசையுள்ள, 2அதிவோம், உள்ளாய், 
அதியோம். 3செயற்பாலம்,செயற்பாலது. (௨௬௫) 

௨௨௪.அரக்கர் குலத்தை வோறுத்தெம் மல்ல னீக்கி யருளாயென்று 
இரக்க வெம்மேற் கருணையினா 7லிசையா வுருவமிவை யெய்இப் 
புரக்கு மன்னர் குடி.ப்பிறக் து போக் தாயேற த்தைப் பொறைதீர்ப் 
கரக்க3நின்றேகநெடு *மாய மெமக்குங் காட்டக் கடவாயோ, [பான் 

(இ-ள்.) *அரச்சர்குலத்தை வேரோடுபோக்க எம் துன்பத்தை நீக்கி 
யருள்வாய்” என்று (சாங்கள்) வேண்டிச்கொள்ள,எம்மீ துள்ள சருணையினாலே 

(உனக்கு) ஏற்காத இச்தவுருவங்களைமேற்கொண்டு காக்குக்தொழிலைச் கைச் 
கொண்ட (சூரியவமிசத்து)மன்னவரின் குடியிலேபிறக்து போச்தவனே! 

(தியோர்பலர் இங்குப்பிறச் திட்ட தனால்) தருமேவசைக்குகேர்ச் துள்ள பாரத் ' 
தைப் போக்கும்பொருட்டு மறைந் துகின்றே (யுள்ள உன்) பெரிய மாயத்தை 
எமக்கும் சாட்டச்சடலாயோ? (௪ - று) 

திருமால் இராமனாதி சான்குவடிவாப்பிறர் தானென்ப அப் தி உருவ 
மீவையெய்.தி என் ததென்னலாம்: இனி, மச்சம் கூர்மம்முதலிய அவதாரம் 
களைச் கருதியதென்பாருமுளர். **இம்மாஞாலம்பொறை தீர்ப்பான்,...பிறச் த 
மாயனே?” என்ற ஈம்மாழ்வார்பாசுரம் இச்செய்யுளின்பின்னிரண் டடியில் 
ஞாபகத்துக்குவருகன்றது. பி-ம்:.1]இயையாவுருவமிஃதெய்்தி, இயையாவுரு 
வமிசைவெய்தி. 2இக்தப்பொறை. 3கின்ற. 4மரயை, (௨௬௧௯) 
௨௨௫.1ஈன் ஹெம்3மிடுக்கண் டுடைத்தளிப்பானிஈ&௫ யரசரி 'ந3பிறந்தாய் 

*மூன்றா முலகச் துயர்தீர்த்தி யென்னு மாசை முயல்கின்றோம் 
ஏன்று 5மறக்தோ மவனல்லன் மனித னென்தே 6யி.தமாயம் 
போன்ற இல்லை யாளுடையாய் பொய்யும் புகலப் புக்காயோ, 

(இ-ள்.) (உன்னாத்)பெறப்பட்டவரான எம்முடைய அன்பத்தைப் போச் 
இப் பாதுகாத்தற்காக இரச்கங்கொண்டு அரசநில்லித்பிறர் தவனே! மூன்ராசய 

உலகத்துக்குகேர்ச் அள்ள துயரத்தைத் தீர்ப்பாயென்௫ன்ற ஆசையினால் (சால் 
கள்) முயல்ன்றோம்: (இவ்வாறு) முயன்றும், (இவன்) அவனல்லன்:



காண்டம் ௨௧.--பிரமாத்திரப்படலம் ௧௩௭ ் 

மனிதன்? என்ற (உறுதியான) கருத்.இினால். (கின்தெய்வத்தன்மையைச் Ra 

சாலத் த)மறர்திட்டோம்:இம்மாயம்போன் றசெயல் (யாதும்) இல்லை:(எம்மை) 

அடிமையாகவுடையவனே! (எமதூஅதியாமைக்குஏற்ப 8) பொய்பேசவும் 

தொடங் விட்டாயோ? (௭ - று.)--தேவர்களின் முன்னிலையிலும் மனிதன் 

போலவே ஸ்ரீராமன்கடிப்பசனால்,*பொய்யும் புகலப்புக்காயோ” என்ன் றனர் 

தேவர். பி-ம்:-7ஈன்றாய். 2இடுச்சர் துடைத் தளிப்பாய். 3பி.றக்.து. *மூன்றுதல 

மூக், முலகத், மூன்றாமுலகைத். 5அ.திச்தேம். 6இம். . (௨௬௪௪) 

௨௨௬.௮ண்டம் பலவு மனைத் அயிரு மகத்தும் புறத்து £முளவாக்கி 

உண்டு முமிழ்க்து மளக்இடக்அ முள்ளும் 2புறத்.து மூளையாஇக் 

கொண்டு கஇலம்பி தன்*வாயிற் 5கூர். நா வியையக் கூடியதந்றிப் 

பண்டு மின்று 6மமைக்இன்ற படியை ?யொருவாய் பாமேட்டி. 

(இ- ள்.) பரமேட்டியே! ௮ண்டம்பலவற்றையும் அனைத்துயிர்களையும் 

(வயித்தின்) உள்ளும், பு.ஐ;த்.தூம் உளவாக்டயும், (இவ்வண்டத்தை) உண்டும் 

உமிழ்க் தும் அளந்.தும்இடர் தும் உள்ளும்பு ஐத். தும்உளையாடியு மிருக் து, சிலம்பி 

தன்வாயில் மெல்விய நூலினாலியையக் கூட்டையியர்தி முன்னும் இப்போதும் 

அமைக்கன்ற நீதியை நீங்காஇருப்பாய்; (எ - று.) 

லெக்திப்பூச்சி தன்ஸ்வரூபத்திற்கு விசாரம் சிறிதுமில்லாமலே நூலை 

யுண்டாக்) மீண்டும் தான் உண்டாக்க நாலையுட்கொள்வ துபோலவே, ஸர் 
வேசுவரன் 'தன்ஸ்வரூபத்திற்கு விசகாரமில்லாமலே ௮ண்டங்களைப்படைத் அ 

மீண்டும் அவற்றைவிழுங்குவனென்று லேதங்கூறுவதையொட்டி இந்தத்துதி 

கூறியது. *:யதோர்ணகாபிஸ்ஸ்ருஜதேக்ருஹ்ணதேச?, **ஊர்ணகாபிர்யதா 

ஸ்ருஷ்ட்வா-ஸ்வயம்தத்கரஸதேபுஈ? | ததாஸ்ருஷ்ட்தேம$லம் - ஸ்வயம் தத் 

க்ரஸதேஹரி??? என்பன காண்க. *தன்ஸ்வரூபத்திற்கு விசாரமில்லாமலே 

படைத்தலும் படைத்தவற்றை யுட்கொள்ளுதலும் கூடுமோ?? என்று 

பரம்பொருளின் ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரவிஷயங்களில் தோன்றும் ஐயத் 

தைப்போக்க இக்தச்சிலம்பி தருஷ்டார்தம் கூறப்பட்டது; “ஒருலெக் இக்கு 

உண்டான ஸ்வபாவம் ஸர்வுஸக்திக்குச் கூடாதொழியாதிறே! என்ற தத் 
வத்ரயத்தையுங் காண்க, பரம்பொருளான எம்பெருமானுக்கு அ.ற்பஜச் த 

வான சிலந்தியை உவமைகூறியது இழிவுவமையின்பாற்படாதோ?எனின், 

பரம்பொருள் தனக்குயாதொருவிகாரமுமின் திப்படைத துப் படைத்ததை 

உட்சொள்ளுதலை விளக்குதற்கு இவ்வுவமை சறத்தலால் இழிவுவமைக்குற் 
றத்தின்பாற்படாது ஏ.ற்றதேயாகுமென்க. பி-ம்:--1அளவாகி, உளவாஓ,2பு.ற 
ம்பும், சொண்டுஞ். 4வயிற்தின். 3நாலான்மேயச்கூட்டியற்தி. 6அமைகன் ற. 

7ஒருவராப். (௨௬௪௮) 

௨௨௭.1 துன்ப விளையாட்டி தஅவேயு முன்னைக் துன்பர்தொடர் பின்மை 
இன்ப விளையாட் டாமெனினு 3மறியா தேமுக் கிடருற்முல் 
4அன்பு 3விளையு மருள்5விளையு மறிவு 3விளைய 6மவையெல்லாம் 
முன்பு பின்பு ஈடுவில்லாய் 7முடி த,கா லன்றி “முடியாதே. 
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(இ-௬்.) இத துன்பத்தைவினைப்பதுபோன்,த விளையாட்டேயென்றா 

தூம், உன்னைத் துன்பர்தொடர்தல் இல்லாமையால் (இதுவும் உனக்கு) 

இன்பவிளையாட்டேயாம்:என்றாலும் (அதை) யதியாதஎ௰௮௪ட்கு,(ரீ)இடகரு.த்ர 

யென்ளால், (உன்பக்கல்) அன்பதோன்றும்:இசச்சமுர் தோன்றும் உணர்சி 

தோன்தும்: முன் பின் ஈடு;ல்லாமல் எப்போதும் இருப்பவனே !அலையென் 

லாம் 3 முடித்து தாலன்றி (எம்மான்) முமத்துனைச்ச முடியாது 

(௪- ௪.)--பி-ம:--1 துன்பம், தொடர்க. 3அதியாதோருக்டெருதுமால். 

*அன்பின். வினைல். 5௮. இத. 7மு.27 தாலன் தி. கமுடியாதால், அதியா 

தோருச்சிடருத்முல். (௨௬௧௯) 

௨௨௮.வர௮ரய் போல வாராத.ய் வத்தா யென்று மனகி!களனிப்ப -[ம் 
வெருவ இருக்தோ £பிடையே து்பம் விரைக்க மெலிெனே 
கருவா யேனிக்கும் களாகண்ணே சீயே 3யி.தனைக் களையாயவேல் 
இருவாழ் மார்ப நின்*மாயை யெம்மாத் நீர்க்கத் தீருமோ. 

(இ-ன்.) அதிபப்பட்டாய்பேரலபின்ற அறிவுக்குவிஷயமாகா தவனே! 

(எங்சட்காச 2) அவதரித்தாவென்று மனம்மஓழ அஞ்சாதேயிருக்தோம்: கீ 

இடையே துன்பம் வீளைச்ச (அதனால், மெலிவடைஇன்றோம்; கருப்பத்தித் 
பிதச்த௮-ா9 (எம்மைப்) பாதுசாகன்ெத (எமது) புஃலிமே! யே இத்துன் 

பத்தைப் போக்சாயாயின், இருலாழ்மார்பனே உன் மாயை எம்மாலே தீர்க்கத் 
தீர்ச் துவிடத்தக்கதோ? (எ - று.) 

எ௮ரொருவர் கடவுளை முற்தஅதிிட்டோமென்று சருதுன் னரோ 
அவரால் அதியப்படாதவஞைகவும், எவரொருவர் கடவுள் மூ.த்.றஅதியமுடி 

யாதவனென்று கருதுன்றாரோ அவரால் அதியப்பட்டவனாகவும் அக்கடவுள் 
இருப்பா னென்த தா.ற்கொள்சைபற்றி, *வருவாய்போல்லாரா தாய்” என்னாம்: 

“ஒர்தாய்போலவாராதாய் வாராதாய்போல் வருவானே”, ₹யஸ்யாமதம் 
தஸ்ய மதம், மதம்யஸ்.ப ச வே.தஸ:-அவிஜ்ஞாதம் விஜாகதாம், விஜ்ஞாதம் 
அவிஜாாதாம்'” என்பன இல்கு? சாணத்தக்கன. பி-ம்:--1சனித்த. களிக்கும், 

3இடரைக்காலாயேல். 4 மாயம், (௨௬௨௦) 

௨௨௯.அம்ப ரீடற் கருளியது மயனார்1மகனுச் 2களித்.2௮வும் 
எம்பி ரானே யெமக்கின்று 3பயத்தா யென்றே வேமுறுவோம் 
வெம்பு அயச நீயுழக்க வெளிகா Qs Onc 2 ar Capi 
தம்பி துணைவாநீயிதனைத் *தவிர்த்தெம் மூணர்வைக் தாராயோ, 

ட (இ-எ்.) அம்பரீஷனுக்கு- அருள்புரிர்ததையும் அயனாருடையமசனான 
உருத்திரமூர்த்திக்குக் கருணைபுரிர் ததையும், எம்பிரானே! எமக்கு இன்று 
உண்டாக்கினயென்றே பாதுகாவல்காடுன்றேம்: மனல்குழைதற்குக்சாரண 
'மான துன்பத்தை 8 யடைய, வெளியிடம்தெரியாது மெலிவடைன்றோம்: 
தம்பிச்குத் தணைவனே! மீ இத். துயரைத் தவிர்த்து எங்களதிவைத் தரமாட் 
டாயோ? (௪ - று.)--பி-ம்:--1மகனார்க்கு. 2 அளித், சன. 3பயர்.ததாமென்று 
எயர்தாயென்றென்று. 4 தவிர்க் து. ்



காண்டம் ,_ க௧.--பிரமாத்திரப்படலம் Sth fe 

அல்பரீடற்தஅநளியகதை:--சூரியகுலதது.இத்தஅரசனாகிெயஅம்பரீஷன் 
ஏகாதூவிரதமனுஷ்டித்துத் துவாதசபாரணை செய்யஇருக்கையில், துருவாச 

முனிவன் விருச்தனனாகவர,மன்னவன் ௮வனை வரவேற்க,௮வன் கித் தியகரு 

மாதுஷ்டானஞ்செய்துவருமாறு யமுனைக்கு௪க, அரசன் பாரணைக்குஉரிய 

காலல்கடத்தல்கண்டு பகவானைப்பூசத்த தீர்த்தத்தை புட்கொண்டன்னாக, 

நித்தியகரு மநுஷ்டானஞ்செய்து மீண்டுவர்த மூனிவன் ௮அரசன்செய்கையை 

யணர்க்து சனந்து அவனைத் தொமிசஞ்செய்யக்கருதித் தன்சடைமயிரி 

லொன்தை மண்ணிலெதிய, அதினின்று பூதமொன்று உண்டாகி அரசனை 

யெதிர்க்ச, மன்னவன் தஇருமாலைத் இயாணிச்ச, அப்பரமனருளாற் சச்சராயு - 

தர்தோன்திப் பூதத்தைச்கொன்று பின் முனிவனைத் துரத்த, முனிவன் இரி 

மூர்த்திசளிடமும் அடைக்கலம்பெறாமல் மன்னவனையே வேண்ட, அவ்வர 

சன் சச்சாத்தைச் தொழுதுவேண்டி முணிவனுக்கு யாதொரு துன்பமும் வர 

வொட்டாது சாத்தனனென்பது. 

அபனார் மகனுக்த அளித்த கதை:--பஸ்மாசகானென்பவன் சவெபெரு 

மானை நோகச் கடுர்தவம்புரிக்து தான் எவர்தலைமீது கைவைத்தாலும் அவர் 

உயிரிழக்து சாம்பசாய்ப்போகும்படி வரம்பெத்றுத்தான் பெத்றவரத்தைப் பரி 

சோதப்பதற்காசச் செபெருமான்முடிமீது கைவைக்கக் தொடங்கவே, 

eed அஞ்சஉருக்சாச்தனனாக, இருமால் ௮அவன்முன்னே பெண் 

ணுருவாய்த்தோன்றவும் ௮சுரன் அப்பெண்ணையணையவர,அப்பெண்*$8ராடிச் 

சுத்கனாகவருக? என்ன, அசுரன் கீரில்மூழ்கித் தன் தலையை துவட்டுதற்காகத் 

தன்டரடற் கைவைச்சவே, தானேஉயிரிழக்துசாம்பராயினானாக, அதனாற் 

சிவபிரான் : அச்சம்கீங்கப்பெற்றன னென்பது. சையிலொட்டிய பிரமகபா 
லத்தைப்போச்கியது முதலியனவும் கொள்ளலாம். (௨௬௨௧) 

௨௩௦.-தேவரகுந் துயருழக்தமாறு ஸ்ரீராமன் அறிவுள்ளோடுங்கிய 

செய்தியைத் தூதர் இராவணனுக்தச் சொல்லச்செல்லல். 

என்ப பலவு மெடுத்தியம்பி யிமையா தோரு மிட!ருழக்தார் 
அன்பு மிகுதி யாலைய னவ யுள்ளே யடக்கினான் 
அன்ப மணிதர் கருமமே 3 புணர “முன்பு துணிக்தமையாக் 
புன்க ணிருதர் பெருந்தூதர் போனா ரரக்க னிடம்5புக்கார், 

(இ- ள்.) என்பவை பலவற்றையும் எடுத் துச்சொல்லிக் சேவர்களும் 

அயர்கொண்டு வருக்தினார்: துன்பத்தையனுபவிச்சின்ற மனிதருடைய செய 

லே(தன்னிடத்துச்)சோ(த் இருவவதரித்தற்கு)முன்னமே சங்கற்பித் ததனால் 
(தம்பியினிடத்துள்ள)அன்புமிகுதிகாரணமாச ஸ்ரீராமன் ஆவி உள்ளேயடலவ் 

கப்பெற்றான்: இழிதசைமையுள்ள அரச்கரின் பெருக்தூதர் (அச்செய்தியைத் 

தெரிவிக்சப்போய்) இராவணனிடத்திற் சேர்க்தார்; (எ - று,)--பி-ம்:.- 

1உழந்தே. அறிவும், 3புறிய. *முன்னே. 3புகுச் தார். (௩௬௨௨) 

௨௩௧--இராவணனிடம் தூதர் ஸ்ரீராமன்செய்தியைத் தேரிவித்தல். 

என்வச் தனுநீ ரென்றாக்கர்க் இறைவ னியம்ப வெறிசெருவில் 
நின்1மைந் தன்றன் னெடுஞ்சரத்காற் றுணைவ ரெல்லா நிலஞ்சசேரப்



௧௪௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

Saas தவனு 3முயிரிழக்த பிழையை கோகூப் பெருக் துயரால் 
முன்வத் தவனு *(மடிக்தானுன் 5 பகைபோய் முடித்தே தனமொழிக்தாச், 

(இ-எ்.) அசச்சர்தலை௨னன இசாவணன் நீர் வர்தது என்னகாரணம் 

பத்தி?” என்று (அ.த்.3ா.சரை)வினாவ, (அவர்) , “மோதுன்ற போரில் உன் 

aut sean Qs SrA sha கெடியஅம்பினால் தஅுணைவரெல்லாம் உயிரொடுல்க 

.நிலத்தில்வீழ்ச்துடெச்ச, (அத துணைவருடனே தன்) பின்பிறந்தவனும் உயி 

நிழச் த.துன்பச்செயலைக்சண்டு மிக்கதுயரத் இனால் மூத்தவனான இராமனும் 

உயிர்முடிக்தான்: (ஆகலே), உன்பகை முடிச் துபோய்விட்ட து: (இணி, உனச் 

குப்பகையில்லை)? என்று கூதிஞர்கள்; (௪-து.)--பீ-ம்:---1மைச் தனத. சேர் 

ச்தார்.3முன்முடிர் தபிழை...பின்னவற்காய். 4பின்முடிஈ்தான். 5பசையும். () 

பீரமநத்திரப்படலம் பூற்றிந்று, 

௨௨- ஆவது சீதைகளங்காண்படலம் 

பிரமாஸ்திர.த்தால் உயிர.ந்றுக்கடக்ன் உ இலட்சுமணனையும் இலட்சு ம்ணனையிழந்தோமென்ற துயரத்தின் மிகுதியால் மூச்சற்றுக்கெடச்னெ.ற 
ஸ்ரீராமனையும் 2தாபிராட்டியார் போர்க்களத் திலே சண்டசைச் கூறும் படல 
மென்பது, பொருள். களங்காட்டுபடல. என்று சிலபிர இிகனிலும், பிராட்டி 
களங்காண்படலம் என்று சலபிரதிகளிலும், சானகிகளங்காண்படலம் என்று சிலபிரதிகளிலும் இப்படலத்துக்குப் பெயர் சாணப்படுகன்.ற.த. 

இச்திரசித்தின் பிரமாஸ்திரத்தால், வானரர்களும் இலட்சுமணனும் 

,_ இலட்சுமணனையிழக்.த துயரால் ஸ்ரீராமனும் உயிரொடும்? வீழ்ச்இட்டதை 
ஒற்தர்மூலமாக வுணர்ச்த இராவணன் மிகமூழ்ச்து, தை அவ்வுண்மையை ஈம்பு,தற்பொருட்டு அவளைப் புஷபகவிமான த்திலேத்தி யு.தீ.தசனத்தை அவட்குக் காட்டுமாறு கட்டளையிட, ௮ரச்யர் ௮அங்கனமே செய்ய, பிராட்டி 
தன்பிராணகாயகனான ஸ்ரீராமனும் இளையபெருமா ஞூம் உயிரொடுக்ப் போர்க்களத்தில் வீழ்ர்திருப்ப அகண்டு பெருர்தயர்கொண்டு புலம்பித் தன்னு | யிரை விட்டிடுவ தென்று எண்ணுகையில், விபீஷணனது புதல்வியான இரி ் சடையென்பவள் பலவகையடையாளங்களால் இராமலஆ்மணர் உயிரோடி ருக்கன்றாரென்பதை கிரூபித்துச சதையை அக்தச்செயலினிஸ்று மீட்ட 
செய்தி இர்தப்படலத் இற் கூறப்படுகன் றத. 

கணைமாற்றர் செய்தியை ஊரேங்தம் பறையறைந்துதேரிவிக்குமாறு 
இராவணன் கட்டளையிடூதல். 

பொய்யார் தூத சென்பதனாத் பொங்கி யெழுக்த 1வுவகையனுய் மெய்யார் 2நிதியம் பெருவெறுக்கை 3வெறுக்க வித விகார் தபடி. கையார் வரைமேன் *முரசேத்றிச் சா.த்றி ஈகர.ங் களிசிறப்ப [ன் கெய்யா ராடல்$கொள் கென்று நிகழ்த்து கென்று னெ ியில்ல,



் கை. ச காண்டம் ௨௧ ௨-சீதைகளங்காண்படலம் க்ச்கீ 

(இ-ள்.) செதியில்லானாய இராவணன்;---தூதர்பொய்கூறாரென்ப 

தனால் (தன்பகைநீங்ற்றென்றகாரணம்பத்திஉள்ளடம்காமல்) மேலேபொவ் 

இச்தோன்தியமகஏழ்ச்சியையுடையவனா9, (தன்னிடத்து) கிலையாகப்பொருச் 

இய தொகுதியாயுள்ள செல்வச்தை(ப் பெற்றுக்சொள்பவர்)வெறுப்படையும் 

படி [மிகவும் அதிகமாக] வாரியிறைத்து, * ஈடச்தசெய்தியை [பகைவர் யாவ 

ரும் பட்டாரென்பதை]க் துதிககையையுடைய மலைபோன்ற யானையின் 

மேல் முரசத்தைஏற்றி அடித்துத் தெரிவித்து, இலங்காககரத்திலுள்ள 

யாவரும் மூழ்ச்சிமிக, கெய்யிட்டு முழுகுதலைச்செய்க என்று சொல்லுங்கள்? 

என்று (பறைசாற்றுபவர்க்குச்) கட்டளையிட்டான்; (௪ - று.) 

இக்திரசத்தின் பிரமாஸ்இரத்தால் வானசவீரர்களும் இலக்குமணனும் 

இதக்ததையும் அதுசண்ட பெருக்துயரால் ஸ்ரீராமனும் உயிரொடும்) வீழ்ச் 

இட்டதையும் ஒற்றர்கூற, இராவணன், அ௮க்தப்பேச்சை உண்மையென்று 

நம்பி அடங்சாப்பெருமகழ்ச்சிகொண்டு, அர் தமசழ்மொழிகூதிய தூதர்க்குப் 

பெருர்தாவியத்தை வாரியிறைத்து, ஈடச்த செய்தியை ஊர்மூழுதும் பறை 

யறைந்து தெரிவித்து ஊரார்யாவரும் சந்தோஷமாக மங்களஸ்காகம் செய் 

யும்படி கட்டளையிட்டன னென்ச. செல்வம் கிலையில்லாததாயினும், இராவ 

ணன், தனக்குச்க௮டைத்துள்ள பெருஞ்செல்வம் என்றும் அழியாது நிலைகிற்கு 

மென்ற கருத்துக்கொண்ட அ௮விவே௫ யாதலால், அவன்நினைவுபற்றி “மேய் 

யார் நிதியம் பெருவெறுக்கை! என்றார். இனி,இராவணன் குபேரனைவென்று 

அவன அ சங்கநிதி பதுமகிதி முதலியவற்றைத் தன்வசத்தன வாக்சச் கொண் 

டுள்ள தனால், சங்கம் பதுமம் முதலியவற்றின் வடிவங்சொண்டுள்ள அந்த நித 

களைக் குதிச்குமாறு £மெய்யார்கிதியம்? என்றாருமாம்; மெய் - வடிவம். 

நிதியம் - குவியலான செல்வம், ₹மசன் தோன்றினான், பசைவன் பட்டான்? 

என்று பெருமூழ்ச்சிச்சாரணங்கள் இரண்டென்றும், அரசனுக்கு ௮வை 

நிகழும்பொழுது அவனதுகுடிகள் ௮ர்.தம௫ழ்ச்சியைத் தாமும் கொண்டா 

டுவரென்றும் அதிக. பிறர். தாரத்தைச் கவர்க்த பெரும்பாவியாதலால், இராவ 

ணனை, *நெதியில்லான்” என்ற, மூ.ரசு - வெற்றிமுரசு. பி-ம்:--1உவகை 

யினான், உவகையினாய், 2கிதியின். 3விளைந்தபடியேமிசவீச்து. ter Supe. 

சகாமெங்குங்களிகூர.6ஆட்டென்று,ஆகென்று.7ிகழ்த்துச்றான்,நிகழ்த் து 

மென்றான், கிகழ்க்தானெஞ்சம். (௨௬௨௪) 

௨௭டுற்ந்தஅரக்கநடலைக& கடலிவிடுமாறு மநத்தனுக்தப் பணிக்க, அவன் 

6 அவ்வாறேசேய்தல். 

௮க்த கெறியை யவர்செய்ய 7வரக்கன் மைருத்தன் நனைக்கூவி 
முக்த 3நீபோ யாக்கருடல் முழுதுங் கடலில் “முடுக்கடுகின் 
சிந்தை யொழியப் பிற5ரறியிற் சிரமும் வரமுஞ்சிக் தவனென்று 
உக்க வவன்போ யரக்கருடல் 6முழுதுல் கடலி£னுள்ளிட்டான். 

(இ-்.) (இராவணணிட்ட) அகர்தச்சட்டளையை அர்தப்பணியாளர் 

செய்ய,--இராவணன் மருத்தனை வரவழைகச்து “முற்பட்டு நீ போய் அரச 

கருடைய உடல்முழுவதையும் கடலில் விரைவாகச்செலுத்இவிடு; (8 இவ்



SOS. கம்பரர்மாயணிம் யுத்த 

வாறுசெய்வது) உன்மனத் தூக்குத் தவிரப் பிறர்அதிச்தால் (உன்)சரத் தயும் 

(உனக்குயான் கொடுத்துள்ள) மேம்பாட்டையும் வாங்கவிடுவேன்? என்று 

சொல்லியனுப்ப, ௮௬5 தமருத்தனும் போய் ௮ரச்சருடைய உடல்எல்லாவற்றை 

யும் கடலினுள்ளேயிட்டான்; (a - 2.) 

,”தையைவிமானத் திலேற்திப் போர்க்களத்துக்கு இட்டுச்கொண்டுவர் து 

௮ல்குஉயிரின் தி வீழ்ச் துடச்ன்ற இராமலட்சுமணரைச் சாட்டுமாறுஇரா 

வணன் ஏற்பாடுசெய்யப்போவதனால், அரக்கரில் இதச் தவர் எவருமில்லை 

யென்று அர்தச்்”தை சருதவேண்டு மென்ற கருத்தினால்,அரக்சருடலை Qua 

லாம் கடலுக்குள் இடுமாறு சட்டளையிட்டானென்க, பி- 1:-1அரசன். 3மேருத் 

தோன். 38£யே, 4மூடுச்வெ. 5அ.திவிற்செலவாமுச் தன்செயல்செய்கென்து. 

6அடங்கக், 7௨ திர்ப்பிச்தான். (௨௬௨௫) 

௩.--இராவணன்கட்டளைப்படி அரக்கியர் சீதையைவிமானத்திலேற்றிப் 

போர்க்களத்திற்தத் கோண்டுபோதல். 

தெய்வ விமானத் இ உடயேற்றி மனித்தர்க் குற்ற செயலெல்லாக் 
தையல் காணக் காட்டுமின்௧கள் கண்டா லன்றித் 3தன்னுள்ளத்து 
ஐய நீங்கா *ளென்று.ஐரக்க வரக்கர் மகளி 5நிரை ச்தீண்டி 
6உய்யுமுணர்வு7நீத் தாளை நெடும்போர்க் 8கள ததன்மிசை 9யுய்த்தார். 

(இ- ள்.) (இசாவணன் இராச்சதமசளிரை நேரக்9), *(ையைத்)தெய் 

வத்தன்மையுள்ள விமானத்தின்்மேலேத்தி, மணிதர்களாகய ராமலஆ-௦ணர் 

கட்கு கேர்க்துள்ள சம்புவங்களையெல்லாம் [இராமலட்சுமணர் உயிர்கீல்5க் 

Gigs] சதை பார்க்கும்படி காட்டுமின்கள்; (அவள் நேரிற்) பார்த் 

தாலல்லாமல், (கிகழ்ர்,செயதியை காம் சொல்லச் கேட்பதனால்), தன் 

மனத்திலுள்ள சச்தேகம் மீங்கப்பெருள்? என்று உரைப்ப, இராச்சதப்பெண் 

கள்,--(௮ அதுகேட்். பெருமடூழ்ச்சியால்) பேராரவாரஞ்செய்து நெருக்கி 

(இனி நாம்) பிழைத்திருப்போம்? என்ற எண்ணம் நீல்யெ ௮ச்தச்தை 

யை(விமானத்திலே ஏ.ற்திக்கொண்டுபோய்ப்) பெரிய (அக்த)யு.த்தகளத்தின் 

மேலே சேர்த்தார்கள்; (௪ - று.) ்் 

(சதையைப் போர்க்களத்திற்கு இட்டுச்கொண்டுபோய்ச். காட்டினால் 
அங்கே உயிர்மீங்கி விழுச்துகிடக்கிற ராமலஷ்மணர்களை சேரிற்கண்டால் : 

அப்போதாவது இந்தச்சதை தன்சச்தேகக்இர்ச்து ஈமக்கு வ௪ப்படலாம்” 

என்ற கருத்தோடு, இராவணன், சதையை விமானத் திலிட்டுக் கொண்டு 

போய் மேலிலிருக்தபடியே போர்க்களத்தைச்சாட்டும்படி ஏவ, ; ஏவலாளி 

களான இராக்கதப்பெண்களும் அங்கனமே செய்தன சென்பதாம். இராம 

லக்ஷ்மணர் பகைவென்று தன்னை மீட்பாரென்ற உறுதியான ஈம்பிக்சையோடு 

அரிதின் உயிர்தாங்கயிருக்த தை, இராமலட்சுமணர்க்கு கேர்ந்த ஐர்ச்கதி 

யைத் தான் கேட்டதனால், உய்யுமுணர்வு தீர்ந்தன ளென்க. அலஷ்யச் 
தோன்ற :மனித்தா? என்றான். இங்கே விமானமென்பது-புஷ்பக விமானத் 

3; DH, பிரமதேவனாற் குபேரனுக்குச் கொடுச்சப்பட்டது: எத்தனைபேர் 

தன்மீது ஏறினாலும் அத்தனைபேருக்கும் வளர்ச்து இடங்கொடுப்பது; .தன்



காண்டம் ௨௧. -சீதைகளங்காண்படலம் ௧௪௩ 

மீது ஏதியவர் நினைத்தவிடத்தில் அவர்நினை த் தபடி செல்லவல்லது; BEG 

விசயகாலத்தில் இராவணன் குபேரனை வென்று இதனைக் கைப்பத்தின 

னென்க.ஒருபிரதியில் இர்தப்பாடலோடு பிரமாத்திரப்படலம்முடி௫ன்ற த. 
பி-ம்:-1மான த்தேர், மானத்திடை.3அதியக்.3தனதுள்ளத் து.4எனவுரைப்ப, 
என்றுரைப்ப.5இரைத்தார்ப்ப, இரைத்தார்த்தே, கங்கணவர். 6உய்வுமுணர்வும். 

7 தீர்ச்சாளை, உற்றாளை. 8சளத்தினிடை. 9உயர்க்தார். (௨௬௨௬) 

கீதையின் பேநந்துயர.். 
கண்டாள் கண்ணாம் கணவனுரு வன்றி யொன்று காணாதாள் 
உண்டாள் விடத்தை யென2வுடலு மூணர்வு முயிர்ப்பு மூடனோய்ந்தா 
தண்டா மரைப்பூ நெருப்புத்த சன்மை3யுற்றா *4டரியாதாள் [ள் 
பெண்டா ஸனுந்த பெரும்5பீழை யுலகுக் கெல்லாம் பெரி6 தன்றோ. 

(இ-ள்.) (தனத) சணவனான இசாமபிரான து உருவத்தையே யல் 
லாமல் வேறு எதையுங் சண்ணெடுத்துப்பாராத [மசாபதிவிரதையாகய] 
சீதை,--(அர்தப்போர்ச்சளத்தில் தனது சணவன் உயிர்ரீல்இ விழுந்து டெத் 
தலைத் தன்) சண்ணினாற் பிரதியட்சமாசப் பார்த் துச் சூச்சமாட்டாதவளாய், 
விஷத்தையுட்சொண்டவள்போல உடம்பும் அதிவும் மூச்சும் ஒருசேரஜய்க் து, 
குளீர்க்த தாமரைமலர் நெருப்பிர் பட்ட தன்மையை யடைச்தாள் [கெருப்பி 
லே விழுச்த தாமரைப்பூப்போல வாடினாள்]; (இவ்வா று) ஒரு பெண்:அடைந்த 

பெருச் துன்பம், உலகத்துக்கு மிகப்பெரிதாகத் சோன் றுமன்றோ? (எ- து) 
அப்போது சீதாபிராட்டி போர்ச்சளத்தில் ஸ்ரீராமன் உயிரொடுங்இ 

விமுர் துடெப்பதைச் சண்ணா ற் கண்டு,அசனாலுண்டான பெருக்துன்பத்தால் 
விஷமுண்டவள்போன்று தனது உடலும் அறிவும் சுவாசமும் சோர்ச் அதவிட, 
கெருப்பித்பட்ட தாமரைமலர்போல வாடி, ௮ர்தத்துயாத்தைச் ௪௫ச்சமாட் 
டாதவளாூ நின்றாள். இவ்வாறு உத்தமியான ஒருத். பெருர் துன்பத்தை 
யடைவது, உலசத்தார்க்கே நினைச்சநினைகச்கப் பெருச் துயரை யுண்டாக்கு 
மல்லகோ? என்பதாம். 'பெண்ணென்றுற் பேயும் இரங்கும்? என்ற பழ 
மொழி இங்குக் கருதத்தக்கது. சுற்றடிச்கு - பெண்ணாூய சதாபிராட்டியார் . 
அடைந்த பெருர்துயரமானது, உலசத்துத் தோன்றும் அயரமெல்லாவற் 
ஹைச் காட்டிலும் பெரிதாமல்லவோ? என்று பொருள் கூறுவாரு முளர், 
பி-ம்:-1 என்றும். உயிர் த்தாளுடலுமுணர்வும். 398 ster. *தரியாத, 5பீடை, 

6அன்றே. (௨௬௨௭௪) 
0--இதுவும், அடத்தசெய்யுளும் - சீதாபிராட்டியின் துயரத்தால் 

மற்றையோர் துயநறவதைக் கூறும். 
மங்கை 1யமுதாள் வானுட்டு மயில்க ளமுதகார் மமவிடையோன் 
பங்கி னுறையுக் குயிலழுதாள் பதுமம் இருக்க மாதழுதாள் 
கங்கை யமுகா ணாமடகதை யழுகாள் கமலத் தடங்கண்ணன் 
தங்கை யழுதா ஸளிரங்காத வரக்கஇ மாருர் 3 தளர்ந்முதார். 

_(இ-ள்.) (பின்பு), சதாபிராட்டி புலம்பிஞள்; (அ.,தனைச் சண்ட தனால்), 
சேவ்லோகத்திலுள்ளவராய் மயிலைப்போன்ற சாயலுள்ளவரான ௦ சவா



௧௫௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ஸ்திரீசள் புலம்பினார்கள்; (என்றும்) இளமையாய்த் தோன்றுவதான இடபத் 

தைவாகனமாகச்சொண்ட சிவபெருமானத (வாம) பாகத்தில்( எப்போதும்) 

வூப்பவளும் (குரலிஞற்) குபில்போன் றவளுமான பார்வதி, அழுதாள்; செர் 

தாமரைமலர்மேல் வீற்திருப்பவளான ஸ்ரீமஹாலஃ:மி, அழுதாள்; (சிவனது 

ஜடாமகுடத்தி லிருக்கும்) சங்காதேவியும், அழுதாள்; (பிரமன அ) சாவிணில் 

வூக்கும்பெண்ணா௫ய ஸரஸ்௮தீ.3தவியும், அழுதாள்; செச்தாமரைமலர்போ 

ன்ற பெரியகண்களை யுடையவனான திருமாவினத உடன்பிறக் தவளான தூர்ச் 

சை,அழுதாள்; (பலசொல்லிஎன்?)(எ தற்கும்) இரச்சங்சொள்ஞதலில்லாத[கல் 

கெஞ்சரா யிருகன்ற] ராக்ஸஸ்இரீகள் தாமும், (மனஞ்) சோர்க்து புலம்பி 

ஞர்கள்) (எ.- து.) 
பெண் தானு.ந்றமீழை உலகுச்செல்லாம் பெரிதன்றோ” என்று £ழ்ச்சவியிற் 

கூறியதை,இனி, இரண்டுகவிகளால் விவரித்துச் கூறுன்றன ரென்னலாம். 

கணவன் உயிரொடுங்கச் டெப்பதுசண்டு மனம்பொருமற் தோபிராட்டி 

புலம்பவே மேலுலகத்துள்ள பெருஞ்றப்பினரான தெய்௮மங்சையசேயன் தி 

எதற்கும் மனமிளகாத ராக்ஷ்சஸ்திரீகளும் : மனமிளூப் புலம்பலானாரென்ப 

தாம். ஒருபெண்ணின் துயர் அ௮வ்வினத்தைச் சார்க்தவர்க்குத் துயரத்தை 

மிகுதியாக விளைச்குமென்பது பற்திப் பெண்பாலாரையே முற்பட இச்செய் 
யுஸிற் கூறினர். 

கங்கையென்றது - கங்சாசதியின் பெண்தெய்வத்தை. பார்வதியின 

அமிசவிசேஷமான தஅர்ச்சை விஷ்ணு இருஷ்ணனாய் வசுதேவன்மனைவியான 

தேவியின் வயிற்தில் அவதரித்தவுடனே அப்பெருமானது விருப்பத்தின் 

படி தான் ஈர்தகோபன்மனைவியான யசோதையின் வயித்தில் ஒரு பெண் 

குழக்தையாய்ப் பிறர்ததனாலும், கண்ணன் கட்டளைப்படி வசுதேவன் எவரு 

மதியாமல் சண்ணனாயெ ஆண்குழந்தையை யசோதையினிடத்திற் கொண்டு 
போய்விட்டு அங்கருக் 5 துர்க்கையாகய பெண்குழர்தையை எடுச் துக்கொண்டு 
வக்து அக்குழர்தையையே தமக்குப் பிறச்ததாகச் சொல்லிக் கம்சனுக்குச்சாட் 

. டியதனாலும், இப்படி அர்ச்கைக்குச் தச்தையான ஈர்தசோபன் தூர்ச்கையின் 

முன்பிறர்தவனான சண்ணபிரானை வளர்த்த தந்தை யாகுதலாலும், தூர்க்சை 

“கமலத்தடங்கண்ணன் தங்கை! எனப்பட்டாள். பி-3:--1 அழலும். பேதும 
மலர்மேன்மாதழுதாள், மலர்மேவிருர்தாள்பரிர் தமுதாள். தாம். (௨௬௨௮) 
Sr. hus ext ap Lp குமையா டனையீன்ற பூமா மடக்தை புரிக்தமுதாள் 

குன்றா Loan MUG தீருமமுமெய் குழைந்து குழைத்து 2களர்க் தமுத 
பின்றா அடற்றும் பெரும்பாவ மழுத பின்னென் பிதர்செய்கை 
நின்றார் நின்ற படியமுதார் நினைப்பு மூயிர்ப்பு 38 த இட்டாள். 

(இ-எ்.) பொன்னாத்செய்யப்பெத்றுத் தொங்குச் தன்மையுள்ள குழை 

யென்னுக்காதணியை (முன்பு) அணிர்தவளான 2தோபிராட்டியைப் பெற்ற 
இறப்புள்ள பூமிதேவி (மனத்திற்) பேரிரச்சல்கொண்டு புலம்பினாள்; குறை 

யாதசிசப்பலலாசதுள்ள]வேதன்களும் திருமதேவை தயும்(உடல்)மிகவும்வாடிப் 

போய் மனஞ்சசாாகத௮முகன) பின்வால்காமல் (தனக்குஉரியாமை) age



காண்டம் ௨௨. சீதைகளங்காண்படலம் ௧௪ட 

துர்தன்மையுள்ள' பா வமும், (தாபிராட்டிவிஷயத்தில் இரச்சங்கொண்டு) 

். அழுதது: அயலார்வருக்தின செய்கையைக்குதித்து இனி (வேறு சொல்ல 

f 

வேண்டுவ) யாது?ஆங்காங்கிருந்தவர், (செய்பவேண்டுவது இன்னதென்று 

தோன்றாமல் திச்பிமைசொண்டு அசையாது) நின்றபடியே . புலம்பலானார் 

கள்; (அப்போது சீதாபிராட்டி, மிக்க துயரத்தால்), ப்ஞுமையா? மூசசு 

விடுதலையும் நீங்இனாள்; (௪ - று.) 

தோபிராட்டியைப் பெற்றவளாதலால், பூமிதேவியை இங்சே தனியாச 
முதலில் எடுத்துச்கூதினார். தருமத்துக்கு மாறான செயல் நிகழ்கையில், அத் 

தருமத்திற்குஉரிய தேவதை வருச்துதல் இயல்பே. தன்னைச்செய்தாரை எப் 

போதும் வருதிதுவதையே தொழிலாகக்கொண்டபாவமும் இக்தச்சதாபிராட் 

டியின் துயரத்தைச் கண்டு தான் மனம்பொருமல் வருச்்இற்றென்றால், மற் 

ஹையோர் யாவரும் வருர்தினரென்பது கூறவேண்டுமோ? என்று கைமுதிச 

நியாயமென்னும் தண்டாபூபிசாகியாயம் தோன்றச் கூதினார். இவ்வாறு யாவ. 

ரும் அழும்போது €தாபிராட்டி தயரமிகுதியால் பிரஜ்ஞைதப்பிஞூச்சுச்குதைய 

மூர்ச்சித்தனளென்ச. பி-ம்:---1குலைர் துகுலைக் து. 2விழுக்தழுத். 38க்னொர், 
நீம்னார். ் (௨௬௨௯) 

எ.-அரக்$யர் சைத்தியோபசாாஜ்சேய்ய, 

தை மர்ச்சைதேளிந்து மிகவும் ahs HIS ov. 

நினைப்பு முயிர்ப்பு நீத்தாளை Fae ph Opel sg நெடும்பொழுதின், 

இனத்இ னசக்கர் மடவார்க ளெடுத்தா ud tous தேங்கனொள், கனத்இ 

னிறத்தான் 1றனைப் பெயர்த் துங் கண்டாள் கயலைக் கமலத்தாற், Garé B 
னைலைப்பா ளெனக்கண்ணைச் 3சிதையக் கையான் மோஇஞள். 

(இ-ள்.) கூட்டமாசவுள்ள ராக்ஷஸர்குலத்தில் தோன் தின ஸ்இரீகள்,-- 

பிரஜ்ஞையும் சுவாசமும்இல்லாமல் (மூர்ச்௪த்துக் SCS 06 5 O65 g6 Se 

சதாபிராட்டியை நீரைக்கொண்டு மேலேதெளித்து ($509 சைகளினாற் 

பிடித்துவாரி) எடுத்தார்கள்; (£தாபிராட்டி), வெகுகேரவ் சழிர்தபின்பு (ஓடும் 

இியிருக்த) பிராணன் (செவ்வனே) வரப்பெற்று அமு௫,--காளமேசம்போ ச் 

கறுத்ததிருகிறமுடைய ஸ்ரீராமனை மறுபடியும்பார்த்.த, Carus Dep sue 

மீனைச் தாமரையைச்கொண்டு மோதபவள்போல(அப்பிரானுக்கு Care gor er 

அக்தநிலையைச்சண்ட தன) சண்களை, அடியுண்ணும்படி (தன் கையால் 
மோதினாள்), (௪ - து.) 

மூர்ச்சித்து வீழ்ச் திட்ட சதோாபிராட்டி ராக்ஸஸ்இரீசள் நீர்சொண்டு 

தெனித்துச் செய்த சைத்யோபசாரத்தால் மூர்ச்சைதெளிக்து பெருச் அயர் 

கொண்டு தன்சணவனுடலை மீண்டும் சண்ணாற்சண்டு, ௮ர்.தச்சொடுமையைச் 

காணும்படி கேர்க்த தன் சண்ணினமீதுள்ள சனச் இனால் அச்தக்கண்ணை த் 
தனது கைகளால் மோதிக்கொண்டன ளென்பதாம். உவமையணி, சதைக்கு 

இராமனைப் பற்றியுள்ள அன்பைக்கெடுத்து இராவணன்மீது அதனை யுண் 

டாச்சவேணு மென்ற கருத்தோடு இருப்பவ ராதலால், அரக்கர், தை 

*1
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ஞூர்ச்சையடைர்த காலத்தில் அவட்குச் சைத்தியோபசாரஞ்செய்து ப்ர ஜ்ஜை 
யுண்டாகும்படி செய்தன ரென்க, நீரால்்தெனித்து என்பதற்கு - கீரின்மூல 
மாகத் தெனிவுண்டாசச்செய்து என்று உரைப்பாருமுளர். - உயிர் -' உயிர்ப்பு 

். மாம். பி-ம்:---1பின்னும். 2அலைத்தாலெனச் கண்ணை, அலைத்தாளிலையகணை. 

39தை. சனெத்தாத்ிதையாலிலைவய௰ த்றைச் சதையச்கையான்மோ இனாள். 
என்று ஒருபிரதியில் நான்காமடி காண்டுன் றது. (௨௬௩௦) 

அஎைடுதுவும் அடுத்த கவியும் - சதையின் பேநந்துயாநிலையைக் கூறும், 

அடி.த்தாண் முலைமேல் வயிதலைத்தா எழுதா டொழுதாள 
னல்"வீழ்க்த, கொடித்தா னென்ன மெய்சுருண்டாள் கொதித்தாள் 
பதைத்தாள் குலைவுற்றாள், 3அடி.த்தாண் மின்போ லுயிர்கரப்பச் சோ 
ர்க்தாள் 3சுழன்றா டுள்ளினாள், குடி.ச்.தா *டுயரை யுயிரோடுங் குழைச் 
தா 5ளூழைத்தாள் குயிலன்னாள். 

(இ-ள்.).குயில்போல் (இனிய) குரலையுடையவளான சீதை, மூலை 
யின்மேல் அடித்துக்கொண்டாள்; வயிந்திலும் அறைந்துகொண்டாள்; அழு 
(தாள்; தொழுதாள்; நெருப்பில்வீழ்ச்த கொடி யென்னும்படி உடல்சுருண்டு 
போனாள்; (துயரத்தால் மனம்)வெதும்பினாள்; பதைத்தாள்; ஈடுசடுல்இனாள்; 
துடித்தாள்; மூச்சுசக்குறைய மின்னல்போலத் துவண்டாள்; சுழன்றாள்; 

, துள்ளினாள்: : துயரத்தை யுட்கொண்டவளாய் உயிரோடும்ஒன்ருக்இனாள்; 
[இவ்வாறு) மிசவும்வருக் இனாள்; (எ - று.) 

.... இச்செய்யுளிற்கூதிய செயலெல்லாம், அன்பத்தினால் நகேர்ந்தவை, 
'உயிரைக்குடி த்தாள் - பருச,ந்குரியதல்லாப்பொருள் பருகுவதுபோலச் கூறப் 
பட்டது. பி-ம்:--1விழித்தாள். கேடித்தாள். 3உயிர்வர்தேங்னொள். 4உயி 

ரையுயிசோடும்குழைர்தாள், உயிரையுரையோடுல்குழைச்தாள். 5உழைத்த, 
உலைச்தாள், உளைக்தாள். (௨௬௩௧) ் 

௯. விழுந்தாள். புரண்டா ஞூடன்முமு தும் 1வியர்த்தா ளயர்த் 
தாள் 2வெதும்பினாள், எழுந்தா ளிருக் தாண் Sarees gon த நெரித்தா 
ள் சிரித்தா ளேங்கினாள், கொழுக்தா வென்று ளயோ தீதியர்தங் கோ 
வே யென்றா 4ளெவ்வுலகுக், @ தாமுக்தா ளரசே யோவென்ருள் சோ 
ர்ந்தா ளரற்றத் தொடங்கினாள், 

(இ-௭்.) (பின்னும் சீதை), (விமானத்தில்) விழுக்து, புரண்டாள்; 
உடம்புமுழுதும் விய/வைகொண்டாள்; (உடம்பு)சோர்ச்தாள்; ல்னங்கொதித் 

தாள்; எழுக்து உட்கார்க் தகொண்டு, (தன்) தாமரைமலர்போன் றகசையை: 
(மடக்சிச்சொண்டு)நெரித்தாள்:(இன்னதென்று ே தான்றாமல்)ரிப்புச்கொண் * 
டாள்; புலம்பினாள்; கொழுர்தனே என் று உரக்கச்கூவினாள்; அயோ த்தியிலுள் 
சார்க்குத்தலைவனே! என்றாள்; எல்லாவுலகத் தவரும் வீழ்ச் துவணங்க தக்க 
'இருவடிசளையுடைய அரசனே என்றும் கூவினாள்; (மனம்) தளர்ச்தாள்; (மூடி 
வாக), வாய்விட்டுப் புலம்பக் தொடங்னொள்; (௪-௮.)-- புலம்புவதை, மேல் 
அன்னிரண்டெவிகளிம் காண்க. .



கர்ண்டம் &௨--சீதைக்ள்ங்காண்படலம் SS 

பெருந்துயரத்தால் விழுதல் முதலிய செயல்கள் சதாபிராட்டியினிடம் 

நிகழ்க்தன வென்க, பிறர் இகழும்படி. தன்நிலை மிசவும் மாறாகக் கேடு விளைச் 

தீதுபற்றி, தோபிராட்டி சகைச்சலாயினாள்: : இது, எள்ளல்பற்றிவச்த ஈகை, 

கொழுச்தன் - கணவனுடன். பிறந்தவன். இலக்குமணனும் . ஸ்ரீராமனும் 

என்ற இருவரும் யுத்தகளத்தில் வீழ்ச்துடெத்தலால், இருவரையும் கூவிச் 
சதை சதறலாயினள். பி-ம்:-1வெயர்த்தாளயர்த்தாள், வியர்த்தாளுயிர் த்தாள்" 

வெய்துயிர்த் தாள், மேன்மேலும். 3இரு, தளிர்க், * ஏழுலகும், மூவுலகும். () 

வேறு. 

௧௦ --பதிஜேநகவிகள்-€தை அரற்றுவதைத் தேரிவிப்பன. 

உறமே வியகா தலுனக் குடையார் 
புறமே அமிலா ரொடு3பேூ ணூலாய் 
மறமே புரிவார் வசமா யினையோ 
அதமே கொடியா 3யிதுவோ வருடான். 

பன்னிரண்டுகவிகள் - ஒருசொடர். 

(Q - a.) அறச்சடவுளே! (உன்னிடத்தில்) மிகுதியாசப் பொருந்திய 

அன்பையுடையவராய் (உனக்குப்) புறம்பானாரிடத்துச் சிறிது snus sap 

ட வைத்துக்சொள்ளாசவரான என்சணவளுரோடு (ஈட்பைப்) பூணமாட்டாத 

வஞாய், அதருமத்தையே புரிபவரான அரக்கர துவசத்.இில் ஆய்விட்டனையோ? 

கொடியாய்! (உனத) அருள் இவ்வாருனதோ? (௭ - று.)_-பி-ம்:--1பு.றமே 
அதுயிலாரொடு, புறமேதுயில்வாரொடு, . புறமேபயிலாரொடு. பேண்முலை 

யான், பூண்முலையார். 3இவையோ, (௨௬௩௯௨) 

௧௧. மூதியா ௬ணர்வே 1 மொழிக் தவலாற் 
கதியே அமிலார் துயர்கா ணுதயோ 

3மதயேன் மதியே னுனைவாய் மையிலா 
விதியே கொடியாய் விளையா டுதியோ, 

(இ-்.) சத்தியத்தினிடத்திலே (பக்பாதம்) இல்லாத ஊழ்வினையே! 
(எல்லாவற்றையும்)அ.திர்துசொல்லுற வேதம் சொல்லியவழிகளில் (செல்வ 

அ)அல்லாமல்,(வே.று)எர் தவழியிலும் செல்லாதவரா (அ.திவினாலும் ஈன்ன” 
டக்கையினாலும்) ஏறச் தவரான பெரியோர்களுடைய அன்பத்தைக் காணக் 

கடவையோ? [காணுதல் தகுதியன்று என்றபடி]: உன்னை (கான் ஒருபொரு 
ளாக) மதிக்கவேமாட்டேன்; (8) கொடுமையுள்ளவனாச இருகச்இன்றாய்; (8 

இவ்வாறு செய்து) விளையாடுகின்றாயோ? (௪ - று.) 

விதியென்பது - இப்பிறவியிலே சத்தியத்திற் பற்றுடையவர்களாய் 

அதைச் சைவிடாஇருப்பவரையும் பீடித்தலும் சத்தியத்தித் சறிதம்பற்தில் 

லாமல் அசத்தியத்திலேயே செல்வாரையும் இன்பத்திற்கு உள்ளாக்கு 

தலும் உடைமையால், *வாய்மையிலா விதியே? என்று அதனைச் தை இட்டு 

இன்றாள். சாமலஷ்மணர்களின் சாசத்தாழ் சத்தியத்திற்பற்றுள்ள பெரியோர் 

களான ருஷிகட்குத் துன்பம்விளவதும் அதனால் சாக்ஷஸர்கட்கு wepeh



கசத ்.... தம்பராமர்யணம் யுத்த 

விளைவும் காண்க, நீ ராமலஷ்மணர்களை இறர்தவராசச்செய்தத, எங்கள் 

மனத்தைச் சோதிக்கச்செய்த விளையாட்டோ? என்பது, *விளையாடுதியோ” 

என்பதன் கருத்து; மீ விளையாட்டுவகையாகச்செய்தா யென்றாலும் - இந்த 

உன்செயல் மிசச்கொடியது என்பாள் ₹கொடியாய்? என்றாள். முன்இரண் 

ட்டிசட்கு'- (பெரியோரும் வேதமும் கூதிய முறைமையில் அல்லாமல் வேறு 

முூறைமையிற் செல்லுதலில்லாதவரான என்னைப் போன்றவரின் துபரத் 

தைச் சாணக்_டவையோ?? என்று பொருஞமைப்பாரு முளர்; *தருமமுணர்ந்த: 

் பெரியோரின் ஒழுக்கமும் வேதமுமே உலகத்தோர் மேற்கொண்டு நடத் 

தற்குஉரிய பிரமாணங்கள்? என்று நூல்கள் கூறுவது, இங்கு உணரத்தக்க த. 

பி-ம்:---1மொழிர்தசலார். 2மதியேமதியேயுனை, மதியான்மதியேனுனை, மதி 

யேமதியேனுள. 3வாய்மையினால். (ame) 

௧௨. கொடியே 1ணிவைகோண் கிலனென் னுயிர்கோள் . 
3முடியா ஈமனே *முறையோ முறையோ 
விடியா 3விருள்வா யெனைவி சனையோ 
அடியே னுயிரே யரு6ணா யகனே. 

(Q - or.) கொடும்பாவியாகய யான்,--(ராமலஷ்மணர்கட்கு Gniég) 

இச்தரிலைமையைப் பார்த்துச்சகிக்சமாட்டேன்; என்னுடைய : உயிரைக் 

கொள்வதையும் செய்துதிர்ச்சாத யமனே! (கான் பரிதவிக்குமாறு ௮வ்விருவ 

ருயிரைமாத்திரம் முடித்துவிட்டது (உனக்கு) முமைமையாகுமோ! முறை 
மையாகுமோ!! என்னுயிர் போன்றவனே! (என்னிடத்துப்) பேரருள்வைச் 

இருக்சன்.றதலைவனே! (ஒருபொழுதும்) விடிதலில்லாத (பெருர் தூயராகய) 

இருளில் (எப்போதும் சான். இருக்குமாறு) என்னைச் சள்ளிவிட்டாயோ? 

; முன்னிரண்டடி - ராமல-ஷ்்மணர்களது உயிரைக் சுவர்ந்த யமனைக் 

குறித்துச் 2தை செய்த முறையீடு. பின்னிரண்டடி-இராமபிரான் தன்னைப் 
-பெருச் துயரம் அடையும்படி விட்டிட்டுப் பாலோகஞ் சேர்ந்தது குறித்துச் 

சதை புலம்புதல். பரிகார மில்லாத துன்பமென்பாள் ₹*விடியாவிருள்! என் 

ருள். பி-ம்:---1உயிர்,. கோணகலேன். 3முடியாய். *தவமே. 5இருளாகென, 
6srwaGu, (௨௬௩௫) 

௧௩. எண்ணா 1மெயினோ டுமிருக் தீதுகின் 
புண்ணா Busi னி2பொரு ந் இடவோ 
மண்ணோ ருயிரே பிமையோர் வலியே 
கண்ணே 3யமுதே கருணா கரனே. ௩ 

(இ-ள்.) உலகத்தார்க்கு உயிர்போல் ௮அருமையானவனே! தேவர்கட் 

குப் (பகைவரை யொழித்தலாற் சறந்த)பலமாகஇருப்போனே! (எனது) : 

சண்போன்றவனே! அமிருதம்போலஇணிமையானவனே! தயைக்குஇருப் 
பிடமானவனே! (நேர்ந்த வருத்தத்தைப்) பொருள்செய்யாமல் (இந்த) உடம் 

போடும் (ரான் இத்தனைசாள் இங்சேபிழைத்து) இருர்சது, உன்னுடைய 
(பகைவர் அம்பாற்) புண்பட்டுச் 8ழ்விழுர்துடெக்ற (உனத) இருமேணி 

யைச் சேர்வதம்சாகத்தானோ? (௪ - று.)



காண்டம் ௨௨.--சீதைகளங்காண்படலம் க்சி 

கான் ராக்ஷஸர்கையிலகப்பட்டுப் பெருச் துன்பத்தை யடைச்தாலும், 

்... உயிரைவிட்டிடாமல் இர்த உடம்போடு இந்த இலங்கையில் இத்தனைகாள் 

காத்திருர்தது - 8 பகைவரையெல்லாம் வென்று என்னைச் சறைமீட்ச, 

பின்பு சான் உனது திருமேனியைச் சேரலாமென்ற எண்ணத்தினாலே யல்ல 

வோ? அப்படியிருச்ச, பகைவர் அம்பு உடம்பெல்லாம் துளைத்துப் புண்ணாக்கு 

அக்தப்புண்ணோடு டெக்இன் ற கின்திருமேனியைப் பொருந்தும்படி நேர்ந்த 

தே! இக்தத்தீவினைச்கு என்செய்கேன்!! என்று தை கததின ளென்க: 
பி:ம்---1மயலோடும், உயிரோர்டும்.பொருக் து. ரவோ. 3௧௬ கரனேயமிழ்தே. 

௧௪. 1மேவிக் கனன்முன் மிதில்த் தலையென் 
பாவிக் கைபிடித் ததுபண் ணவநின் 
ஆவிக் கொருகோள் வரவோ வலர்வாழ் 
தேவிக் கமுதே மறையின் 3றெளிவே. 

(இ-ள்.) தாமரைமலரில் வாழ்னெற லஃ்மீதேவிக்கு அமிருதம்போல் 

இணிமையாக ப்பண்னானை வேதத்.தினால் (ஆராய்ச்து முதற்பொருளென்று) 

தெனியப்படுபவனே ! கடவுளே! மிதிலாபுரியில் ௮ச்னிக்கு முன்னேயிருக்து, 

(8) என்னுடைய பாவமுள்ள கையைப் பந்தியது [8 என்னைப் பாணிகசர 

கணஞ்செய்தது], உனது உயிருச்சே ஒரு இங்கு வருவதற்காகத் தானோ? 

*பாவி? என்பது-கைக்கு அடைமொழி. பாவிஎன் என்றுகூட்டி யுரைப் 

பினுமாம், கான் மகாபாபி; நீ அப்படிப்பட்ட என்னுடைய கையை அக்கினி 

சாட்சியாகப்பிடி த். அவிவாகஞ்செய் தகொண்டதனால்தான் .உனச்குஇப்போது 

இவ்வாறான ஆபத்து கேர்ர்த௮; 8 என்னை விவாகஞ்செய்துசொள்ளா திருக் 

தால், இவ்வாறான கதி உனக்கு எப்போதும் கேர்ச்திராது என்று சதை தன் 

னைப் பழித்துக்கூறுகன்றன ளென்ச. தன்னைச் றைமீட்சப் புரிச்தபோரில் . 
இவ்வாறு இராமனுக்கு ஆபத்து சேர்ந்ததுபற்தி, தை தன்னைப் பழித்துக் 

கொள்ள லாயினள். இராமபிரானைத் இருமாலின் இருவவதாரமென்று 
தெளிர் ததனால், *அலர்வாழ் சேவிச்சமுதத? என்றாள். பீ - ம்:---1வேள்விக். 
திருவே. (௨௬௩௭) 

௧௫. 7உய்யா 3ளூயர்கோ சலை3தன் *னுயிரோடு 
ஐயா 5விளையோ ருயிர்வாழ் லெரால் 
6மெய்யே 7வினையெண் ஸணிவிடுத் தகொடுங் 

உகைகே கருக் இதுவோ களிறே, 

(இ-எ்.) ஆண்யானைபோன். றவனே! (உனக்கு நேர்ச்த இக் தநிலையைக் 

கேட்டால், ஈற்குணங்களா த்) Apes (உன து.தாயாகய) கெளசல்யை (தன 2) 

உயிரை வைத்துச்கொண்ட பிழைத்திராள்; தலைவனே! இளையவராஇய மற் 

ஹைமகளிரும், (இனி) உயிர்பிழைத்திருக்சமாட்டார்;(சமக்கு சேரவேண்டிய) 

திமையைநினைத்து. (ச சாட்டி ற்கு) அனுப்பிய சொடியகைகேரியின கருத்து 

உண்மையாகவே இதுதானோ? [யாவரும் இறர்தொழியத் தான் தன்புதல்வ 

னோடு இனிதாக இருத்தலோ?] (௭ - ௮.)



௧௫௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

உன்னுடைய மாதாவாகிய கெளசலியாதேவியார் உனக்குகேர்ச்.ததைக் 

கேட்டால், இனிப் பிழைக்சப்போறஇல்லை; மற்றைமாதராரும் பிழைச் 
இருச்சப் போடிறதில்ல; உண்மையாச: இப்படிப்பட்டசெய்சைகள் நிகழ 

வேண்டு மென்ற எண்ணத்தில்தான் கைகே? உன்னைச் சாட்டிற்குப்போகு — 

மாறு சொல்லிய தென்று தோன்றுகின்ற தென; வனவாசத்திற்குக் காரண 

மாச இருச்.த சைசேயியைச் சதைபழித்துரைக்ன்றனளென்க. தன துஏகபுத் 

இிரனான இராமபிரானைப் பிரிக்தசாலத்திலும் தனதுகணவனுக்கு உற்றன 

செய்துகொண்டு சாட்டிலிரு*த உத்தகி யாதலால், *உயர்கோசலை என்றது. 

Apts இராசகுலத்திலே பிதர்து வளர்ச் இருக் தும் ௮,௪.ந்குஏ.த்த முறைமை 
யை மனத்திற்கொள்ளாமல் மனுமுறைப்படி மூத்தமகனுச்கு உரியசான அர 

் சாட்சியை அவனுக்குச் கொடாதபடி விலக்க இளையவனான தன்மகனுக்கு 

அவ்வரசாட்சியை வேண்டியதோடு நில்லாமல்,மூத்தவனைச் காட்டி ற்குச்செல் 

லும்படியும் ஏவினாளே யென்ற தகுதியின்மையை விளக்குதற்கு, *கோடூங் 

கைகேசி! என்றாள். லெபிரதிசளில் இரண்டாமடி *வெய்யாளில் சுமித்திரை 

. யாணசர்வாய்"என்றும், *வெய்யாளில்சுமித்திரைமாசகர்வாய்” என்றும் பாடம் 

கள்உள்ளன. பீ-ம்:---1உய்யார். உயிர். 3இன், *உயிரோ, உயிரும். 5இளை - 

யோனகராளலொன், "இளையாரவர்வாழ்கலெரால், இளையானசர்வாழ்கிலனாம். 

6மெய்யா. 7 உனை. (௨௬௩௮) 

௧௬. தகை/வாணகர்நீ தவிர்வா யெனவும் 
வகையா துதொடர்ந் தொருமான் 3முதலாப் 
புகையா டியகா டுபுகுந் அடனே 

பகையா டியவா பரிவே துமிலன். 

(இ-ள்) (உனக்குத்) தகுதியான [கீ ௮ரசாட்டி செய்யும்முறைமையை 

- யுடைய] ஒளியுள்ள (அயோத்தி) ஈசரை,(இராமனே!) 8 தவிரவேணும்'என்று' 

(கைகேயி) சொல்லவும் உடனே (அதற்கு) வேறுவசையாகமொழிகூறாமல், 
(அர். சச்சொல்லைப்) பற்றுக்கோடாகக் சொண்டு (அங்கங்கே) பற்தியெரியுச் 

். தன்மையுள்ள காட்டிற் பிரவே?த்து ஒப்பற்ற மான் முதலாகச்கொண்டு 
(இதுவரையிலும் 8) பசைவர்களை வென்ற விதம், (என்னே?) (இப்படிப் 
பட்ட உன்திறத்தில் யான்), அன்பு ஏதும்இலேன்; (௭- று.) 

உன் இறத்தில் உண்மையான அன்பு எனக்கு இருக்குமாயின், உனக்கு 

இவ்வகையான கிலை நிகழ்ச்தபின்பு என்னுடலில் உயிர் தீங்கியிருச்சகலாமோ? 
இன்னும் என்னுயிர் போகாமல் கித்பதனால் உன்னிடத்து எனக்கு அன்பு 

சிறி.தம்இல்லை யென்பது பெறப்படு மென்று தனது தன்மையைச் தோ 
பிராட்டி பழித் தச் கூறுத்ெறனளென்க. இச்செய்யுளுக்கு வேறு வகையாக 
வம் பொருள் கூறலாம்; அதுவருமாறு:-...6தகை - (பலவகைல்) குணங்களும் 
நிரம்பிய, வாள்ககர் - ஒளியுள்ள ஈகரில்தானே, நீ தவிர்வாய் - நீ தீங்கியிருப் 
பாய்,எனவும்-என்று (நீ என்னை கோக்இச்) சொல்லவும்,(கான்),வகையா து- 
ஒருவகைப்படுக் தாமல் [அப்பேச்சைக் கேளாமல்], தொடர்ச்து - (உன்னைத் 

தொடர்ச்து, புகையாடிய காடு புகுர்ததனால், உடனே, (என்பொருட்டாக),



காண்டம் ee,   சீதைகளங்காண் படலம் ௧௫௧ 

ஒருமான்மு.தல் ஆ - ஒப்பற்ற (மாயமானான) மாரீசனை முதலாக, பகை-பகை ' 

வர்களை, ஆடிய-கொல்லுமாறுகேர்ச்த, ஆ - விதம் (இருச்சபடி என்னே!)என் 
பது. “மீ வருச்தலை நீங்குவென் யான்,” *காட்டயற், கல்லரச்குங் கடுமைய 

வல்லகின்,சல்லரச்குண்ட சேவடிப்போது?? என்று இவ்வகையாகத் தன்னைச் 

குதித்து இராமபிரான். கூறிச் சாட்டிற்கு உடன் வருவதை விலக்கவும், தான் 
அதனைச் கேளாமல் தொடர்ச்துசென்றதனால்தான் அ௮வ்விராமபிரானுக்கு 

மாரீசன்முதலாகய பகைவரோடு போர் சேர்ந்த தென்று தன்னாழ் . பலவகை 

யான சஷ்டங்கள் ஸ்ரீராமனுக்கு .விளைச்கதபற்தித் தன்னை நொந்து சீதா 

பிராட்டி :பரிவேதுமிலேன்? என்கின்றனள். பி-ம்--:1வானகர், வாணகை. 

முதலாய்ப், (௨௬௩௯) 

௧௪. இன்றீச் லையே 1பிறரில் லிடைவாய்ப் 
3பின் நீ யெனவே 3பிரிவோ டடி.யேன் 

நின் நீ வதுகின் னைநெடுஞ் செருவிற் 
கொன்,.றீ வதொர்*கொள் கை:குறித் தலினோ 

(இ-ள்.) (சான் .இலக்குமணனை நோக்கி, இராமனுக்கு மாயமாணி 

னால் ஆபத்து சேர்ச்த) இப்பொழுஅ, (அவ்வாபத்தை நீச்சச்செல்லாததனால், : 

நீ வீணே வீரச்குதி.பாகக் கொண்டுள்ள) வில்லையும் ஒழிவாய்; பிறர்மனைவி 

யினுடையஇடத்தில் தங்குவாய்? என்று (கோபமும் வெறுப்பும் தோன்று 

மாறு) சொல்லவே;--(இலக்குமணன் என்னைப் பா.துகாப்பதைவிட்டுப்) பிரி 

தலினால் ஈன் (தனிப்பட்டு) நின்றஅ,---(இர்தப்) பெரிய யுத்தத்தில் நின் 

னைச்கொல்வதாகிய ஒருஎண்ணத்தைஎண்ணிய சனால் தானோ? (௪ - று.) 

மாரீசன் மாயத் தினால் மானுருக்கொண்டு வர்தபோது அவணைத்தொடர் 

ந்துசென்ற ஸ்ரீராமன் இலக்குமணனைச் சதைக்குப் பாதுகாவலாக வைத் இட் 

டச் சென்று அர்த மானை மாயமானென்று உணர்க்து அம்பெய்து வீழ்த் ௮ 
கையில், அர்த மாயமான் தான் இறக்குச் தருணத்தில் இராமனு குரலால் 

‘ant ACs! ஹா லஷ்மணா!”என்று கூதியவண்ணம் இறகச்சவே, அதுசேட்ட5 
சீதை சலங்:இலச்குமணனைகோக்இ!கு.ந்றம்வீர்த குணத்தினெங்கோமகன், 

ம.ற்றைவாளரச்சன் புரிமாயையா, விற்றுவீழ்ர் தன னென்னவும் 'என்னயல், 

நிந்தியோ??, **ஒருபசல் பழகனொ ருயிரை மீவரால். பெருமகனுலைவுறு 
பெநற்தி கேட்டும் நீ, வெருவலைகின்றனை?? என்று பழித் துச்சொல்லவே,அ௮வ் 

விலக்குமணன் அச்தச்்சதையைப் பாதுகாப்பதை விட்டுப் பிரிர்துசெல்ல, 
சீதை தணிப்பட்டுகின் அதுவே இராவணன் சவர்ச்துசென்று இராமனுக்குச் 
கேடு விளைக்க சாரணமான தனால், :பிரிவோடடியேன் நின்றீவது - நின்னை 
நெடுஞ்செருவில் கொன் நீவதொர் கொள்கை குதித்தலினோ' என்று Pong 
தன்னை நொந்து பழித்துக் கூறுகின்றன ளென்ச. 

“53 .-அபத்துவரவொட்டாமற் காப்பதற்காகச் கையில் வில்வை வைத்துச் 

கொண்டிருந்தும் இராமபிரானுக்கு ஆபத் துகேர்ச் த இந்தச் சமயத்தில் : உத 
-வச் செல்லாது இங்சே டெச்சன் னையே! இக்த வில் உனக்கு எதம்காக??, 
என்று பழிப்பாள் ஈ சிலையே) பிறரில்லிடைவாய்ப் பின்றி! என்றாள். கொடு



௧௫௨ ‘ - கம்பராமாயணம் டயுத்த 

். தீதலென்று பொருளுள்ள *ஈ? என்பது - இங்கே சவிர்தலென்ற பொருளைத் 

தந்தது; ஈபாவஞ்செய்தருளாலளிப்பாரார்?? என்ற இடச்துப்போல, இடை- 

இடம்; வாய்-ஏழனுருபு. பின் நீ-பின்என்றஇடைச்சொல் வினைத்தன்மையை 

யடைந்து, பின்னேயிருச்சல்என்தபொருளைத்தர, அச்சொல், “முன்னிலை 

மூன்னரீயுமேயும், அக்நிலைமரபின் மெய்யூர்ர்து வருமே?” என்ற விதஇிபற்தி 

£8) என்பதைப் பெற்று வர்தது. நின்றீவது - தொழிற்பெயர்வினைத்இரி 

சொல்: செல்லாது der Sun” aarp கலிச்தொசையில், இல்கனமே ஈச்ச 

னார்க்ளனெொயர் கூதியிருத்தல் சாண்க: இதில், இயல்பினால் இறச்தசாலம் எதிர் 

“சாலமாசவந்தது சாலவமுவமைதி, கொன்றீவது என்பதும் - எதிர்காலத் 

-தொழித்பெயசே. ் 

இனி, இச்செய்யுளின் முன்னிரண்டடிகள் வேறுவகையாசவழங்குகன் 

தன: அச்தப்பாடமும் பொருஞும்வருமாறு:...::இன் நீகிலேயே லிறவிவ்விடை 

மான், அன்றியெனவும் பரிவோடடியேன்'” என்பது பாடம். அடியேன் - 

யான், அன்று - அக்தச்சாலத்தில், (இராமனைகோக்கி), இன்று இவ்விடை 

"மான் ஈகலையேல் - இன்றைக்கு இந்தஇடத்தில் (இர்த) மானைப்பிடித் 

் துத் தாராவிட்டால், இறவு-(எனக்கு) மரணம் (வருவ துநிச்சயம்); (ஆதலால், 

இக்தமானை), ஈ - (பிடித்துத்) தருவாய், எனவும் - என்றுவேண்டவும், (உட 

னே), (அச். தஇராமன் பிரிர் துசென்றதனால்), பரிவோடு - வருத்தத்தோடு, 

நின்தீவ.து - (சான் தனியே) கின்ற, நெடுஞ் செருவில் சொன்றிவத ஓர் 

கொள்கை குறித்தலினோ? என்பது பொருள்: கருத்து வெளிப்படை. பி-ம்:- 

1 பிறன், பேன் றீ. 3பரியோடு, 4 தீமை. 5குஜித்திலரோ,குகித்ததினோ, கொடுச் 

தலிலோ. ்.... (௨௬௪௦) 

௧௮. 1மேதா விளையோய் விதயார் விளைவாற் 

போதா நெறியெம் மொடுபோ துறுதாள் 

3மூதா னவன்முன் னமுடிர் தடெலும் 

மாதா வுரையின் வழிநின் றனையோ. 

(இ- ள்.) தீவினையின் பயனால், போவ தற்குக்கடுமையான (காட்டு)வழி 

யே (இராமன் சகசைஎன்ற) எங்களிருவரோடும் செல்லப் புறப்பட்ட 

'சாலத்திலே,--*இளையோய்! அதிவுடையோனே! (உன்னிலும் பிராயத் 
தினால்) முதிர்ச்சிபொருர்திய ஸ்ரீராமன் (விதியினால் மரண த்தையடைவ 

தாக விருக்தால், அவன் இறப்பதற்கு) முன்னமே: (8)மரிப்பாயாக? என்று 

கட்டளையிட்ட (உனது) தாயாகிய சுமித்திராதேவியின் சொல்லினுடைய 
வழியிலே இருக்துவிட்டாயோ? (௪- று.) 

சரங்கள் காட்டுக்குப் புறப்பட்டபொழுது நீயும் எங்களுடன் வரவிரும்பி 

உனது தாயை வணங்ட விடைகேட்சையில், அவள் “£மசனே இவன், பின் 
செல்தம்பி என்னும்படியன் றடியாரினில் ஏவல்செய்தி, மன்னும் ஈகர்ச்சே 

யிவன்௮ச் இடின் வா௮சன்?றல், மன்னம்மடி'” என்று கூதினாளன்றோ! 

அதையொட்டி இரரமனுக்குத் தீங்குவருமென்பதை முன்னமே உணர்ந்து



காண்டம் ௨௨,--சீதைகளங்காண்படலம் ௧௫௩ 

அவனுக்குமுன்ன்மே 6 இப்பொழுது இறக்திட்டாயோ? என்று: இலக்கு 

.மண்ன் இதக் துடெப்பது சுண்டு தை இரங்க கூதியவா று.மேதன்-௮.திவை 

யுடையவன்; மேதம் - அறிவு: இது (மேதா? என்ற வட்சொல்லின்' விகாரம்: 

இச்சொல் - விளி?வற்றுமையில் ஈறுசெட்டு அயல் நீண்டுவர்தது. மூ.து - 

முதுமை? என்ற பண்புப்பெயர் ஈறுகெட்டு  ஆதிரீண்டது, பி-ம்:--1வேதா 

வினைபோய், வேதாவிளையோய். போதே. 3கூதாவிவன். (௨௬௪௪) 

௧௯, பூவுந் தளிருக் தொகு3பொல் கணைமேற் _ 
3கோவின் 4துயிலைத் 3தவிர்வாய் 6 கொடியார் 

7ஏவின் நலைவக் தவிருங் $கணையின் 

மேவுல் குளிர்மெல் லணைமே வினையோ. 

(இ-ள்.) மலர்களும் தளிர்களும் நிரம்பிய சிறந்த . படுக்கையிற் 

(படுத்.து), ௮ரசன் கொள்ளு?ன் ற கித் திரையை நீங்கெவனே! [கானகத்தில் 

சல்லணையில் சண் துயில்வோனே!] கொடிய இராச்சதருடைய வில்லினி 

டத்தினின்று தோன்தின பெரிய அம்புகளாலியன்ற குளிர்ச்த மெல்லிய 

படுக்கையை (இப்போ 2) விரும்பிச் சேர்ச்தாயோ! (௪ - று.) 

பசைவர்களெய்்த அம்புகள் கீழே பசவியிருகற போர்க்களத்தில் அவ் 

வம்புத்தொகுதிகளின்மேல் உயிர்ப்பில்லாமல் ஸ்ரீராமன் விழுச்து டத் 

தலைச் சண்ட எதை,காட்டில் மெல்லிய தளிர்களாலும் மலர்களாலும் இயன்ற 

சயன த்திற் பள்ளிகொள்ளுகன்ற நீ அதனைவிட்டிட்டுக் காட்டிற் கல்லணை 

யிற் சண்துயின்றாய்; இப்போது அதனையும் விட்டு அம்புப்படுச்கையில் கண் 

துயில விரும்பிஞய்போலுமெனப் புலம்பின ளென்பதாம், இனி, இச்செய் 

யுட்கு - லஷ்மணன் சரதல்பத்திற் டெப்பதுசண்டு தை வருச்திக் கூதிய 

தாகப்பொருள் கூறலு மொன்று. கணையால் மேவுங் தளிர்மேல்லணை என் 

றது-எ.திர்மறையிலக்கணையால், வெப்பம்மிகுக்த வலிய ௮ணை என்ற பொரு 

ளேச் காட்டும். ஏ என்பது - அம்புகளை ஏவு.தற்கு உரிய வில்? என்ற பொரு 

ஊத் தந்தது. பி-ம்:--1தகு, தரு.பொங்கணையிற். கோவும், கோமுன். 4துயி 

லத், துயிவித். தருவாய், அயிலாய்.6கொடியான். 7ஏவுன். 8கணையாம்,கணை 

யால், (௨௬௪௨) 

௨௦. நெய்யார் பெருவேள் விநிரப் மிசெடுஞ் 
செய்யார் புனனா டு3இருத் துஇயால் 
மெய்யா கிய3வா சகமும் விதியும் : 
பொய்யா னவென்மே னிபொருக் அதலால். 

(இ-ள்.) மெய் நிரம்பப்பெய்யப்பெறும் பெருயாசங்களைப் : பூர்த்தி 

செய் துசொண்டு, 8ண்ட வயல்கள் நிரம்பிய நீர்வளமூள்ள கோசலகாட்டை 

நீ.இரெதிதவராமல்ஆட்சசெய் திருப்பாய்) (8) என்னுடம்பைத் " ் தீண்டியத 

னால் [என்னை விவாசஞ்செய்துசொ ண்டதனால்], (உனது) சத்தியமான 

பேச்சும், உன த)ல்.வினைப் பயனும், பொய்த் தவிட்டன? le = து. :)--ஆல்' 2 
ஈற்றசை, ub, 

* 20
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ராஷ்ஸர்களிடத்து அஞ்சித் தண்டகாரணியத்தில் உன்னைச் சரண 

மடைந்த முனிவர்கட்கு *:சூரறுத்தவனுஞ் சுடர்நேமியும், ஊரறுத்த வொரு , 

வனு மோம்பினும், ஆரறத்தனொடன்திகின்றா ரவர், வேரறுப்பென்வெரு 

வன்மினீர்?? என்று அபயமளித்த வாக்கும், இராமா! ரீ என்னை மணக் ததனாற் 

பொய்க்கு, இராச்சியத்தை ஆளவேண்டி௰ நஈல்வினையையும் இழர்தனை 

யெனச் சீதாபிராட்டி தன்னைப் பழித்துச் கூறிப் புலம்புசன்றனள். இது 

இலபிரஇகளில் ௧௮-அவது பாடலாசவுள்ளது. பி-ம்:--1அழல், எரி, புரி. ' 

2திருத்துதியோ, திருத். து.தியாம், இருத் துமெனும், இிருக்து.தியோ. 3வாய் 
eouys By. 4பொய்யாயதென், பொய்யான வன். (௨௬௪௩) 

௨௧.-புலம்பிய சீதை இராமபிரான்மீது விழப் புக, திரிசடை தடுத்தல். 

மழுவாள் 7வரினும் பிளவா மேனனுண்டு 
3அ௮முவே னினியென் னிட4ரா நிடயான் 
3விழுவே னவஸ்்மே ஸியின்?£மீ இலெனா 
எழுவா எைவிலக் இ7யியம் .பினளால். 

(இ-ள்.) *மழுவென்னும் ஆயுதமும், வாளாயுதமும் வந்.துபிளக்தா 

லும் (அவத்திற்கும்) பிளவுபடாத மனத்தைச்சொண்டு புலம்புபவளாகஏய 

யான், இணிமேல் எனதுதுன்பம் தணியுமாறு அ௮ந்தஇராமபிரானது BG 

மேனியின்மேல் விழுர்.து இறப்பேன்” என்றுசொல்லி (அங்கனம் விமுதத்கு) 

ages €தாபிராட்டியைக் தடுத்து(த் திரிசடை) சொல்லலானாள்; (௪- து.)-- 
ஆல் - ஈற்றசை. 

எனது துயர் நீங்குவதற்கு வேறுவகையில்லாமையால், யான் என் 

பிராணகாயகனாகய இராமன்மேல் விழுக்து தமுவி உயிரைவிட்டிட்டு என் 
துயரத்தையொழிப்பேன்? என்று சொல்லி அங்ஙனம் செய்யத் துணிர்த 
சதாபிராட்டியை விலகத் திரிசடை கூறலானா ளென்க. பி-ம்:--1உதினும். 

மேனனோ. 3அழுவாரினியென்னிடர், அழுவேனினியின் திடர், எழுவேனெ 
* னியென்னிடர், எழுவானெனினென்தறிடர். 4ஆறுவன்யான், ஆந்திடுநாள். 

5விழுவான். 6மீதர். 7இயம்பினர். (௨௬௪௪) 

வேறு. 

'உ௨-திரிசடை அரக்கியரைவிலக்கிச் சதையைக் கிடீடி 

அவள்காதோடூ சில சோல்லத் தோடங்குதல். 

மாடுற வரைந்து நின்ற £வளையெயிற் றாக் மாரைப் 
பாடுறவைகற்றி நோக்கிப் பாவையைத் 3 தழுவிப் பற்றிக் 
கூடின ளென்ன நின்று செவியிடைக் குறுகிச் சொன்னாள் ௫ 
தேடிய *தவமே 5யன்ன இரிசடை மறுக்கக் இர்ப்பாள், ் 
(@ - or.) (முற்பிதப்பிலே சீதாபிராட்டி) தேடிவைத்த தவம்போலிருப் 

பவளான திரிசடையானவள்,--(அச்£தையின்) மனச்சலக்சத்தைப் போக்கு 
பவளாக, (அவளைச்) சுத்திலும் நெருங்கச் சூழ்ச்துகொண்டிருக்த வளைர் 
தள்ள கோரப்பற்களையுடைய ராக்்ஷிகளையெல்லாம் பக்கத்திலே ஓங்கும்



காண்டம் ௨௨. சீதைகளங்காண் படலம் ் ௧௫௫ 

படி ஒதுக்கப் பிரநிமைபோன் றவளான அ௮ச்£தாபிராட்டியைப் பார்த்து செரு 

a8, இறுசத்தழுவிக்கொண்டு, (அவளுடம்பில்) ஒன்றாய்விட்டவள்போல 

இருக்து, (அப்பிராட்டியின்) சாதிலே சொல்பவளானாள்; (௭ - று.)--அதனை 

அடுத்த ஏழுகவிகளிற் சாண்க. 

இரிசடை-விமீஷணன து பெண்; பெருக்துன்பத்தால் தன்னுயிரையும் 

இழக்சலாமென்று சீதாபிராட்டி அதணிவுகொள்ளும் போதெல்லாம் ஏற் 

பன சொல்லிச் சமாதானப்படுத்தி இங்கனம் ஏ.ற்ஐ சமயத்தில் உதவு தலால், 

அக்தத்இிரிசடையை (ட தடிய தவமேயன்ன திரிசடை என்றார். பி-ம்:--வாள். 

3அ.ற்றகோச்டப்பாவையைத், நீகச்ிகின்றபாவையைச், அவரைநீச்கிப்பாடுறச். 

3தழுவிச்சொண்டு. *தெய்வம். என்னத். (௨௬௪௫) 

௨௩.--இதுழதல் ஏழக&விக்- ஒநுதோடர்: திரிசடை சீதாபிராட்டியை 

மறுத்தந்தீர்த்தலைத் தேரிவிக்தும். 
மாயமான் விடுத்த வாறுஞ் சனகனை வகுத்த வாறும் 
[போயதநாள் நாக பாசம் 3பிணித்தது போன வாறும் 
நீயமா 3நினையாய் மாள 4“நினைஇயோ கெறி£யி லாரால் 
ஆயமா மாய மொன்று 6மறித்திலை போலு மன்னாய், 

(இ-ள்.) கழிர்த முன்னாள்களில், (இராவணன், மர்ரீசனென்் ற)மாயத் 

தனால் மானானவனை (உன்னை மயக்க) அனுப்பிய வகையையும், மாயாஜன 

கனைஏற்படுத் தின விதத்தையும், காகபாசத்தினால் (இராமலஷ்மணர்) கட் 

டுண்டது நீங்கெ விதத்தையும், அம்மா! % கினைத்துப்பாராதவளாய், உயி 

ரைவிட்டிடும்படி நினைசக்சன்றராயோ? தாயே! சன்மார்க்கத்திற் செல்லாதவ 

ரான [துன்மார்க்கத்திற்செல்பவரான] அரச்கராலுண்டாகிய மிக்கமாயச் 

செயலைச் சிறிதும் உணராதவள்போலிருக்இன்றாய்; (௪ - து.) 

அரக்கர் மாயச்செயலில் மிகவும் வல்லவராதலால்,. அவர் தமது மாயச் 

செய்கையாத் கட்டுப்படுத்த ௮;தனால் இர்த ராமலக்மணர்கள் இறந்தவர் 

போல இருக்கின்றார்களே யன் .தி,உண்மையில் இவர்கள்இறச் துபோசவில்லை; 
சாகபாசத்தாற் கட்டுண்ட இவர்கள் எப்படி மீண்டும் ௮து நீங்சப்பெற்று எழு 

ச். தனரோ, அதுபோலவே இப்போதுள்ள இக்கிலைமை௰ங்கி எழுர் து இவர்கள் 

மீண்டும் ஒருகுறைவுமின் திப் பகைவெல்வார்கள்; ஆதலரல்,இது அரக்கர் மாய 

மென்பதை நினையாமல் உயிர்விடக்கருதுவது உ௫தமன்று என்று திரிசடை 
சதாபிராட்டியைத் தேற்தின ளென்சு. மாயத்.தினால் அரக்கர் முன்புசெய்்த 

செயல்கள் எவ்வாறு ஒரு துன்பமுஞ் செய்மமாட்டாம.ந் போயினவோ, ௮ம் 

. னமே இப்போது மாயத்தாத்செய்த இச்தச் செயலும் ஒன்றும் குறைவுண் 

டாக்காது நீங்கிவிடு மெனக் தெளிவித்தவாறு. (போயகாள்'என்பதை எல்லா 

4.ந்றோடும் கூட்டாமல் ₹நாகபாசம் பிணித்தது போைவாறும்? என் ததனோடு 

மாத்திரம் கூட்டி, சாசபாசத்தாற்பிணித்தது பிரமாத் இரத் தாற்கட்டியதற்கு 
முந்தின காள் நிகழ்க்ததைக் கூ.றியதாசக்கொள்ளலுமாம். இராவணன் மாய 

மானை விடுத்த செய்தி ஆரணியசாண்டத்தில் வக். துள்ள த. பி-ம்:--1போயமா. 

Gur eyo. 3நினைவாய், 4நினைத்தியோ, 5இலாதார். 6௮ஞ்சலை, 7௮ன்னம்,



ச்
 

௧௫௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௨௪, 1கண்டன கனவும் பெற்ற நிமித்தமு 3நினஅ கற்புக் 
்  3தண்டக முறையு காளித் *செய்கையுச் தருமக் தாங்கும் 

அண்டர் 5நா யகன்றன் வீரத் 6தன்மையு 7மயரேற் செங்கட் 
புண்டரீ கற்கு முண்டோ வி.றுஇியிப் 8புல்ல கையால், 

(Q - ot.) சண்டுள்ளனவான கனாக்சளும், அடைக்துள்ள ஈல்லநிமித்தங் 

களும் உன்னுடைய பா.இவிரத்தியமும் தண்டகாரணியத்தில் வசித்தபோது 

நிகழ்ந்த செயலும்" தருமத்தைநிலைகரட்டுவதற்சாகத்இிருவவதரித்துள்ள தே 

வாதிதேவனான ஸ்ரீமாமனுடைய வீரத்தன்மையும் (ஆயெ இவற்றையெல் 

லாம்) மறவாதே; செர்தாமரைமலர்போன்ற தஇருச்சண்களையுடைய ஸ்ரீராம 

னுக்கும் ௮.ற்பரான இச்த அரக்கர்கையினால் மரணம் உண்டாகுமோ? (௪-று.) 

அரக்கர் யாவரும் இறக்ச ராமலஷ்மணர் வெற்திபெறுவ ரென்பதற்கு 

அதிகுதியாகக் சனவும் ஈல்லகமித்தங்களும் ஈமக்குத் தோன்தியிருக்கவும், 8 

அவற்றையெல்லாம் மறந்துவிட்டு ராமலஷ்மணர் அரச்சமாற் கொலையுண்டா 

சென்று எண்ணிக் கலங்குவது இதிதும்தகாது; தருமத்தை நிலைகாட்டவந்த 

இராமபிரானுக்கு அரக்கரால் இறுஇியுண்டாக்கமுடியா தெனத் இரிசடை 

தேற்தின ளென்க.கண்டன கனவுகள்-:எண்ணெய் பொன்முடிதொறு மிழு 

இயீதிலாத், திண்ணெடுங்கமுதைபேய் பூண்டதேரின்மேல், ௮ண்ணலவ்விரா 

வண. னரத்தவாடையன்,ஈண்ணினன் ஜென்புலன் கடையில் கற்பினாய்??,*மக் 

களும் சுற்றமும் மற்றுளோர்களும்,புக்சனரப்புலம் போந்த தில்லையால்?? என 

வும், இன் திவணிப்பொழு தியைந்ததோர்கனா, வன்றுணை க கோளரி யிரண்டு 

ur pars, Gor don யுழுவையங்குழுக்கொண்டீண் டியே,?? ்வரம்பிலாமத 

கரி யுறையுமவ்வனம், நிரம்புறவளைச்சன கெருக்கிகேர்ர்தன, குரம்பறு பிணம் 
படக்கொன்றமாதிலாப், புரம்புசவிருர்தகோர் மயிலும்போயதால்! ?, அயிர் 

இருவிஎக்கமையமாட்டிய, சேயொளி : ,விளக்கமொன்றேர்இச்செய்யவள், 

சாயகன் திருமனைகின்று ஈண்ணுதல், மேயினள் வீடணன்சோயின்மென் 

சொலாய்'' எனவும் வர்துள்ளலை. யென்னலாம். கிமித்தம்-பின்னேவரும் 
ஈன்மைதிமைகளை முன்னரே யிவிப்பன ; சதைக்கு ஈன்மையும் ராக்ஷ்ஸர்க் 

குத்.தீமையும் உண்டா மென்பதைச் தெரிவிக்கும் பலவகை நிமித்தங்கள், 
அண்டகை மிராவணன் வளர்க்கு மவ்வனம், ஈண்டன al pb sar Soo a 
கொள்இசஞ்சிகை, தூண்டருமணிவிளச் கழலுக்தொன்மனை, Gamera 

வானவேதெதியுச் ழைகாள்' ? என்பது முதலாகச் சுர் தரகாண்டத்.இத் கூறப் 
பட்டுள்ளன. இணி, நிமித்தம் - தைக்கு இடக்கண்துடித்தல் இடத்தோள் 
அடி.த்தல்முதலியன எனச் கொள்வாரு முளர். செங்கட்புண்டரீகன் - புண்ட 

நிசச்செங்கண்ணன்: விகுதி பிரித்துக் கூட்டப்பட்ட து. கற்புடைமகளிர்க்கு 
அவரதுகத்பே. தமது மாங்கலியத்தைக் காக்கு மென்ற கொள்கைபத்தி, 

'கினதுகற்பும் அயரேல்! என்றாள், தண்டகமுறையும்சாளிற் செய்கை- அரச 
கரிடத் திலிருச் து அபயம் வேண்டிய முனிவர்சட்கு “புகல்புகுச்இலரேம் 

புறத்தண்டத்தி, னக௬ல்வரேனும் என்னம்பொடும் வீழ்வரால், தகவில் த 
பந்தவிருதிர்கீர்””, “குரறு,த்தவனுஞ்சுடர்கேமியும், ஊர த்தவொருவனுமோர்
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பினும், ஆரறத்தினொடன் தி நின்றாரவர், ேேவரறுப்பென் வெருவன்மின் கீர்? 

என்று இராமபிரான் அபயமளித்தத. 

சற்பு-பா இவிரத்தியம்; ௮ஃதாவது - தன்சணவனைத் தெய்வமென்று 

உணர்வதோர் மேற்கோள்; ௮௮, கொண்டாணித் சிற்த தெய்வம் இன்றென 

வும், அவனை இன்னவாறே குற்றேவல்செய்து நீ வழிபட்டொழுகெனவும், 

இருமுதுகுரவர் அங்கயெங்கடவுள் அதிகரியாக மக்திரவகையாற் கற்பித்த 

லானும், அ௮ந்தணர்திறத்தும் சான்றோர்தேச்தும் ஐயர்பாங்கனும் அமரர்ச் 

சுட்டியும் ஒழுகும் ஒழுக்கம் தலைமகன் க.ற்பித்தலானும் கற்பாயி ற்று. 

“தண்டகம்? என்ற பேயர் கீகாரணம்:--சூரியகுலத்து மநுசச்சரவர்த்தி 

யினது குமாரனான இஷ்வாகு மகாராஜனுடைய மக்கள் நூற்றுவருள் சடைப் 

பட்டவனும், மூடனும் மூர்க்கனும் துஷ்டனுமாய்த் தண்டனைக்கு உரிய 

னென்ற காரணத்தால் எதிர்சாலவணர்ச்சியையுடைய தந்தையால் ₹*தண் 

டன்? என்று பெயரிடப்பட்டவனும், தண்டகனென்று வழங்கப்படுபவனு 

மாகிய ஐரரசன் விர் தியமலைச்கும் சைவலமலைசக்கும் இடையிலுள்ள கிலத்தைத் 

தன்னாட்டிக்கு. உரியதாகக்கொண்டு மதுமர்தமென்சன்ற பட்டணத்தை 

யமைத்து அங்கு அரசுபுரிர்துவருகையில், ஒருசாள் தனது புரோ௫ுதரான 

, சுக்கிரொாசாரியாது ஆச்சரமத்இனுட் சென்று அவர்மகளாயெ அரஜை யென் 

பாளைக் காதலித்து வலியச் கற்பழிக்க, பின்பு அதனையுணர்ச்த அந்தப் பார்க்க' 

வர் சினந்து “ஏழுசாள்களில் ௮வன் குடும்பத்தோடும் சேனை முதலிய பரி 

வாரத்தோடும் அழிர் துபோக, அவன துகாடு மண்மழையால் யாதொரு ஜீவ 

ஜந்துவுமில்லாமற் பாழாகச்சடவது? என்று சபிக்க, அக்கனமே அச்காடும் 

அவ்வரசனும் ஏழாகாள் மண்மழையால் அழிர் போய்விட, அவ்விடம் பின்பு 
கசாடாகித் தண்டகாரணியமெனப் பெயர்பெற்ற தென்பதாம். பி - ம்:--- 

1சண்டவக்சனவும். 3நின்ற, 3தண்டகவிலாதார், தண்டவாளரக்கர், 4பாவச் 

செய்சையும், செய்யுச்தசைமையும். 5சாயகர்தம். 6இண்மையும். 7அயர்த்தாய் 
போலும், அயர்த்தாய்போலப், அயர்ச்சலாமோ 8புலையர்ச்சல்லால், புலையர் 
கையால். : (௨௬௪௪) 

௨௫. ஆழியா 7னாக்கை தாக்க.யம்பொன்று மேறுக்கு லாமை 
ஏழைநீ காண்டி யன்றே யிகாயவன் வதன மின்னும் 
ஊழிகா ளிரவி யென்ன 3வொளிர்கன்ற *வுயிருக் இன்னல் 
வாழியாற் கில்லை வாளா 5மயங்கலை 6மண்ணில் வக்தாய், 
(இ-ுஷ்.) அதிவில்லாதவளே! நீ சக்கராயு தத.திற்கு உரியவனான இவ்வி 

ராமனுடைய தஇிருமேணியில் இர்௮ம்பும் மோதிக் சலங்சச்செய்யாத தன்மை 
யைப் பிரஇிய-ஷ்ஷமாசக் காண்டுன்றாயன்றோ? (அதனால், அவனு;ிருக்குச் சேத 
மில்லையென்பது இண்ணம்); பூமிபினின்று தோன்தினவளே! (லஃஷ் 
மணன்அம்பினால் தாச்கப்பட்டிருந்தா லும், இசாமபிரானுச்கு) இளையவனான 
(இர்த) லஷ்மணனுடைய முகமானது இக்கிலையையடைக்த பின்னும் (பிண 
மூஞ்சிப்படாமல்), க.ற்பாச் தசாலத்திலுதிக்சன்.௦ சூரியன்போல விளங்குசன் 
ஐது) (ஆதலால்), (ஸ்ரீமாமகைங்கர்யத்தால்) ஈல்வாழ்வுபெற்றுள்ள இந்த
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இலக்குமணனுடைய உயிருக்கும் மரணம் :இல்லை: (இது நிச்சயம்): வீணாக 

(8) சலங்க வேண்டாம்; (௪-று.) 

சதையைத் திரிசடை பிரதியக்ஷ்அநுமானப் பிரமாணங்களால் தெளி 

விக்சனெறன ளென்க, தயரமடைந்து சலங்க வேண்டிய அவசியமில்லாத 

பொழுது சலங்கித் துயரமடைவதனால், சதையை ஏழை! என வினித் 

தாள், மறுச்சலாமை -- மறுச்ககல்லாமை, அம்பொன்றும் அறுச்கிலாமை 

என்று பிரித்தும் உரைக்கலாம். பி-ம்:---1ஆச்கைபேணி, ஆகச் தன்னை, ஆக் 

கைசாணாய், ஆச்சைதன்னை. 2அறுத் இலாமை, உறுகலாமை, அ.திலாமை, 

ஒளிர்கின்ற து, 4உயிருக்னேம், உயிருச்கூனம். மயல்கலர். 6வேள்வி. 0) 

௨௭, 7விீய்ந்துள 2னிராம 3னென்னி லைகமோ ரேழு மேழுச் 

‘Sib go Bsa 5Qer sum *திரியுமே தெய்வ மென்னாம் 
7விய்ந்துறும் விரிஞ்சன் மூன்னா வுயிசெலாம்வெருவ லன்னை 
9 ஆய்ச்தவை யுள்ள போதே யவ!9௬ள சறமு முண்டால், 

(இ-ள்.) ஸ்ரீராமன் (அரச்சனது அ௮ஸ்திரத்தாற் பிளப்புண்டு) உயி 

சொழிக் திருப்பானேயானால், (அப்போது), £ழேழ் மேலேழ் என்ற பதி 

னான்குலோகங்களஞம் அழிர்தொழியும்; (அன்தியும்), இனியும், (தெய்வச் 

தின் கட்டளைக்கு௮டங்குத் தவருதுஉதித்துச் சஞ்சரிக்கன் ற) சூரியன் 

(வானத்இற்) சஞ்சரிப்பானோ? தெய்வமுண்டென்பது யாதாய்முடியும்? 

பிரமன் முதலாக வுள்ள பிராணிவர்ச்சங்கள் யாவும் அழிச்தொழியும்: (€ழே) 

ஆராயப்பட்ட உலகம் முதலிய பொருள்கள் அழியாமலிருக்கையில், அர்த 

ஸ்ரீராமர் உயிரோடிருக்னெளுர்; தருமமும் அழியாமல்நிலைத்து நின்றுள்ளது: 

(இது) திண்ணம்; (ஆகலால்), தாயே! (₹ஸ்ரீராமனுயிர்க்குக் குறைகேர்ச்து 

விட்டதோ?? என்று ம) அஞ்சவேண்டா; (எ-று) 

ஸ்ரீராமன் உலசத்துச்கெல்லாம் உயிர் ஆதலால், ௮ச்.தஉயிர் Bend 
அவனுக்கு உடலாயுள்ள உலகம்முதலியன அழிந்துவிடும்; அவை அழியாது 

நிற்றலால் ௮வ்விராமபிரான் உயிரோடு இருக்ன்றன னென்பது நிச்சய 

மென்று வேறொருவகையாற் சதையைக் திரிசடை தெளிவித்தவாறு. தருமத் 

தை நிலைகாட்டப் பிறர்த ஸ்ரீமாமன் ஒருகுறைவுமின் தியிருத்தலினால், ௮வ 

னால் நிலைசாட்டப்பட்டுத் தருமமும் உளதாகு மென்றனள். இராமபிரான் 

மசச்சராம் கொலையுண்டா னென்றால், தருமம் தோற்கப் பாவம் வென்ற 

தென்று ஏற்படும்; அப்போது தெய்வமில்லையென்ற காஸ்திகச்சொள்கையே 

வலிபுறுமென்ப.., “தெய்வமென்னாம்? என்பதன் கருத். உலகம்ப Deon 
இல், மேலேம் - பூலோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோசம் மஹாலோகம் ஜுலோ , 

கம் தபோலோகம் சத்தியலோகம் என்பன: இழேம் - அதலம் விதலம் ௬த : 

லம் ரஸாதலம் தலாதலம் மகாதலம் பாதாளம் என்பன, தஇிரியுமே, ஏகாரம் - 

எதிர்மறை. அவர் - ராமலஷ்மணர் என்பாரு முளர். பி-ம்:--1ஓய்ச் அளன், 

ஈர்க்துளன். 2வீரன். 3எண்ணும், 4 தர்ர துறும், இய்ச் துறும், இய்ச்தறும்.. பின் 

னைத்.5இரியுமோ.?ஈய்ர் துளவெண் கணான்முன், “வெருவுமன்னை. 9ஆய்ச் தவர், 

10உள்ளார். (௨௬௪௯)



காண்டம் : ௨௨.--சீதைகளங்காண்படலம் ௧௫௯ 

௨௭. மாருஇக் இல்லை யன்றே மங்கைகின் வரதஇ னாலே 
ஆருயிர் 18ங்கல் 2நின்பாற் கற்புக்கு 3மழிவுண் டாமே 

4இரிய 5தன்றி தொன்றுக் இசைமுகன் படையின் செய்கை 

பேருமிப் பொழுதே தேவ ரெண்ணமும் பிழைப்ப துண்டோ. 

(இ-ள்.) பெண்ணே! நீ கொடுத்துள்ள வரத்தினால், ௮.நுமானுக்கு 

அருமையான உயிர் நீல்கப்பெறுதல் [ம.ரணமடைதல்], இல்லை யல்லவோ? 

(அவனுக்கு மரணம் உண்டாயின்), நின்பால் கற்புக்கும் கேடு விளைர்ததாகு 

மே; இப்படி(சாம்) அலோூப்பது, சிறிதும் சறப்புடையதன்று; பிரமாஸ்திரத் 

இனால் Catt pao (வானரர்களும் ராமலஷ்மணரும் இறச்தாத்போன்ற) 
இக்தச்செயல் இப்பொழுதே நீங்கிவிடும்; தேவர்களின் மனமும் தவறுவது 

உள்ளதோ? (௭ - று.) 

இதுவரையில் ராமலஷ்மணர்கள் இறக்சவில்லையென்பதைப் பலவகை 

யாசச் சொல்லி, இப்போது, “அமான் இறச் துகடச்ன்றான்போலத் தோ 

-ன்றுன்றானே: அவனுக்கு இறப்புஉ௪ண்டோ? நீ அவனுக்குச் சரஞ்£வியாக 

இருக்குமாறு வரமளித்திருச்சன்றாயே; அவ்வரம் பழுதுபட்டதாயின் உன் 

ச.ற்பே பழுதுபட்டதாசவேண்டாவோ? நாம் இப்படியெல்லாம் சொல்வது 

சன்றாசவில்லை; பிரமாஸ்திரத்தால் இவர்கள் கட்டுண்டிருப்பது விரைவில் 

தானே நீங்கிவிடும்; அப்போது எல்லாரும் உயிரொழிர்தாற்போன்ற நிலை 

நீல் எழுச்திருப்பார்கள்; தேவர்கள் இவர்களைப் பற்தி இவ்வாறு தான் 

நினைத் திருக்கிறார்கள்; அவர்கள் கருத்துப் பழுதுபடா து; ஆதலால், ராம 

ல-ஷ்மணர்கட்குக் குறைகேர்க்ததோ?? என்று சங்கிக்காமல் மனக்தேதி 

யிருக்கவேணும்? என்று தையைத் இரிசடை தேற்தின ளென்க. சதை 

அதுமனுக்குச் சாவாமலிருக்குமாறு வரமஸித்ததை *பாழியபணை த்தோள்வீர! 

அணையிலேன் பரிவு Sigs, வாழியர் வள்ளலே! யான்மறுவிலாமனத்தே 
னென்னின், ஊமீயோர்பகலாயோதும் பா ண்டேலா முலகமேழும், ஏழும் 

வீவுற்றஞான்றும் இன்றேனவிதநத்தி யென்றாள்?? என்ற உருச்காட்டுப்படலச் 

செய்யுளால் அதிக. அல்கு, $யான்மறுவிலாமனத்தேன் என்னின்,...யாண் 

டெலாம்...இருத்தி' என்று 2தாபிராட்டி தன்க.ற்பின்மமமையை முன்னிட் 

டே அதுமானுக்கு வரம் ௮ளித்திருப்பதனாலும், க.ற்புக்குச் குறைவில்லையென் 
பது திண்ணமாதலாலும், அநுமான் இறக்தில னென்பது நிச்சய மென்பாள் 

₹மாருஇச்ல்லையன்றே மங்கைகின்வரத்தினாலே ஆருயிர்கீங்கல், நின்பாத் 
கற்புக்கு மழிவுண்டாமே! என்றாள். பி-ம்:--1நீல்இன். 2ஆனால், உன்பால். 
3அழிவுமுண்டோ, அழிவுண்டாமால். 42ரியர். 5அன்தித்தோன்றும், ஒன்றி 

தன்றோ. (௨௧௫௦) 
௨௮. தேவரைக்1கண்டேன் 3பைம்பொற் செக்காஞ்3சிரத்இற் சேர்த்த 

. மூவரைக் *கண்டா 5லென்ன 6விருவசை முறையி னோக்கி 
ஆவலிப் 2பெய்து கின்றா ₹ரயர்.த்தல ரஞ்ச 9லன்னை 

கூவலித் 10புக்கு வேலை கோட்படு !1மென்று கொள்ளேல்,



௧௬௦ 1.” தம்பராமாயணம் ட யுத்த 

(இ-ள்) தேவர்களை (என்ன செய்னெருர்சளென்று)பார்த்தேன்; (அவர் 

கள்), தரிஞூர்.ர் இகளைச் சாண்பதுபோல (உயிரொடுங்கிச் டெக்கன்ற) இராம ' 
லட்சுமணரிருவரையும் முறைமையோடு . (பச்இபூர்வாசமாகத்) . திரிசத் ௮, 
(தமது) பசும்பொன்னாபரணம் : பூண்ட செவ்விய கைகளைத் தலையின் 
Cod mas REGIST பெருஞ்செருக்கை படைச் திருக்ின்றார்கள்: (இதி 
தூம்) வருர் துன்ருர்களில்லை; (ஆதலால்), தாயே! (7) அஞ்சாதே; சமுத்தி 
ரம் Bam pier புகுக்து (அச்தீரைச்) கொண்டுவிடும்'என்று கொள் 

ளாதே; (௭ - று.) 
சாமலஷ்மணர் இவ்வாறு இடச்கையில்*தேவர்கள் என்னசெய்கிருர்கள்?? 

என்று பார்த்தேன்; அவர்கள் த்ரிஞூர்த்தகளைச்சாணும்போது 'தலையின்மேற் 
கைகுவித்து வணங்குவதுபோலவே, இவர்களை வணங் துதித்துப் பசை 
தீருமென்று செருக்கோடிருக்கின்றார்களே யன்தி *இவருக்கு ஊறுவக்இட்ட 
தே!”என்று சிறிது வருத்தப்படுவ தாகவும் தோன்றவில்லை; அதனாலும், இவர் 
கட்குக் குறையொன்றுமில்லை யென்று காம் துணியலாம்; ஆதலால், நீ அஞ்ச. 
வேண்டா என்று தேற்தினளென்க. ::ணெற்றுகீரைச் கடல்கொள்ளாத.,?? 
இணற்றுநீரை வெள்ளங் கொள்ளாது”? என்று பழமொழி. இச்செய்யுளின் 
ஈற்றடியால், ணெற்றுநீரைச் சடல்சொள்ளுமென்று 'கொள்வாரு முண்டோ? 
அதுபோலவே, பெருகச் திரளான அரக்கர்வவிமையால், இராமலட்சுமணரிரு 
வரின் வலிமை கொள்ளப்படுமென்று சொள்ளுதலும் தகாசென்று கூதிய 
வாரும்: இவ்வடியிலே உபமானப்பொருளை நீ சொள்ளேல்என்று ப்ரஸ்துதத் 
தில் அமைத்துக்கூதியது-உய்த்துணர் வணி:வடமொழியில் வவிதாலங்கார 
மெனப்படும். €ழ்ச்செய்யுளில் 6தேவரெண்ணம் பிழைப்பதண்டோ??என்று 
கூதியதை, இச்செய்யுளால் திரிசடை விரித்துச் கூ.தின ளென்னலாம்,  ' 

இனி, ஈழற்றடிச்கு--கூவலில் புக்கு - கூவவில் புச்சகனால், வேலை - 
சமுத்திரம், கோட்படும்-(இண ற்றுநீரா ற்) கொள்ளப்படும், என்றுகொள்ளேல் 
என்று பொருள்கூறுதல் நேர்; ணெற்தின் மீரினுட் சடல்வெள்ளம் புகுர்தால் 
அச்சடல்வெள்எத்தைக் ணெற்றுகீரா.ந்சொள்ளமுடியா து; அதுபோலவே, வற் 
௫.5 பலபராக்கரமத்தையுடைய இராமபிரானஅ வலிமையால் YY DUH Ss 
தையுடைய அரக்கர் அழிவசேயன்தி, அரச்சரால் இராமபிரானை வெல்ல 
முடியாதென்பது கருத்து: இக்கருத்துக்கு ஏற்ப, விமீடணனடைச்சலப்பட 
லத்தில் **தேவர்ச்கு் தானவர்க்கும் இசைமூகனே முதலாய தேவதேவர், 
மூவர்க்கு முடிப்பரிய சாரியத்தை மூுற்றுவிப்பான். மூண்டு நின், ஆபத் 
'இன் வந்தபய மென்றானை யயிர்த்தகல விடுதியாயின்,கூவத்தின் இறுபுனலைச் .... 
சடலயிர்த்த தொவ்வாதோ கொற்ற வேந்தே? என்று அநுமான் கூதியிருப் 
பதுங் காண்க. “கூவலச்தீம்புனலும் கொள்ளுமோ வெள்ளங்கோளிழைச் 
தே?” என்ற சடகோபரச்தாதி இங்கே ஞாபகத்துக்கு வருன்ற ௮. அக்தப் 
பிரயோகங்களை யெல்லாம் கவனிக்குமிடத்து (இணெற்றுரீரை வெள்ளம் 

கொள்ளாது? என்ற பழமொழிக்குப் பதிலாக “ணெற்றுநீர்வெள்ளத்தைச் 
கொள்ளாது? என்ற பழமொழியே சற்றோராத் கொள்ளப்பட்டிருர்ததென்



காண்டம் ௨௨.--சீதைகளங்காண்படலம் -- ௧௬௧ 

பது, பெறப்படும். பி-ம்:--1சண்டேம். 2அப்பால், 3சரத்தினேற்தி, *4சண் 
டார். 3அன்ன. 6இருவரும். 7எய்இிகின்றார். 8அயர்த் திலவஞ்சில், 9என்னை. 

10புச்கும், புச்சவ், 11என்றல்கோளே. -(உ௬ுடுக) 

௨௯. மங்கல 18 னாசை யாருயிர் வாங்கி னாரை 

நங்கையிக் கடவுண் மானந் 3தாங்குறு 3கவையிற் நன்றால் 

* இங்வை யளவை யாக விடர்க்கடல் கடத்தி யென்றாள் 
5சங்கைய ளாய 6தையல் சிறிதுயிர் தரிப்ப தானாள். 

(இ-ள்.) பெண்ணே! (சமது) பிராண காயசகன் இறச்சப்பெற்றவராய் 

(அதனால்) மங்கலகாண்வாங்கப்பெத்றவர்களைத் தெய்வத்தன்மையுள்ள இந்த 

விமானம் தாங்குகின்ற குத்றமுடையதன்் று; இப்போது சான் கூட்திய யாவும் 

(உண்மையை யதிதற்கு ஏற்ற) அளவை யாதலால் (இவற்றால் உண்மை 

தெளிக்து நீ அடைந்துள்ள) துச்சசாகரத்தைச் கடச்திடுவாய்? என்று கூதி 

முடித்தாள், (திரிசடை); (மனத்திற்) சங்கைகொண்டிருக்தவளான இதா 

பிராட்டி,(அச்சொற்களால் தான் கொண்ட சங்கை ஒருவாறு tHe), Adsor 

வாகப் பிராணனைச் தாங்கஇனாள்; (௪ - று.) " 

தமது பிராணகாயகனை யிழந்து மங்கலகாண் நீக்னெ கைம்பெண்களை 

இக்தச் தெய்வவிமானம் சுமச்காது; ஆகவே, உன்னை இச்தவிமானஞ் சுமப்ப 

தும் உனது தலைவனான ஸ்ரீராமன் உயிரோடிருக்கின்றா னென்பதைச் தெரி 

விக்குமெனவும் தேற்தினாள். இவ்வாறு பலகாரணங்கள் காட்டி. இராமபிரான் 

உயிரோடிருப்பதைத் திரிசடை நிரூபித்துச் சாட்டவே, சீதாபிராட்டி ADs 

தேதி உயிர்தரிச்சலாயின ளென்பதாம். இணி, முதலடிச்கு-மங்கலம் நீக்னொ 

ரையும் [கைம்பெண் களையும்] அருமையான தமதுஉயிர் நீங்டச் சவமான 

அரையும் என்று உரைப்பாரு முளர். பி-ம்:--1நீல்கனொரை, தோங்குதல், தாம் 

கல,தம்குதல்.3ஈவையிற் தினாதல். 4இங்குவையாவையாரும், இங்குவையுளவை 

யாச. 5சங்கையள். 6ஈங்கை. (௨௬௫௨) 

௩.௦.-£தை திரிசடையைநோக்கி “உன்பேச்சிலுள்ள நம்புதலால் 

நான் இன்று உயிர் வைத்துக்கோண்டிரக்கீன்றேன்' எனல். 

1 அன்னைநீ LOOT DB தொன்று மழிந்தில தாத லானே 

உன்னையே 3தெய்வ மாக்கொண் டி.த்தனை கால முப்ந்தேன் 

. இன்னமிவ் விரவு முற்று மிருக்கன்றே னிறத்.த லென்பால் 
முன்னமே “முடிந்த தன்றே யென்றனண் முளரி 5நீத்தாள். 

(9 - ள் தாமரைமலரில் வ௫ிப்பதைவிட்டு (ஜுகன்மகளாக) ச் இருவவ 

தரித்தவளான 2 தாபிராட்டி,--(தரிசடையைகோகக), (அன்னை! நீ சொல்லி 

யது எதுவும் (இதுவரையிலும்) பழுதுபட்டதில்லை; ஆதலானே, உன்னையே 

தெய்வமாககினைத்து, இத்தனை காலம் உயிர் வாழ்ச் திருந்தேன்; இன்னும் 

Digs இராத்திரி . முடியுமளவும் உயிர்வைத்துக் கொண்டிருச்செறேன்; 

இறத்தலென்பத, என்விஷயத்இல் முன்னமே தீர்ச்துள்ளதன்றோ?? என்று 

கூதினள்; (௭ - று.) 
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இராவணன் என்னை எப்போது தூக்கிக்கொண்டு வர் திட்டானோ, அப் 

போதே உயிரை மாய்த்துச்கொள்வ தென்று தீர்மானஞ் செய்்அள்ளேன்;. 

ஆயினும், நீ சொல்லுற பேச்சு தெய்வவாக்குப்போலத் தவருமவிருத்த 
லால் அவ்வப்போது உயிரைமாய்த்துச்கொள்வதை நிறுத்திய தூபோலவே 

இப்போதும் உன்வார்த்தையால் உயிரைமாய்த் துக்கொள்வதை நிறுத்தி, 

இன்று இராவரையிற் பார்ப்பே னென்று சதை இரிசடைச்கு மறுமொழி 
கூறின ளென்பதாம். பி-ம்:--1அன்ன. 2அழிச் தில, அழிவிலை. 3தெய்வமாக, 

*முடிந்த. 5மீர்த்தாள். ் (௨௬௫௩) ' 

௩௧.--சீதை நான் உயிர்விட்டிடேதல் எஸிதாயினும், இராமனையடைய 

லாமோ? என்ற எண்ணமே உஈயிர்வைத்திரநக்கக் காரணம்? எனல். 
_ காணெலாக் துறந்தே 1னில்லி னன்மையி னல்லார்க் கேய்ந்த 

- 3பூணெலாந் துறக்தே னென்றன் பொருலை மேகக் தன்னைக் 
காணலா மென்னு மாசை 3தடுக்கவென் ஸனாவி காத்தேன் 
ஏணிலா *வுடல 5மீக்க லெளிதெனக் 56கெனவுஞ் சொன்னாள். 

(இ-ள்) (பின்னும் தை திரிசடையை கோக *பெண்கட்கு வேண் 

டிய) சாணமென்ற குணத்தை முழுதும் து.றர் இட்டேன்; மனைவிக்கு இருக்க 

வேண்டிய ஈல்லதன்மையோடு௮மைச் த மகளிர்க்குத் தகு்த எல்லாவகை யாப 

சணமாகவுள்ள (மடம் அச்சம் முதலிய மத்ரைக)குணங்களையும் அறச்திட் 

டேன்:(சான் இவ்வாருகவும்)பொருகின்ற வில்லைப்படைத்த மேசம்போன்ற 

எனது ஸ்ரீராமனை மீண்டும் அடைதல்கூடும்? என்னும்ஓர்ஆசை தடுத்தலீனால் 

என்னுயிரை (விடாமற்) பாதுகாத்திருச்சன்றேன்; (பெண்கட்குஉரிய ஈற்கு 

ணம் ஒன்றும் இல்லாமையாத்) பெருமையுடையதாசாத (என்)உடம்பை நீத் 

தல் எனச்கு எளிமையானதே? என்றுசொன்னாள்; (௭.- து.) 

இவ்வுடம்பை ஒழித்துவிடுதலென்பது எனக்கு ௮ருஞ்செயலன்று; அப் 

படியிருச்சவும், மகளிர்குணங்களெல்லாம் என்னிடத்து இல்லாமற் போய் 

விடவும், சான் உயிரோடிருப்பது-4ஒருகால் எனது இராமனை யடையகச்கூடு 

மோ?? என்ற ஆசையினாலேயேயன்றி வேறொன்தினாலன்று என்று தான் 

உயிர்வைத்திருக்கும் காரணத்தைச் சீதாபிராட்டி விளங்க வுரைச்தனளென்க. 

இராவணனுற்கவரப்பட்டு அவன்மனையிற்றைப்பட்டிருப்ப தபற்.தி,தன்குண 

ல்களெல்லாம் போயின வாகச் கூறுகின்றாள். பி-ம்:-1எல்லினாண்மெயுக்து தர் 

தாற்கெல்லாம், இல்லினன்மையும் ஈல்லோர்ச்செய்தும். பூணெலாமாஇ 

நின்றகுணங்களும்பொதுவிற்போசக், கடுக்க, கருத. *உடலினீல்கல், உடல 

நீத்த.ற்கு, lug gsra@. 5நீச்ச, 6என்றும், என்னச், (௨௬௪); , 

௩௨. தையலை யிராமன் மேனி தைத்த!வேற் நடங்க ணாளைக் 
2கைகளிற் பற்றிக் கொண்டார் *விமானத்தைக் கடாவு கின்ளார் 
5மெய்யுயி ௬லக.த் தாக விதியையும் 6வலித்து விண்மேல் 
பொய்யுடல், கொண்டு செல்லு ஈமனுடைத் 7 தூதர் 8போன்னூர், 

(இ-ள்.) இராமபிரானுடைய திருமேனியிலேபதஇிர்த வே.ம்படைபோன்ற 

பெரியசண்களையுடையவளான பெண்ணாயெ சீதையைக் சைகளினாம் பற்றிச்



காண்டம் ௨௩. --மருத்துமலைப்படலம் ௧௬௩. 

கொண்டு விமானத்தை(மீள)த் தூண்டிச் செலுத் துன்ற அரகூமார்,---மெய் 

யானஉயிர் உலகத்திலிருச்சு விதியையும் வலிமையாஜற்கடக்து விண்மீதாகப் 

பொய்யான உடலைச் கொண்டு செல்லுன்ற யமதாதரைப் போன்றார்கள்) 

(எ - ௮.)--கொடுமைபற்தி அரக்சயெர்க்கு யமதாதரை உவமைகூதினார். 
மெய்யுயிர்க்கு உவமேயம்-ஸ்ரீராமன். பொய்யுடல்-உண்மையானஉயிர் நீங்க 

இருக்கையில் உயிர்உள்ளதுபோலத்தோன்றும்உடல்: சதை. பி - ம்:-- 

1வாள். கையினை, 3கொண்டு, 4மானத்தை, 5மெய்யுரைகல்ல தாசவுயிரை 

யும். 6சவிர்.து, வலிந்து. 7 தூதித். சபோனார். (௨௬௫௫) 

சீதைகளங்காண்படலம் மற்றிற்று. 

௨௩ -அவது மருத்துமலைப்படலம், 

(ஸஞ்€வசரணிமுதலிய) ஒஷ இிகளையுடைய மலையை (அதுமான் சராம்ப 
வான் மொழிப்படியே) கொணர்ந்து (யாவரும் உயிர்பெத்தெழுக்தஅம்) 
திருப்பிக் சொண்டுபோனசைக் கூறும் படல மென்பது, பொருள். இப்பட 
லத்துச்குப்பெயர், *மநத்துப்படலம்? என்று பலபிரதிகளிற் காணப்படுன் 
தது; மருக் துப்படலம்என்றும் காண்டுன்றது. மருச் து--மலை-- மருத் துமலை: 
வே.ந்றுமைத்தொகையில் மென்றொடர் வன்னொடராயிற்று. 

ஸ்ரீராமன கட்டளையின்படி. சென்ற 'ஸ்ரீவிமீஷணாழ்வான் உணவைக் 
கொண்டு மீண்வெக்து போர்க்களத்தில் யாவர்க்கும் பிரமாஸ் திரத்தால் நேரம் 
துள்ள விபத்தையும் ஸ்ரீராமன் அடைந் இிருக்கும்நிலையையும் சண்டு அநுமா 
னிடஞ்சென்று அவன துகளைப்பைநீச்சு, பின் அவன் ஸ்ரீவிபீவஷணனோடு 
சாம்பவானை யடைய, சாம்பவான் ₹மருத்துமலையை விரைவிற் கொணர்க்து 
வரவேண்டும்! என்று சொல்லி, ௮&இருக்கும்இடம் மூதலியவற்றையும் 
விளக்கமாகத்தெரிவிச்ச, உடனே அழுமான் பேருருக்கொண்டுசெல்ல, We 
காலையில் சாம்பவானும் ஸ்ரீவிமீஷணனும் ஸ்ரீராமனிடஞ்சென்று இருவடி. 
வருட,௮ப்பிரான் இருக்கண்விழித்.து நிகழ்ச் சகுழறையைச்சொல்லிகலேக்க, 
சாம்பவான் யாவரையும் உய்விக்கும்படி சஞ்€விமலையைச் கொணருமாறு ௮1 
மான்சென்றிருக்குஞ்செய்தியைச்சொல்லித் தே.த்ற,அப்போது ஆஞ்சனேயன் 
சஞ்சவிமலையைவேருடன்பதித் துக்கொண்டு வான வழியாய் யுத்தகளச் BLS 

- நேரே வர்துேர்க்தான்: அதன் காற்றுப் பட்டமாத் தரத்தில் இலட்சுமணன் 
மூதலியோர்உயிர்பெற்றெழுர் தனர்: அதுகண்டு ஸ்ரீராமன் ௮நுமானை ஆர்வ 
தஇிச்க,பிறகு சாம்பவானுடையவேண்டுகோளின்படி அநுமான் அம்மலையை முன் 
னிருர்தஇடத்திற் கொண்டுபோய்வைக்கும்படி இரும்பவும் கொண்டுபோனா 
னென்ற சரிதை இப்படலத்திற் கூறப்படுன்றத. 

க--விபீஷணன் உணவைக்கோண்டுசோத்துப் போர்க்களத் சேதல். 

போயின டைய லிப்பாற் 3புரிகெனப் புலவர் கோமான் 
ஏயின கரும கோக்க 3யேகிய விலங்கை வேந்தன்
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மேயின 4வுணவு கொண்டு மீண்டவை யுறையுள் 5விட்ட 
6ஆயின வாக்கத் ,தான்வச் தமர்ப்பெருல் களத்த னானான். 

(இ- ள்.) சதை தன்னிருப்பிடச் துக்குப் போயினள்: இங்கே (உணவு 

களைக்கொண்டுவருக்தொழிலைச்)செய்க? என்று தேவாதிதேவனான ஸ்ரீராம 

பிரான் ஏவிய காரியத்தின்பெருமையைப் பார்த்துச் சென்ற இலங்காதிபதி 

யான ஸ்ரீவிபீஷணன் தக்சவுணவுகள்கொணர்க் து மீண்டு அவைகளைப் பாசறை 

யுள்வைச்சப்பட்டனவாசகச்செய்து, தான் வந்து பெரியபோர்ச்சளத்தையடை 

பவனானான்; (௭ - று.)--போயினள் தையல்எனப்பிரிக்ச. 19-1): — 1G urwWer 

எடைய, போயினளாண்டை; போயினனடைய. பெேுகுர்துள, புகுர் தஎன், 

புகுர்தனன். 3எய்திய, எய்தினன். *உணர்வு. 5விட்டால், விட்டத. 6ஆயின 

வாசத். 7தானேவர்தமர்ச். 8சளத்தின், (௨௬௫௪௬) 

௨-௮ வானரகச்களின்நிலைமையைக் கண்டூ விபீஷணன் உணர்வறுதல். 

நோக்கினான் கண்டான் பண்டிவ் 1வுலகங்கள் படைக்க Carp 
ரன், வாக்கனான் மாண்டா ரென்ன வானர வீரர் முற்றும், தாக்கினா. 
ரெல்லாம் பட்ட 2தன்மையை விடத்தைத் தானே,தேக்கனா னென் 
ன நின்று இயங்கனொ னுணர்வு தீர்க்தான். ் 

(இ-ள்.) (அடைந்த விபீஷணன்.--அக்தப்போர்ச்களத்திலே), முன்பு 

இவ்வுலகங்களையெல்லாம் படைக்குமாறுகோ;ற்றுள்ளவனான பிரமதேவனது 

(சாப)வார்.த்தையால் மாண்டவர்போல (ஸ்திரத். தனாலே) வானசலவீரர் (உட 

ம்பு)முழுதும் தாச்சப்பட்டவராய் யாவரும் இறந்தார்போல(த் தரையில்)வீழ்க 

துள்ள தன்மையை(த் தான்) நேரேசண்டு, விஷத்தைக் தானே யுண்டவன் 

போல (முதலில்) தியக்கங்கொண்டுநின்று (பின்பு) உணர்வு£ீல்ெவனானான் 
[மூர்ச்சித்தான் ]) (௪-று,)--பி-ம்:---1/உலனையடைப்ப2 தன்மைய, (௨௬௫௭) 

௩ -மிக்கவநத்தத்துடனே வந்த ஸ்ரீவிபீஷணன் 

பிறத இளை.பபேநமாளுடனே ஸ்ரீராமனைக் காணுதல். 

விளைக்தவா 1றுணர்ந்தி லாதா 2னேக்கினொன் வெதும்பி ஞான். 
3மேல்,உளைக்துளைக் துயிர்த்கா னாவி யுண்டிலை யென்ன வோய்ந் தான், 
வளைந்தபேய்க் கணமு நாயு கரிகளு மிரிய வக்தான், 4இளல்கெ யோ 
டுஞ் சாய்ந்த விராமனை 5யெய்இக் கண்டான். 

(இ-ள்.)(இவ்வாறு)நிகழ்ச்த தன்மையை யதியாசவனான ஸ்ரீவிபீஷணன், 

அ(இதிதுதேதி),ஏச்கங்கொண்டு(மனம்)வெ தம்பிப் பிறகு வருந்இவருச் இப் , 

பெருமூச்சுவிட்டு (ஆவி உளதோ? இலதோ?? என்று (கண்டவர்) கருதுமாறு , 
ஓய்வு.ற்றவனாய், சூழ்ச் துள்ள பேய்க்கணமும் காயும் கரிகளும் கிலைகெட்டோட . 
வந்து;இளையபெருமாளுடனே சாய்ச்துள்ள ஸ்ரீராமனை யடைச்.து சண்டான்; 
(எ-று.)--பீ-ம்:--1உணர்லொதான். 3ேங்இனான். 3போய், மெய். *இளங்களி 

றோடும். 3இடையித். (௨௬௫௮) 

௪. 1 என்பென்ப தியாக்கை யென்ப துயிரென்ப இவைக ளெல்லாம் 
பின்? பென்ப வல்ல 3வேனுச் *தம்முடை நிலையித் பேரா



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௬௫ 

தமூன்பென்ப வுளதென் ரூலு முழுவதக் 6தெரிந்த வாற்ளுல் 
அன்பென்ப தொன்றின் றன்மை யமாரு 7மறிந்த தன்றால், 
(இ-ள்.) என்புஎன்பததும் யாக்சையென்பதும் உயிரென்பதும் இவைச 

ளெல்லாம் (அன்பைகோக்குமிட த் தப்) பிற்பட்டன [முக்சியமானவையல்ல]: 
(பித்பட்டன)அல்லஎன்று கூதினாலும்(அவை) தம்முடைய அக்நிலையினின்று 
'பேரா: (அவை அன்பிற்கு) முற்பட்டன என்னுங்கொள்கை(ஒருசாரார்க்கு)உள் 
எது என்றாலும், சன்ராகஆராய்ச் அபார்த்தவசையினால், அன்புஎன் றுசொல்லப் 
பட்ட ஒன்தின் தன்மை அமரரும் அதிச்ததன்றாகும்; (எ- று.) 

- *4விபீஷணன் ஸ்ரீராமலஷ்மணரிடம் பேரன்புடையவன்” என்பதைச் 
சூடறச் கருதிய சவி, இர்சச்செய்யுளில் என்புமுதலியவற்றினும் ஒருத்தற்கு 
அன்பே முச்செமானது என்டின்றார். என்போடுகூடிய உடல் உயிரோடு 
இருக்கும்போதே அன்பு அண்டுத் தோன்றுதலால், என்புமு தவியவையே 
மூக்யெமென்று ஒருசாரார் வரஇப்பினும் :அன்போடியைச் தவழக்சென்பவா 
ருயிர்க்கு, என்போடியைந்த தொடர்பு”? என்றபடி உடலெடுத்து இவ்வுலகத் 

இற் பிறச்ததற்குப்பயன் அன்புசொண்டுஇருத்தலேயாதலால், அக்தஅன்பே 
மத்தையவற்தினும் மேம்பட்டது: அதன்றெப்பைச் தேவராலும் மு.ற்திலுல் 
கூதமுடியாதென ஆராய்ச் துகூதியவாறு. பி-ம்:--1என்பென்பதுயிரென்றா 
யும். என்ப ௮,3என்னும்.4தன்னுடை.5முன்பென்னுமுளவென்றானும், மூன் 
பென்றுமுளதென்றாலும். 6தெரியக்காணார். 7அதிக்ததன்றே. (௨௬௫௧) 

௫.-இராமன் துன்பமிததியால் இவ்வாறுள்ளானேயன் நி, 

இறந்திலானேன்று விபீஷணன் உணர்ந்து துன்பந் தீர்தல். 

ஆயினு மிவருக் இல்லை யழிவெனு 1மதனை லாவி 
போயின இல்லை வாயாற் 3புலம்பிலன் பொருமிப் பொங்கத் 
தியினு மெரியு 3கெஞ்சின் *தெரியலன் றெரிய கோக்க 
3காயகன் மேனிக் இல்லை வடுவென படுக்கக் Bie gsron, 

(இ-்.) (உயிரினுஞ்ிறச்த அன்பை விமீஷணன் , உடையவனா௫) 
இருர்தாலும் இவருக்கு அழிவில்லை யென்பதனால், ஸ்ரீவிபீஷணாழ்வானுக்கு 
ஆவி போயின ல்லை; வாய்விட்டுப் புலம்பாதவனாய்ப் பொருமி((் pure) 
Gait தியினும்மிக்கெரின்.2 கெஞ்டினால் (முதவில்)ஆராய்ச்சியில்லா 
திருக் து (பிறகு) ஆராய்ந்துபார்த்.து,த் தலைவனானஸ்ரீராமனுடைய மேணி 
க்கு வடுவில்லையென்று ஈடுக்கச்இர்ச் தான்; (௪-று.)--பி-ம்:--1இ தனால்.புலம் 

- பினன்,புலம்புவான்.3கெஞ்சன். *வெருவலன் , வெருவலால். 3காயகமேனிக்கு, 

௬,--விபீஷணன் விளைந்துள்ளதைநுண்மையாகஆராய்ந்து Caaf say 
பீரமாஸ்திரத்தின் விளைவைத் தீர்க்க உபாயம் நாடதல். 

அந்தணன் படையால் வந்த தென்பது மாற்றல் 1சான்ற 
இந்தா சித்தே யெய்தா னென்பது 3மிளவற்் காக 
கொந்தன ஸனிராம 3னென்னு முண்மையு *கொய்து நோக்கச் 
சிந்தையி 5னெண்ணி யெண்ணித் தீர்வதோ ருபாயந் தோவான்.,



5௬௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள். (இளையபெருமாளுக்கும் வானரர்களுக்கும் உயிரொடுய் 

இயகிலை) பிரமாஸ் தரத் இனால்கேர்ச்ததென்பதையும், வலிமைமிக்க இக்திரசத் 

அத்தான் (௮அப்படையை) எய்தவனென்பதையும், இளையபெருமாளுக்காகவே 

'இராமன் கொக் துஇவ்வாறுள்ளானென் ற உண்மையையு ம்(தான்)எளிதிலுண 

ர்ந்து மனத்தில் மிசவும்ஆராய்ர்,து (அதனினின் று)கீங்குவதோருபாயத்தைத் 

தேர்பவனானான்; (௪ - று.9--இராமபிரான அ.திருமேனி.ில் ௮ஸ்திரத்தின் 

தழும்பு இல்லாமையால் அஸ்்.திரத்தினாலன் தி இளையவனாலேயே நொர்தா 

னென்று விபீஷணன் உய்த்துணர்க்தான். பீ-ம்:--1ஆன்.ஐ. 3இளையோ ற்காக. 

3என்னுநுண்மையும், இன்னுமுணர்வினான். 4நொய்தினோக்கி, நோக்ககோக்கி. 

. நஉணரவெண்ணி. 6அறிவினாற்கண்டானன்றே, இர்வதோருபாயந்தேர்க் தான். . 

எ._துயாத்தால் ஸ்ரீராமன் இப்போது டவ்வாநிநப்பினும், 

தம்பிமாய்ந்தாற் பிழைத்திரானேயேன்று விபிஷணன் வருந்துதல். 

உள்ளுறு துன்ப மூன்ற 7வுற்றன னுறக்க மன்றோ - 
3தெள்ளிஇி னுணர்ந்த பின்னைச் இந்தனை 3தெரிவ தன்றே 

வள்ளலோ தம்பி *1மாய 5வாழ்கலன் மாய வாழ்க்கைக் 

6சள்வரோ வென்றா ரென்னா மழையெனக் கலுழுல் கண்ணான். 

(இ.- எள்.) உள்ளேபொருக்திய துன்பம் ஊன்தியதனால் (ஸ்ரீராமன்) 

உறக்கம்[மூர்ச்சை]உத்ரானன்றோ? தெளிவாகஉணர்ச்தபி ன்பு(அவன்) சர் தனை 

(இன்னதென்று ஈம்மால்) அதியத்தச்சதன்றே: (எனெனில்),--உதாரகுண 

முள்ளவனானஇல்விராமனோ தம்பிமாய்ச் திட உயிர்வாழான்: (ஆகவே), மாயத் 

இனால் வாழும்வாழ்க்கையைக்கொண்ட வஞ்சரான அரச்சரோவென்றவராவா 

ரென்று மழைபோலக் கண்ணீர்சொரிஏன் றகண்களையுடையவனானான் (விடீ 

ஷணன்); (௪ - து.)--பி-ம்:--1உற்றனனுறச்சமென்னாத், உற்றனனுறச்க 

மொன்றோ, உற்றனவுறச்கமென்மே, உற்றனவுறச்சமன்றோ. 3தெள்ளிதது. 

3தெரிவதன்றால்,தெரிவனன்றால், தெரிவனன் தி. 4மாள, மாளில், 3வாழ்சன் 

ருனல்லன்வஞ்சச். £சகள்ளனோவென்றானென்றான். (௨௬௬௨) 

அஇஃவிபிஷணன் மனத்தடமாற்றம் ஒழீதல். 

பாசம்!போ யிற்றுற் போலப் பதுமத்தோன் படையு 3மின்றே 

நாசம்போ யெய்து கம்பி தம்பிக்கு 3காச மில்லை 
விசும்போர்க் களத்து *விழ்ந்த சேனையு 5மீராம் வெய்ய 
6$ீசன்போர் வெல்வ துண்டோ ?வென்றுள நிலையி னின்றான். 

. (இ-ள்.) (பின்னர்விமீஷணன்),--காகபாசமானது இத்றுப்போன து 

போலவே, பிரமாஸ்திரமும் இன்றைக்கே காசமாய்விடும்: ஸ்ரீராமன ௮ தம்பிக் 

கும் அழிவு இல்லை; (படைக்கலங்களை) வீசியெறிகன்ற போர்ச்களத்திலே 

(உயிரொடுங்க)வீழ்ர் துள்ள சேனையும் (உயிர்) மீளப்பெறும்; கொடியநீச 

னான இராவணன் போரில்வெல்வதென்பது உண்டாகுமோ? என்று (தன்) 

மனம்(தடுமர.ற்றம் நீல்) நிலையில் நிற்கப்பெற்றான்; (௪ - g.)—19-tb:--- 

பேரற்றாத்போல. 2இன்னே. 3சஈடுச்கம். 4வீய்ச் தவீரரும், 5மீள்வர். நீசர். 
என்றகநினைர்து, என்றுள்ளரினைப்பின் என்மனனெகியின், (௨௬௬௭௨)



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௬௭ 

௯.--எவரேனும் இறவாதவநளரோ? என்றுபா$ப்பேனேன்று 
விபீஷணன் கோள்ளிக்கட்டையைக் கையிற்கோண்டூ போர்க்களத்திற் 

பார்த்தல். 

உணர்வகன் [முன்ன மின்னே யுத்றுழி 3ுதவற் கொத்த 
அணைவர்க டுஞ்ச 3லில்லா ௬ளபெனிற் நுருவிச் *தேடிக் 
கொணர்குவன் விரைவி னென்னாக் கொள்ளியொன் றங்கை கொண் 
புணரியி 5னுஇர 6வெள்ளச் தொருதனி விரைவிற் போனான். [டான் 

(இ-ள்.) (ஸ்ரீராமன்) உணர்ச்சபெறுவதற்குமுன்பே இப்போதே 

ஆபத்து நேரிட்டகாலத்தில் உதவுதற்குஏற்ற துணைவர்கள் இறவாதவருள 

ரானால் ஆராய்ச் துதேடி. (அவர்களை) விரைவிற் கொணர்வேனென்றுசொல்வி 

(விமீஷணன்), கொள்ளியொன்றை அங்சையிலேச் இிச்சொண்டு கடல் 

போன்ற இரத்தவெள்ளத்திலே தன்னந்தனியனாய் விரைவிற்போயினான்; 

(எ- று.)--பி-ம்:--1முன்னர்முன்னே, முன்னேமுன்னே. 3உதவத்தச்ச, 

உணர்தற்கொத்த. 3செல்லார். தோன்றச், தோன் தில் 5குருதி, 6வெள்ளச் 

கொள்ளத்து. ் (௨௬௪௫) 

௧௦---தேடூம் விபீஷணன் அநுமானைக் காணுதல். 

வாய்மடி தீ இரண்டு கையு மு.றுக்இத்தன் வயிரச் செங்கண் 
யுகக் கனகக குன்றிற் 1 நிண்டதோண் மழையைத் தீண்ட 

ஆயிர கோடி. யானைப் பெரும்பிணக் தமளி 3மேலான் 
காய்செத் தனும னென்னுக் கடல்3கடச் தானைக் கண்டான். 

(இ-ள்) வாயைமடித்துச்கொண்டும் இரண்டுகசையையும் முறுக்கிக் 

கொண்டும், (தன்னுடைய) வயிரம் [பசைமை] தோன்றுஞ் செம்சண்ணிலி 

ருக்து நெருப்புப்பொதிபறச்ச, மேருமலையைப்போல் திரண்ட தோள் மேச 

மண்டலத்தை யளாவுமாறு, ஆயிரகோடியானைகளின் மிக்கபிணங்சளாகய 

படுச்சையின்மேவிருப்பவளாய், காய்ன் ன த்தைச்சொண்ட அநுமனென் 

இற கடல்கடச் தவனான வீரனைச் கண்டான், (விமீஷணன்); (௪-து.)--சடல் 

கடர்தான் - இப்போது சேர்ர்துள்ள தூக்சசாகரத்தைக் சடத்தற்குஉரியவ 

னென்ற கருத்தும் தோன்றும், பி-ம்:--1இரண்டதோர்மழையிற்றாண்ட. 

மேலாக். 3இடக்தானைக். (௨௬௬௦) 

௧௧. -விபிஷணன் அநுமானது உடலம்புகளைக்களைந்து அவனுடைய 

களைப்பைப் போக்ததல். 

கண்டுகன் கண்க ஞூடு மழையெனக் கலுழி 1கால 
உண்டுயி 3ரென்ப துன்னி யுடற்கணை யொன்றொன் முக 
3விண்டநீர்ப் புண்ணி னின்று [மெல்லென வாங்கக் கையாற் 
கொண்டனீர் 5கொணர்ந்து 6கோல முகத்திளைக் குளிரச் செய்தான். 

(இ-ள்.) (விபீஷணன், ௮.நுமானைக்) சண்டு தன்சண்களின் வழியாக மழை 
போலச் (சண்ணீர்)வெள்ளம் பெருக, (இவனுக்கு) உயிருள்ளதென்றுகரு.தி 

வெளிப்படுகின்ற குருதிரீரைக்கொண்ட புண்ணிணின்று மெல்ல[கோவாமல்]



௧௬.௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

.. (அவனுடைய) உடலிற் பொருச்திய சணைகளை ஒவ்ளொன்றாசச்கையால் 

வால்இ மேகத்தின்டீரைச்கொணர்க்து அழூயெமுசத்.தின்மேல்தெனித் துச் 

குளிருமாறு [களைப்பு£ீல்குமா து] செய்தான்; (௭- று.)--பி-ம்:--1சோச, 

வார. ஊன்ன, 3விண்டுதிர்புண்ணினின்று, விண்டுமேல்வைரப்புண்ணின். 

4மெல்லெனவிரகன்வாங்9ச, மெல்லெனவிரைவின் வாக்கெ,-விரகணின் வாவ் 

இவேந்தன். 5முகக்து. 6பல்கால், வீரன். (௨௬௬௪) 

௧௨.--அநுமான் களைநீங்கிப் பீரஜ்கைபேறுதல். 

உயிர்ப்புமுன் னுஇித்த பின்ன ௬ரோமங்கள் 1இலிர்ப்ப வூடு 
'வியர்ப்புள தாகக் கண்கள் 3விழித்தன மேனி *மெல்லப் — 
பெயர்த்துவாய் புனல்வக் தூற விக்கலும் 5பிறக்த தாக 

அயர்த்தல 6ணிசாம காமம் வாழ்த்தின னமா சார்த்தார். 

(இ-எ்.) உயிர்ப்பு முன்னே தோன் தியபின்பு மயிர்கள்சிலிர்க்க, இடை 

யே (களைநீங்குசலின் அடையாளமாக) வெயர்வை£ர் தோன்றியதாக, கண்க 

ளும் விழித்தலை யடைந்தன; (அப்போது தன்)உடம்பை மெல்லப் பெயர்த்து 

வாயில்£ீர்வம் து..ற விக்கலும் தோன் தியதாக மூர்ச்சையத்றவனாய், இராம 

காமத்தை (அவ்வநுமான்) வாழ்த்தினான்: (௮.துசண்ட) தேவர் ஆரவாரித்தார் 

கள்; (௪ - நு.)--அயர்த்திலன்-மறவா தவனாயெனினுமாம். பீ-ம்:--1இலிர்ச்ச 

ஆதி, சிவிர்ப்பவூடு, சலிர்ப்பவா தி. 2௭. 3விழித்தனன். 4*என்னப். 5பிறக்த. 

6இராமனாமம். 5 (௨௬௬௭௪) 

௧௩,--டுராமனை விசாரித்தறிந்து அநுமான் தோழதல். 
அழுகையோ டுவகை யுற்ற வீடண ஞார்வங் கூரத் 
தழுவின னவனைத் தானு: மன்பொடு 1 தழுவித் தக்கோய் ச 
வைழுவில னன்றே 3வள்ள லென்றனன் *வலிய னென்றான் 
தொழுதன னுலக 5மூன்றுத் தலையின்மேத்6கொள்ளுக் .தூயான். 

(இ -ள்.) அழுகையுடனே உவகையையு மடைந்த விமீஷணன் அன்பு 

மிச அர்தஅநுமானைச் தழுவினான்: (அதுமான்) தானும் அக்தவிபீஷணனைச் ' 

தழுவி, (பெரியோனே! ஸ்ரீராமப்பிரபு தீங்கல்லாதுஉள்ளானல்லவா?? என்று 

வினாவினான்: (௮.த.ற்கு விபீஷணன்), “க்ஷமமாயுள்ளான்? என்று விடைகூதி 
ஞான்: உலகம்மூன் றினாலும் சரசின்மேற்கொள்ளத்தக்ச தூய்மைவாய்க்த 

வனான அதுமான், (அவ்விராமபிரானைத் இக்குகோக்டத்) தொழுதான்; ' 

(௪ - று.)--பி-ம்:--1 தழுவிச்கொண்டான். வேழுவினன். 3 அண்ணல். *வலி 

யென், 5எல்லாம்.5சுமக்குர் தாளான், கொள்ளுர்தாளான்,சொள்ளுர்ே STOTT OTs 

SP விபீஷணனுல் ஸ்ரீமாமனுடைய நீலையை யநிந்தபின் 
அநுமான் சாம்பவானை விசாரித்தல். 

அன்புதன் றம்பி 1மேலாத் தறிவினை மயக்க வையன் 
2துன்பொடுக் துயில னானா 3னுணர்வினிச் தொடர்ந்த *பின்னே 
என்5புகும் தெய்து மென்ப 6தறிகல 7மென்ற லோடுக் 
தன்பெருக் 8தன்மைக் கொத்த ?சாம்பனெ)த் தலைய னென்றான். 

1



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௬௯ 

(இ-ள்.) அன்பு தன் தம்பியின்மீது பிணைத்தலால் அறிவினை மயச்ச, 

ஸ்ரீராமன் -அன்பத்துடனே அயிலையுடையவனானான்? இணி உணர்வு வர்த 

பின்பு என்ன வர்துகேரிடுமென்பதை அறியேமென்று (மீண்டு விபீஷணன்) 

கூதியவுடனே, ₹சன்னுடைய பெருக்தன்மைக்கு ஏற்றவனான. சாம்பவான் 

எவ்விடத் தள்ளான்?? என்று வினாவினான்; (எ - று.) - 

அதுமானது தகைமை சாம்பவானாலேயே விளங்குதலால், *தன்பெருச் 

தன்மைக்கொத்த சாம்பவன்?. என்ற. அநுமான் சோர்ச் அள்ளநிலையில் gar 

னுடைய இறதனைச்சொல்லிக் சடல்கடச்குமாறு அவனைச் தூண்டிவிட்டதம், 

மருத் துமலையைச்கொணருமாறு இப்போது அவனைச் தாண்டிவிடுவத்ஞ் 

செய்து அவ்வதுமனுடைய பெருமையைச் சரம்பவான் வெளிப்படுத்துவது 

சாண்ச.ஆத்து--யாத் த.பி-ம்:--1மேலாய்,மேல்வைத்அ,மேலே,மேலொத்த. 
3துன்புறத், துன்பினன், துன்பவன், பின்பவன்.3உணர்வினை, உணர்வினில். 
*பின்னர். 5புகுந்தேயும்.6௮திஏலேன். ?7என்றபோம்ு. 8தகைமைக்கு. சாம் 
பனே தலைவன், சாம்பனெத்தலத்தன், சாம்பனெ த்தசையன்.' (௨௬௬௯) 

௧௫.--விபீஷணன் சாம்பவானைப்பற்றி அறிந்திலேனேன்ன, அனுமான் 
“அவனுத்தச் சாவின்மையால் அவனை நாடிக் கண்டுபீடிப்பேனேனல். 

௮.றிக்தில னவனை 1யாண்டுல். குண்டில 2னாவி யாக்கை [oar i 
3பிறிந்தில னுளனென் ஜொன்றுந் தெரிந்தலன் பெயர்க்தே னெ 
செறிந்ததார் கிருதர் வேக்த னுரைசெயக் காலின் * செம்மல் -- 
இறுர்திற 5மவனுக் இன்றா னாடுது மே௫ யென்றான். 

(இ-ள்.) *அர்தச்சாம்பவானைப்பற்தி (யான்ஒன்றும்) அதிர் திலேன்: 
(அவனை)யாண்டும் காணவில்லை; (அவன்) உடலைவிட்டு உயிர் பிதிர் துள்ளா 

னோ? (அன்தி உயிருடன்) உள்ளானோ?? என்று ஒன்றும் தெரியா சவனாகவே 

வர்துள்ளேன்? என்று கெருங்யெ மாலையையணிந்த அரச்கர்தலைவனான 

விபீஷணன் சொல்ல, வாயுபுத்தினான அறுமான் அவனுக்குச் FT GE SOT 

“மை இல்லை; (ஆசையால்),சென்று (அவனைத்) தேடுவோம்” என்று கூறினான்; 

(எ- து.)--பி-ம்:--1 யானும், 3ஆவியாதும், 3பிதிர் துளதிலதென்று. *தோன் 

தல். 3அவனுக்குண்டோ, ௮.வனுக்கில்லை. ; (௨௬௪௦) 

௧௬,--அனுமான் *அந்தச்சாம்பவனைக் கண்டால் பிழைப்பிக்தம் 

உபாயம் கூறுவான்? என்ன; இநவருல சாம்பவானைச் சேர்தல். 

அன்னவன் றன்னைக் கண்டா 1லாணையே யேரக்கர்க செல்லாம்" 
, மன்னவ 3ஈம்மை மீட்டு வாழ்விக்கு *முபாயம் வல்லன் 

என்னலு 5முய்க்தோ மைய வேகும் விரைவி 6னென்னாச் 
7சின்னெறி யிருஸிற் சென்றார் 8சாம்பனை விரைவிற் சேசர்க்தார், , 

(இ-ள்.)(பின்னும் அதுமான் விமீஷணனை நோக்க),--*அரச்சர்கட்செல் 

லாம் மன்னவனே ! அம்தச்சாம்பவானைச் கண்டால், சத்தியமாக ஈம்மை (இத். 

அுயரத்தினின்று) மீளச்செய்து வாழ்விக்கும் உபாயத்தை(ச . சொல்ல)வல் 
லான்? என்று சொன்னவுடனே,(ஜயனே! (அப்படியானால். சாம்) உய்ச்தோம்:. 

% 22
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, விரைவிலே(அவனிடம்) செல்வோம்? என்து (விமீஷணன்)சொல்ல, (இருவ 

ரும்), ௮ல்விரவில்கானே சிதிததாரம்போய்ச் சாம்பனை விரைவிற் சேர்க்தார்; 

(௪-று.)-இரண்டாமடி:மன்னவன்றனிமையெல்லாம் வாழ்விக்கும் வாயம்வல் 

லோன்” என்று ஒருபிர இயிலுள்ளது. பீ-.5:--1அணையவ், ஆணைய. 2அரக்கர்ச் 

கோலம், 3ஈம்மையெல்லாம், ஈம்மைமீண்டு, எம்மையீண்டு, 4உறுஇ. Saas 

தோன், உயர்க்தோம். 6என்றான், 7மின்னிறவொளியிற்சென்றார். 8சாம்பனை 

விரைவிற்சண்டார், சாம்பனைவிதியிற்சேர்ச்தார். (௨௬௭௪௪) 

க்௭.--தான் மிகவநந்தியிநப்பினும் சாம்பவான் இவ்விநவீசரின் 
வநகையை யநிதல். 

எரிகின்ற ப்பி னாலு மேவுண்ட கோவி னாலும் 

அரிகின்ற அன்பத் தாலு மாருயிர்ப் படங்க 3யொன் றுக் 

3தெரிகன் ற இல்லா 4மம்மர்ச் சிந்தைய 5னெனினும் 6வீரர் 
வருகின் roo போர்ந் தான் *செவிகளால் வயிரத் தோளான். . 

-. (இ-ள்.) மிகுகின்ற ெத்தன்மையினாலும், அம்புபொத்தியகனாலான 

கோவினாலும்(மன த்ை)ஈர்கின்ற துன்பத்தினாலும்,அரியமூச்சு அடக் - ஒன் 

றும் அதியமாட்டாத மயச்சங்கொண்ட மனத்தையுடையவனாயிருக்தபோதி 

லும், வயிரம்போலுறுதியானதோள்களையுடையனான சாம்பவான், வீரரிருவர் 

வருன்ற அடையாளத்தைச் செவிகளினா லதிர்தான்; (௪ - று.) 

அதுமானும் விமீஷணனும் வருகின்ற ஒலி சாம்பவான் செவியிற் பட 

வே வீரர் வருகன்றாரென்று அன்னவன் உணர்ச்தானென்௪. பீ-ம:--1புண் 

ணினாலும், ஓய்வினாலும். யோதும். 3தெரிகன்ற தில்லை. *இம்மா, மற்றைக், 

எனும். செல்வர், சேர்வார். ஏற்றான், ஓர்த்தான். 8செவியினால், (௨௬௪௨) © 

௧௮,--யாவர் வர$ன்ற சேன்று சாம்பவான் நீனைப்பிடுதல். 

௮.ரக்கனோ வென்னை யாளு மண்ணலோ வனுமன் Ge 

இரக்கமுற் 1றருள வக்க தேவரோ முனிவ சேயோ 

வாக்கட வார்க 8ளல்லர் மாற்றலர் 3மலைக்து போனார் 

புரக்கர்வுள் ளாசே யென்ன 5நினைந்தனன் 6பொரும தீர்ந்தான். 

(இ-ள்.) (வருபவன், விமீஷணனென்ற) அரச்சனோ? (அன்தி); 
என்னையாள்பவனான ஸ்ரீராமனோ? (அல்லாக்கால்), அதுமன்றானோ? (அன் 
ஹேல்),இ.ரச்சங்கொண்டுஅருள்புரியுமா றுவர் த தேவர்களோ?(அல்ல த), முனி 
வர்தாமோ?(இரவில்வரச்கூடிய ஈமது)பகைவர் போர்செய்அ(வென்று)போய் 1 
விட்டார்கள்:(ஆதலால் அவர்கள் இப்போது)வருதத்குஉரியவரல்லர்:(ஆசவே, 
ஈம்மைப்)பா துகாக்கவுள்ளவரே (வருபவர்) என்று துணிச் து மனத் தூயரம் Sis 
தான்; (௭ - று.)---பி-ம்:-.1 அருளி, அருளின், ஆள. ஊைல்லாமாற்றலால், எல் 
லின்மாற்றலர், அல்லர்மாத்றவர், 3மஜிர் த, *உள்ளாரோனவென்னாச். 5கர௬தி 
WOT 6Qurmne (௨௬௪௩)



கர்ண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படல்ம் Seta 

௧௯.--அயல்வந்துநின்றரை சாம்பவான் வினுவியறிதல். 

as! தய னின்று குன்றின் வோர்க்துவி ழருவி மானச் 
சிக்திய 3கண்ணி னீ£ *ரேங்குவார் தம்மைத் 5தேற்றி 
அக் $ தமில் குணத்தி Mure ரணுகனி சென்றா னைய 
உய்ச்தன முப்ந்தோ 8மென்ற வீடண னுரையைக் கேட்டான், 

(இ-ள்.) வர். (அந்தச்சாம்பவானுடைய) பக்கத்திலேகின்று, மலையி 

விருந்து பெருகிவீழ்கின் உ அருவியையொப்பச் இச்துகன்ற சண்ணீரையு 

டையவரும் ஏங்குபவருமாயெ அவர்களைத் தேற்தி, (சாம்பலான்), எல்லை 

யற்ற குணச்தையுடையவரே! வந்துசேோந்தநீவிர் யாவீர்?? என்று வினாவி 

னான்: (ஐயா! உய்ச்தோம் உய்ச்தோம்?” என்ற விபீஷணனுடைய வார்த்தை 

யைச் செவியேற்றான்,(சாம்பவான்); (௪ - ௮ு.)--சண்களால் விழித்துப்பார்ச் 

கவும் முடியாமையால், *$௮ணுடூனிர் யாவிர்' என்றான். பீ-ம்:--1 அவணின்று, . 

அயனின்றார்.3வச் அ,3சண் ணீரெங்கும்,சண்ணினீரின் ,சண்ணினின்றார்.*ஏங் 

குவான்றன்னை 5கோக்கி.6யாவர்.7என்இன்றானை. 8 என்னா, என்று. (௨௬௪௪) 

௨௦ x வந்து -ளமையையறிந்து சாம்பவான் இனி யாவநம் 

உய்ந்தேவிட்டோம்? எனல், 

1மத்தய னின்று னியாவ னென்னமா ர௬£இயும் வாழி 
கொற்றவ வனும னின்றேன் ஜெழுதன னென்று கூற 
3இற்.நில *மைய வெல்லோ மெழுக்தன மெழுக்தோ மென்னா 
உற்றபே ௬வகை யாலே 5யோ&்கனொ லூத்த முத்றான். 
(இ-ள்.) பின்பு (அயலிலே கின்றவன் யாவன்?” என்று(மீண்டும் சாம் 

பவன்) வினவ, அநுமானும் (கொற்றவனே! வாழி: அநுமன் நின்றுள்ளேன்: 

தொழுதேன்”என்று சொல்ல, (அதுகேட்டு) வலிமைபெத்றவனான சாம்பவான், 

(காம்) இறர்திட்டோமல்லோம்:ஐயனே !எல்லோமும் திண்ணமாச உயிர்பெத் 
தெழுக்துவிட்டோம்,எழுச் துவிட்டோம்!என்று சொல்லிப் பொருர்திய பெரு 
ம௫ழ்ச்சியினால் மிச்சவனானான்; (எ-று.)--பி-ம்:--1மத்றவன். 3அயலேகின் 

ரூர்யாரென, கின்றார்யாரென்ன, 3இற்றனம், இற்தில,*/வையம்வெல்கோம். 

5ஐங்கனர். (௨௬௭௫) 

௨௧.--சாம்பவான் *ஸ்ரீாமன் என்னசேய்துகோண்டு்ளான்?'என்று 

விஹவை,அநுமான் துன்பத்தினுல்அன்னுன்துயில்கின்றனேன்றுணர்த்துத ல். 

விரிஞ்சன்/வெம் பேடையென் ருலும் வேகத் இனுட்பல் கூறும் 
*அரிக்தமன் றன்னை யொன்று 5மாற்றல தென்னு மாற்றல் 
தெரிக்தனன் முன்னே 6யன்னான் 7செ.!/),ததென் 89றரித்த யென்றான் 
பெருந்தகை துன்ப 9வெள்ளத் துயிலுளான் 109பரும வென்றான். 

‘(@ - of.) பிரமதேவனுடைய கொடிய ௮ஸ்திரமே (விடுக்கப்பட்ட 2) 

அனாலும், வேதத்தினுடைய நுண்ணியபொருளாகச் கூறப்படுகின்ற சத் துருக் 

களையடக்சகவல்லவனாகிய ஸ்ரீ ராமனை ஒன்றுஞ்செய்கலதென்ற (மனத் 

அக்கு) வலிமையைத்தரக்கூடியவிஷயத்தை முன்னமே யதிர்துள்ளேன்: அப் 

பிரான் செய்த செயல் யாது? தெரிவிப்பாய்? என்று வினாவினான், (சாம்ப
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வான்);(அ.தற்கு அதுமான், சாம்பவானைகோகக), (பெருமையோனே! பெருக் 

தகுதியுள்ளவனான ஸ்ரீராமன் துன்பவெள்ளத்தினால்தோன்திய தயிலுக்கு 

உட்பட்டுள்ளான்? என்று தெரிவித்தான்; (௪-று.)--பி-ம்:--1 தன். பேடையி 

னாலே. 3வேதமன்ன. 4வருஞ்சமச். 5மாத்றலரென்னுமாற்றல், ஆற்றல 

வரிகலாமால். 6என்னச். 7செய்தது.8தெரிதி, 9வெள்ளத்திடை. 10பெருமை 

யென்றான். (௨௬௪௯) 

௨௨,---தம்பியினிடம் போன்பினதைலால் ஸ்ரீராமன் சோகந்தேளிவது 
அருமையேனக்கூறி, சாப்பவான், “விரைவில் யாவரையும்பிழைப்பிக்கும் 

மநந்து கோணர்க? எனல். 

அன்னவன் 1நன்னைக் கண்டா லோற்றுமோ வாக்கை வேறே 
இன்னுயி ரொன்றே மூலத் இருவரு மொருவ சேயால் 
IJ Goro g இடப்பத் *தாமா விங்ி யிமைப்பின் மூன்னர்க் [ன்.. 
கொன்னியல் வயிரத் தோளாய் மருக்துபோய்க்கொணர்இ யென்று 

(இ-ள்.) அச்தஇலச்குமணனை (உயிரொடும்கவீழ்ச்திருக்சச்) கண்டால், 

(ஸ்ரீராமன் உயிர்) தால்கவல்லனோ?அடியேபிடித் (ஆராய்ச் துபார்த்தால்) இரு 

வரும் ஒருவரே: (இது திண்ணம்:) (அவ்விருவர்க்கும்) உடம்பு வேறே: (ஆயி 

னும்) உயிர்ஒன்றேயாம்: (பசைவர்ச்கு) அச்சச்தோன்றச்சாரணமான வயிரம் 
போன்.ற தோள்களையுடையவனே!(இத் தன்மை) இவ்வாறுஇருப்பதால், இனி ட் 
இங்குத் தாமதியாமல் இமைப்பொழுதித்குமுன்னமேபோய் (யாவரையும் 

பிழைப்பிச்சவல்ல)மருக் தைச் கொணர்லாய்” என்றான்,(சாம்பவான்); (a-g.) 
பி-ம்:---1 தன்மை. 3ஆற்றுமே. 3என்னது, இக்கிலை.*தாழ்வ தினியில்லை, சாழா 
விணியில்லை, தாழா தினியில்லை, தாழிணினியிலை. 5பொன். (௨௬௭௪௭) 

௨௩--சாம்பவான் *ந தாழாதுமநந்துகொணர்ந்தால் யாவரும் 

பீழைப்பார்? எனல. 

எழுபது வெள்ளச் தோரு மிராமனு மிளய கோவும் 
!முழுதுமிவ் வுலக மூன்று கல்லற மூர்த்தி தானும் 
வைழுவலின் ஐறையு முன்னால் வாழ்க்தன வாகு மைக்க 
பொழுதிறை தாழா 3தென்சொன் னெதிதரக் கடி.து 4போி. 

இதுமுதல் ஐச் துகவிகள்-ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) மைர்தனே! சதிதுபொழுதும் தாமதியாமல் என்சொல்லே 
வழிகாட்டியாக விரைச்துபோவாய்); (போனால்), எழுபதுவெள்ளஞ்சேனைக 

“ஞூம் இராமனும் இளையபெருமாளும் முழுதாக இச் தவுலகம்மூன் தும் கல்ல 
தருமதேவதையும் குற்தமத்தவேதங்களும் உன்னால்வாழ்ச் தனவாகும்;(௪-ு.) . 
--பி-ம்:--1முழுவதிவ். வேழுவிலா. 3என்சொத்றேறுதி. |போஷீ (௨௬௭௮) ; 

Gem. 

2.#.—@ Hips ழன்றுகவிகள்-மருத்துமலையுள்ளடடத்துக்தசீ 
சாம்பவான் வழீகூறுதலைத் தேரிவித்தம், 

பின்புளதிக் கடலென்னப் 1பெயர்த்ததற்பி னியோசனைகள் 
பேச நின் ௦, ஒன்பதினா யிரங்கடஈதா லிமயமெனுல் குலவசையை



காண்டம் ௨௩.--மருத்தமலைப்படலம் கசி௩் 

4 அதிுக்கஸ்கள்பெருமை யோரிரண்டா யிர3முளதி யோசனையது ' 

பின் றவிரப் போனால், முன்புளயோ சனை யெல்லா 5முற்றினபொத் 

கூடஞ்சென் நுறுஇ 6மொய்ம்ப. 

(இ-ள்.) வலிமையுள்ளவனே! இச் சக்சாண்டுன்றசடல் பின்புஎசென் ' 

னும்படி சென்றபிறகு பேசப்படுகின்ற ஒன்பதினாயிரம்யோசனை கடந்தால் 
இம௰யமெனுக குலபருவதச்சை யடைவாய்;அடைக்தால். (௮2) தன்விஸ்£ர் 

ணம் இரண்டாயிரம்யோசனையுள்ளத;௮ துபின் தவிருமாறு முன்புள்ள ஓசனை 

யெல்லாம் (சடக்து)போனால், கடக்கவேண்டிய வழியைச்சடச் அ ஏமகூடத் 

தைச் சென்றுசேருவாய்; (௭ - று.)--பி-ம்:--1பேர்க்த தற்பின். பேசாநின் ற. 

3உளயோசனையது. *கடக்து. 5மூ.ற்கின. 6மூன்ப. (௨௬௪௯) 

௨௫, 1இம்மலைக்கு மொன்பதினா யிர£முள தா லியோசனையி னிடத 

மென்னுஞ், 3செம்மலைக்கு முளவாய *வத்தனையோ சனைகடத்தர ற் 

சென்று காண்டி, எ:ம்மலைக்கும் 5பெரிகாய வடமலையை யம்மலையி 

னகல மெண்ணின்,மொய்ம்5$மலைக்த தண்டோளாய் முப்பத்தி ராயிரமி 

யோ சனையின் முற்றும், 

(இ-ள்.) இவ்வேமகூடமலைக்கு (அப்பா ல்) ஒன்பதினாயிரம் யோசனை 
தரத்தில் கிடதமென்னுஞ் செவ்வியமலையுள.து: அம்மலைக்கும் அவ்வளவு 

தூரம் [ஒன்பதினாயிரம் யோசனைதாரம்] சடச் சென்றால் எம்மலைச்கும்பெரி 

தாய மேருமலையைச் சாண்பாய்: அம்மலையின் பரப்பை யெண்ணினால், வலி 

மையோடுபொருகன்ற தஇிண்ணியதோள்களையுடையவனே! முப்பதராயிரம் 

யோசனை முற்றுப்பெற்திருக்கும்; (௭ - று.)--பி-ம்:--1அம். உளவோசனை 

யஇினினிட தமென்னும், உள தாவோசனையிலிடபமென்னும், உளகோசனைய . 
வணிகிடதமென்னும், 3செம்மலையம்:மலைச்குமுள,செம்மலைக்குமப்பாலும்.1அ த் 

துணையதுணை, ௮ த் தகையவது. 5அரசாய... மலையை, பெரிதாயெவடமலை, 

6மலைச்தஇ.ரள், மலையின் திரள், மலையதஇண், (௨௯௮௦) 

௨௬௦ மேருவினைக் கடக்தப்பா 1லொன்பஇஞ யிரமுளவோ சனை 
யை விட்டால், 3கோணுகு நீலகிரி தானிரண்டா யிரமுளயோ சனை 
மி னிற்கும், மாருஇமற் ஐதற்கப்பா லியோசனை3கா லாயிரத்தன் 4மரு 

க்து வைகும், கார்வரையைக் காணுதிமற் றதுர்காண 'வி.த6 அயர்க்குக் 
கரையும் காண்டி, 

(இ-9்.) மேருவைக்கடர்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம்யோசனை தரத் 
தைச் சடச்தசால் கேரேயனுகுகின்ற நீலசரியென்பது தான் இரண்டாயிரம் 

யோசனைதூரத் இல் இருக்கும்; மாருதியே! ௮தற்கு௮ப்பால் சாலாயிரம் யோ 

சணையில் மருர்துகள் தங்கியிருக்கப்பெற்த கரியமலையைக் காண்பாப்; ௮2 

னைக் காணவே, பின்பு இட்போது ஈடக்குகேர்ச்இிருக்குர் துயருக்குச் கரையை 
யுங் காண்பாய்) (எ - று.)--பி-ம்:--1எண்பதினாயிரம். 3கேரணுக, 3சரலாயி 

ரத்து. *மருத்து. தசாணிலித். 6துயரங், (௨௬௮௧)



க்ள்ச் கம்பராமாயணம் யுத்த 

௨௪.---சாம்பவான் அங்தள்ள மநந்துகரடஇன்னவையேன்பதை 

அடையாளத்தோடூ அநுமானுக்தக் கூறுதல். 

மாண்டாரை யுய்விக்கு மருக.தொன்று மெய்வேறு வகிர்க ளா 

கக், ண்டாலும் 3பொருக்அவிப்ப தொருமருக்தும் படைக்கலங்கள் 

3இளர்ப்ப தொன்றும், மீண்டேயுக் *தம்முருவே யருளுவதோர் மெய் 

ம்மருக்து 5முளநீ வீர, ஆண்டேகிக் கொணர்தியென வடையாளதீ 

. தொடுமுசைத்தா னறிவின் மிக்கான். 

(Q - ள்.) அ.திவின்மிச்சவனான சாம்பவான்,--மாண் டவரையுய்விக் 

கும் மருந்து ஒன்றும், உடம்பு . வெவ்வேறபிளவுகளாசப்பிளர் திட்டாலும் 

பொருக்தச்செய்வதொரு மருந்தும், (பொச்திய) படைக்கலங்களை வெளிப் 

படுத்துவதொருமருச் தும், (உருவம்மாதிவிட்ட £லும்)மீண்டும் தம்முருவையே 

யடையச்செய்யவல்ல மெய்ம்மைமருக்தொன்றும் உள்ளன:லீரனே நீ அங்கே 

போய் (மருக்தைச/கொணர்வாயென்று அடையாளத்தோடும் (அதுமானுக் 

குக்) கூதினான்; (௪ - று.) 
மாண்டாரை யுய்விக்கும் மருக் து-ஸஞ்ஜீவகரணியென்றும், வேறுவ௫ர் 

களான உடம்பைப் பொருந்துவிக்கும் மருந்து - ஸ$தாரகரணியென்றும், 

. படைக்சலங்கள் இளர்ப்பது-விமல்யசரணியென் றும்,தம்நுருவை யருள்வது- 

ஸாவர்ண்யசரணி யென்றும் சொல்லப்படும். பீ-ம்:--1ஒன் திவ்வுடல். பொ 

ருக் துவிக்கும். ளைப்பதொன்றும். 4*தம்முருவை. 3உளது. (௨௬௮௨) 

௨௮.--அமமநர்துக: தோன்றியவிதழம் ஜாம்பவான்தான் 

அவற்றைஅறிந்தவிதழம். 
இன்னமருக் தொருகான்கும் பயோததியைக் கலக்பெ4ஞா 

டன் றெழுந்த தேவர், 3முன்னியமைத் தனர்மறைக்கு மெட்டாக பர 
ஞ்சுடரிவ் வுலக 3மூன்றும், தன்னிருதா ளுூள்ளடக்கிப் பொலிபோழ் 
இன் யான்முரசஞ் சாற்றும் (வேலை, 53௮ன்னவைகண் டடுயாவுதலுக் 
தொன்முனிவ 7ரவற்.றியலெற் க.றிவித் தாரால். 

இரரண்டுசவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-௭எ்.) இப்படிப்பட்ட கான்குமருர் துகளும் தேவர்கள் பாற்கடலைக் 

கடைந்தபோது தோன்தியன: (அ.த்தேவர் ௮அவைகளை)ஆசாய்ச்து பத்திரமாக 

வைத்துள்ளார்; வேதத்துக்கும்எட்டாத பரஞ்சுடரான இருமால் இவ்வுலக 

மூன்றையும் தன்னுடைய இரண்டுதாளுக்குள்ளடக்கிப் பொலிக் த காலத்தில் 

.யான் வெற்றிமுரசை யறைகையில், அகத ஒஷஇிகளைச் சுண்டு வினாவுதலும் 

பழமையான முனிவர் அவைகளின் தன்மையை எனக்குத் தெரிவித்தார்கள்; 

(எ-று.)--இச்செய்யுள் சலபிரதியில் இல்லை. பி-ம்:--1சரள். உேன்னியமைத் 

தொரு, உன்னியமைரந்தன. 3யாவும். 4ன்காள். 5அன்னது. 6உரைத்தலும். 

7அதன் திறம். (௨௬௮௩) 

௨௯. சாப்பவான் *அம்மரந்துகளைக்கோண்டூ எம்மைக் காக்க? எனல். 

இம்மருந்து 1காத்துறைவ 3வெண்ணிலவாற் நெய்வங்க 3ளிரங் 
கா யார்க்கும், கெய்ம்மருக்கு படரகல்லா. நெடுகேமிப். படையுமவற்



காண்டம் ௨௩.---மருத்துமலைப்படலம் . ௧௭௫ 

௮டனே நிற்கும், பொய்ம்3மருக்கு னில்லாதாய் புரிகின்ற காரியத்தின் 
. 6பொருளை நோக்கிக், கைம்மருத்து கொணாந்நெம்மைக் 7காவாயே. 

லப்புறம்போய்க் 8காக்கு மென்றான், 

(இ-ள்.) இச்தமருர்துகளைச் காத்துக்சொண்டிருப்பமலை எண்ணில் 

லாத செய்வங்களாகும்: கெய்பூசிய தம் எவரிடத்தும் :இரச்சங்சொள்ளாமல் 

மருங்கேசெல்வதற்கும் முடியாததுமான நெடியசச்சரப்படையும் அத்தெய் 

வஒங்களுடனே (பாதுகாவலாய்)கிற்கும்; பொய்யின்சமீபத்திலும் நில்லாதவ 

னே!செய்யப்போகின்றகாரியத்தின் பயனைப் பார்த் தச் சையில்தானே ௮.5 

மருர் துகளைச்கொணர்ச்து (சாவாய்; ௮ங்கனம்) எம்மைச் சாவாயாயின், அப் 

புறம் எல்லாச்சேனைகளும் அழிர்துவிடும்என்றான்; (௭ - று.) 

“சைம்மருங்குதொடர்ர்துன்னைக் சாவாயென் ஐப்புறம்போய்ச்சாச்குமெ 
ன்ருன்? என்று கான்க..மடி சலபிரதியிலுள்ள த.பி-ம்:--1சாத் தறையுர், காச 
அறைவது, கரர்துறையுச். தெய்வங்க ளெண்ணிலவால். 3இரங்9.*காக்கும். 

3மருங்குமில்லாதாய். 6பொதுமை, 7காயாவாம். 8காக்கும், (௨௬௮௪) 

௩௦.--அநுமான் மநந்தைக்கோணர் வேனேன்று ஒரப்பட்டு 

அங்குச்சேல்லப் பேநவடிவங்கோள்ளுதல். ' 

ஈங்கிதுவே பணியாகி ஸிறக்தாரும் பிறந்தாரே யெங்.கோக் யொ 
அச், தீக்கிடையூ றெய்தாமற் நெருட்டுதர்போ யெனச்சொல்லி யேவ 
சைத்3தீர்ர் தான், ஒங்கினன்வா னெடுமுகட்டை *யு.ற்றனன்பொற் ஜோ 
ஸிரண்டுக் இசையோ 5டாக்க, விங்கினவா காசத்தை விழுங்கனெனே 
யெனவளர்ற்தான் வேதம் போல்வான். .. 

(இ-ள்.) “இப்போது இச்செயலே (யான்செய்யவேண்டி௰) ஏவலாயின், 
இதர்தோரெல்லாம் (மீண்டும்) பிறர் தவராய்விடுவர்: எமத.தலைவனாயெ ஸ்ரீரா 

மனுக்குத இங்சைத்தரும் தடை யாதும் நேரிடாதபடி. போய்த் தேற்றரவு 

கூறுங்கள்என்றுசொல்லி அவர்களை நீங்னெவனாய், வேசம்போல்பவனான 
அதுமான், உயரவளர்ச்து வானத் அமேல்முசட்டை யுத்தனன்:(அவனுடைய) 

அழயெ தோள்களிரண்டும் தசையோடொப்ப வளர்க்தன: ஆகாய ததைவிழுவ் 

இனான்போல(ப் பேருருவமெடுத்து)வளர்ச்தனன்; (௪-று.)--பி-ம:--1சோற்கு, 

அவனைத், 3 இர்ந்தே. 4உற்றன. 5ஒப்ப, ஓங்கி, (௨௬௮) 

௩௧.--அநுமான்காண்ட பேநநவத்தின் நிலை, 

கோளோடு 1தாரகைகள் கோத்தேமைத்தமணி யாக் கோவை 
- போன்ற, தோளோடு தோளகல மாயிரமியோ சனை3யெனவுஞ் சொ 
ல்ல வொண்ணா, தாளோடு தாள்பெயர்க்க விடமில*தா கியஇலங்கை 
தடக்கை விச, 5நீளோடு BoneCun sr Ane sO spar ௭ருவத்தி 
னிலையீ தம்மா. 

(இ-ள்.) கரசங்களும் ஈட்சத்திரங்களும் (அச்தஅநுமானுக்குகி,சோச்து 
அமைத்த முத் துமணிசளாலியன் ந வடல்களை யொத்தன:; கோளொடுதோளு 
Sgro yeas ஆயிரம்யோசனையெனவுஞ் சொல்லமுடியாது: [ஆயிரம்



௧௪௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

யோசனையினும் மிச்ருததென்றவாறு]: (வைத்துள்ள) அஉயோடு பெயர்த்து 

வேரோரடிவைக்ச இலங்கையில் இடமில்லாமற் போயிற்று; பெரியசையை 

வீசுவதற்குகீளமாகதூ௫ஏன்ற இசையே போதாவாம்: விரைக்துஎழுபவனாஈ 

அவ்வதுமானதுஉருவத்இன்கிலை இதுவாகும்; (௪-று.)--அ௮ம்மா - ஆச்சரியம்: 

உருவத்தின் பெருமையைவியந்து கூறியவாறு, பி-ம்:---7தாரகைநிலையின். 

3அ௮மைகர் தமணிக்கோவைபோன்றுகொதஜ்றத்.3அளவு, அசன் த.4ஆ௫யவிலங்கை, 

ஆயினவிலல்கை. 5களோடத், நீளோடி, 6போத. 7கிலையது (௨௬௮௪) 

௩.௨---அநுமான் விசைத்தேழம்போதைய வநணனை. 

வால்£வளைச் ஐக் கைந்நிமிர்த்து வாயினையுஞ் றிதகல மடித்து 
மானக், கானிலத்தி னிடையூன்றி 3யுரம்விரித் துக் கழுத்தினையுஞ் *சு௬ 
க்கிக் 5காட்டித், தோன்மபி௦ர்க்கும் தளஞ்சிலிர்ப்ப விசைத்? தெழுக்தா 
னவ்விலல்கை துளங்9ச் சூழ்த்த, வேலையிற்புக் கழுக்ிபதோர் மரக்க 
லம்போற் 8றிரிச்தயர விசயத் தோளான். 

(இ-ள்.) வெற்திதங்யெதோளையுடையவனான அ.நுமான்,--வாலை 

வளைத்துச் கையையுயரத்தாக் வாயையுஞ் ரிதிது௮சலுமாறுமடித் துப் பெரு 

மைபொருக்திய தாளை நிலத்திலூன்தி மார்பைவிரித்துச் கழுத்தினை.புஞ்சுரச் 

இச்சாட்டி, உடற்றோலின்மீதுள்ள மயிர்ச்செதிவுகள் சிலிராகிற்க, நிலைகலங் 

இ(த் தன்னைச்)சுற்திய கடலிற் புக்குஅழுக் கெ ஒருமரச்கலம்போல அந்த ' 
இலங்கை திரிர்தயருமாறு விரைவுகொண்டெழுச்தான்; (௭ - து.)---பி-ம்:- 
1விசைத்து. வைகுத்து, உகுத்த, 3ஒருமித்துக், உரநெருசச்,உரம்விசைத் த். 
*சுரித்து. 5 துண்டி. 6கொநர்தளம், 7எழுவான். சரித் துலைய, Big sew, 

சுரிச் தலைய (௨௬௮௪) 

௩௩.--அநுமான்சென்ற வேகத்தினால் விளைந்த நிகழ்ச்சி 

ழன்றுகவிகளாற் கூறப்படும். ் 

கிழிக்தனபா 1மழைக்குலங்கள்2கண்ட து3நீண் டகல்வேலை கிழக்: 
குமேற்கும், பொஜழிகர்தன*மீன் கதொடர்ந்தெழுந்த பொருப்பினமுச் 
தருக்குலமும் பிறவும் 5பொகங்கி, 6அழிக் தன?வா னவர்மான மாகாயத் 

5தடையினிற்பே ரசனி யென்ன, விழுக்தனநீர்க் கடலழுக்த வேறி 
னமேற் £றினபோய்தக் இசைக ளெல்லாம். ் 

(இ-ள்.) பெரிய மழைக்குலங்கள் இழிர் தன;நீண்டுபரக்த சடல் பிளவு 
பட்டது; இழக்கிலும் மேற்கிலும் ஈட்சத்திரங்கள் உதிர்ச் தன;பொருப்புக்கூட் 
டங்களும் மரக்கூட்டங்களும் பிறவும் இளர்க்து உடன்தொடர்க்தெழுர் தன; 
ஆகாயத்திணிடையனவான வானவரின் விமானம் அழிக்தனவாய்ப் பெரிய ., 

இடிபோல நீர்க்கடலி?ல அழுர்த கிழுந்தனவாய்ப் (பிறகு) சரையேதின: 

(அதனால் கடல்நீர்) திசைகளையெல்லாம்போய்ச் £ீறுபடுத்தன; (er - து 

பி-ம்:---1 மலை, €ண்டன.3நீணெடுவேலை.4மீ ண்டெழுர் தபெரும்,பின்றொடர்ச் 
Ost 5. 5போக9, 6 அழி சனர். 7வானவர்ஈகரம், ஆமானத்தேர்.4இடையே 

போய், இடையிணிற்போய், இடையனயோல், (௨௬௮௮).



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௭௭ 

௩௪. 1பாய்க்தனனங் கப்பொழுதே பருவரைக ளெனைப்பலவும் 

். வேடபா கத்துச், சாய்க்தனபே GU pois Fomor Hanes 
தாதை சால, ஓய்ந்தனனென் ுரைசெய்ய விசும்பூடு படர்கன்றா *னு 
ருவே கத்தாற், காய்க்தனவே லைகண்5மேகங் கரிக்தனவெக் தெரிக்க 

பெருங் கான மெல்லாம். 

(Q - ள்.) அப்பொழுதே அங்குப் பாய்ர்தான்: பருச்சவரைகசளெல்லா 

மும் பெரியஉடலிலிருக்து பிறந்த சண்டமாருதம் வீசுதலால், வடபாகத்தச் 

சாய்ர்தன: அவன் தந்தையான வாயுபகவானும் மிகவும்ஓய்ச்திட்டானென்று 

சொல்லுமாறுவிசம்பினிடையே செல்பவனான ௮துமானுடைய மிக்கவேசச் 

இனால் சமுத்திரங்கள் வற்தின:மேகங்கள் கரிக்தன: பெரியகாடுகளெல்லாம் 

வெந்தெரிக்தன; (௪ - று.)--உருவேகம்-ஊருவேசமுமாம்,வாயுவேகத்தினும் 
மிக்குள்ள வேகத்தை அநுமான் அப்போது கொண்டிருக்சன னென்பது 

( தாதைசால ஓய்ச்தனனென்றுரைசெய்ய விசும்பூபெடர்கன்றான்? என்பதன் 

கருத்.அ. இச்செய்யுள் “:சடன்பின்னே?? என்ற அடுத்தபாடத்குப் பின் ல 
பிரதிசனிலுள்ளத. பி-ம்:--1காய்ச்தனனப்பொழுதத்தே. பேடரவார்த்து, 

படர்ச் துபாரிற். 3மாருதவிசையித்றாதைகாலை, மா ருதவிசையிற்றாை ,கசால, 

5 49m. கனலும். (௨௬௮௯) 

் ௩௫. கடல்பின்னே நிமிர்ச்தோடக் கான்முன்னே கைடிதோடக் 

காலிற் செல்வான், உடல்முன்னே “செலவுள்ளங் *கடைக்குழையாச் 
5செலச்செல்வா னுருவை கோக்க, அடன்முூன்னே தொடங்கயகச 
ளாழ்கடல்சூ ழிலங்கையெனு மாக்கர் 6வாழுக், இடர்?முக்நீ ரிடைப்ப 

டுத்தப் பறித்தனனச் துயசென்றார் தேவ செல்லாம். 

(இ-ள்.)சடல்பின்னே நிமிர்ச் துசெல்லவும் கால்முன்னேவிமைச் தசெல் 

லவும் காற் றுப்போலவிரைச்துசெல்பவனும், உடல்முன்னேசெல்லவம் மனம் 

கடைக்கூழையாய்பப் பின்னே) செல்லவும் செல்பவனுமான அநுமானுடைய 

உருவத்தைப் பார்த்து,தேவரெல்லாம்,-4((இவன்)முன்னே (தன்)வலிமையை (4 

காட்ட)த் தொடங்கியபோதே ஆழ்ச் தகடல்குழ்க்ச இலங்கையென்னும் அரக் 

சர் வாழ்னெற இட்டை(த் அயர்)ச் சடலிலே வீழ்த்தி ஈர் துயரைப் பதித்தா 

னென்றார்; (எ - று.) 

அதுமான் உருவத்தைத் இருமாலின்உருவமென்றே கருதி, இவன் 

முன்பு அரக்சரைச்கொன்று எஞ்சினாரைத் அயர்க் கடவில்வீழ்த் இ ஈர் துயரம். 

9 இர்த்தவ னென்றுகொண்டாடினார்க ளென்பதாம். இணிச்சுர்தரகாண்டத் துத் 
் தன்வலிமையை அருமான்காட்டியதைச்கூதியதுமாம். இருமால் பூர்விகராட்ச 

சரைத் தொலைத்தமை முன்னரே கூறப்பட்டது. அநுமான்வானத்து எழும் 

போது தோன்திய காற்று கடலைக் தள்ளிச்சொண்டுசெல்வ தும், அவ்வறுமா 

னின்ஈடைக்குப் பின்னேயாயிற்றென்பது; முன்னடியித்கூதிய பொருள். 

மனத்தினும் அவ்வதுமானுடையஉடல் Sars gO rer p சென்பது, இரண் 

மாலடியிற்கூதியபொருள். சடைக்குழை--கடைச்கூழை: பின்னணி: இறு௪. 

* 23 ட்



௧௪௮ ் கம்பராமாயணம் யுத்த 

வரிசை. பீ-ம்:--1முன்னே...சால்பின்னே. தொடர்ச்தோடச்சடிஇற்.3செல் 

லமுளம். 4சடைக்குழைவால். 3வான். 6வைகும்.? முக்ீரிடைப்படுத். தஞ்செல் 

வமலரேஹெழுச்து, முக்கீர்க்கிடையெஜிர்தான்முரிக்த அ... என்றார், முக்கீர்ச் 

இடையதிர்தான்...என்றார், முன்னரிடைமதித்துப்பதித்திலன்...என்றார். () 

௩௬--அநுமான் எழந்த உயாத்தின் வநணனை. ப 

- மேகத்தின் பதங்கடந்து வெங்கஇருக் தண்கதிரும் 1விரைவிற் 
செல்லும், மாகத்து ளெறிக்கப்பால் வானமீன் குலம் வழக்கும் 3வரை 
ப்பு நீங்கிப், போகத்தின் 4குறிதொடர்ந்தார் புஈலிடங்கள் பிற்படப். 
போய்ப் பூவின் வக்த, 5ஏகத்தந் தணனிருக்கை யினிச்சேய்த்தன். 
முூமென்ன ₹வெழுந்து சென்றான். 

._ (இ-ள்.) மேசமுள்ளதான*த்கைச் கடச் த, உஷ்ணூரணனான சூரியனும் 
குளிர்ர்தசரணங்களையுடையவனான சச்.இரனும் விரைர்துசெல்ன்ற வான 
வழிக்கு௮ப்பால் ஆகாயத் துசட்சத்திரங்கள் சஞ்சரிக்ன்.ற (ஈட்சத்திரமண்டி 

லத்தின்) எல்லைபினின் றுங்கடர் து,போகக்குதிகள் தொடர்ச் தவர்புகும் சுவர்க்க 
லோகத்தினிடங்களும் பித்படப்போய், (காமீ)சமலத்தில்தோன்திய ஒருமூர்த் 
இியாயெ பிரமதேவனதுஇருப்பிடம் இனித் தாரமானதன்று என்னும்படி 
உயரவெழுர் தசென்றான், (அவ்வநுமான்); (௪ - று.)--போகத்தைப்பெறக் . 
குதித்து ஜ்யோதிஷ்டோமம்முதலிய யாகத்தைச்செய்தவர் சுவர்ச்ச த்தைப் ச் 

பெறுவரென்பது, நாற்கொள்கை. பி-ம்:--1விரஇத், வழுவும், விளங்கும். 

3வரம்புரீங்கு, வரம்பைநீங்கிப், வரையைவிட்டு, 4*கெதிசடர்தார். வேதத்த 

னிருச்சையினிச்சேய்த்தன்றா மென்னமிக, 6விரைர்து. (௨௬௧௧) 
௩௭.--அநுமான் வேகத்தைக்கண்டூ மேலுலகத்தவர் வேவ்வேறு 

வகையாக ஊகித்துக்கூறுதலை இதுழதல் ory gals தேரிவிக்தம். 

வானகாம் டுறைகன்றார் வயக்கலுமன் வல்1விசையான் “மாயன் 
வைகுக்,தானகாட் 3டுறுகின்றா னென்றுரைத்தார் 3சிலர்சலர்கள் + Ailey 
சன் முன்றன், ஏனைநாட் டெழுகன்றா னென்றுரசைத்தார் 3இலர்சிலர்க 
of & னல்லாற், போனநாட் டிடையபோக Saar wa விவன்முக்கட் 
புனித னென்றார். ட் 

(இ-எ்.) வானகாட்டிலுறைபவர்களிற் இலர் வலிமைபொருக் Bus 
கருடன் மிக்கவிரைவையுடையவனஞாய்த் இருமால்வாழ்சன்ற தானமாகய வை 
குக்தராட்டி ற்குச் செல்கன்றானென்றுரைக்தார்; (வேறு) லர்கள்,பிரமனென் 
பவன்தான் தன்னுடைய மற்றொருகாடாகிய பிரமலோசத்துச்குச் செல் 
இன்றானென்றுரைத்தார்;(மற்றுஞ்)சலர்,ஈசனாக இல்லாவிட்டால் வெகுதாரத். 
திலுள்ள மேலுலகத் துப் போசவல்லனோ? (ஆகையால்), இவன் இரிநேத்தி... 
ரங்சொண்ட பரிசு த்தமர்த்தியொாயெ சிவபெருமானேயென்றூர்; (எ- து.)-- 
*ஏனைகாட! என்றது - தான்படைத்த பூமண்டலமல்லாதவேறுலகுஎன்றபடி . 

பி-ம்:--1 விசையின். 3உயர்க்தான், எழுனெறான். 3சிலர்கள்சலெர், ௪துமறை 
யோன். *விரிஞ்சனென்றார்க்கு, விரிஞ்சன்னானே, விரிஞ்சனென்பான். 3௮ல் 
ஸ்ரங் 6 வல்ல ரோ... . (௨௬௯௨)



க்ர்ண்டம் ௨௩. டிர்த்துமலைப்படலம் ae 

௩௮. வேண்டுருவல் 1கொண்டுவச்து விசா பாடு சன்றுன்மெப் வே 
7. தகான்குக், தீண்“ுு௬வ னல்லாத இருமாலே யிவனென்னார் தெரிய 

நோக்கிக், காண்டுுமென விமைப்பதன்முன் *கட்புலத்தைக் கடக் 
த௫லு மின்னும் காண்மின், 'மீண்டுவருக் தர 5மல்லா வீட்டுலகம் புகு 
மென்ஞுர் மென்மே லுள்ளார். டட 

(இ-ள்.) மேன்மேலான உலகத்துள்ளவர்களிற்ிலர், (இவன்) *(வேண்டி௰ 
உருவத்தைச்சொண்டு வந்து விளையாடுசன் றவனாசய உண்மையான வேதம் 

நான்குக்கும் எட்டத்தச்ச வடிவமுடையவனல்லாத இருமாலேயாவன்?என்று 
கூதினார்: (சிலர்), ஈன்கு ஆராய்ச் பார்த் துக் சாணச்சடவோமென் ௮௧௬.௫ 
இமைப்பதன்முன்னம் சட்புலத்தைச்சடக் தசல்கன்றான்: இன்னும் . சாண் 
மின்:மீண்டுவருதரமல்லாத மோட்சலோகத்தைப் புகுவான் என்று கூதினார்; 
(எ- று.)--பி-ம--.1கொண்டெழுச்அு. 3உருவமல்லாத, உருவனல்லானேல், 
உருவச் தானல்லான், உருசான்முசனல்லால், 3எனகினைப்ப தன்முன், முன்னி 
னைப்பதன்முன். 4கட்புலமுல், மேலேபோம். 3அல்லன். (௨௬௬௩) 

௩௯. உருவென்றார் /சிலர்சிலர்க ளொளியென்றார் 29லர்ிலர்க் 
ளொளிரு-மேனி, அருவென்ஞுர் 4இலர்கிலர்க ளண்டத்துக் கப்புறசின் 
0s "மாக்கும், கரு9வன்றார். 1சிலர்சிலர்கள் 7காற்றென்ளுர் 1இலர் 
ர்கள் கடலைத் தாவிச், செருவென்ற னிலையொன்று:் 109 sf 

கிலா ௬லகனைத்துக் 11தெரியுஞ் செல்வர், 

(இ-ள்.) உலகனைத்தையும் தெரிர்த ஞானச்செல்வத்தையுடைய பெரி 
யோர் கடலைக்கடச்து போரில் Maa Dac Du அதறுமானு உடயகிலையை, ஓன் 
துச்தெரியமாட்டா தவராக, இலச்லர், உருவுடையவனென்னாுர்கள்; வேறுற் 
சிலர், ஒளிவடிவமானவ னென்றார்; மற்றுஞ்9ற்சிலர், விளங்குன் ஐ(இவ்வறு 
மானுடைய) இருமேணி அருவடிவமானதென்றார்கள்: இத்சிலர் அண்டத், 
அக்கு அப்புறத்திலிரும்து உலசத்தைப்படைச்சவல்ல ,அரசணப்பொருளென். 
ரோர்;பின்னுஞூலச்சிலர் கரற்றுவடிவ 213 ன சென்றார்கள்; (எ-று. )—:3-b:— 

1சிலர்சிலவர். 2ஓளி9:பன்ன. 3ஒஸிருமேனும். 4லர்கள்சலர், இலர்ெவர், 

3அண்டத்துச்சப்பானின்று, ௮ண்டத்தும் புறத்தும்கின்று.. காக்கும். 70h 

தென்ருர், அன்றாயிற். வென்றார். 9ஒருவர். 100 தரிகலார், தெரிலொர்கள். 
11தெரியுர்தேவர், சொல்வார்தேவர். (௨௬௬௪) 

5 ௪௦ -அநுமானுடலிலிநந்து தோன்றிய ஒலி... ் 

ர ்.. வாசநாண் 1மலரசோன்ற ஸனுலகளவு நிமிர் தனமேல் - Jarre 
மான, காச*மாயினவெல்லால் 5கரத்ததன ஐருவிஃடயே கனகத் 
தோள்கள், விசவான் முகடுரிஞ்ச விசைத்தெழுவா 5ணுடற்பிறக்த 
முழக்கம் விம்ம, ?ஆசைகா வலர்தலைகள் பொ.செ நி4 த்தார் விதிசெகி 
கத தண்ட கோளம். 

7 

(இ-ன்.) கறுமணம்பொருக் திய அன்றுமலர்ச்த sin vient ned i prc 

தியவனான பிரமனுடைய உலகளவும் நிமிர்ச்கனவாசி, மேல்வானமான ஆகாச



ஆ ௩ ஜட டட - $ ந் 
௧௮0 கம்பராமாயணம் யுத்த 

மெல்லாம் மறைவதற்குச்சாரணமான தனது 'உருவிடையேயுள்ள பொன் _ 

னிறத் தோள்கள் வீசுவதனால் வான்முகட்டையளாவ விசைத்துஎழுபவனான 

அதுமானுடைய உடலவிவிருக் து பிறக் தமுழக்சம், விம்மியதனால், இக்குப்பாலகர் 

கள் (தம்) தலைகள் ஈடுச்சமெறிச் தனர், ௮ண்டகோளமும் விஷிர்விதிர்ப்புற்.௦த? 

(எ-து.)--பி-ம்:--1மலரவன் றன்,மலாயன் றன்.3இரக்து, இரிர் தன, இழிர் தன, 

விரிர் தன. 3வானமா,வான மானக்,4ஆயின து.5கரச் தன துருவிடையே,சவர்ச் 

ததுதன்னுருவென்ன.0உடன்.7 வாசற்சாவலர்கள் தலை. 8எ.றிர்தவிடைபிளர் த. 

Gem. 
௪௧.--துநுமானேழந்த காலத்தின்வநணனை. 

தொடுத்தகாண் மாலை வானோர் 1முனிவசே முதல தொல்லோர் 
அடுத்தகோன் மறைக ளோஇ 3வாழ்த்தலா லவுணர் வேந்தன் 
கொடுத்தகா எளந்து கொண்ட *குறளனார் குறிய பாதம் 
எடுத்தநா ளொத்த 5தண்ண மெழுக்தகா ளுலகுக் கெல்லாம். 

(இ-ள்.) பெருமையிற்சிறக்த அநுமான் வளர்ர்தெழுச்ச அச்காலமா 

னது,-உலகுக்செல்லாம், அன்றுமலர்ர் தமலர்சொண்டுதொடுக்சப்பெற்ற மாலை 

யையணிகர்த வானவரும் முணிவரும் முதலான பழமையோர் (தமக்கு உரிய) 

கான்குவேதங்களை யோதி வாழ்த்தியகனால், அவுணர் தலைவனான மகாபலிசக் 

கரவர்த்தி(காரைவார்த்துச்) கொடுத்தசாலச் இல் பூமியையஎர் துகொண்டவாம 

னாவதா.ரமார்தீதியானவர் (தமது)சிதியபாதத்தை யெடுத்த காலத்தை யொத் 

இருந்தது; (௭ - று.) 
மு.தலிற்ிறுகெவடிவினனாயிருக் ச அநுமான் மருர் துமலையைக்சொண 

ரச் செல்லும்போது பெருவடிவினனாக, அப்போது, வாமனாவதாரஜூர்த் இ 
முதலிற்குறுகெவடிவினனாயிருர் து பிறகு பேருருவுசொண்டு அளக்கையில் 

மூனிவர்முதலியோர் வேதமர்்திரங்கொண்டு அதிச்தாத்போல துஇத்தன 

சென்ச. பி-ம்:--1முணிவரச்தொல்லைல்லோர், முனிவர்மற்றுள்ளோர்சொல் 
லோர். கோண். 3ஆய்க்தராள். 4கு௦ளனாள். 3அன்னன். (௨௬௬௪) 

௫௨தேவர்ழதலியோர் மணிழதலியன தூவுதல், 
தேவரு முனிவர் தாமுஞ் சித்தரும் தெரிவை மாரும் 
மூவகை யுலக னுள்ளா ௬வகையால் தொடர்ந்து மபொய்த்தார் 
ோவின மணியுஞ் சார் துஞ் சுண்ணமு மலருர் 3தொத்தப் 
பூவுடை யமரர் தெய்வச் கருவென விசும்பிழ் போனான், 

(இ-ள்.) மூவுலடத்.துமுள்ளவரான தேவரும் முனிவரும் இத்தரும் 
௮வர்களின்ஸ்த்ரீ களும், ம௫ூழ்ச்சியினால் தொடர்க்து நெருங்கெவர்களாய், . 
தூவின மணியும் சார்தும் சுண்ணமும் மலரும் (சன்மீது) தொத்தியகளாலே ;, 

பூவைக்கொண்ட தேவர்களின்தெய்வத்தருவைப்போல (அதுமான்) விசும்பிற் 

போனான்; (எ-று) -மணிமுதலியனதொ்தியதனால் 'அதுமான் தெய்வத்தரு 
வைப்போன் றன னென்ச, பி-.:--1மூவுலகிடையுமுள்ளார், மூவுலகடையு- 
ளோரும், மூவகையுலகுளோரும். கோவினர்மலருஞ்.., அரியும். 3தொச்ச, 

தொக்குப், தோற்றப். (௨௬௬௭)
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௪௩.--இமயத்தையும் கயிலையையும் அநுமாக்அடைதல். 

இம௰யமால் வரையை யுற்று 1னங்குள விமைப்பி லோருங் 
கமையுடை முனிவர் மேற்று மறனெறி கலந்தோ ரெல்லாம் 
அமைகநின் கரும மென்று வாழ்த்தின சதனுக் கப்பால் 
உமையொரு பாகன் வைகுங் கயிலைகண் டுவகை யுற்றான். 

(இ-ள்.) (அநுமான்),--இமயமென்ற பெரியமலையை யடைநர்தான்: அங் 

கேயுள்ள இமைப்பில்லாத தேவர்களும் பொறுமையுடைய முனிவரும் மற் 
றும் திருமமார்ச்ச த்தில்கடடப்போரும்ஆ௫ய யாவரும் ₹நீ எடுத்த காரியம் இனி 

தாகுக? என்று வாழ்த்தினர்: அதனுக்கு௮ப்பால் உமையை (த் தன்) வாம 

பாசத்தேகொண்டவனாஏய இவபெருமான் தங்கயருளும் சயிலாச௫ூரியைக் 

- கண்டு சக்தோஷமடைக்தான்; (௪ - ற.)--பி-ம்:--1அங்குறை. தோமுக்தன் 

னெதி, முற்றுமறகநெதி, மதற்றன்னெ தி. 3சடக்தோர். (௨௬௬௮) 

௪௪. -சிவபேநமான் அனுமானைச் சுட்டிக்காட்டி உமைக்தஉரைத்தல். 

வடகுண தஇசையிற் ரோன்று மமுவலா னாண்டு வைகுக் 
தடவசை /ய,தனை நோக்கித் தாமசைச் 2செங்கை கூப்பிப் 
படர்குவான் தன்னை 3யன்ன பரமனும் *பரிவிற் பார்த் துத் 
தடமுலை யுமைக்குக் காட்டி வாயுவின் 5றனய னென்றான். 
(இ-எ்.) வட$£ழ்த்திசையிற்காணப்படும் மழுப்படையையுடையவன் 

-அங்சே தங்கயருளுடன்ற பெரிய கைலாசமலையைநோக்இ(த் தன்) தாமரை 

மலர்போன்ற செங்கையைக்கூப்பிப் போகுபவனான௮நுமானை அன்போடுபார் 

த்து ௮5 மலைக்குஉரிய சறக்தோனான சலபெருமானும் பருத்ததனங்களை 

யுடைய உமாதேவிக்குச் சுட்டிக்காட்டி (இவன்) வாயுகுமாரனான அறுமான்? 
என்று கூறினன்; (௪ - று.)--வடகுணதிசை-ஈசாணியம்: இத்திக்குக்குஉரிய 

பாலகன் - சவபெருமான். பி-ம்:---1அதனில், கைகள், 3அன்பால். 4விசும் 
பைப்பார்த்தான், விசும்பிற்பார்த்தான். 5மதலை. (௨௬௬௯) 

௪௫. சிவபேநமான் உமையினிடத்து அநுமான் சேல்லுங் 

காரணத்தைத் தேரிவித்தல். 

எண்ணில் 2னெழுக்க தன்மை யென்றுல Berapar Cau 
மன்னவ ஸனிராமன் நாதன் மருக்இன் மேல் வந்தான் வஞ்சர் . 
தென்னக ரிலங்கைக் தீமை தீர்வது இண்ணஞ் சேச்ந்து 
ஈன்னுச னாமும் வெம்போர் காணுது காளை யென்ளான், 

(இ-ள்.) *இவன்(விசும்பிலே)எழுர் அுசெல்லுகன், உ கா ரணம்என்னோ?? 

என்று உலகைமீன்றவளான உமை வினாவ, 4அரசகுலத்திற்பிறர் துள்ளவ 

னான இராமபிரான அ.காதனாயெஇவன் மருந்தைச்கொண்டுசெல்ல வச்துள் 

ளான்! வஞ்சகரான அரச்சருடைய தென்திசையிலுள்ளதாகய இலங்கை 

கரத்தின். தமை தீர்வது இண்ணமாகும்: அழகியகநெற்தியையுடை, 
யாய்! நாமும் (தேவருடன்) சேர்ந்து காளைச் கொடியபோரைச் காண்போம்! 

என்று (வெபெருமான்) கூதினான்; (௪ - று,)--பி-ம்:--1 அவன், குர். 

3தர்ப்ப,து. (௨௪௦௦)
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௪௬.--அநுமான் ஏமகூடஜ்சேர்ந்து பின் நிடதத்தை யடைதல். 

நாமயோ சனைஈள் கொண்ட தாயிர கடுவு நீங்கி 
ஏமகூ டத்தி னும்ப ெய்தன ‘oot iB யில்லாக் 

காமமே நுகருஞ் செல்வக் கடவுள ரீட்டங் கண்டான் 

கேமியின் விசையிற் செல்வா 3னிடதத்தி னெற்றி யூத்றான். 

. (Q-o,) சச்சாப்படைபோல விசைகொண்டு செல்பவனாய அநு 

.மான்,--பேர்பெற்த ஆயிரம்யோசனைகள் தூரம்கொண்டதான ஈடுவிடத்தை 

நீங்கு ஏமகூடத்தின் மேற்புறத்தையடைர் த.இறுதியில்லாத சாமவின்பத்தை 

யனுபவிக்கும் செல்வவளத்தோடுகூடிய தேவர்களின் கூட்டத்தைக் கண் 

டான்: (அப்பால்) கிடதமலையின்மேலிடத்தைச் சோக்தான்; (௪- D.)—Qée 

செய்யுள் சிலபிரதியிலில்லை. பி-ம்:--1சொண்டீர், சொன்ன. 2ய்திகின் று. 
3இடபத்தின். (௨௪௦௧) 

௪௭--அநுமான் மேநவின்மீது சேல்லுதல். 

எண்ணுக்கு மளவி லாத வறிவினோ 1ரிருக்து கோக்குங் 
கண்ணுக்குங் 3-௬ துக் செய்வ மனத்இற்குங் கடிய னானான் 
மண்ணுக்குக் இசைகள் வைத்த வரம்பிற்கு மலசோன் 'வைகும் 
விண்ணுக்கு மாவை யாய மேருவின் மீது சென்றான். 

(இ-ள்.) (மணிதரின்) மனத்திற்கும், அளவிடமுடியாத அதிவை 
யுடையவ நிருர்துநகோக்குகன்ற (ஞானச்) கண்சட்கும், (எதையும்)கினைக்ச 

வல்லதெய்வமன த் இற்கும்(எட்டாதபடி) விரைவையுடையவஞான அதுமான்,- 

பூமிக்கும் தசைகளின் ஏற்பட்டுள்ள எல்லைக்கும் மலரவனானபிரமதேவன் 

தங்கியுள்ள வானுலகத்திற்கும் அளக்கும் கருவிபோலுள்ள மேருவின்மேலே 

சென்றான்; (௭- று.) ் 

பூமியிணிடையே வானுறவோர்ூத் திக்குக்களை வியாபித்துக்கொண்டு 
நிற்பதனால், மேருவை மண்ணுக்கும்... அளவையாயமேரு? என்றார். - பி-ம்:-- 
1இமைத்து, இரைத்து. கேருணைத். (௨௪௦௨) 

* ௪௮--மேரமலையின்மீது நாவன்மரத்தைக் காணுதல்; 

. யாவது நிலைமைத் தன்மை யின்னதென் 1நிமையா ஈட்ட்த் 
, தேவருசக் 3தெரிக்திலாத வடமலைக் கும்பர்ச் சென்றான் 

நாவலம் பெருக்*தி வென்னா *களிர்கடல் வளாக வைப்பிற் . 
காவன்மூன் றுலக மோ துங் கடவுண்மா மாத்தைக் கண்டான். 

(இ-ள்.) இமையாக்கண்ணைப்படைத்தவரான தேவரும் நிலையாயுள்ள : 
தன்மை இன்னதென்று இறிதும் தெரியமுடியாத மேருமலையின்மீ து .' 
சென்று, (அருமான்),--குஸிர்* தகடல. த் சூழப்பட்டஇடமான பூமியில்பெரு 

மைபெற்ற காவலர் வென்று காவலைக்கொண்ட மூன்றுலகமும் த.துவதத் 
குச்சாரணமான தெய்வத்தன்மையைக்கொண்ட பெரிய நாவன் மரத்தைக் 

சண்டான்; (எ-று.)--பி - ம்;--1அதியா. ததெரிக்லொ;. 3இவென்னும், 
வென்ன. 4களி. ் ௨௭௦௩)



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௮௩. 

௪௯.--அனுமான் மேநமலையிற் பிரமனைக் கண்டு வணங்ததல். 

 அன்னமா மலையி னும்ப ௬லகெலா மமைத்த வண்ணல் 
1நன்னக ரதனை கோக்க யதனடு 2.ப்ப மைப் ் 
பொன் $3மலர்ப் பீடச் தன்மே னான்முகன் *4பொலியத் தோன்றுக் 
தன்மையுங் கண்டு கையால் வணங்கினான் றருமம் போல்வான். 

(இ-ள்.) தருமமே வடிவமெடுத்தாற் போன்றுள்ளவனான . அதுமான்,-- 

அச்தப்பெரிய மேருமலையினுச்சிலே உலகெல்லாவற்றையும் படைத்த பெரு 

மையிற்சிறர்த பிரமதேவனது சிறந்த நகரத்தைப் பார்த்து அதன்ஈட்ட 

ஈடுவிலே சறக்.த பொன்மலர்ப்பீடத்.கின்மேல் கான்முசனான பிரமதேவன் 

விளங்கத்தோன்றுசன் உ தன்மையையுல் சண்டு முறைப்படி வணங்கினான்); 

(எ-த.)--மேருமலைச்சிகரம் எல்லாத்தேவர்கட்கும் இருப்பிடமான தனால்,௮வ் 

குப்பிரமன்முதல் தேவர்கள் எழுக்தருளியிருக்ச, அத்தேவர்களையெல்லாம் 

முறையேகண்டுஅதுமான் வணங்கெமையை ஜச்.துசவிகளிற் கூறுகின்றன 

சென்சு. கை - முறைமை. கையால்வணவ்இனானுமாம். பி-ம்:--1ஈன்னெடு 
ஈகரம், கோப்பணாய. 3மலைப். *பொலிக் து. . (௨௪௦௪) 

௫௦. திநமாலை& கண்டு வணங்குதல். 
தருவன 1மொன்றி வானோர் தலைத்தலை மயங்கித் கதோழப் 
பொருவரு முனிவர் வேதம் புகழ்க் தரை யோதை பொங்க 
மருவிரி துளப மெளலி மாநிலக் இழத்தி யோடுக் 
திருவொடு மிருக்த மூலத் தேவையும் வணக்கஞ் செப்தான். 

(இ-ள்.) (பின்பு ௮அனுமான்),---தருக்சகளடர்ச்த வனம்பொருக்தி,_- 

வானவர் ஆங்காங்குப் (பக்தியினாற்) பரவசப்பட்டு வணங்கவும் ஒப்பற்றமுனி 

வர் வேதத்தினாற் புகழ்ச் தரைக்கும் ஓசை எங்கும்பரவவும், பூமாதேவியோ 

டும் செல்வளோடும் ஈறுமணம் விரிஏன்ற இருத்துழாயைத் தாங்க மெளலி 

புடனேயிருந்த (எல்லாப்பொருள்கட்கும்) மூலகாரணனான் திருமாலையும் 

வணவ் னான்; (௪-ற)--இச்செய்யுள் சிலபிர திகளில்'*ஆயதன்??'என்.ற அடச் 

துள்ளபாடலுக்குப்பின்உள்ளது. பி -ம்;--1ஓன்று, ஒன்றில், 2சாழ்க்து, 

தாழ்க் த. (௨௭௦௫) 
௫௧.--உநத்தி ரழர்த்தியைக் கண்ட வணங்ததல். = ் 

ஆயதன் வடக&ழ் பாகத் தாயிர 1மருக்க ரான்ற 
காய்கஇர் பரப்பி யஞ்சு கதர்முகக் கமலக் காட்டித் 
தூயுபே ௬லக மூன்றுக் தூவிய மலரிற் சூழ்ந்த 
3சேயிழை 4பாகத் தெண்டோ ளொருவனைவணக்கஞ்் செய்தான் , 

(இ-ள்.) (அன்தியும் அநுமான்),--௮ர்.தமலையின் வட$£ழ்பாகத்தில் 

ஆயிரஞ் சூரியர் சிறர்தனவும் (இருளைக்) கடின்்றனவுமான கதிர்களைப் பரப் 
பிக்சொண்டு ஒளியுள்ளஜர் 9 முசசமலத்தைத் தோற்றுவித்து, பரிசுத் தமா 

இய பெரியமூவுலகத்தோரும் அருச்சித்த மலரினார் சூழப்பெற்றுள்ள செம் 
பொனாபரணங்களைபணிர் த உமாதேவியை (வாம) பாகத்திற்கொண்ட எண் 
கோள்சளையுடையஒருவனை [சிவபெருமானை] வணங்இனான்; (௪ - ஐ)



௧௮௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

சிவபெருமான் ஆயிரஞ்சூரியரின் 'பிரசாசம்பொருச் இ ஐக்துநூகங்களுட 

னும் எட்டுத்தோள்களுடனும் இம்மலைபிலுள்ளன னென்ச, சேயிழை-உமா 

தேவிக்கு, பண்புத்தொசையன்மொழி. பி-ம்:--1 அருச்கர்ச்சான் ௦, அருச்கர் 

ச.ற்றை. பரப்பில். 3சேயிதழ். 4பாதக்தெண்டோள், பாசத்திண்டோள். () 
ன ௫௮.--டுந்திரனை& கண்டு வணங்கதல். 

சக்தர னனைய கொற்றக் தனிக்குடை 2தலையிற் முகச் 
F657 மகளி ரங்கைச் சாமரை தென்ற _றாவ 
அ௮த்தர வான நாட ரடிதொழ முரச மார்ப்ப 
இக்தி னிருக்த தன்மை கண்டுவக் இறைஞ்சிப் போனான். 

(இ-ள்) (மற்றும் அனுமான்),--சச்தானையொத்ச வெற்திபொருச்திய 

தனிக்குடை தலையின்மீதாசக (டிழல்செய்யவும், அழயெமகளிர் அழயெ 

சையிலேக் இய சாமரைதென் றலை வீசவும், அச் தாமென்றுவழங்கப்படும் வான ' 

தீ.திலுள்ள நாடாயெ சுவர்க்கலோகசத்தவர் [தேவர்] பாதங்களை வணங்சவும், 

(வெற்தி)முரசம் ஆரவாரிச்சவும் தேவேக் இரன் வீற்றிருந்த நிலையைச் சண்டு 

மஇழ்ர்து வணங்கச்சென்றான்; (௪ - று.)--பி-ம்:-1தோற்றத் தனிக். 3தலை - 

யதாக. . (௨௪௦௪) 

௫௩..--அனுமான் அஷ்டதிகீபாலகரை£ காணுதல். 
[பூவலர் மரத்தைப் போர்ப்பப் பொற்பகம் விரித்து 2 பொங்கத் 

தேவர்த மிருக்கை யான பேருவின் 39௪ரச் சேர்ப்பின் 

மூவகை யுலகுஞ் *சூழ்க்த மூரட்டிசை *முறையித் ருங்கும் 
காவல ரெண்மர் நின்ற சன்மையுந் தெரியக் கண்டான். 

(இ-ள்.) மலர்கள் மலர்ச் துள்ள ச.ற்பகவிருக்ஷத்தைச் சூழும்படி பொலிவு 

தன்னிடத்துவிரிச் துரந்து தேவர்கட்கு இருப்பிடமான மேருமலையின் 

சிகரத்தின் எல்லையிலே மூவகையுலகச்இலுஞ் சூழ்க்தூள்ள மாறுபட்டதஇிசை 

களை முறைமையாகத்தாங்குகன்ற அஷ்டதீதிச்குப்பாலகர்கின்்ற தன்மையை 

யும் கண்ணுக்குப் புலனாக (அவ்வனுமான்) சண்டான்; (௪ - று) 

சற்பகவிருக்ங்களை மேருவின்ஒளி போர்த் தச்சொண்டுள்ள தென்க, 
மேரு சிகரத்தின் எட்டுப்புறத் இலும் எண் இசைக்குங்காவலர் தங்கயுள்ளா 
சாவர். பி- ம்;--1பூவலரமைக்தபொற்பித்கிரணங்கள்பொலிர்து, பூவிலமரச் 
தைப்போலவச்தரமறைச் ௮. 3பொங்கத், பொங்கும். 2சிசாவெற்பில், Rar 
வைப்பின். *சூழ்ச் து. 5முறையிற்றாங்கச். (௨௭௦௮) _ 

௫௪.--மேநவைக்கடந்து உத்தரதநவையடைந்து ௨ தயமாய்விட்டதே 
யேன்று அனுமான் கநதுதல். 

அத்தடங் கிரியை நீங்கி யக்தலை யடைக்த 1வள்ளல் 
உத்தர குருவை யுற்ரா னொளியவன் கைதர்க ஞூன் நிச் 
3செற்றிய விருளின் ரக் விளங்கிய செயலை நோக்இ 

வித்தகன் விடிர்2 தென்னா முடிந்கதென் வேக மென்றான்,



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்பட லம் . தடு 

(@ - or.) அந்தப் பெரியமலையைக் சடந்து அப்புறத்தையடைச் தஉதார 

குணமுள்ளவனான அதுமான், உத்தரகுருவையடைக்தான்; (அங்குச்) சூரிய 

னுடைய கதிர்கள்(தாம்) ஊன் திநெருங்கய இருளை யில்லையாகச்செய்து Sora 

இய தன்மையைப் பார்த்து, செய்தொழிலில் இிறமையமைந்தவனாகிய அறு 

மான், :விடிர் திட்டதே!” என்றுசொல்லி, என்விரைவுறுஒக்கத(இவ்வளலு ௧ 

ஷோ? என்று வருத்தங்கொண்டு) கருதினான்; (௭ - று.) 

விடிவதற்குள் மருத் துமலையைச்சண்டு சொண்டுபோய் இ.றர்தவர்யாவ 

ரையும் பிழைப்பிக்கவேண்டுமென்று கருதியிருக்ததனால், உத்தரகுருவித் 

சூரியன் பேரொளிலீசியது கண்ட அ.நு.மான் “இவ்வளவில் விடிச்.இட்டதே! 

என்னுடைய வேகம் பயனற்றதாய் மூடிச் சிட்டதே!” என்று age spn 

சருதினானென்பதாம். பிறரைப் பிழைப்பிப்பதில் தன்வருத்தம்பாராது விரை 

தல்பற்தி, வள்ளல்? என்றார். வித்தகன் - எடுத்துச்கொண்டகாரியத்தைத் 

இறனுறச் செய்துமுடிப்பவன். பி-ம்:--1 அண்ணல், 3௪ இமையூன் திச். 3செத் 

Bud Gell hops. . (௨௪௦௯) 

௫௫.--அனுமான் apis mans. 

ஆஇயா னுணரா முன்ன மருமருக் அ.தவி 1யல்லித் 
பாதியா லனைய துன்ப மேகற்றுவான் பாவித் தேந்குச் 

சோதியா ுதபஞ் செய்தா *னுற்றதோர் 5துணித லாற்றேன் 
ஏதியான் செய்வ தென்னா விடரூற்று னிணையி லாதான். 

(Q - or.) தன்னையொப்பாரில்லாதவனாகய அநுமான்,---*ஆதிஞூர்த் தி 
யாகிய ஸ்ரீராமன் உறக்கர்தெளிவதற்குமுன்னம் அரியமருக்தைச் (கொண்டு 
போய்க்) கொடுத்து, பாதியிரவுக்குள் ௮ச்தத் [தம்பிமுசலியோர் இறக் ததனால் 

சேர்ச் துள்ள] துன்பத்தை நீக்குமாறு எண்ணியிருர் ச எனக்கு, (என்னெண் 

ணத்தித்குமாறாகப் பேரொளியுடையனான சூரியன் உதித்திட்டான்: (௮5 

னால் துன்பம்)கேர்க்திட்டத.ற்கு (இப்போது செய்யவேண்டுவது இன்னது 

என்று) ஓர் தணிவைச் சொண்டிலேன்; யான் செய்யத்தக்கது எத? என்று 

துன்பத்தையடைந்தான்; (௪-று.)--பீ-ம்:--1அல்லாற். 3ஆற்றுவான். 3செய் 

தால், *4உற்றது. 5 துணிதறே்றேன். (௨௪௪௦) 

௫௬.--௫ரவுகமீயவில்லையேன்பதுணர்ந்து அநுமான் துயர்தீர்தல். 

காற்றிசை 1சுருங்கச் செல்லுங் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் 
மேற்ஜிசை யெழுவா னல்லன் விடிந்தது மன்று மேரு 
மாற்றினான் வடபாற் Cea pl மென்பது மறைகள் வல்லோர் 
சாற்றினா 2ரென்னத் துன்பந் 3தணிர் தனன் t+ pa gg Naan or, 

(இ-ள்.) தவத்தினால்மிச்கவனும். சாற்று இசையிலே சுருங்குமாறு 

[திக்கல்வீசும் காற்றுச் சுருங்கெயெவேகமுள்ள தென்னுமாறு] செல்கின்ற வேக 

முடையவனுமான அதுமான்,;--(வடதிசையாசச்செல்லும் தன்னுடைய 

இடப்பக்கத்திற் சூரியனிருப்பதுசண்டு), (ஆயிரங்) சரெணங்களைச்செல்வ 

மாசக்கொண்டுள்ளசூரியன் மேற்குத்திசையி ல்உதிப்பவனல்லன்:(இப்போ.து) 
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௧.௦௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

பொழுதுவிடியவும் இல்லை: மேருவில் (தன் கதியை) மாத்தினவஞாய் (ச் சூரி 

யன்) வடக்கேதோன்றுமென்பது மறைசள்வல்லவர் கூதியுள்ளாரென்று 

(தன்) துன்பம் நீங்கப்பெற்றான்; (௭ - று.)-முதலடியில் கால்இசைஎன்று 
பிரிக்க. பி -ம்:--1கருக்காச்செல்லும், 2என்று. 3தவிர்ச் தனன். *தவ)ததின்.() 

௫௭.--உத்தாதநநாட்டைக் காணுதல். 

இருவசே தோன்றி யென்று மீறிலா வாயு ளெய்்த 
1ஓருவரோ டொருவ ருள்ள மூயிரொடு மொன்றே யோடப் 
பொருவரு 3மின்பக் தய்த்.துப் புண்ணியம் புரிக்தோர் வைகுக் 
இருவுறை கமல மன்ன காட்டையுர் தெரியக் கண்டான். 

(இ-ள்.) (ஆண் பெண் என்ற) இரட்டையராகவே தோணன்தி என்றும் 
அழிதலில்லாத ஆயுளைப் பெற்று ஒருவரோடுஒருவர் உயிருடன் மனமும் 

ஒன்றுபட்டவராய் [இருவர்க்கும் ஒருபிரேயென்னுமாறு அன்புபொருச் இயவ 

சாய்] கிசரற்ற இன்பத்தை யனுபவிச் துக்சொண்டு புண்ணியம்புரிர்தோர்தங் 
குவதான இலக்குமிதங்குகன் உ தாமலரயையொத்த [இலக்குமி மாறாதுஉறை 

வதத்குஇடனான] உத்தாகுருசாட்டையும் விளம்சப்பார்த் தான்; (௪ - று.5..- 

பி-ம்:---/ஒருவரோடொருவரென்றும், 2ஆகப். 3இன்பதுன்பம். (௨௪௧௨) 

௫௮--உத்தாதநவைக் கண்டபின் அப்பாற் போதல். 

வன்னிகாட் டியபொன் பெளலி வானவன் மலரின் மேலான் 
கன்னிகாட் டிருவைச் 'சேர்க்த கண்ணனு மாஞம் கோணிச் 
சென்னிராட் டெரியல் வீரன் 3றியாகமாவி னோதன் றெய்வப் 
பொன்னிகாட் டுவமை வைப்பைப் 4புலன்கொள கோக்கிப்போனான். 

(இ-ள்.) கெருப்பைராட்டினாற்போன்ற பொன்னி௰ச்சடையைச் சர 

சிலேகொண்டவனான தேவனும் [சிவபெருமானும்], தாமரைமலரின்மீ தவீர் 

திருப்பவனாகிய பிரமதேவனும் செவ்விமாறாதசன்னிப்பருவமுள்ள இருவை 

(த் இருமார்பிலே) கொண்டுள்ள திருமாலும் ஆட்டிபுரிகின்.உ இடமாக, சர 
சிலே அன்றுமலர்ர்தமலர்மாலையைத்தரித்தவீரனும் இயாசகத்தையே பெரும் 

போதுபோகச்சாகச்கொண்டவனுமான சோழனுடைய பொன்னிராட்டுச்குஉவ 
மையான (அச்காட்டு) நிலங்களைக் கண்ணுக்குவிஷயமாகச் சண்டு (அது 
மான்), போகலாஷன்; (௪ - 2.) 

பொன்-சடைக்கு, ஆகுபெயர். சம்பர் தமதுதேசாபிமானத்தால் சோழ 
நாட்டை உ.த்தாகுருகாட்டுக்கு உவமையாகச்சகூ தினார். பி-ம்:--1சேரும். கோட் 
ச். 3தியாசவினோ தன். *பொலன்கொள. ் (௨௪௧௩) 

௫௯. நீலமால்வரையைக் காணுதல், 
1விரியவன் மேரு வென்னும் 2வெற்பினின் 8 a செல்லும் 
பெரியவ னயனார் செல்வம் பெற்றவன் பிறப்பிற் பேர்த்தான் 
அரியவ ணுலக மெல்லா மளந்தகாள் வளர்ந்து கோன்றுங் 
கரியவ னென்ன நின்ற நீலமால் *4வரையைச் கண்டான். 
(இ-ள்.) விரிவு வலியமேருவென்னும் வெர்பிற்குமீதாசவுஞ்செல்லும் 

பெருமையுள்ளவனும் மிரமயட்டத்தை நிச்சயமாகப்பெமப்போகின் றவனும், 

ட



காண்டம் ௨௩..-- மருத்துமலைப்படலம் தற் 

(இனிப்)பிறப்புஇல்லா தவனுமாயெ.அருங்குணத்தையுடையஅ.துமான்,-- (திரி 

விக்ரெமனா௫) உலகமெல்லாம் அளக்தகானிலே வளர்ச் அுதோன் திய கருகித 

முள்ள இருமால்போல (ஒங்வெளர்ச் து) நின் ற நீலமால்வரையைச்சண்டான்) 

(எ - து5--தெனிவுபற்தி, பெற்றவன்? என இறர்தகாலத்தாற்கூதினார். அரி 
யவன் சரியவன் என்றுஎடுத்து-ஹரியென்றுபேரைச்கொண்ட கறியவனாகிய 

அச்தத்திருமால் என்றலும்ஒன்று. பி-ம்:--1 விரியலான்.2வெற்பினும். 3பி.றப் 

பும். (மலையைக், (௨௪௧௪) 

௬௦.--அநுமான் மநத்துமலையை காணுதல். 

அத்குன்ற வலங்கு சோதி யம்மலை யகலப் போனான் 

பொற்குன்ற மனைய தோளா னோக்கினான் புலவன் சொன்ன 
நற்குன்ற மதனைக் கண்டா னுணர்ந்தன னாக முற்ற 
எற்குன்ற வெறியுச் தெய்வ மருக் தடை யாள”மென்ன. 

(இ-9்.) இருளும் (தன்முன்னே) ஒடுங்கும்படி [மிசச்கறுத். ஐ] விளங் 

குஞ் சோதியையுடைய அம்மலை அசன் திடும்படி சடர் துசென்றவனாய்,பொன் 

மலையையொத்ச (தோள்களையுடைய) அருமான் (கண்களால்)கோக்சு, பேரதி 

வாளனானசாம்பவான்சொன்ன சறக்த மருத் துமலையைச் கண் களாற் கண்டு, 

(தெய்வமருகச்துக்கு அடையாளம் மேலுலசம்முற்திலும் ஒளிகெடும்படி, (ஒளி) 

வீசும்? என்றதனால் உணர்ச்தான்; (எ - று.) ் 

வானுலகத் துஒளியும்கெடும்படி பேரொளிவீசுவதனால், இதுவே தெய்வ 

மருந்து இங்குஉள்ளதென்பதற்கு அடையாளமென்று அதுமான் ஊத்து 

மருத்துமலை இதுதானென்பதையுணர்ச்தானென்றவாறு. நாகம் - ஈசமென் 

பதன்ரீட்டலெனச்சொண்டு, நாகம்முற்றமலைமுழுதும், எல் - ஒளிமயமான 

சூரியனும், குன்ற - தன்னொளிசெட என்று உரைப்பாருமுளர். கண்டான் 

உணர்ச் தனன்-சண்டுணர்ச் தவனாய், சாகம்மு.ற்றமருர் து அடையாளம்என்ன- 

மலைமுற்திலும் மருர்தின்அடையாளம் (உள்ளன)என்ற காரணத்தினாலே 

பாய்க்தனன்? எனமேற்சவியோடு குளகமாகஉரைத்தலும் ஒன்று. பி-ம்:-- 

7குன்றமலங்கற், குன்றவிளங்கு, குன்றவிலங்கு, குன் ஐமலங்கு. கன்றாச் 

தெரியும். 3என்றான். (2-<r6@) 

௬௧.--அனுமான் அம்மலைமீதுபாய மலைதாழ்தலும், ஒஷ திகளைக் காக்தந் 

தேவதைக் அநுமானைச் செய்திவிசாரித்தறிதல். 

பாய்ந்தனன் பாய்த லோடு மம்மலை 1பாத லத்துச் 

சோயிக்த.து காக்கும் தெய்வஞ் ?சலித்் தன *தடுத்து வக்து 

5காய்க்தன நீதா னியாவன் கருத்தென்சொல் கழறு கென்ன 

6 ஆய்ந்தவ ?னுற்றதெல்லா மவற்றினுக் கறியச் சொன்னான். 

(இ-ள்.) (அதுமான் அம்மலைமீது) பாய்ச்தான்: பாய்தலோடும் ௮ம் 

மலை (அநதுமானதுவேகத்தைத் தாங்கமுடியாமல்) பாதாளத்துச் சாய்க்இட் 

டது: (மருக் துகளைக்) காக்குர் தேவதைகளும் (முதலில்) 'நிலைலங்கெவாய், 

(மிறகுதேதி ௮வ்வதுமானைக்) தடுத்துவம் துகாய்ச் து*8ீ யாவன்2?(உன்) கருத்து



5.01.6) கம்பரர்மாயணம் யுத்த 

என்னை2 சொல்லாய்” என்றுவினாவ, ஆராய்ச் தறியுகதன்மையனான் அதுமான் 

(தான்) கெருங்கவெர்த காண த்தையெல்லாம் அத்தேவதைகட்குச் தெரியும் 

படி கூதினான்; (எ-று.)--பி-ம்:--1பாதாளத்துச். சரய்க் தன. 3சலித்தது. 

*கடு5த. 5காய்க்தனை... என்கொல், காய்சக்தனன்...கருத்தென்ன, காய்க்த 

நீயாவனோதுகருத்தென்னை. 6ஆய்ச் துதான். 7உத்தசன்மை. (௨௪௧௭௯) 

௬௨,--தேய்வங்க:? அனுமதிதந்தபின் அநுமானுக்தத் திநவாழீ 
காட்சீகோடத்துச் சேல்ல,அம்மலையை அனுமான் பேர்த்தல். 

கேட்டவை யைய வேண்டிற் நியற்றிப்பின் கெடாம லெம்பாத் 
காட்டென வேைணர்த்தி வாழ்த்திக் 3௧ரக்.தன கமலக்கண்ணன் 
வாட்டலை நேமி தோன்றி 4*மறைச்கது மண்ணி ஸின் றுத் 
தோட்டன னனுமன் மற்றக் குன் நினை வயிரத் தோளால். 

(இ.- ள்.) அத்தெய்வங்கள் (அவன்சொன்ன வ.ற்றைக்)சேட்டு. ஐயனே! 
(மருச் துசளினால் உனக்கு) வேண்டியசெயலைச் செய் அுகொண்டிட்டு, பின்பு 
கெடாமல் எம்மிடம்(அவைகளை) வரவிடுக? என்றுதெரிவித்து வாழ்த் இமறைச் 
தன: (பின்பு) புண்டரீ சாட்சனான இருமாலின்கூரியநணியையுடைய சச்சரப் 

படை காட்சிகொடுத்து (அதுவும்) மறைக்திட்டது: வயிரம்போலுது தியான 

தோனினால் அமான் பின்பு அக்குன் தினைப்பூமியிலிருக். (வேரோடு) 

தோண்டியெடுத்தான்; (எ-று.)--அம்மலையை வேரோடுபகதிச்துச்சொண்ட 
த.ற்குக்காரணம் மேலைச்கவியில் விளங்கும். பி-ம்:.....1 கேட்டனவய்ய.உரை 

SS). 3கரச்தனன், *மறைச்தன. (௨௪௪௪) 

வேறு, 

௬௩.--அனுமான் மநத்துமலையைக் கையிலேத்தி விரைந்துபோதல். 

இங்குகின் 1றின்னன மருக்தென் றெண்ணிஞனத் 

2ிங்குமாற் காலமென் 3றுணர்ந்த *திர்தையான் 
௮ங்க.து வேரொடு மங்கை தாக்னொான் 
5பொக்கிய விசும்பிடைக் 6கடிது 7 போகுவான். 

(இ- or.) இங்கிருர் தகொண்டு இன்னவை ஈமச்குவேண்டியமருக்.து 

சென்று ஆராயத்தொடங்கினால், காலங்கழியும்!என் று அதிர்ச மனத்சை 
யுடையவஞனாய், (அஇதுமான்)) அப்போது அம்மலையை வேருடன் அழயெ 

கையில்தாங் ஓங்கிய இறக் தவிசும்பில் விரைச் துசெல்பவனாஞன்; (௪-து.)_-. 

தழ்ச்செய்யுளில் *தோட்டன னனுமன்மற்றைக் குன் தினைவயிரச்ே சா 
ளால்? என்றார்: இங்கு ஓஷதிகளை மாத்திரம் தேடிச்சொண்டுசெல்லாமல் அது 

மான் மலையை௮வ்வாறுதோண்டியெடுத்துச் சென் றதற்குக் காரணங்கூறுகன் 
ருரென்ச. பீ - ம்--1இன்னமா. 2சிங்குமால், தீங்குமாம், os ; "உணரும், 
4தன்மையான். 5பொக்குகல். 6சடச். அ. 7போ தவான். 

(௨௪௧௮) 
௬௪ அம்மலையின் கீழ்மேற்பரப்புக்கள். 

1ஆயிர மியோசனை 3யகல மீ3 துயரக் 
ஆயிர மியோசனை *யாழ்க்த தம்மலை



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧.௮௯ 

,ஏயெனு மாத்தரத் தொருகை யேந்தினான் 

5 தாயின னுலகெலாக் £தவழ்ந்த 7 சீர். த்தியான். 

(இ- ள்.) உலகெலாம்பரவிய இர் த்தியையுடையவனான அதநுமான்,-- 

ஆயிரம்யோசனைதூரம் அகலம் மேற்புறத் துயர்ர்து, ஆயிரம்யோசனை ரம் 

ஆழ்க துள்ளதான அ௮க்.தச்சஞ்ச€விமலையை ஒருகொடிப்பொழு, அதுக்குள் ஒருகை 

யிலேக்தித் தாவினான்; (௪-று.)--பி-ம்:--1ஆயிரயோசனை. மேசன்று. 3மீ. *ஆழ் 

ந்த. 3தாயினும். 6தழுவும், தழைத்த. 7இரத் தியான். (6௭௧௯) 

௬௫.--கவிக்கூற்று: இங்கு இவ்வாறு நிகழ்கையில், அங்குநிகழ்ந்ததைச் 

சோல்வோமேனல். 

அத்தலை 1யன்னவ ?னனைய ஞயினான் 

இத்தலை யிருவரும் 3விரைவி னெய்இனார் 

கைத்தலத் தாலடி வருடுங் காலையில் 

உத்தமற் குற்றதை யுணர்த்து வாமரோ, 

(Q-o.) 206 அந்தஅதுமான் அல்வாராயினான்: இங்கே (இலங்கை 

யிற் போர்ச்சளத்திலே சாம்பவான் விபீஷணன்என்ற) இருவரும், விரை 

வினில் (ஸ்ரீராமனை) அடைக்தவர்களாய்,கைத் 'தலத்தினால் (அப்பிரானுடைய) 

இருவடிகளை மெல்லப் பிடிச்செறகாலத்தில், உத்தமனான அவ்விராமனுக்கு 

நிசழ்க்ததை உணர்த்துவோம்; (எ-து.)--அரோ-ஈ.த்தசை. அத்தலைஎன்றது- 

அனுமானுள்ளஇடத்தை, இத்தலையென்றது - போர்ச்களத்துச் சாம்பவான் 

விபீஷணன் ஸ்ரீராமன்என்பவருள்ளஇடத்தை. பி-ம்:-1அனையவன். 3அனை 

யவார் துணை, அணையவாக்துணை. 3 இசைய, அசைய. (௨௪௨௦) 

௬௬.--இராமபிரான் கண்களை விழித்தல். 

1வண்டென மடந்தையர் மனத்தை வேரொடுல் 

கேண்டன கொளவருக் 3கருணை தாமெனக் 

கொண்டன கொடுப்பன *வரங்கள் கோளிலாப் 

5புண்டரீ கத் அணை தருமம் 6பூ.த் தன. 

(இ-ள்.) (சம்மீ௮ படிந்திருக்கும்) வண்டுஎன்னும்படி மடர்தையரின் 

"மனத்தை வேரோடுங்கொண்டனவும்,(எல்லாப்பிராணிகளும் முசச்ு)கொள் 

ளும்படி தோன்றுன். ற கருணையே தாமென்னுமாறு (அச்கருணையைகிரம்பச்) 

கொண்டனவும், வரல்களைச்கொடுப்பனவுமான மாறுபாடில்லாத புண்டரீக 

விணைகளாதிய (௮ப்பிரானுடைய) திருக்சண்கள் தருமம்போல மலர்ந்து 

விளங்கெ; (எ - று.) 

ஸ்ரீராமபிரான் திருக்சண்களை விழித் துப் பார்த்தா னென்றவாறு, தாம 

ரைமலரில் வண்டுகள்படிவதுபோல இத்திருக்கண்களின்௮ழூலீடபெபட்டு wis 

தையர்மனங்கள் முற்றும்படிச் துள்ளனவென்ப த,மு.தலடியித்கூதியபொருள்
: 

கருணைவடி.வமான வையென்பது) இரண்டாமடியின்பொருள். முதலடிக்கு - 

வண்டைப்போலத்தொடரும் மடந்தையர்மனத்தைத் தம்மிட த்து. ௮ணுக 

வொட்டாது வேருடனே நீக்ெயெவை யெனப் பொருள் கொள்வாரு முளர்.



௧௯௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

பி-ம்:--1வண்டன. 2சண்டனனிருவருங், சண்டனகெழீஇவருல், 3கருணைத் 

தாமெனச். tar gongs. 5புண்டரீசத்தடச், 6பூத்தென. .... (௨௭௨௪) 

௬௭.--சாம்பவானும் விபீஷணனும் அழதகண்ணீநடன் அநகிநத்தலை 

ஸ்ரீராமன் காணுதல். 

கோக்கனென் கரடிகட் ௧ரசு நோன்!புகழ் 
ஆக்கிய நிமு.தனு மமுத கண்ணினார் 
தூக்கிய தலையினர் தொழுத கையினர் 
ஏக்கமுற் ஐருகிருர் 3தேங்கு வார்களை. 

(இ-ள்.) சகண்ணீரைவடிக்குங் கண்களையுடையவரும், தூச்யெ 

தலையையும் தொழுதகையையுங்சொண்டவர்களும் எச்சங்கொண்டு தன்னரு 

கேயிருர்.து ஏங்குகன்்றவர்களுமான சரடிசட்குஅரசனானசாம்பவான் மிச்ச 

புகழைப்பெற்றுள்ளவனான அரக்கர்குலத்துப்பிறந்த விபீஷணன் என்பவர் 

களைப் பார்த்தான், (ஸ்ரீராமன்); (௪ - று.)--பி-ம்:-.1சழல். கேண்ணினீர். 

3இரங்குவார்களை. (௨௪௨௨) 

௬௮-- விபீஷணன் ஜாம்பவான் என்ற இநவரையும் ஸ்ரீராமன் 
விசாரித்தல். 

ஏவிய காரிய மியற்றி [யெய்இனை 
கோவிலை 2கொல்லென கோக்க விடணன் 
3தாவரும் பெரும்புகழ்ச் சாம்பன் 4 றன்னையும் 
ஆவிவம் தனைகொலென் றஐருளி னானரோ. 

(இ-ள்.) விமீஷானைகோக்கி, *விபீஷணா! ஏவின காரியத்தைச் 
செய்து வர்தாயா? இதின் தியுள்ளாயா?? எனவும், குற்றமற்றபுசழையுடைய 
சாம்பவானை(கோக்) *அவிவரப்பெத்றாயா?? எனவும் அருள்கொண்டு வினாவி 
னான், (ஸ்ரீராமன்); (௭ - று.)--*எய்தினைகொல், சோவிலைகொல்?என் கொல்? 
என்பதை ஈரிடத்தும் கூட்டுக, இனி, எய்தினை-எய்இனநீ என வினையாலணை 
யும் பெயராசவுமாம். பி-ம்:--- வர் தனை.3வீடணாவென்றுகோகடப்பின். 3தாழ் 
வறும். 4தன்னைநீ. (௨௪௨௩) 

௬௯.--ஸ்ரீராமன்'டுப்போது நாம் சேய்யத்தக்கது யாது? என வினவுதல்: 

ஐயன்மீர் 1ஈமக்குற்ற வழிவி தாதலின் 
3செய்வகை 3பிறிஇ லாவயிரிற் நீர்ந்தவர் 
உய்கில ரினிச் *செயற் குரிய அண்டெனிற் 
பொய்யிலீர் 5புகலுஇர் புலமை யுள்ளத்தீர். 

இதுமுதல் பதின்மூன்றுகவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ-ள்.) ஐயன்மீர்! மாருகச்செய்யத்சக்ச செயல் இல்லாமல் உயிர் 
_ நீங்னெவர் உய்யாமலேபோயினர்: ஈமக்கு கேர்ச்த அழிவு இவ்வாரறாயிருத்த 

லால், இப்போது செய்தற்குஉரிய செயல் (எதேனும்) உண்டாயின், தேர்ந்த 
அதிவுபொருக்திய மனத்தை யுடையவரே! பொய்யிலீர்! சொல்லுவீர்களாக: 
(எ - று.)--பிதிதுசெய்வசை - உயிர்பிழைக்குமாறுசெய்யுஞ்செயல், பி-ம்:--



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௯௧ 

1சங்குலத்து, ஈம்மு,ம். 2செய்கையோ, செய்சையோர். 3பிதிதிலை, பிதி.திலார் 
பிதிதிலம். செயல். 5புகலுகீர், புசலுவீர், (௨௪௨௪) 

௭௦--பதிஜோகவிகள்-இசாமபிரான் பலபடி வதந்துதலைத் தேரிவிக்தம். 

சீகையென் றொருத்தியா லுள்ளச் 1தேம்பிய 
பேதையேன் சிறுமையா லுற்ற 3பெற்றியை 
யாதென வுணர்த்துகே *னுலகொ டிவ்வுளாக் 
கா ழைவன் பழியொடுக் இருத்திக் காட்டினேன். 

(இ- ற.) சதையென்ற ஒருத்தியால் மனம்வாடிய அறிவில்லாதயான், 
தாழ்மையானபுத் இியினால் அடைர்த தன்மையை யாதென்றுசொல் லுவேன்? 

இவ்வுலகத்தோடுபொருச்தாத [உலகத்தில் எங்கும் சடக் இலாத] (இர்.த என்) 

சதையைக்கொடிய பழியோடும் நிலைபெறச்செய்துசாட்டினேன்; (௪ - து.)-- 

பீ-ம்:--! தீர்விலாப். 2பேதையன்;3பேதைமை, பெழ்திமை.॥*உலகொடீர்வுளுச், 

உலகொடவுருக். 5 காதலன்வழியொடு கிறுத்தி,சாதைவன்பழியொடுகிறுச் இ. 

எக. மாயையின் மானென வெம்பி வோய்மையால் 

3தூயன வுறுதகள் சொன்ன சொற்கொளேன் 

போயினன் பெண்ணுசை மருது *[போனதால் 
ஆயஇப் பழியுடை யானி யன்பினீர். 

(Q - ள்.) அன்பையுடையவர்சளே!₹(இ.த),மாயையினால்வர் த மானாகும்” 

என்று என்தம்பி உண்மையால் தூய்மைபெற்றனவான உறுதஇிகளைச் சொன்ன 

சொற்களைச் கொள்ளேனாய், (அம்மானைப்பிடிக்க)ப் போயினேன்: பெண்ணி 

னுரையை மறுச்காமல் (௮ங்கனம்) போன தனால், பழியைச் கொண்ட இச்தச் 

தீங்கு உண்டாயிற்று) (௭ - று.)--அணி - ஹாகி: தங்கு. பி-ம்:--1இம்.வோய் 

மையான். 3தூய்மையினுணர்த் இன்னுணர்த்தச்..., தூய்மையினுணர்த்தினனு 

ணர்ந்த...,தூாயனவுறுகிசான்சொற்கொளேனெனப், 4போகலால், 5மரணம். 

௭௨. கண்டன னிராவணன் றன்னைக் கண்களால் 
மண்டமர் !புரிந்தனன் 3வலியி னாருயிர் 
கொண்டில 3னுதவெலாங் கொடுத்து*மாளகான் 
பண்டுடைத் தீவினை பயந்த பண்பினால். 

(இ- ௭.) இராவணன்றன்னைச் கண்களாழற் கண்டேன்: வவிமையோடு 

நெருங்கெஃபோரைச் செய்தேன்: (ஆயினும், சான்) முன்னே செய்துள்ள 

திவினை யுண்டாக்யெ நிலைமையினால், கான் உறவினருயிரையெல்லாம்(மாண் 

டிடுமாறு) பதிகொடுத்து (என்)வவிமையினால் (அவனுடைய) அருமையான 
உயிரைக் கொள்ளாசவனாயினேன்; (௪ - று.) 

முன்னமே வலிமையினால் இராவணனுயிரசைச் கொண்டிருர்தால், இப் 
போது உறவினருயிசை மாளப்பதிகொடுக்கரேர்ச் திரா அ: அங்கனஞ்செய்யா 

தொழிச்தது, எனது தீவினையின் தூண்டுதலே யென்றவாறு, 19-1: — 146 9) 

லள். 2வலியினாலுயிர். 3உயிரெலாம். 4மீள, (௨௪௨௭௪)



௧௯௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௭௯. தேவர்தம் படைக்கலந் தொடுத்துக் தீயவன் 
சாவ காண்டுமென் றிளவல் சா ற்றவும் 
3அவதை 4*யிசைந்இல 5னழிவ தென்வயின் 
மேவுத லுறுவதோர் விஇயின். வெம்மையால், 

(இ-ள்.) (என்) தம்பி கான்முசச்சஉடவுளுடைய படைச்சலத்தைசத் 

தொடுத்தத் தயவன்சாவதைக் காண்போ மென்று சொல்லியபோதும், 

பொருச்தியசான அச்செயலை உடன்படா தவனாயினேன்: ஒப்பற்ற விதியின் 

கொடுமையால் அழிவு என்னிடத்துப் பொருந்துவதாயித்று; (௪ - று.)-- 

அழிவது, ௮ - பகுதிப்பொருள் விகுதி. பி-ம்:--1காண்மினென்று, சாண்டி 

யென்று. சோ.ற்றலும். 3ஆவகை. 4அ.திர் இலன்,உணர்ச் திலேன். 5ஈவையினின் 

மர், அழிவிதென்ஃயின். 6வென்தியால், (௨௪௨௮) 

௭௪. நின்றில னுட!னெறி படைக்கு நீதியால் 
ஒன்றிய பூசனை 3யியற்ற வுன்னினேன் 
பொன்றினர் ,கமரெலா மிளவல் போயினான் 

3வென்றில *னரக்கனை 5விஇயின் 6வெம்மையால், 

(இ-ள்.) (போர்ச்சளத்துத்) சம்பியுடன் நிற்சகாதவனாய் எதிகன் ஐ படைச் 

கலத்துக்கு முறைப்படி பொருக்திய பூசனையை இயற்ற நினை த்தேன்: தீவினை 

யின் மிகுதியால், (ஈம்) தமயரெல்லாம் இறக்திட்டனர்: என்தம்பி அரக்கனை 

வெல்லாதவனாய் உயிர்நீங்கினான்; (எ - று.)--போதல் - உயிர்மீங்குதல். 

_ பி-ம்:./ஒரு, நெடும். 3அமைக்க. வென் திலேன். *அரக்கரை, வினையின், 
6மேன்மையால். (௨௪௨௯) 

௭௫, 1ஈண்டிவ ணிருந்3இவை யியம்பு மேழைமை 
வேண்டுவ 3தகன்றினி யமரின் வீடிய 
ஆண்டகை யன்பரை யமாரர் நாட்டிடைக் 
காண்டலே நலம்*பிற கண்ட இல்லையால், 

(இ-ள்.) இப்போது இங்கே யிருர்.து இவ்வாறானசொற்களைச் சொல்லு 
இன்ற அறிவின்மை வேண்டத்தச்சுதன்று: இணி, அமரிலிறர்த ஆண்மைச் 

குணமுடைய அ௮ன்பரைச் தேவலோகத்திற் சாண்டலே சலம்:(அவர்களை இவ் 
வுலஏற்காண) :வேறுஉபாயம் காணப்படவில்லை; (எ-து.)--இதனால், தானும் 

இறப்பதில் துணிவுபூண்டமையை ஸ்ரீராமன் தெரிவிச்சன்றான். அமார் 

நாட்டிடைக்காண்டல்-இறச் து சுவர்ச்சலோக.த்தையடைக்து அங்குக்சாணு தல்: 

இறத்தலே ஈலமென்பதை வேறுவகையாகக் கூதியது-பிறிதினவிற்சியணி. 

பி-ம்:--1௪ண்டிருர் இவை. 2௮வை. 3இன் று. 4இனிக், (௨௪௩௦) 

௭௬. எம்பியைத் துணைவலா 1யிழந்தப் பாலினி 
வெம்புபோ ரரக்கரசை முருக்க வேரறுத்து 
அம்பினி னிராவண னாவி பாழ்படுத்து 

உம்பருக் குதவிமே 3லு௮ுவ தென்னசோ, 

(இ-ள்.) என்தம்பியையும் சனேூதர்களையும் இழச் தவிட்டு அதற்குப் 
பிறகு இணிமேல் (மனம்) வெதும்பிச்செய்ன்ற போரிலே அரச்சளை 
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காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௯௩ 

அழித்து (அவர்களை) அடியோடுஒழித்திட்டு, என்ன ம்பினால்*.இசாவணன் 

ஆவியையும் ஒழித்து.த் தேவர்கட்கு உதவுதலைச்செய் இட்டுப் பின்னர் (யான்) 

அடையப்போவது என்? (௪-று.) 

தம்பியுர் துணைவரும் இறந்தபிறகு தேவகாரியத்திற்காச அரச்சகரை 

யொழிப்பது எனக்குப் பயன் தருவ தாகா தென்றபடி. பீ-ம்:--7இழக்துயா 

னினி, இழர்தரானினி. உேறுதனன்றரோ. (௨௪௩௪) 

௭௭.. இளையவ ஸிறக்தபின் 1]னெவரு மென்னெனக்கு 

ளவறு சர்த்தியென் 3னறனென் னாண்மையென் 

இளையுறு சுற்றமென் *4ன£சென் 5கேண்மையென் 

வி&வுதா னென்மறை விஇியென் 6மெய்மையென். 

(இ-ள்.) இளையவன் இறச்தபிறகு,“எனக்கு?,எவரால்தான் என்னபயன்? : 

அளவற்ற? த்்தியினால்சான் என்ன? அ.றத்தினால்கான் என்ன? ஆண்மை 

யினால்தான் என்ன? களைபோல(த் தழுவுக் தன்மை)பொருச்.இிய சுற்றத்தி 

னால்தான் என்ன? அர?னால்தான் என்ன? (வேற) ஈட்பினால் தான் என்ன? 

(வேறே) ஈல்விளைவினால்தான்என்ன? வேதவிதியினால்என்ன? மெய்ம்மையி 

னால்தான் என்ன? (௪ - று.) 

தம்பியில்லையானால் எவத்றாலும் எவராலும் கான் அடையத்தக்சபயன் 

எ.துவுமில்லையென்றபடி. (9-:::--1/ஏவம், எவ்வம். 3அளவுறு. 3அதிவென், 

அரசென், தவமென். 4*அ௱மென், அரக்கன். 5கேள்வி, 6மென்மை, வேள்வி, 

௭௮. இரக்கமும் பாழ்பட வெம்பி யிறுகண்டு | 

அரக்கரை 1வென்றுகின் ருண்மை யோள்வனேல் 

மரக்கண்வன் 3கள்வனேன் வஞ்ச னேனினிக் 

*கரக்கும தல்லதோர் கடனுண் டாகுமோ, 

(இ-9்.) தயையென்டன்ற குணமும் பாழ்படும்படி. என்தம்பியின்காசத் 

தைச் சண்டபின் அரக்சரைச் சயித்துகின்று பராக்கிரமத்தை யாள்வேனேயா - 

னால், மரப்பாவையின் (சண்போன்.2) கண்களைப்பெத்ற வலியகள்வனும் வஞ் 

சகனுமாவேன்: (ஆதலால்),இணி உயிரையிழப்பதல்ல து ஒருசெய்யவேண்டிய 

செய லுண்டாகுமோ? (௪ - து.) 

சரத்தல் - உயிர்போயொளித்தல். சண்படைத்ததற்குப்பயன் - இரகச்கத் 

தைப்பெந்திருத்தல்: 'அவ்விரச்சமில்லாவிடின், என்னுடையசண் மரப்பா 

வைச்சண்ணைப்போன்றதா௫, கள்வனென்றும் வஞ்சசனென்றும் சொல்லும் 

3 பழிச்சொல்லுக்கு இடனா வே sure, உயிரைவிடுவதே தகுதி யென்றபடி; 

அன்பின்செயல் “என்னிடத்து இல்லாவிடின் யான். இத்துணைகாள் தம்பி 

யீடத்தும் தணைவரிடத்தும் பேரன்புடையவன்போலச்காட்டியது, கள்ளமும்- 

வஞ்சகமுமாய் முடியு மென்ச. மரம்-மரத் தினாலியன்றபாவைக்கு ஆகுபெயர். 

மரச்சண்ணோமண்ணாள்வார்கண்?? என்றது இங்குக் காணத்தக்கது. பி-ம்:---: 

முருக்கி, 2ஆள்வனே. 3கள்வனே. *கரக்குவ. : (௨௪௩௩௦5. 
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௭௯, தாதையை 1யிழந்தபின் சடாயு விற்றபின் 
கோதலின் றுணைவரு 3முடியக் காத்துழல் 

கோதறு தம்பியும் *விளியக் ?கோளிலன் 

சதையை 6யுவ£?துளோ னென்பர் சீரியோர். 

(இ-ள். (சான் இப்போதுஅரச்சரைவென்று சதையை மீட்பேனூ 

னால்), ₹தர்தையாகய தசரதசக்கரவர்த்தியை யிழர்தபின்னும் (தாதைமுறை 

யாலயெ)'சடாயுஅழிர்தபின்னும், அன்பையுடைய ஈண்பெல்லாம் உயிர்முடிய 

வும் (எல்லாகிலையிலும்)காத்து வருச் திய குற்றமற்றதம்பியும் வினியவும் சை 

யையுகர் துள்ளான்: ஈல்லெண்ணமில்லாதவன்” என்று யெரியோர்(என்னைப்) 

பழிப்பர்; (௭ - று.)---இவ்லாறு பழிச்சொல்லைப்பெறுமாறு சதையைமீட்டுவாழ் 

வதினும் உயிரையிழப்பதே கடமை யென்றவாது. பி-.ம--1இழக்து. சோத 

* லென். 3படியக், மடியச். *மடியக், பிரியும். 5கோ.திலன், கோளினான்.6உகச் 

துளோன். (௨௪௩௪) 

௮௦. வென்றன 1னரக்கரை 3வேரும் விய்க் றக் 

... கொன்றன னயோத்இயைக் குறுனேன் குணத்து 
இன்றுணைக் 3தம்பியை யின்றி யானுளேன் 

ஈன்றர சாளு4மா சால ஈன்றரோ. 

(இ-ள்.)(போரில்) வெற்திபெற்று அரக்சரை வேரும் ஒழிக் திடக் கொன் 

வனா, அயோ த் தியாபுரியையடைச் து,5 ந்குணம்சிறைர் தஇணிய தணைவனான 

தம்பியையில்லாமலே யான்உயிர்வாழ்பவனாய் அரசுபுரியும்வகசை ஈன்று:மிகவும் 

கன்று; (எ -.று.)--அரோ - ஈற்றசை. தம்பியையின்தி அயோத்திசென்று 

அரசுபுரிவது எனக்கு மிகவும் பழிப்பைத்தருவதர மென்பது, குதிப்பு. 

பி-ம்:--1 அரச்சனை. வெருவி. 3எம்பியை. *அவ்வரசு. (௨௪௩௫) 

௮௧.--முடிவதே தததி யேன்று ஸ்ரீராமன் கூறுகையில், சாம்பவான் 
ஒன்று கூறத்தோடங்ததல்-. 

1படியின தாதலி னியாதும் பார்க்கலென் 
முடிகுவ 3னுடனென 3முடுகிக் கூறலும் 

அடியிணை *வணக்ூயச் சாம்ப னாழியாய் 

கொடிகுவ துளதென அுவல்வ தாயினான், 

(இ-ள்.) (என்) நிலைமை இவ்வாறுள்ள தாதலால், எதையும் ஆலோ 
யாதவனாய் உடனே முடிரச்திடுவே னென்று தீர்மா மாக (ஸ்ரீராமன்) கூறின 
வடனே,--சாம்பவான் (அப்பிரான.து) இணையடிகசளை வணய்ஓ ₹அழியாய்! 
சொல்லவேண்டுவது (ஒன்று) உள்ளது”? என்று சொல்லி, சொல்லலாயி 
னன்; (எ - று.)--சரம்பவான் கூறுவதை மேல் பத்துச்சவிசஸிற்காண்க, 
இனது--இன்னத. பி- ம்:--1படியின்மேற்காதலின், படியினைச்சாத்த 
லோ; படியினுகா தலி, யானென, 3முடியச், 4வணல்கய, (௨௪௩௪) 

e
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காண்டம் - ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௯௫ 

௮௨--இதுமுதல்பத்துக்கவிக:1 - கநதொடர்: சாம்பவான் ஸ்ரீராமனைத் 
துதித்து அநுமான் சஜ்சீவிமலையைக்கோணாச்சேன்றிநப்பதையும் 

அதனால் யாவதம் உய்வரேன்பதையும் தேரிவித்தலைக் கூறும், 

உன்னைநீ யுணர்கிலை யடிய னேனுனை 
முன்னமே 1யுணர்குவன் மொழித 2நீத.து 

3என்னெனி லிமையவ *ரெண்ணுக் ”னேமாம் 
பின்னமே 6தெரிகுதி ?தெரிவில் பெத்றியாய், 

(இ-ள்.) (எவராலும்) தெரிர்துகொள்ளமுடியாத தன்மையுள்ளவனே! 

உன்னை கீ அதியாதவன்போலிருக்கறாய்: அடியேன் உன்னை முன்னரே அதி 
குவேன்: (அதனை)மொழிதல் சன் தன்று:ஏனெனின், இமையவருடைய எண் 
ணத்துக்குச் குறைவாம்; (உன் தன்மையை £) பின்பே அதிகுவாய்; (a-@.) 

பரம்பொருளை *யதோவாசோகிவர்த்தக்தே, அப்.ராப்யமகஸாஸஹூ? " 

என்று வேதபுருஷனும் தன்வாக்குமனசுகளுக்கு எட்டாதவ னென்பதனால், 

“தெரிவில் பெத்தியாய்” என்றது இராவணவ தத் தன்பொருட்டு தெய்வவுரு 

வத்தைக்கரச்து வே.ற்றுருக்கொண்டு கடவுளாகிய நீயும் தேவர்களும் வச்திருக் 
கையில் அச்தப்பரமரகசயத்தை வெளியிடுவது அபசாரமாகு மென்பான் 
“இமையவரெண்ணுக்னேமாம்? என்றான். பி-ம்:--1அதிகுவேன். 222, 

தித் துவென். 3என்னிணி. 4எண்ணக்கு. 5எனமால். 6தெரிகு தும் 7தெரியும். 

௮௩. அம்புயத் தவன்படை யாத 1ஹேறினன் 

உேம்பியை யுலப்பரு 3முருவை யூன் றிட 

வெம்பு4வெல் sor Ben 5விழு2த வென்றியான் 
6எம்பெருக் தலைவவீ தெண்ண முண்மையால். 

(இ-எ்.) எம்முடையபெருச் தலைவனே!(மனம்)புழுங்குவதற்குச்கா. ரண 

மான கொடிய போர்க்களத்திலே உன்தம்பியையும் அளவிடமுடியாத வான 
சரையும்மேத்பதிக்திட்டனாதல் உயிரைப்போக்கிய வெற்றியைப்படைத்துள்ள 
தனால், (௭,திரிவிட்ட து)பிர மதேவன.த ௮ஸ்.திரமென்பதையுணர்ச்திட்டேன்; ' 

இர்தஎன்னெண்ணம் சத்தியமானதேயாகும்;(௭-ற.)ஆல்-எ.த்தசை: தேத்ற 
மூமாம், பி - ம்:-.தேதிமுன். தம்பியை. 3அவற்திலேதைத்த, வலத்தை 
யோய்த்தது, வலத்தையொத்தது. 4*போர்ச். 5மேவும், வீழ்த்,த,விழுச்த. 6௭ம் 
பதித்தலைவரின்மேலுமெய்தலால், எம்பெருச் தலைவரின் மெய்ம்மையெய்த 

one, , (௨௪௩௮) 
௮௪. அன்னவன் படைக்கல 1மமரர் தானவர் 

தேன்னையும் விடி.னுயிர் 3குடிக்குக் *த.ற்பர 
உன்னையொன் 5றிழைத்தில 5தொழிக்து நீங்யெது 
இன்னமு 7முவகையொன் 8ஜறெண்ண வேண்டுமோ. 

(இ-ள்.) ௮ர்தப்பிரமதேவனுடைய அ௮ஸ்திரமானது பிரயோ௫க்கப் படு 
மாயின் அமரர் தானவர்என்பவர்களையும் உயிர்போக்யே இரும்; எல்லாப் 
பொருளினும் மேம்பட்டவனே! (௮௮) உன்னை யொன்றுஞ்செய்யமாட்டாது



ன் 3 ட்ட 
௧௯௧௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ஒறிக் து£ல்கயெ த; இழைச்காட்டிலும்(வேஹறே)ம௫ூழ்ச்சியைத்தரக்கூடியது ஓன்று 

எண்ணவேண்டுமோ? (௪ - று.) ஈற்றடியில் உவமை வேறெண்ணவேண்டு 

“மோ” என்றபாடத்திற்கு-இத பிரமாஸ்திமென்பத.ற்கு உன்னைத்தவிர யாவ 

. ரையும் ஒழித்ததுவே போதியநிதரிசனமென்று பொருள்கூறலாம். பி-ம்:--- 

1 அமலகல்லத, மாறென்றன்ன. 2தன்னையேவிடின். 3தவிர்க்குர். 4சாய் 

விலாது,தாழ்க்லொத, சார். தலால். 3இழைச்லெ.த.6ஒளிக் துீங்கெ.து,ஒழிர் து 

வீங்செயது. ?7உளவை, 8எண்ணில். (௨௪௩௯) 

. ௮௫. பெருக்திற லனுமனீண் டுணர்வு 1பெற்றுத்தான் 

bee அருக்துய ரேளவிலா தாற்று வானையான் 

க. . மருத்திறைப் பொழுதினிற் 5கொணர்கு வாயெனப் 
-பொருந்தினன் வடஇசைக் கடி.து போயினான். 

-(இ..ள்.) பெருஞ்சாமர்த்தியம்படைத்த ௮.நு:மான் இப்போது உணர்வு 

அடைந்து, (போக்குவதற்கு) அரிய அயரை அளவில்லாதவாறு காட்டுவானை 

கோக்க, யான், *(யாவரையும் பிழைப்பிச்சவல்ல) மருச்தை கொடிப்பொழுதி 

லே கொணர்வாய்”என்று கூற, உடன்பட்டவஞய், (அவன் அம்மருந்து 

கொணரும்பொருட்டு) வடதிசைச்கு விரைச்துசென்றுளான்; (௭ - று.,)-- 

பி-ம்:--1பெற்றுளான், பெற்றுத்தன். 3டிக்குறுமளவினாற்றலான், முடி. 

வுறுமளவிலாத்றலான், அளவினாலாற்றுவான் தனை. 3கொணரும்வாய்மொழி. 

௮௬. பணனிவரை கடந்தனன் பருப்ப தங்களின் 
1 தனியார சின்புறந் தவிரச் சார்ந் துளன் 
இனியொரு கணத்இன்வர் தெய்து 3மீண்டுறு 
துனிவரு அன்பநீ 3துறத்தி *தொல்லையோய், 

... (இ- ள்.) இமயமலையைக்கடர் து பருப்பதங்கட்கு ஒப்பற்ற அரசனான 

௮ப்பருப்பதத் திடமும் நீக்க (அப்பாற்) சேர்ச் துளானாயய ௮.நுமான் இனி 
யொருகணத்திற்குள் இங்கே வர்துசேர்வான்; பழமையானவனே! மிச்ச 

மனக்கலக்கம் வருவதற்குச்காரணமான துன்பத்தை நீ விட்டிவொய்; (a-gp.) 
--பருப்பதங்களின் தனியரசுஎன் றது மேருமலையைக் குறிக்கு மென்னவுமாம், 
உறு-மிச்ச.பி-ம்: ் --1தணியரசிதன்புறக்தவிர்ச் த, தனிவரைறப்பவுர்தவிர்க்கச், 

2மீண்டவன். 3துடைத்தி.*கேமியாய்.ஈண்டவன் என்றும்படிக்கலாம். (௨௪௫௧) 
௮௭. யானலா 1லெந்தையா 3யேலகை 3யீன்றுளான் 

- 1 தர்னலாற் கணை னேமி*தாக்கயெ 

1... கோனலா 5லியாவரு முணரும் கோளிலர் 
வேனிலான் 7மேனியா மருந்தை 8மெய்யுற. 

© 
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(இ-ள்.) மன்மதன்போரழ் சட்ட ழகுவாய்க்தவனே! யான் அல்லாமலும், & 
Sor 6 5800 5u7@) உலகைப்படைத்தவனான பிரமதேவனல்லாமலும், Ray 
னல்லாமலும், சச்சராயுதத்தைத் தாங்கெ கலைவனாகிய திருமாலல்லாமலும், 
எவரும் . மரும்தை உண்மைபொருக்த அதியும் அதிவு இல்லாதவராவர். 

பஅம்மருந்துகளின் தன்மை எனக்கும் Mi epi 5 Baw தெரியுமேய 
ன் an B05 த்றையோர்க்குத் தெரியாதென்றபடி, மூன்றாமடியில் கோளிலாஎன்ு



“ப
ூ 

காண்டம் ௨௩.--மருத்தமலைப்படலம் க்௯ள் 

படித்து--யானும் பிரமன்முதலியோருமன் தி மந்றைஎவரும் அதியுக் தன்மை 

யில்லாத அம்மருக்தை மெய்யிற்பொருக்த (அங்கனம்பொருக்தியவர்க்கு)மன் 

மதன்போன்ற மேனியுண்டாகுமெனினுமாம். பீ - ம்:--1எந்தையால். 2உல 

கம். 3ன்றவன். *தாங்குறும். 5எனைவரும், எனையரும், 6கோளிலார்களால். 

மேனிய, மேனியாய். 8மேபு ற. (௨௪௪௨) 

௮௮. ஆர்கலி கடைந்தகா எமிர்தின் வக்.தன 
1கார்திறத் தண்ணற ஜனேமி காப்பன 
மேருவி னுத்தச குருவின் 5மேலுள 
யாரு*முற் 3றுணர்கிலா 5வரண மெய்தின. 

(இ-ள்.) அம்மருச்துகள்,--கடலைக்கடைர்தபோது அமிழ்தத் துடனே 

தோன்தினவை; கருகிறமுடையகடவுளான திருமாலின் சச்சரப்படையாற் 

பாதுகாக்கப்படுவன: மேருவின் உத் தரத்திலுள்ள குருகாட்டி ற்கும் ௮ப்பாலுள் 

என:எவராலும்பொருக்தி அதியப்படா த பாதுகாவலையடைச்தன :(௭-று.)-- 

பரரதயுத்தம்நிகழ்ச்த குருக்ஷேத்திரத்தினும் வேறுபாடு விளங்க, :மேருவினுத் 

தர?என்ற அடைமொழி கொடுச்சப்பட்டஅ. பி-ம்:-1கரர்கிறச்சகண்ணன் றன். 

மேனி. 3மேலுளோர், மேலுளது. 4மற்று, 5அணுகலா, உணர்கிலர். 6வான 

மெய்தினோர். (௨௪௫௪௩) 

௮௯. தோன் றிய காண்மூத லியாருச் தொட்டில 
ஆன் ற3பே ரண்ணலே 3யவற்றி னாற்றல்கேள் 
*மூன்றென வொன்றிய வுலக 5முன்னைகாள் 
ஈன்றவ னிறப்பினு 6மாவி யீயுமால், 

(இ-ள்.) தோன்தினரசாள்தொடங்கி எவராலும் தொடப்படாதன) 

மிக்ச புகழ்பெற்ற பெருமையிற்சிறந்தோனே! அவற்தின்வல்லமையைக் 

கேட்பாயாக:மூன்றென்று ஒருமித் துச்சொல்லப்படுஇன் ஐ(எல்லா)வலகங்களை 

யும் ஆதியிற்படைத் தவனான பிரமதேவன் இறப்பையடைச் தாலும்(அ௮ம்மருக் 

அகள் அவனுடைய) உயிரையும் எயும்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1தொட்டிலார். 

பேரமுதினவ். 3அளவினாற்றல, அதணினாத்றல்கேள், மருச்இன்..., “மூன் தி 
னோடொன்றுள. 5மூன்ன சாள். உயிரை. (௨௪௪௪) 

௯௦. சல்லிய மகற்றுவ தொன்.று சக் துகள் 
புல் லுறப் /பொருதக். துவ தொன்று போயின 

நல். லுயிர்நேல்குவ தொன்று ஈன்னிறக் 
“3தொல்லைய தாக்குவ தொன்று தொல்லையோய், 

(இ- ள்.) பழமையானவனே! (அம்மருக் துகளில்), ஒன்று, சல்வியத் 
தைப் போக்குவது: ஒன்று, கூட்டுச்களைப் பொருக் தும்படி கூட்டுவ த: ஒன்று, 

போன [இதக்த] பிராணனைக் தருவது; ஒன்று, சல்லஉடலைப் பபமைபோல 

ஆக்குவது; (எ-று.) ் 

€ழ்ச்செய்யுட்களில் மருர்து கொணர்வதைக்குதித்துப் பொதுவாகக் 

கூதிய சாம்பவான் ௮ம்மருர் துகளில் சான்குவகையுண்டென்பதை இக்குச்
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தெரிவிச்சன்றான். உடலில் எதிரிகளுடையபடைபொருக் தியிருக்தால் அவத் 

றை நீக்குவதுஒன்று: ௮து விசல்லியகரணியெனப்படும். அவ்வனம் சல்லி 

யத்தைப்போக்யெபின் கூட்டு விட்டிருக்தால் சேர்ப்பது - மத்றொன்று: ௮௮, 

ஸ$தாசசரணியெனப்படும். போனஉயிரைத்தருவது - பிதிதுஒன்று: ௮௮, 

ஸஞ்ஜீவச௪ரணியெனப்படும், கரயம்பட்டவடு இருச்தால் அவ்வடுவை கீக்கி 

உடலை முன்போல ஆக்குவது ஒன்ற: அது-ஸாவர்ண்யகரணியெனப்படுமெ 

ன்ச. இக்கான்கனுள்' உயிரைப்பிழைப்பிப்பதேமுக்கெமாதலால், அதனைப்பா 

ராட்டி சன்றவனிழப்பினுமாவியீயும்? என்று £மும் கூறினான். பி-ம்:-- 

1பொருச்துவ.த. 2௬வது. தொல்லையதாகவே?தான்றும். (௨௪௪௫) 

௯௧. 7வருவது தஇண்ணநீ வருக்தன் மாருதி 
தருகெறி தருமமே கோட்டத் 3தா ழ்கலன் 
அருமைய தன்றெனா வடிவ ஊங்கினான் 
இருபையுசக் *துடைப்பவ னேம்ப லெய்தினான். 

(இ-ள்.) (மரு து) வருவதென்பது நிச்சயம்: நீ வருக்தாதே:௮துமான் 

தருமமே வழிகாட்டக் தாமதியாதவளாய்ச் கொணர்வான்:(அவனுக்கு இத), 

அருமையானதன்று என்றுசொல்லி (ஜாம்பவான் ஸ்ரீராமபிரானுடைய) திரு 

வடி.சனில் வணங்கனொன்: (அதுசண்டு, தன்னை படைச் தாருடைய ஈல்வினை 4 

தவினையென்ற) இரண்டுவினைகளையும் போக்குபவனான (இருமாலின் ௮மிச — 

மான) ஸ்ரீராமன் மூழ்ச்செயடைந்தான்; (௪ - று.)--பி-ம்;:---1வருமது. கோட் 

டுர்,கணமும். 3தாழ்ச்கென். 4 து.றப்பவன். (cara) 

௬௯௨--அநுமான் மநந்துகொணர்் வானேன்பதை ரம்பினேனேன்று 

ஸ்ரீராமன் கூறுகையில் வடதிசையி லோவியேழதல். 

பொன்மலை மீதுபோய்ப் போக பூமியின் 

கன்மருர் அதவுமென் நுரைத்த 7கல்.லுசைக்கு 

3௮ன்வய மில்லையென் 3தயிர்ககன் தேனலேன் 

என்னலும் *வடஇசை 5யெழுக்த தங்கொலி, 

(இ-ள்.) மேருமலைக்கும் ௮ப்பாற்போய்ப் போகபூமியிலுள்ள ஈல்ல 

மருந்தை (அநுமான்) கொணர்வா னென்று சொன்ன கல்லஉழைக்குப் 

பொருத்தமில்லையென்று சர்தே௫க்கன்றேனல்லேன்என்று (ஸ்ரீராமன்) 

சொல்லுமளவிலே, அங்கே ஒடதிசையில் ஓலி எழுர்5த; (௭-.).-பி-ம்:- 

1ரல்லுரை. 3அன்மையம், அன்மயம். 3அயிர்க்கன்றேனரோ, ஆயிர்ப்புநீக்இ 

னேன். 4விசும்பிடை. 5எழுர் த தண்டொலி, எழுக்ததாண்டொலி, எழுந்த£ீட் 
டொலி, (௨௪௪௭) & 

௯௩. -பெநங்க ஈற்றுத் தோன்றுதல். 

* கடல்கிளர்க் தெழுக்துமேற் படரக் கார்வரை 
1 இடையிடை பறிக்துவிண் ணேற 2விற்றிடை : 

தடை3யில துடற்றுறு சண்ட மாருதம் 
வடதிசை *தோன்றிய 5மறுக்க 6முற்றதால்,



காண்டம். ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௧௯௯ 

(இ - ள்.) சடல்பொங்கியெழுச் அ(சரை)மீ துசெல்லவம், கார்.தல்கியமலை 

இடையிடைபதியுண்டு வானத்தி லேறவும், ஈடுவே இற்றுத் தடுச்சப்படு தலில் 

லாமல் வீசுன்ற சண்டமாருதம் வடதிசையிலே தோன்தியதனாலான கலக் 

கம் உண்டாயித்ற; (எ - று.)--சண்டமாருதம் தோன்றியது, அதுமான் 

வரும்விரைவினா லென்க, £ழ்ச்செய்யுளிற்கூதியபடி ஒலியெழுச்ததும் மேலே 

மீன்குலம் குலைதல்மு,தலியனவும் இதுபற்தியேயாம். பீ-ம்:---1இடைபறிச் 

துதிர. 2வீற்திடை. 3இலனுற்றுறு, இலதுடற்றுவ, இல்துத்றொரு. ‘aks 
தோர். 5மயகச்சம், 6வர்ததால், (௨௪௪௮) 

௯௫. நட்சத்திரக்கூட்டம் நிலைதலைநல்;தவியன நிகழ்தல். 

மீன்குலங் குலைக்துக வெயிலின் மண்டிலக் 
தான்குலைக் துயர்1மதி 2தழுவத் 3 தன்னுழை 
*மான்குலம் வெருக்கொள 5மயங்கி மண்டிவான் 
தேன்குலங் கலங்கிய நறவித் சென்றவால். 

(இ-ள்) ஈட்சத்திரக்கூட்டம் கிலைகுலைச் துசிக்தவும், சூரியமண்டலம் 

தான் நிலைதடுமாறி உயர்ந்துள்ள சச் இரனைச் தழுவவும், தன்னிடத்து [சச் திர 

னிடத்.து] உள்ள மான் திரண்டவெருட்சியை யடையவும், தேன்கூண்டிலே 

மொய்ப்பனவாய் நிலைகலங்கப்பெற்ற தேனினம்போல மேகம் (ஒன்றோ 

“ டொன்று) கெருங்9 மயங்ச் சென்றன; (௭- து.)--சறவுகலங்கயெ தேன் 
குலத்தின்என உருபு மாறுக: ௩றவு-தேன் கூண்டிற்கு, இலக்கணை. பி-ம்:-- 

1மழை. தேழுவித். 3 சண்ணமை, 4*வான். 5தெற்கு. 6சென்றதால்,. (௨௪௪௯) 

௯௫.--அநுமான் ஆசவாரித்தல். 

1வேர்்.த்துணர் தூரொடு விசும்பை மீச்செலப் 
பபோர்த்தன மலையொடு 3மரனு முன்புபோல் 
4 தூர்த்தன வேலையைக் காலின் ஜோன்றலும் 
ஆர்த்தன 5னனையவ 6ரரந்தை யாந்றுவான். 

(இ-ள்.) வேரும் பூங்கொத்தும் தாருடனே ஆகாயத்தின்மேற் சென்ற 

தீனால்(அவ்விடத்தை) மூடிக்கொண்டன: மலையும் மரனும் முன்புபோல் [சளன் 

சேதுலைக் சட்டியபொழுதிற்போல]சடலைத் தூர்த்தன; அநுமானும், அங்குள்ள 

ஸ்ரீராமன் ஜாம்பவான் விபீஷணன் என்பவருடைய துயரத்தைத் தீர்க்கும் 

பொருட்டு ஆரவாரஞ்செய்தான்; (௪-.ு.)--பி-ம்:--1வேர்த்துள, வேர் த்தன. 
போர்த் துள. 3மரனும்போவன, வானம்போல்வன,. 4*தூர்த்தனன். 5அனைய . 

வன். 6௮. (௨௪௫௦) 

௯௬--அநுமான் சேய்த பேரோவியின் வநணனை. 

மழைகளுங் கடல்களு மற்று முற்றுமண் 
1/உழையவும் விசும்பவு மொலித்தற் கொத்துள 
குழமீஇயின குமுறின கொள்கை 3கொண்டதால் 
*உழுவையின் சினத்தவ னார்தத வோசையே. 

(Q - ot.) புலிபோன் மெ த்தையுடையவனான அதுமான் ஆரவாரித்த 

இசையான2,--மண்ணினிட த. தலிருப்பனவும் விசும்பினிட,த் தனவுமாஇ



200 கம்பராமாயணம் யுத்த 

ஓலித்தற்குஏற்றனவான மழைகளும் கடல்களும் மற்றுமுள்ள எல்லாமும் 

(ஒன்றுரகூடியனலாய் ஒலித் ததன்மையைச் சொண்டது;. (௪ - து.) 

௮.தமான் செய்தபேரொலியான ௮, பூமியிலும் வானத்திலு மிருப்பன 

லாச ஓலிசெய்வன வான மேகம் கடல்முதலியயாவும் ஒன்றுதிரண்டு ஒலித் 

தாலெழும் ஆரவாரத்தைப்போல மிக்கிருக்த தென்றலாற: தற்தறிப்பேற்ற 

வணி. பி-ம்:--7உழைகளும் விசம்புமேலொலிதக்தொத்துள, உழையவும் 

விசும்பின்மேலொலிவந்தொத்துள. 3குழைஇயின. 3கொண்டன, சண்ட 

தால், 14உமுவையைகிகர்த்த வன். (௨௪௫௪) 

௯௭.--மநக்துமலையைக்கோண்டூவநம் அனுமானுடைய தோற்றம். 

1எறிதிரைப் பெருங்கடல் கடைய வேற்றதாள் 

செற்சடர் 2மக்தரக் தருதி சென்றென 

3வெறிதுகொ லெனக்கொடு விசும்பின் *மீச்செலும் 

உத£ீவலிக் கலுழனே யொக்துத் தோன் ஜீனான், 

(இ-ள்.) வீசுகின்ற திரைகளையுை _ய பெரியபா த்கடலைச் சடையும்படி 

(தேவதானவர்) அங்சேரித்த காலத்தில், (கநெருங்கியஓளியையுடைய wt st 

மலையைப் போய்ச் சொணர்வாய்”? என்று கட்டளையிட, (இவ்விடம்) வெறு 

மையானதுதானோஎன்.று (மச்தாமிருர்த இடத்தைச் கண்டவர்): சொல்லும் . 

படி (வேரோடுபெயர்த்துச்) கொண்டு ஆகாயத்தின்மீது செல்லுகின்ற மிச்ச 

வலிமையையுடைய கருடனையே யொத்து (மருந்து மலைபைபச் சையிலேச்தி 

யுள்ள) அதநுமான் தோன் தினான்) (er - று.)--தந்தறிப்பேற்றவுவமையணி. 

பி-ம:-1எதிசடர், எரிசுடர்.2மர்தமத்தருகுசென்றனன்,மக் தரக்திருசச்சென் 

றென. 3வெதிதுலகெனக்கொடு,. 4மேற். 5வகைக், ் (௨௪௫௨) 

௯௮.--இதுவும் அது. 
பூதலத் 1சரவொடு மலைக்து போனகாள் 

ததிய 2வென் திய றடற்,அ மூற்தத்தன் 
4ஏதமி லிலங்கையங் 5கிரிகொ டெய்திய 

தாதையு மொத்தன னுவமை 6 தாழ்க்கிலான், 

(இ-ள்.) பூலோகத்திலே ஆதிசேஷனோடு பொருதுபோனகாலத்தில்; 

(யாவரும்) சறப்பித் துச்கூறுற வெற்தியையுடையவனும் போர்செய்யவல்ல 

பெருவலிபடைத்தவனுமா௫, குற்றமற்ற இலங்கையிலே அழயெ இரிகூடமலை | 

யைச்கொண்டுலந்த தாதையாகிய வாயுபசவானையும் உவமையிற்பின்் வாவ் 

சாதவனாய் ஒத் தவனாயினான் (அல்வதுமான்) (எ - று.5--பி-ம்:---1அரசொடு 

மலிந்து. 2வென்தியேன்று, 3ஊற்றமுற்றதன். 4ஏதமிலங்கையங். 5கரம் , 

கொடெய்திய, இரியொடேர் இய. 6த.த்லொன். (௨௪௫௩) 

௯௯.--வந்தானேன்றுசோல்லுதற்தழன்னே அனுமான் வந்து 

அடியூன்றி நிலத்தைச் சேர்தல். 

தோன்றின 1ென்னுமச் சொல்லின் முன்னம்வக்து , 

“ஊன்றின னிலத்தடி கடவு ளோங்கறுன் -



காண்டம் ௨௩.--மரு த்துமலைப்படலம் ௨௦௧- 

வான் poll afer pg ache சூர்வர 
3ஏன்றில தாதலி னனும னெய்தினான், 

(இ-ள்.) (சடல்முதலியனகிலைகுலைச் கதையும் பெருங் காற்றும் பேரார 

வாரமுந் தோன்றியதையுங் சண்டு, அநுமான்) வந்திட்டானென்று (சாம்ப 

வன்)பேசிய அச்சொல்லுச்குமுன்னமே, வர்து நிலத்திலே (தன்)பாதம் ஊன் 
ஐப்பெற்று (அவ்விடத்தை) அடைந்தான், அநுமான்; வஞ்சகருடைய ஊரி 

லே வருவதற்கு உடன்படாததால், தெய்வத்தன்மையுள்ள ௮ச்தமருத்தூ 

மலையான து வாணில்தானே நின்றது; (௪- று.)--பி - ம்:---1என்பதோர் 

சொல்லின். வோன்றணி. *ஏன்றலவாதலால், ஏன்றலதாதலின். (௨௭௫௪) 

௧௦௦.--வாயுபகவான் பரந்தின்மீதுபட்டு வீசிச் சுக்கரீவன்ழதவியோசை 

ஆர் த்தேழமாறு சேய்தல். 

வந்தனன் மருந்தினை மருச்து வானவன் 
சிந்தையிற் பெருமகஇழ் சிறப்பச் சேர்ச்து நீஇ 
HEDIS தருக்கன்மா மகனொ டாயவர் 
வதந்திசைத் தார்.த்தெழும் வகைசெய் தானரோ, 

(இ-ள்.) வாயுபகவான் வந்து சிந்தையிலே மிக்சமகழ்ச்சி இறக்குமாறு 

அம்மருந்தைச் சேர்ந்துபொருக்தி, அந்தரத் திற்செல்பவனான சூரியனது 

- செர்தகுமாரனோடு பொருச்தியவரானமற்றைவீரரும்(உயிர்பெத்று)வர் இரை 

ச்சலிட்டு ஆரவாரஞ்செய்து எழும்படி செய்தான்; (எ - று.)---இச்செய்யுள் 

பலபிரஇகளி லில்லை. (௨௭௫௫) ' 

௧௦௧. யாவரும் உயிர்பேற்றேழதல். 

காற்றுவர் தசைத்தலுவ் கடவு ணாட்டவர் 

போற்றினர் 1விருக்துவர் இருந்த புண்ணியர் 
ஏற்றமும் பெருவலி யழகொ டெய்இஞர் 
கூற்றினை வென்று32 முருவுங் கூடினார். 

(இ-ள்.) வானுலகத்தவராற் போத்றப்பட்டவராய் விருச் தாகவச்திரு் 2 

புண்ணியவான்கள்,--(இறச்ததம்முடலின்மீ து)கரத்றுவர் த வீசுதலும்,(பிறகு) 
மேன்மையும் பெருவலியுடனே௮ழகும் பெற்றவராய் யமனைவென்று தம் 
முருவையும் கூடினார்கள்; (௪ - று.) 

பிரமாஸ்இரத்தனால் மரணம்கேரிட்டதுபற்றிச் சுவர்ச்சத்தையடைச் து 
வானவராற் போற்றப்பட்ட வானரர் மருர்துக்காற்றுப் பட்டவுடனே ஏத்ற 
மடைந்து வலிமுதலியவற்றைப்பெற்ற தம்முடலை மீண்டும் அடைசக்கதார்ச 
சளென்ச. பி-ம்: --/ரந்தவச்து. 3அழகும். 3தம்முயிரும், (௨௭௫௯) 

௧௦௨--அரக்கந் உயிர் பேறமைக்தம் வானார் உயிர் பெற்றமைக்குங் 
கார ணம். 

1 அரக்கர் த மாக்கைக ளைழிவி லாழியித் 

கரக்கமற் ஜொழிந்தன லொழியக் கண்டன 
* 26
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மரக்கல மு.தலவு முய்க்து வாழ்க்தன 
குரக்கெ *முய்ந்தது கூற வேண்டுமோ. . 

(இ-ள்.) அரக்கருடைய உடல்கள் அழிவில்லாதசமுத்திரத்திலே 
(எறியப்பட்டு) அமிழ்ச்ததனால் (உயிரைப் பெருமல்) உயிர்கீல்யெபடியேயிருச் 

தன: (இலவை)தவிரச் சாணப்பட்டனவான மரக்கலம்முதலியனவும் உய்ச் து 

வாழ்வுபெற்றன: கு.ரக்ெம் உய்ர்ததுபற்திச்கறவேண்டுமோ? (௭ - று.)-- 

ஒழிக்தன-மு.ற்று, மரச்சலம் - மரக்கலத்இவிருக்த உயிர்கீங்கெய்வுட லென்ன 

லாம். அரச்கருடல்களைக் சடலி லெறியுமாறு இராவணன் மருத்தனுக்குச் 

சட்டளையிட, அவன் அ௮ங்கனமே செய்தன னெனச் $ழ்ப்படலத் துக் கூறப் 

பட்டது, மற்று-வினைமாந்து. பி-ம்:--7 அரக்கர்கள். 3அரச்கராழியில், அளக்க 

ராழியில். 3கரச்சலுற்று, சரக்கவற்று, 4உற்ற து. (௨௭௫௭௪) 

௧௦௩.--இலட்சுமணன் உயிர் பேறுதல். 

கழன்றன நெடுங்கணை 1கழன்ற புண்கடுத்து 

3அ௮ழன்றன குளிர்ந் தன வங்கஞ் செங்கண்கள் 

சுழன்றன வுலகெலார் *தொழு த 5தொங்கலின் 
6குழன்றெழும் குஞ்சியா ?னுணர்வு கூடினான். 

(இ-ள்.) நெடியகணைகள் (இலட்சுமணனுடைய உடம்பைவிட்டுச்) கழன் 

றன: கழன்றதனால் தோன்றிய புண்கள் கடுப்புச்கொண்டு எரிந்தவை, 

. குளிர்ச்துவிட்டன; உடம்பிலே செக்நிறக்கண்கள், சுழலத்தொடங்ெ; உல 

கெலாம் தொழுவன வாயின: மாலைபோலக்குழ.ந்சகொண்டு தோன்றுகின்ற 

மயிர்முடியையுடைய இலட்சுமணன் உணர்வு கூடப்பெத்றான்; (௪ - து.)-- 

பி-ம்:--1கரந்த. 2அழன் தில. 3சுழன் தில. *தொழுவ. 5 ஒங்கலை. 6குழன் றபூங். 

9உணர்வுங். 

௧௦ இணி களக் எழதக். 

யாவரு 1மெழுந்தன சார்த்த வேழ்கடல் 

தோழ்வரும் பேரொலி 3செவியிந் சார்தலும் 
தேவர்கள் வாழ்த்தொலி கேட்ட செங்கணான் 

4யோககீங் கனனென விளவ லோங்ூனன்.. 

(இ-ள்.) எழ்சடலும் தாழ்தற்குக்சாரணமாய் (வானரவீரர்) யாவரும் 

உயிர்பெற்தெழுக்து ஆரவாரித்த பேரொலி (தன்)செவியிற் பட்டவுடனே, 

"தேவர்கள் வாழ்த்துகின்ற ஒலியைக் கேட்ட செங்கணானாயெ இருமால் யோச 

நித்திரையினின்று நீங்கியெழுக்தான்போல, இளையபெருமாள் எழுர்து கின் 
ரான்; (௭ - து.)_-பி-ம்:--1எழுச்தவரேத்.த, எழுச் துவந்தார்த்த, apt gor" 
ரேத்த. தோவரும். 3செவியைச். *ஏவம். (உஎடுக) 

௧௦௫---௫ராமன் தம்பியைத் தழவுகல். 

ஓங்கிய தம்பியை” யுயிர்வந் அள்ளுத. 
விங்யெ தோள்களாந் நழுவி வெக் ஆயர் 

(௨௭௫௮)



காண்டம் &.௩்..-மருத்துமலைப்படலம் ௨௦௩ 

நீங்னெ னிராமனு முல 1னின்றில 

தீங்குள தேவரு மறுக்கஞ் 2சத்இஞர். 

(இ-ள்.) உயிர்வர்து உடம்பினுள்ளே பொருச்தியதனால் எழுக்த தம்பி 

யை (உவகையாஜ்)பூரித்த தோள்களினால் தழுவி, ஸ்ரீராமனும், (தன) 

கொடியதுயர். நீங்சப்பெற்றான்; தேவரும் (தம்பசைச்) கவலையொழியப் 

பெற்றனர்: தோன்றிய தீங்கும் உலூல் நின்தில; (எ - று.)--உளஎன் 

பதை ₹தீங்கு? என்பதனோடு இயைக்காமல் அமுதமுண்டதனாற் சாவாம 

லிருப்பவராதலின், *உளதேவர்”என்றா ரெனினுமாம். பி -ம்:--1நின்ற 

வர், நின்றுள. 2 தீர்ந்தனர். (௨௭௪௬௦) 

௧௦௬.--அரம்பையர்ழுதவியோரின் மகீழ்ச்சிச்சேயல். 

அரம்பைய 1ராடின சமுத வேழிசை 

ஈரம்2பியல் 3கன்னர முதல *கன்மையே 

நிரம்பின 5வுலகெலா முவகை கெய்விழாப் 
6பரம்பின முனிவார் வேதம் பாடினார். 

(இ.-ள்.) அரம்பையர் ஆடினர்: ஈரம்பினாலியன்ற இன்னரம்முதலிய 

இசைச்கருவிகள் இனிதாக அமிழ்தம்போலிணிய ஏழிசை நிரம்பப்பெ.த்றன: 

" உலகமுழுவதும் உவகைக்குஅதிகுதியாச கெய்யாடல் திருவிழா பரவின: 

முனிவரர் வேதம்பாடினார்; (௪ - று.)---ஒருபிரதியில் *ஓங்கெ?? (௧௦௫) என்ற 

தன்பின் “உர் இன?? (௧௦௮) என்ற செய்யுளும், அதன்பின் இச்செய்யுளும் 

உள்ளன. பி-ம்:--1வாழ்த்தொலி.3அயர், அயில்.3இன்ன ரர்முதல்வர்.*சா ஹு. 

நாதமே. 3உலசென. விரும்பின முனிவரும். (௨௪௬௪) 

௧௦௭.--அப்போது வேதம்ழதவின ஆர்த்தல். 

lGa shor mi geo வேக வேதியர் 

பபோதநின் முர்த்தன 3புகழு மார்த்தன 

ஓதநின் மூர்.த்தன *வோத வேலையிற் 

சதகின் ரார்த்தன தேவர் 5சந்தனை. 

(இ-ள். வேதங்கள், (மகழ்ச்சியோடு)கின்று ஆரவாரித் தன;வேதம்வல்ல 
வேதியரின் ஞானமும், (மூழ்ச்சியோடு)கின்று ஆர்.த்தன; புசழ்களும், அர்த் 

தன: கடல்களும், (இளர்ச்து)கின்று ஆர்த்தன; தேவர்களின்மனமும், நீர்ப் 
பெருக்சைக்கொண்ட கடலைப்போலக் குளிர்ச்சிகொண்டுஆரவாரித் தன? 

(௭-ஐ.)--புசழார்த்தல்-புகழ்பலராலுஞ்சொல்லப்படுதல், பி-ம்:--1வேதகின் 
SOs seni வேதவேள்வியர். தோதைரின்றார்த் தவன். 3தருமம்பூத்தன. *ஒத 

முள்ளுறச். 53ஆர்த்தனர். (௨௪௬௨) 

௧௦௮:--பிரமாஸ்திரம் ஸ்ரீமாமனை வலம்வந்து வணங்கித் தன்னீடத் 
சேர்தல். 

1உ௫்இன பின்காலை 3யொழிவி லுண்மையும் 

தந்தனை 3கீயது நினக்குச் சான்றெனாச்



5 of கம்பராமாயணம் யுத்த 

சுந்தா வில்லியைத் தொழுது: சூழவக் து 
அ௮ர்தணன் படையுகின் 4றகன்று போனதால். 

(இ-ள்.) கொலை நீங்னெபின் [யாவரும் உயிர்பெற்றெழுர் தபின்], 

பிரமாஸ்இரமும், அழகய வில்லாளியான ஸ்ரீராமனைச் சூழவக்து தொழுது, 

எதிர் கின்று ரீ ஒழிவில்லாத சத்.தியத்தைத் தந்தாய்;: அது கினக்குப் பெரு 
மையே”என்றுசொல்லி, மறைந்து போயித்று;(௪-று.)--இச்செய்யுள் சிலபிரதி 

களில்வேதகின்ருர் த்தன??(௧௦௪)என்றதன்முன் உள்ள து. பீ-ம்:--1உர் இனை 

பின், உய்ச்தனனிணிக். 2ஓழிவ துண்மையுச்தர்தனன். 3இனையது. 4அயர்ச் த. 

வேறு, 
௧௦௯.--ஸ்ரீராமன் அநூமானைத் தழவுதல். 

1ஆய கோலையி னமா ரார்த்தெழக் 

3 தாயி னன்பனைத் தழுவி னான்றனி 

aru கன்பெருக் * துயர காமறத் 
5தூய காதனீர் துளங்கு 6கண்ணினான். 

(இ-ள்.) அப்போது ஒப்பற்ற தலைவனான ஸ்ரீராமன்,_மிக்சதுயரம் 

பேரும் அற்றதாயொழியவே,பரிசுத் தமான அன்பினால் நீர்ததும்புசன். உ சண் 

சளையுடையவஞனாய், தாய்போல் அன்புடையவனான அ௮.நுமாணை அமரர் (மூழ்ச் , 

இயொல்) ஆரவாரித்து எழாகிற்க, ஆலிங்கனங்செய்து கொண்டான்; (௪-று.)-- 

நீர் - மடிழ்சக்சண்ணீர். பி-ம்:--1அயின, கோலைவாய்.. 3தாயினும். 4துயர 
சன்று, துயர்காளும். 5 தூயவர்; தூயினன். 6கண்ணினார். இங்கனம் பாட 

பேதமுள்ள பிரதிசளிலெல்லாம் அடுச்தபாடலின் முதலில் தான் வேறு. என்று 

உள்ள தூ. (௨௭௪௬௪) 

௧௧௦ தன்னைத் தோழத அனுமானுக்த ஸ்ரீராமன் பின்வருமாறு கூறுத ல். 

எழுது குக்குமத் இருவி னேந்து கோடு 

உழுத மார்பினா ௭௬9 யுள்ளுறத் 
1தழுவி நிற்றலுந் தாழ்க்அு தாளுறத் 
தொழுத மாருஇக் இனைய சொல்லுவான், 

(இ-ள்.) (கோலமாக) எழுதிய குங்குமச்சார்தைக்கொண்டதாய்ச் சதை 

யின் சாயா தமுலையினுச்சியினாலே உழப்பெத்ற மார்பையுடையவனான ஸ்ரீரா 
மன், மனமுருஅழுர்த அணைத்துநின்றவளவில், பாதங்களிற்பொருச் தப் 

பணிர்துதொழுத வாயுகுமாரனுக்கு இவ்வார்.த்தைகளைசக் கூறுவானானான்; 

(எ- அ.5--ஸ்ரீராமன் கூறுவதை மேல் கான்குசவிசளிற் சாண்க..பி - ம்:-- ‘ 

1 தழுவியுற் தலும். 2இனியசொல்லினான். (௨௪௬௫) 

௧௧௧.--நான்குகவிகள் - கருதோடர்: ஸ்ரீராமன் அநுமானைப் 

புகழ்ந்து வாழ்த்தியதைத் தேரிவிக்கம். 
முன்னித் ரறோன்றினோர் முறையி 1னீங்கலாது 
என்னிழற் றோன்றிய துயரி னீறுசேர்
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காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ் 2.08 

மன்னிற் றோன் நினோ மூன்ன மாண்டுளோம் 
நின்னிற் ரோன் நினோ நெறியிற் னோன் றினாய், 

(இ- எ.) மூன்னே(எங்குலத் அப்)பிறச்தாருடைய முறைமையிணின்று 

நீங்காமலிருச் து என்னால் தோன்றிய துயரினால் மரணத்தையடைக்த [என் 

பிரிவினால் இறர்தவனான] தசரதமன்னவனிடத்துரின்று முன்புபிறந்த நாங் 

கள், (பிரமாஸ் தரத் தனால்) மாண்டுபோனோம்: (பிறகு), ஈன்னெதியிலேயே 

(௪டர் துகொண்டு)விளல்குபவனே! உன்னிடத்தினின்று (மீண்டு) தோன்றின 

வரானோம்; (௪-ுறு.)---பி-ம்:--18ீங்சலா, கின்திலாது, நீங்கலான். 2மூதல. () 

௧௧௨. அழியுங் காற்றரு 1முதவி யையனே 
மொழியுக் காற்றரு 3முயிரின் முற்றுமே 
பழியுங் 3காத்தரும் பகையுங் காத்தெமை 
வழியும் *கா தீதனை 5மறையுங் டகாத்.தனை, ' 

(இ-எ்.) ஐயனே! சொல்லுமிடத்த, (உயிர்) அழியுங்காலத்திலேசெய் 
இன்ற உதவியானது, தருகின்ற உயிரினால் [உயிரைப் பதிலுக்குச் கொடுத்த 
லால்]தான் ஈடுசெய்த தாகுமோ?(8எம்முயிரைக் கொடுத்ததன்மூலம்)பழியும் 
(எமச்குவரவொட்டாமல்)தடுத்,த, அரியபகைவரையும் (களர்ச்சிகொள்ளா 7) 

அழிக் திடும்படியடச், எம்மைச் குலத்தோடும் காத்தாய்; (இம்மூலமாக) 
வேதமார்ச்சத்தையும் நிலைகிறு த் திஞய்; (௪ - 2.) , 

ஸ்ரீராமலட்சுமணர்க்குத் தீங்குநேரின் பரதன்ரமு கலியோரும் இறப்பது 
திண்ண மாதலால் சூரியகுலமே காசமுறும்: அவ்வாறு போகவொட்டாமற் 
செய்தா யென்பான் *வழியுக்சாத்தனை? என்றான். இணி, அரக்கர்கசப்பது 
இிண்ணமாதலால், மறையும் சாச்சப்பட்டனவாகு மென்க. பி-ம்:-1உதவிக்கு, 
உயிரின்முற்றுமோ, உயிரும்காத் தனை. சாத்தனை..., சாத்தனபகையுங்காத் 
தனை. *காத்துகம், 5மரபும். 6arg sé. (௨௪௬௭௪) 

௧௧௩. 1 தாழ்வு மீங்கறைப் பொழு 2தக்கதே 
வாழி யெம்பிமே லன்பு 3மாட்டலால் 
ஏழும் *வியுமென் பகர்வ 5தெல்லைவாய் 
ஊழி காணுடீ யு.தவி னயரோ. 

(Q - ள்.) என்தம்பிமேலுள்ள அன்பை நிலைகிறு க் இக்சாட்டிய தனால், 
இப்போது ஒருசணப்பொழுது(எங்கட்குகேர்ச்த) காழ்ச்சியும் திகு. தியானதே; 
(வாணாஸணோடிருந்து) யுகார்தசாலத்தையும் சாணவல்ல நீ S45 காலத்தில் 
உதவினாய்; (அவ்வாறு தீச்சசமயத்தில் நீ உதவாவிட்டால் கான்), என் சொல் 
அவது? இச்தஏமுலகங்களுமே யழிந்திருக்கும்; (௪ - ௮.)--பிரமாஸ்திரத்இ 
னால் இலட்சுமணன் இழறைப்பொழுது உயிர்நீங்கெதும் சான் அன்னானி 
டத்அுச்சொண்ட அன்பைக் சாட்டஇடனான தால்தக்சதேயென்றுகூதியஇ, 
'குற்றமுள்ளஒன்றை ஒருகற்குணத்தைச்சண்டுவேண்டுவ தாய வேண்டலணி. 
யாம்:இது,வடமொழியில் அதுஜ்ஞாலங்காரமெனப்படும், எல்லைவாய்-புகார்த 
காலத்தில், ஊழி காணும்-பிரளயத்தைச்சாணப்போடின்.ற, & என்று உரைப்



5.௦௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

பாருமுளர். வாழி-௮சை. பி-ம்:-1தாழ்விலிங்கு, தாழவீங்கு. தோழ்த்ததேல். 
சீமாட்டிவான், மாட்டலான். 4வீமும், 3எல்லைகாள், எல்லையின். 6ச௩ண, நீ, 
காலமும். . ட டன். (௨௪௬௮) 

௧௧௪. இன்று வீகலா தெவரு மெம்மூடன் ' 
நின்று 1வாழுமா நெடி. நல்கினாய் 
ஒன்று மின்னனோ யு.றஇ லாதுகீ 
என்றும் 2 வாழ்தியா லினிதெ னேவலால். 

(இ-ள்.) (இச்திரசத்து பிரமாஸ்இரத்தைத் தொடுத்த) இன்றையதினம் 
எவரும் உயிரொழிர்திடாமல் எம்மோடும்கின் று வெகுகாலம் வாழ்ச்சபெறு 
மாறு பேருதவிபுரிர் தாய்;(இவ்வாறு உதவிபுரிர் த)8ீ, துன்பம்விளைத்தற்குஉரிய 
கோயொன்றும் உறாமல்' என்னேவலினால் இணிதாக -என்றும்வா2லாய் (என் 
றான், ஸ்ரீராமன்); (௭ - ஐ.)--பி-ம்:--1வாமுகாள். 3வாழுவாயினிதின். () 

௧௧௫,--மற்றையோநம் அநுமானைத் தோழதுவாழ்த்துதல். 
மத்தை யோர்களு மனுமன் 1வண்மையால் 
பெற்ற வாயுளார் பிறந்த காதலார் 
சுற்று மேயினார் தொழுது Sar tp Bent 
உற்ற வாறெலா மூணரசக் *கூறினான். . 

(இ-ள்.) மற்றையவரும், அதுமானுடைய உதாரகுணத்தினால் பெற்ற 
வாழ்காளையுடையவரும் [பிழைத்தெழுர்தவரும்], (அதுமானிடத்துத்) தோன் 
தியஅன்புடையவருமாகி, (அவனைச்)ச.ற்திலும் பொருர்தியவராய்த் தொழுது 
வாழ்த்தினார்கள்: நிகழ்ச்த நிசழ்ச்சகளையெல்லாம்(அவர்கள்)தெரிச் தகொள்ளு 

மாறு (அவ்வநுமான்) கூறினான்; (௪-ற)--பி-ம்:-.1வன்மையால்.3மேவினார், 
எய்.தினார். 3வாழ்.த்.தினார்க்கு. *கூ தினார். (௨௭௭௦) 

௧௧௭.--சஞ்சீவிமலையைத் திருப்பிக்கோ ண்டூவைத்திடூமாறு சாம்பவான் 
அநுமானுக்குக் கூறுதல். ் 

உய்த்த மாமருக் அதவ 1வொன்னலார் 

பொய்த்த Rie sur Ap ze பொய்க்குமால் 
மொய்த்த குன்றையம் 3மூல மூழைவாய் 
வைத்து மீடியால் வசம்பி லாற்றலாய். 

இதுவும் அடுத்த கவியும் - ஒருதொடர். ட் 

(இ-ள்.)எல்லையில்லாத வல்லமையுடையவனே !(8)கொணர்ச்தமஹெள 
ஷூதம் உதவிபுரிவதால் பொய்த்தசர்தையையுடையரான (ஈம்) பகைவர் உயி 
ரொழிதலும் பொய்த்துவிடும்: [இம்மலை இங்குத்தானேயிருப்பின், ஈம்பகை 
வரும் உயிர்பெ.ந்றெழுச்திடுவரென்.றபடி]; (ஒவ;இிகள்) கெருல்யுள்ள இம் 

* மலையை ௮துஇருக்த முன்னையஇடத்தில்கானே வைத்த மீண்டுவ்ருவாயாக:. 
(எ - று.)--வரம்பிலாந்றலாய் - சஞ்சீவிமலையைக் கொணரரவும் இரும்பச் 
கொண்டுபோகவும் வல்லமையுடையாய் நீ THAT HO: கநத்துடையடை



காண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் ௨௦௭ 

கோளியணி. மூழை-முழை: பள்ளமான இடம். பி-்:--1 ஒன் றலாப்.உ போக் 

குமால், போகுமால். 3மூலஷூழிவாய், மூலஷழின்வாய். (௨௪௪௫) 

௧௧௭--அனுமான் சஞ்சீவி மலையை மீட்டுங் கோண்டுசேல்லுதல். 

என்று 1சாம்பவ னியம்ப வீதரோ 
நன்று சாலவென் 3ஜொென்று காழிகைச் 
3சசன்று மீள்வனென் 4றுணர்ர்து தெய்வமாக் 
குன்று 5தாங்கியக் குரிசில் போயினான், 

(இ-எ்.) என்று சாம்பவான்சொல்ல, (இவன் சொன்ன) இது மிசவும் . 

ஈன்று” என்று சொல்லி, ஒருகாழிகையித் போய்மீண்டுவருவேனென்று மனத் 

தித்கரு.தி, பெரிய(௮.2்) தெய்வமலையைஎடுத்.துக்கொண்டு YES அண்களிற் 

Apis அறுமான் போயினான்; (௭ - து.)--பி-ம்: _1 சாம்பனாண்டு, 3உவர் 

தொர், உவந்து, 3ஒன் தி, ஒன் தில்.4எழுக் து.5தாங்கெ.ஒருபிரதியில் மநத்துமா 
மலைப்படலம்முற்றும் என்று உள்ள து. (௨௪௪௨) 

மநத்துமலைப்படலம் மற்றிற்று. 

அதிகாயன்வதத்திற்தப்பின் இதுவரையிலுழள்ள படலங்களின் 
சரித்திரம் ஸ்ரீவான்மீகத்திற் கூறியவகை வநமாறு:--இராவணன் புத்திர 
சோகத்தினால் தன்இல்லத்தில் செட்டுயிர்ப்பெதிர்தவண்ணமிருச் தானாக, 

துயரத்தில் ஆழ்ச்திருக்கும் அவ்விராவணனைப் பெருவீரனான இக்திரசதத, 
அடைந்து “இச் இரசித்து இருக்கையில் நீ துயரமடையலாமோ? என்னுடைய 
கூரியபாணங்களினால் மாத்ராரை இதோ தொலைத்துவிடுகன்றேன்: நீ சவலை 

யத்றுஇருப்பாய்"என்றுகூஜி அவனைத்தேந்தி அந்தத்தந்தையினிடத்து வாழ்த் 
அச்சளைப்பெற்றுக்சொண்டு போர்ச்களத்துக்குச் சென்றனன். அவனைச் 
தொடர்ந்து புகழ்ச்தவண்ணம் மிகப்பல அரக்கர் பலவகைப்படைச்சலங்களை 
யேர்திச்சென்றனர். அப்போது இச்இரசத் த ௮க்தப்போர்ச்சளத்தில் இவ்விய 
சதம்பெறுதற்கு ஓமஞ்செய்யக்கருதி அரக்கர்களைக் சாவல்வைத்து ஆயுதங் 
களை காணலாசவும் தானிக்கட்டைகளைச் கமித்துச்சளாசவும் தோமரங்களை 
பரிஸ்தாணமாகவுஞ்செய்து, இரும்புஸ்ருவத்தையுவ்கொண்டு கருகிறமுள்ள 
ஆட்டின்கழுச்தை யறுத்து ஓமஞ்செய்தான். ௮வன் ஈச்த ஹவிசை அக்னி 
புருஷன் நேராகவந்து பெற்றுக்கொண்டனன். அக்னியில் வெற்தியைத் 
தோற்றுவிக்கும் அடையாளங்கள் காணப்பட்டன. அப்பொழுது இச்திர௫த்து 
பிரமாஸ் இடுத்தையழைதச் த, ௮ர்தஅஸ்இரத்தினால் தனது தேர் வில் முதலிய 
எல்லாவற்றையும் அபிமச் இரித்தனன்: பின் வில் அம்பு கத்தி தேர் குதிரை 
பாசன் முதலியவற்றை ஆங்குப்பெற்று ஆகாயத்திற்சென்று மறைச் சனன். 
அப்பால் அ௮ரக்சச்சேனை சளர்ர்து பலவகைப்படைச்கலங்களால் வானரசைனி 
யத்தைத் தாக்கற்று, இர்திரசித்தும் வானத் திலிருக்சபடி பலவசைப்படைச் 
கலங்களால் தாக்கினான். வானரங்கள்ஒன்றுகூடி எதிர்த்தும் இக்இிரசித்தின் 
பாணவேகத்தைச் தாங்சமாட்டாது பறச்துபோயின. சிலவான£த் தலைவர்கள் 
தம்முயிரின்மீ து ஈசைகொள்ளாது இச் இிரசித்தை யெதிர்த்தனர்: அங்ஙனம்



௨௦௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

எதிர்த்த கர்தமாதனன் நீலன் ஜாம்பவான் சுக்கிரீவன் ௬ஷபன்: அங்கதன் 

முத்வியோர்மீது இக்திரசத் அம்புகளையும் பலவகைப்படைகளைய்ம்பொழி 

5.து அவர்களை மூர்ச்சிக்கச்செய்தனன். . சிலர் தலையைத்தூச்க வானத்தைப் 

பார்த்துக்கொண்டேயிருந்து சண்கனில்கூரிய அம்புகள் விழப்பெற்று ஒருவர் 

மீ துஒருவர்சாய்ச் தூ விழுக் தனர். ஹநுமான் சுக்கிரீவன் அங்கதன் கர்தமாத 

னன் ஜாம்பவான் ஸ-ஷேணன் வேகதர்மி மைந்தன் தவிவிதன் நீலன் 

sana cr anor கோழுூசன் சேஸரி ஹரிலோமன் வித்யுத்தம்ஷ்ட்ரன் 

- ஸூர்யாகசன் ஜ்யோதிர்முகன் ததிமுசகன் பாவகாக்ஷ்ன் களன் குமுதன் 

முதலிய வானரத்தலைவர்களனைவரையும் இசர்இரசித்து பிரமாஸ்திரத்தி 

னால்அபிமக்திரித்த ஈட்டிகளாலும் சூலங்களாலும் அம்புகளாலும் இமிசித்த 

னன். அங்கனம் வானரரைவருத்தியபின் இராமலஷ்மணர்மீது அச்தப் 

பாணங்களை விடுக்சலானான், அப்போது மஹா தரனான ஸ்ரீராமன் ல 

மணனைப்பார்த்து £லஷ்மணா!இர் இரசித்து பிரமாஸ்திர.த்தைச் சைச்சொண்டு 

வானரர்களைவீழ்த்தி ஈம்மீதுபாணங்களை விடுச்சின்றான். பிரமதேவனுடைய 

வரம௫ூமையால் தன்னுடல் சண்ணுக்குத்தெரியாதபடி வானத்தில்போர்புரி 

யும் இவனைச் கொல்வது எப்படி? இச். தஅஸ்.இிரத்துக்கு உரியதேதவதையின் 

மூமை எண்ணுதற்கு௮ரியது. நீ என்னுடனே மனக்சலச்சமின்ஜி இந்தப் 

பாணங்களைப் பொறுத்திருப்பாயாக, காம் இக்தப்பாணங்களால் மூர்ச்சித் : 

தூத் தரையில்வீழ்ச்தமையைக் சண்டவுடனே இர்இரசிக்து ஜயலஷ்மியை 

யடைந்து இலங்கைக்கு மீளுவான்: இதுதிண்ணம்'என்றனன். அவ்வண்ண 

மே இச்திரசித்தின்௮ஸ்.இரத்தினால் இராமலஷ்மணர் மூர்ச்சித் தூவிழ, இர்திர . 

இத்து மடுழ்ந்து சர்ச்சித்து ஈகர.த்.திற்குட் சென்றான். அப்பால் விபீஷணன் 

வான ரசைனியங்களெல்லாம் ஒடுங்கியிருப்பதுசண்டு நீங்கள் ௮அஞ்சவேண் 

டா: இராமலஷ்மணர்கள் பிரமதேவனைச் கெளரவிக்கும்பொருட்டு உயிரற்ற 

வர்போலக் டெக்கன்றனரேயன் தி வேதில்லை!என்றனன். அதநுமான் (பிர 

மாஸ்இிரத்தைக் கெளாவித்தற்காச ஒருமூகூர்த்தசாலம் உயிரற்று ற்போவி 

Gig பின்பு அஸ்திரத்தினின்று, விடுவிச் அச்சொண்டு :இக்சவானரசேனை 

யில் எவர் உயிரைவைத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்களோ, அவர்களைச்சமாதா 

னப்படுத்துவோமென்றுசொல்லி, விமீஷணனுடனே கொள்ளிச்சட்டையைச் 

சையிற்கொண்டு கையோயும்கால்போயும் மூத்திரம்விட்டிக்கொண்டும் 

வீழ்ச்துடக்கும் வானரவீரர்களெல்லாம் பாணங்களாற்பீடிச்சப்பட்டிருப்ப 

தைச் சண்டனன். அப்பால் அவ்விருவரும் ஜாம்பவானைச் தே_லாயினர்; 

விபீஷணன்வயதுமுதிர்ர்து பாணங்களாற் பொத்தப்பஃ்டு வீழ்ச் திருக்குஞ் 

சாம்பவானைக் சண்டு அவனருகேசென்று (பெரியோனே! மீ. உயிருடனிருச் 

இன்றாயோ?என்று வினாவினான் .ஜாம்பவான் கண்விழிச் அுப்பார்ச்சகமுடியாமை 

யால் குரலினாலே 'விபீஷணணைச் சுண்டு, அநுமான் உயிரோடு இருக்கன் 

ருனா??என் றுவினாவிஞன்.சாம்பவான் மொழிச் ததுகேட்டு விபீஷணன் வியப் 

புற்று இராமலஷ்மணர்களையும்கூட வினவாமல் அனுமானிடத்து இவ்வளவு 

பேரன்பு வைத்துவினவச் காரணம் என்? என்றான். ஜாம்பவான் *அம். தஹ. 
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காண்டம் ௨௩.--மருத்தமலைப்படலம் ௨௦௯ 

மான் ஒருவன்மாத்திரம் பிழைத்திருக்தால், மற்றையாவரும் இறதச்திடினும் 

1 அஞ்சவேண்டுவதில்லை: ௮௨ன் ஒருவன்இல்லாவிடின் யாவரும் பிழைத்திருப் 

.. பினும் இதக்தவர்போலவேயாவோம்: அவனுடைய திறமை ௮.த். துணைபாராட் 

டத்தகுந்தது? என்றான். அப்பால் அநுமான் ஜாம்பவானைக் இட்டிவணங்கி 

னன். அதுமான்குரலைக். கேட்டதும், ஜாம்பவான் உடலெக்கும் அம்புகளாற் 

பொத்துண்டிருப்பினும் பு.தப்பிறவியெடுத்தான்போலாயினான். 

பின்னர் சாம்பவான் அதுமானைப்பார்த்து *பெருந்திறலுடையோனே! 

இர்த அறுப.துகோடி சேனையும்பிழைத்தெழுவ.து உன்வசத்திலுள்ளது:உற்ற 

சமயத்தில் உன்னைப்போன்று பராக்கிரமத்தைக் காட்டக்கூடியவர் வேறு 

எவருமில்லை.8இக்தராமலஃஷமணர்களையும் வான ரசைனியங்களையும் சல்வியச் 

இர்க்து இணிதிருச்சச்செய்வாய்.அ௮நுமானே (8 ஆகாயத்தில் வெகுதாரஞ்சென்று 

இமாலயத்திற்குப் போகவேண்டும். அப்பால் ஸ்வர்ணமயமான ருஷபமென் 

னும் மலையையும் கைலாச?கரத்தையும் காண் பாய். அவ்விரண்டுசகொங்களின் 

இடையில்தான் ஸஞ்ஜீவிசி முதவியஒஷதிகளையுடைய ஒஷதிமலைஇருக்கன் 

DB BE SROR G5 ter 6057 ணர்ச்அவானரர்களைப்பிழைப்பிப்பாய்' என் னன். 

அதுகேட்டுப் பெரும௫ழ்ச்சியடைந்த அறுமான் ௮ந்தச்சாம்பலான்சொற்படி 

யே செல்லக்கருஇப் பேருருவங்கொண்டு வானத்தில் தாவிப்பாய்ந்து இமால 

யத்தை யடைந்தனன். அங்கே அதுமான் மஹரிஷிகளின் ஆஸ் ரமங்களும் 

பிரமகருகமான பிரமகோசமும் இந்திரன்வச்சராயுதம்பெற்ற இடமும் 

குபேரஸ்தானமும் முதலியன கண்டு, சுவர்ணமயமான ருஷபபர்வதத்தையும் 

கைலாசபருவதத்தையும் அவற்தினணிடையே ஓஷதிமலையையும் சண்டனன்: 

அம்மலையைச் சண்டதும் ஸஜ்வகரணிமுதலியதவஷஇிகளைத் தேடிப்பார்க்க, 

அவை அதுமானுக்குப் புலனாகாதுமறைச் தன.அதுமான் சினந்து அச் தமலை 

யைப்பார்த்து, $இசாமகாரியத் தில் தயைகாட்டா திருக்கன் னையே: நீ இப் 

படியிருப்பதேன்? கான் என் தோள்வவிமையால் உன்னையேபதித்துச்கசொண் 

டுசெல்கின்றேன்பார்? என்றுசொல்லி, அ௮ர்தமலையை வேரோடுயேர்த்துக் 

கொண்டு 'இல்ங்கையிற் போர்க்களஞ்சேர்ச் தான். சேர்ந்ததும் ௮ம்மலையிலுள்ள 

மூலிசைகளின்காத்றுப்பட்டமாத்திரத்தில்யாவரும் உயிர்பெற்தெழுச் துபேரா 

ரவரரஞ்செய்தனர். வெளிக்கு த்தெரியாதிருக்கும்பொருட்டு,இறர்.த அரச்சர் 

களை அவ்வப்போது சடலிலிடுமாறு இராவணன் சட்டளையிட்டிருர் த.தனால், 
அரக்கர்எவரும் உயிர்பெற்றெழுக்தாரில்லை. அதுமான் அம்மலையைத் திருப்பிக் 

கொண்டுபோய்ப் பின்பு இருக்தவிடத்தில்வைத்திட்டு மீண்டுவர்தனன். 

பிறகு சுக்ரீவன் தன் தம்பி கும்பசர்ணனும் அ.இசாயன்முதலிய மக்க 

டஞம் மாண்டனராதலால், இராவணன் இப்போது போருக்குவாரான்: ஆகை 

யால் வல்லமைவாய்ந்த வானரர்கள் மதிலைக் சடச்து இலங்கையில் தீ வைக் 

சட்டும்என்றுசட்டளையிட்டான்; ௮ச்தக்சட்டளையின்படியே. வானரர்கள் 

அவ்விரவில் இலங்கையையெரிக்சலாயினர். இலங்சையையெரித்துச்சொண்டு 

அச்தப்புரத் துக்குஅருஇல் வானரர் அணுகுவ துகண்டு சீற்றம்விஞ்சியவனாய், 

இராவணன், :கும்பசர்ணன்புதல்வரான கும்பநிகும்பர்களை பூபாட்சன் 
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௨௧௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

சோணிதாட்சன் ப்.ரசங்கன் சம்பனன் முதலியஅரச்சவீரருடன் செல்லுமாறு 

சட்டளையிட்டான். அந்தச்கட்டளையின்படி கும்பகிகும்பர் ராட்சசமுக்கய 

சோடும் பெரியஅரச்கப்படையோடும் கொக்கரித் துக்கொண்டுவருவதுகண்டு, 
வான ரசைனியம்,அரவாரஞ்செய்துசொண் எதிர்த்தது. அப்போதுவானரர்ச் 

கும் அரச்கர்ச்கும் ௮ச்சத்தைவிளைக்கத்தக்ச கைகலக்கு கடும்போர் கிகழ்ர்த.த. 

அப்போரில், அங்கதன் சம்பனனென்பவனோடு பொரத்தலைப்பட்டான்: 

கம்பனன் அங்கதனை வெருட்டிக்கொண்டுவந்து கதையினாற்புடைச்ச, அடித் 

ப் -பூமியில்வீழ்ர்த அவ்வங்கதன் பேராற்றலனாதலால் தெளிந்து பர்வத 

சிகரத்தைச் சொண்டு சம்பனனுடைய மார்பில்தாச்ச, அவன் உயிரற்றுச் £ழ் 

விழுக்தான். அதுகண்டசோணிதாட்சன் விரைந்துவர்.து அங்கதனை அம்பு 

கொண்டு எதிர்த்தான். அரச்சனுடைய அம்பால்தொளையுண்ட அங்கதன் 

அவனுடையவில் தேர் ௮ம்புகள்இவற்றை முதித்துப் பொடியாக்னென். 

'பின்பு சோணிதாட்சன் கத்தியைக் கையிற்கொண்டு வானத்திலெழ,அங்கதன் 

அவனிலும்தங்ச வானத்தெழுர்து அவன் கத். இியைப்பிடுக்சச்கொண்டு :௮.த 

னால் பூஹூல்போல் அ௮வன்மார்பிற் £தினான். ஆனால், அரக்கன் மாண்டிலன். 

பின் அங்கதன் ௮ச்கத்தியையேர்தியவண்ணம் கர்ச்சித்துச்சொண்டு ப்ரஜங் 
கன்மு தலிய பகைவர்மேல் எதிர்.த் அப்போயினன்.யூபாகஷன்ப்ரஜங்கனோடுகூடி 

அங்கதனை யெதிர்த்தான்; சோணிதாட்சனும் உடன்வந்தான். மூவர் அங்க 

தனை யெகிர்ப்பதுகண்டு அவ்வங்கசனுடைய மாமன்மார்களான மைந்த 

அவிவிதர் அங்கதனுக்குத் அணையாயினர். மூவர்க்கும் போர்நிகழ்கையில், ப்ர 
ஜங்கன் சத். தியைக்கொண்டு அங்கதனைச் தொடர, அவன் ஆச்சாமரத். இனா 

லடித்.துப் பின்பு கத்தியேக்திய அரச்சன்முஷ்டியைத் தாச்ச, சத் BE gS eps 

+ 

$ 

இட்டது: அரச்சன் முஷ்டியினால் அங்கதனை நெற்தியின்மீது தாக்ச, சதி . 

கேரம் உணர்வற்திருர்துதெளிச்து, அங்கதன் கத்தியினால் ௮அவன்சரசைக் 
கொய்தனன். தன து?தியதகப்பனாயெப்ரஜங்கன் மாண்ட துசண்டு, பூபாட் 
சன் கத்தியைச் கையிற்கொண்டுவர, அவிவிதன் அவனைப் பிடித்துச்சொண் 
டான்: தன்னுடன்பிறர்தோன் ழிடியுண்ட துகண்டு சோணிதாட்சன் கதையி 
னால் தாக்னொன்: அடியுண்ட துவிவிதன் வருக் தினானாயினும்,கையைப் பிடும் 
இச்கொண்டான். மைக்தன் பூபாட்சன துமார்பில் மோதினான்: இங்கனம் 
மைச் ததுவிவிதர்களுடனே யூபாட்சசோணிதாட்சர்சட்கு நிகழ்ச்த நெருங்கிய 
போரில்,இறுஇியாக துவிவிதன் சோணிதாட்சனைப் பீதித் Sar Ven Le gL 
லைப்பிசைர் து பிண்டமாக்னென்.மைச்சன்கையால்பூபாட்சன் மாண்டனன். 
பிரதானரான அரக்கவீரர்மாண்டதனால் அரச்சகப்படை அஞ்சியோடி ற்று. 

அதுசண்ட கும்பன் அஞ்சியோடிய சேனைகளை நிறுத்தி இதுவரையில் 
நிகழ்ச்இிரா.த கடும்போரைச் செய்தவனாய் மைக் துவிவிதர்களைத் தோற்கடி ச் 
துச் கடும்போர்நிகழ்த்தி, அ௮ல்ச தனையும் அம்புகளைப்பொழிச் து ஜூர்ச்சிச்கச் 
செய்தனன். அங்கதன் மூர்ச்சையடைச் தசெய் இயை ஸ்ரீராமனுக்கு வானரர் 
அதிவிச்சு, அப்பெருமான் அங்சதனுக்குத் தஅணையாசப்பொர ஜாம்பவான் 
முதலியோசை யலுப்பினான். ௮ம் பேரில் இது யாகச் சுக்ரீவன் கும்பனேடு
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கண்டம் ௨௩.--மருத்துமலைப்படலம் | க்க 

தொந்தயு த தஞ்செய்து அவனைச் கடலில் தாச்சயெதிய, அவன் மீண்டுவரது 

முஷ்டியினால் தாக்ச, சுக்ரீவன் தன்முஷ்டியினால் அர்தக்கும்பனுடைய உயி 

ரைப்போக்கனொான். தன்னுடன்பிறச்தோன் இறர்த.தகண்டு பெருஞ்£த்தத் து 

டன் நிகும்பன் கடும்போர் புரிர்து வானரர்களை வெருட்டியடிச்ச, அநுமான் 

எதிர்த்துப்பொருது அவன் தலையைத் தஇருயெதிச்து அவனுடலைப் பிண்ட 

மாச்) விட்டான். அரச்சப்படை கிலைகலங்கியோடிற்று, 

கும்பநிகும்பர் மாண்டதுகேட்டு இராவணன், சரனுடையபுதல்்வனான 

மசராட்சனைப் பொருமாறு ஏவினான். அவன் நேர்ந்த . தீரிமித்தங்களையும் 

பொருட்படுத்தாது பெருஞ்சேனையோடு ஆர்ப்பாடஞ்செய்துகொண்டு வந்து 

எதிர்ச்ச, அரக்கர்கள்வர்து எதிர்த்து வானரர்களைத்தொலைத்து நிலைகுலையச் 

செய்தனர்:அதுகண்ட ஸ்ரீராமன் அரச்கர்களைச் சணைகொண்டு ஈவிய, மகராட் 

சன் £த்றங்சொண்டு இராமபிரானைகோச்ூ:சீ என்தந்தையைசத் தண்டசாரணி 

யத்திற் சொன்றவ னல்லவர? தெய்வாஇமாய் % எதிர்ப்பட்டாய், உன்னைத் 

சொமிசஞ்செய்ெேறன்” என்று இவைமுதலாச வீரவாதஞ் செய்ய,ஸ்ரீராமன் 

வாயாற் பிதந்திஎன்ன? செய்சையாற்சாட்டவேணும்? என்றுசொல்ல, இரு 

வர்க்கும் பெரும்போர் நிசழ்ச்தது. முடிவாக, ஸ்ரீராமன் அவ்வரச்சனுடைய 

வில்லைத் தண்டித்துச் சாரதியைவதைத்து த் தேரைமுதித்துக் குதிரைகளைக் 

கொன்றனன். அப்போது சூலத்தை அரக்கன் ஸ்ரீராமன்மீதுஎறிய அதை 

அப்பிரான் அுண்த்தான். அரச்சன் முஷ்டியுத் சஞ்செய்:பவா, ஸ்ரீராமன் ஆச் 

கேயாஸ்திரத்தினால் ௮வனுபிரைப் போச்னென். ் 

.... மகராட்சன் மாண்டதுகேட்டி இராவணன் சனெங்கொண்டு செய்ய 

வேண்டுவதையாலேசத து இச் திரசிழ்தைப் புகழ்ச் து போருக்கு அனுப்பினான். 
அவனும் உற்சாகங்கொண்டு, யாகசாலைக்குப் போய், ஆயுதங்களையே பரிஸ் 

தரணம்முதலியனவாகக்கொண்டு கருகிறமுள்ளஆட்டை௮றுத் து ஓமமியந்தி, 

அர்த வேள்வியின்வலிமையினால் சண்ணுக்குப்புலப்படாமல் மறைர் திருக்கும் 

வல்லமையைப்பெற்று, அவ்வாரானவல்லமைவாப்சத தேரினாலும் பிரமாஸ்இ 

சத்தினாலும் பாதுசாக்்சப்பெற்று வானத்தெழுச்து. போர்ச்சளத்தில் சரமாரி 

பொழிச்து வானசர்சளைப் பந வாரிபாச உயி2சொழித்து நடுநடுக்கச்செய்து 

இராமலட்சுமணர்சளையும் கணைக்கூட்டங்களாற் பொத்்தினான். இராமலட்சு 

மணர்கள் தமதுஇவ்யாஸ் இரங்களை அவ்விர் இரடித்தின்மீ துவிடுத் தூம், அவன் 

தான் படைத்திருந்த வல்லமையால் அவைகட்குத்தப்பினான். இந்திரத் து 

சண்ணுக்குங் புலஎனாகாமலே கணைத்தொகுதிகளை விடுத்து வானரர்களை 
யொழித்துத் தம்மைபும் தாக்குவது சண்ட இலட்சுமணன் பெருஞ்சினமடை 

கீது ஸ்ரீராமனைப்பார்த்து :பிரமாஸ்திரத்தைத் தொடுத்து அரக்கர்களையெல் 

லாம் தொலைத்துவிடுகன்றேன்”என்ன, ஸ்ரீராமன், *ஒருவனுக்காகப் போர்புரி 
யாமலிருப்பவரையுமுளப்படயாவரையும் கொன்திிவது தகுதியன்று; ஈமத 
இவ்யாஸ் இரங்களால் அவ்விச்திரசித்தைச் கொன்று தரையில் வீழ்த்தலாம்? 
என்றுசொல்லி இலட்சுமணனைச் சமாதானப்படுத்த, : அர். தஇர்்திரசித்தைச் 

கொல்லுதந்குஉரிய உபாயத்தைச் இந் இத்துக்கொண்டிருர் சனன்என்பத.
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௨௪.--- அவது களியாட்டுப்படலம் 

அச்சமகளிர்இராவணன்காணுமாறு கள்ளைப்பருகயெ களியாலாடியதைச் 

கூறும் படலமென்ப.து, பொருள். களியாட்டம் - கள்ளுண்டு அடும் ஆட்டம். 

களியாட்டுபடலம்எனவும் சிலபிர திகளிற் சாண்டுன் றத. 

இக்திரசத்தின் பிரமாஸ்திரத்தினால் தமது மன்னவனுடைய பகைவர் 

சேனையோடும்மாண்ட ம$ழ்ச்சிச்செய்தியைச்செவியு த் ததனால், ஆங்குள்ளமடச் 

தையர் கள்ளுண்டு வெறியோடு ஆடல்பாடல்முதலியனசெய்ய,அதைச் கண்டு 

கனித்தவனாய் இராவணன் இருக்கையில், ௮நுமான்சொணர்க்த மரு தீதுமலையி 

- லுள்ள ஓஷதிகளின் காற்றுப் பட்ட தனால் உயிர் பெற்று முன்னிலும்வலிமை 

யோடு செர்க்தெழுக்தவானரங்கள்ஆர்ப்பரிக்ச, ௮5 த ஆர்ப்பொலியையும்இராம 

ல்ட்சுமணரின் வில்காணினொலியையும் செவியேற்று இராவணன் திடக்குத்தி 

ருக்ச, அப்போது ஒற்றர் நிகழ்ச் தசெய்தியையுணர்த்தினராக, இராவணன் மச் 

இரசாலைக்குச் சென்றா னென்ற செய்தி இப்படலத்துச் கூறப்படுகின் றத. 

: Gam. 

&—QOrraarad waatfar களியாட்டங் காணுதல். 

இன்னஇத் 1தலைய தாக விராவண னெழுக்து பொக்கித் - 
தன்னையும் கேடக்.து நீண்ட வுவகையன் 3சமைத்த தேக் 

. *இன்னார் முதலோர் பாட முகத்திடைக் சடக். கெண்டைக் 
கன்னிஈன் மயிலன் னாரசை கெடுங்களி யாட்டங் கண்டான். 

(இ-ு்.) இவ்விடத்து [இராமனுடையசேனையில்]கிகழ்ச் த செயல் இவ் 

வாருக,--(பிரமாஸ்திரத்தால் பகைவர் உயிரொழிகர்து இடச்தா ரென்று அறிச் 

தீ.தனால்),இராவணன்,-ஊக்சங்கொண்டு சளர்ச்து தன்னையும் சடச் துநீண்ட 

[விஞ்சி] உவகையையுடையனாய், (இலக்கணப்படி) ௮மைக்தசங்தேத்தைச் 

இன்னரர் முதலோர் பாட(ச் ,சென்று, தம்) முகத்தினிடத்துத்தங்யெ 

செண்டைமீனையுடைய [கெண்டைமீன்போற் கண்களையுடைய] இளம்பருவ 

முள்ள அழயெமயிலையொ த் தசாயலையுடையரான மகளிரின் கநெடியசளியாட் 
டங் கண்டான்; (௪ - று.) 

அரக்கியர் தம்மரசனுக்குகேர்க் த வெற்தியால்தோன்.திய QugGueysA 

யாற் கள்ளுண்டு ஆடுதலைச்செய்தனராச, இராவணன் அர் தக்சளியாட்டத்தை, 

இன்னரரர்முதலோர்பாடச் சென்று காணலாயினனென்பதாம்: களியாட்டம் 

கண்டான் - களியாட்டத்தையாடுமாறு செய்தானெனினுமாம், இந்தக்களி 

யாட்டம் தெய்வப்போதுகு பர்தரில் நிகழ்க்ததென்பது, இச்தப்படலத்தின் 

சுற்றுச்செய்யுளாற் பெறப்படும். பீ - ம்:--1தலையவாக, சேடக்க. 3சமயக்தன் 
னில். 4ன்னரமுதல்வர். (௨௪௪௩) 

௨.-அரம்பையர் ழமதலோர் AHS. 

அரம்பையர் விஞ்சை மாத ராக்கய ரவுண மாதர் 
குரும்பையங் கொங்கை காகர் !கோதைய ரியக்கர் கோதில்



கர்ண்டம் 5௪. -தளியாட்டுப்படலம் 6 oth. 

கரும்பினு மினிப சொல்லார் சித்தர்தங் Scrafhurisar 

வரம்பறு சும்மை யோர்கண் மயிற்குல மருள வக்தார். 

(இ-ளஎ்.) தேவலோகத்துஸ்இரீ களும், வித்தியா... ரஸ்திரீகளும், ராட்சச 

ஸ்திரீகளும், அசுரஸ்.திரீகளும், குரும்பைபோன் ஐ அழகயதனங்களையுடைய 

காகசாதிஸ்திரீகளும், யட்சஸ் தரீகளும், கரும்பைச்காட்டி லும் இணியசொத் 

களையுடையவரான குற்றமற்ற ஷித்தஸ்திரீகளும்ஆ௫ய எல்லையற்த தொகு 

இயானவர் மயிலின்கூட்டமும் மருளும்படி! அவனுடன்) தார்கள்;(௪-.று.) 

இராவணன் களியாட்டத்தைக் சாணவந்தபோது அரம்பையர்முதலி 

யோர்உடன் வர்தனரென்ச. அரம்பையர்முதலியோர் சனியாட்டமாடவக்தன 
ரென்பாருமுளர். அரம்பையர் முதலியோரைச் சுண்டு சாயலெொப்புமையால் 

தம்மினமோ என்று மயித்குலம்மருளுமென்ச. பி-ம்:-- தோகையர். 2மகனிர் 
கூடி, (௨௪௪௫) 

௩.--மேனகை யரம்பைமுதவியோர் நர்த்தனஜ்சேய்துகோண்டூ வநதல். 

மேனகை யிலக்கு வாட்சட் டிலோத்தமை யரம்பை 2மெல்லென் 
தேனகு மழலை யின்சொ ஓருப்பி 3மு.தல தெய்வ 
*வானக மகளிர் வந்தார் 5சில்லரிச் சதங்கை பம்ப 
6.ஆனக முரசஞ் சங்க ?முருட்டொடு மிரட்ட Samy. 

(Q@ - 6.) மேனசையும், விளல்குச்ெ.றவாட்படைபோன்ற சண்களை 

யுடைய திலோத்தமையும், அரம்பையும், தேன்போல்விளங்குன்ற மெல் 

லியவான முத்ருதஇன்சொல்லையுடைய உருப்ப௫ியும் முதலிய தெய்வத்தன் 
மையுள்ள வானுலகத் துமகளிர்கள்,--ஆனசமென்னப்படுதெ முரசப்பறை 
சங்கவாச்சியத்துடனும் முருென்னும் பறையுடனும் ஒலித் துக்கொண்டி 
ருக்க, சலவாகய அரிகளையுடைய சதங்கை யொலிக்குமாறு அடிக்கொண்டு 
வச்தனர்; (௪ - று.) 

£ழ்ச்செய்யுனில் அரம்பையர்? என்.றதனால் வானுலகத்.துமகனிர் வந்த 

மையைச் கூதியிருக்கவும் இக் தச்செய்யுனில் மேனகைமு தலிய வானுலகத்து 

மகனிர் வர். ததைகச் கூதியது.சிறப்புடைப்பொருளைத் தணிப்படஎடுத்.து மொழி 

தல் ஒருவகைமரபாதலா லென்க: அ௮ன்தியும், இச்தமேனகைமுதலியோர் 

வாச்சியத்தித்குஏற்ப கடனஞ்செய்துகொண்டுவச்தன ரென்பதைத் தெரிவித் 

தீற்காகக் கூதிய துமாம், 9ஆடஎன்.றபாடம், இவர்களே களியாட்டமாட வக் 

தனரென்து £ழ்ச்சவியித்கூதிய உரைக்குஏற்கும். பி-ம்:--1விசயவாட்சட், 

விஞ்சைவாட்கட்,விசயவொண்கட். 2மெல்லன்.3மு.தலரர். *வானவர்.5சல்லரிப் 

பாண்டில்வேணு, சில்லரிமழலைமாழ்க, சில்லரிமழலைப்பாடல், சில்லரிப்பாண் 

டில்மாழ்க, இல்லரிச்சசல்கைமாழ்5, ஆர்வமென்கொங்கைமாழ்க, 6ஆன ர். 
மூருடொடும். (௨௭௪௭௫) 

௪. கன்ணண்டமையால் மடந்தைமாரின் மகம் சேந்நிறத்தன வாதல். 

தோடுண்ட சுருளுச் 1தூங்குல் குழைகளுஞ் அருளித் 2C @p em witb 
3ஏடுண்ட பசும்பொற் பூவுக் இலதமு *மிலவச் செவ்வாய்



உக்கி க்ம்பராமாயணம் யுத்த 

கமூடுண்ட முறுவன் முத்து 6முள்ளுண்ட முளரிச் செங்கட் 
காடுண்டு 7.புகுக்.த தென்ன முனிக்தது கறைவெண் டிங்கள், 

(Q - ot) பனர்தோட்டினாலியன்றதுபோன்ற (பொன்னாற்செய்த)ச௬ 
ளென்னும் அணியும், தொங்குடன்ற குழையென்னுள் காதணியும், (ஐம்பால் 
முடி வகையிலொன்றான ) சுருலிலே தோன் நூன்2 இதழ்பொருச்திய பசும் 
பொற் பூவும், திலகமும். இலவீமலர்போன்ற செந்கிறவாயால் மூடப்பெற்ற 

புன்சிரிப்பைச்செய்சன் ற முத்துப்போன்ற பற்களும், முள்ளையுடைய 

தாமரைமலரையொத்த சண்களும்என்றவற்சைக்கொண்ட (கூர்த.ற்) சாடு 
(சன்னை மறைச்குமாறு)புகுர் துள்ளதென்ற காரணத்தினால் சறையையுடைய 
வெள்ளிய திங்கள் சீற்றத்தைச்கொண்டது; (௪ - று.) 

மாதரார் கள்ஞுண்டமையால் அவர்களின்முகமாகயம திகள் தம்முடைய 
இயற்கையுருவத்தை நச் துச் செக்நிறத்சை யடைந்தமையை, தம்மிடத்துத் ' 
தானே தாம் பசைக்கன்ற தாமரை முதலியவற்றைச் கொண்ட கூர்தத் 
காடு புகுர்த.துண்டுஎன்ற கருத் தினாற்€ற்றங்சொண்டு ெந்தனவாகக் கற்பித் 
அச் கூதினார்: தற்தறிப்பேற்ற வணி. பி-ம்:--1 தூண்டும். கதேோய்ச்,,தொச் 
அம், கோதை. 3தேடுண்ட. 4இலங்கச். 3ஊடுண்ட. 6$முள்ளுடைச்சமலச்செய் 
கேழ், முள்ளுண்டகமலச்செங்கேழ், உலப்பிலாச் சமலச்செங்கசேழ்ச். Turis 4 
தென்ன..., புகுவற்சொழ்தபுருவமும். (௨௪௭௪௭) 

௫.--மாதராரின் மறு வல் ழதவியவற்றல் நளம் மநரூதல். — 
தேகாக்கொழுங் கத.ரின் கற்றை முறுவல்வெண் 1ணிலவு மாரி 
ஒளிப்பிழம் £பொழுகும் பூணி 3னுமிழிள வெயிலு மொண்பொன் 
விளக்கையும் விளக்கு மேனி *மிளிர்கதிர்ப் பாப்பும் 5வி.௪ 
வளைத் த6$பே ரிருளும் கண்டோ ரறி9வன 2மருளு மாதோ, 

(இ-ள்.) தோன்றுதலையுடைய கொழுவிய சரண த்தொகுதியைச்கொ 
ண்ட: புன் சிரிப்பாயெ வெண்ணிறகிலவும்,மிக்சஒனித். இரட்ட வெளிப்படுகின்.ற 
ஆபரணங்களிணின்று வெளித்தோன்றுகன்ற இளவெயிலும்,ஒள்ளிய பொன் 
போன்று விளச்சையும்விளங்க ச்செயயவல்ல(அங்குவச் அள்ள மசளிரின்)மேனி 
யிலிருச் து இளர்க்தெழுன் ற சதிர்த்தொகுஇியும் வீசு தலினால்,-வளை த்.தருக் த 
மிக்சஇரு ஷம் சண்டவரின் அதிவைப்போல மருள்வதாயித்று; (௪ - 2.) 

களியாட்டத்தில் இரண்ட மடவாரைக் கண்டவரின்அதிவு எவ்வாறு 
,கிகைப்புறுமோ அவ்வாறு இருளும் திகைப்புறுவதாயிற் தென்றனிறு: இருள். 
நிலைகெட்டதென்றபடி. மடவாரின் முறுவலினின் று வெண்ணிலாப்போன்ற 
ஒளியும், அன்னாரின்பூண்களினின்று இளவெயில் போன்ற ஒளி.பும் வெளிப் * 
பட, அன்னாருடையமேனி.பினின்் து விஎல்சச்செய்.பவல்ல பேரொளி 
வெளிப்பட்ட தென்ச.இவ்வாறுதோன் தி.ப ஒளிகளினால் களி.பாட்டம்கிகழ்க்த 
அந்த்க்கருஷ்ணபட்சத் துஇரவும் விளச்சமூற்திருர்த தென்ற, பி- ம்: 
1நிலவின். 2ஒழுகு, 3ஊடுமிழ், உதிக்குறு. +a. 58A, 6பேருலசந்கண்டோ 
சதிவையும். 7மருட்டும், மயங்கும். (௨௪௭௪௭௪)



காண்டம் ௨௪.--களியாட்டூப்படலம் ௨௧௫ 

௬.--கள்ளின்வேஈம் பாத்தல். 

- நற்பெருங் கல்விச் 1செல்.வ கவையறு நெறியை ஈண்ணி “ 

oun னுணர்ந்த தூயோர் மொழியொடும் பழக) முத்றிப் 

பிற்பய னுணர்த 3நேற்றாப் *4பேதைபால் வஞ்சன் செய்க 
கற்பனை யென்ன வோடிக் 5கலக்தது கள்ளின் வேகம். 

(@- or.) Apis Dés சல்விச்செல்வதீதாலே குந் தமற்றவழியைச்சார் 
ந்து, மேலேவரும்பயனையதிச்ச பரிசுத்தகுணமுடையவரான பெரியோரின் 
ஈல்லுபதேசமொழியோடும்பழ9 அ.திவுமுதர்ச் அ, பின்னால்விளையும்பயனையும் 
அதியவேண்டியதாயிருக்ச அல்கனம்) அதியமாட்டாத பேதையோனிடத் 
தில் வஞ்சசக்குணமுடையோன்செய்த ஏமாத்றச்செயல்போல,சள்ளினுடைய 

வேகமானது (மடவாரிடத்து) விரைந்துசலக்தது; (எ - று,) 

கள்ளின் வேசம் - உண்டாரைவிரைவில் மயம்சச்செய்வகான wal 
னிடத்திலுள்ள குணம்; ௮. விரைச் துகலச் சமை, மேற்சவிமுதல் விளன் 
கும். “தூயோர்மொழியொடும்பழட முத்திப் பிற்பயனுணரும் உணர்ச் 
யைத்தேற்றாதவன் பேதை'எனப் பேதையின் தன்மையைச் கூறினர். பேதை. 
யை வஞ்சசச்குணமுடையோர் ஏமாற்றமடையுமாறு தமது.௮சமாக்ச்சொள் 
எவல்லவராதல்போலச் கள்ளின்வேசமுஃம் உண்டமடவாரைச் தம்வசமாக்ச் 
கொண்ட தென்ச, பி-ஃ:--7செவ்வி. 2நெதியின். 3கோத்றாப்.*பேதைபோல், 
பேதைமை. 5கலக்தன. (௨௪௪௮) 

எ.--இணி, மதுவுண்டதனுல் மடவாரிடத்துத்தோன்றிய நிலைமை 
பத்துக்கவிகளாற் கூறப்படூம். 

பலபட முறுவல் வச்து பரந்தன பேனிச்2 மெய்வேர் 
இலவிதழ் அடித்த முல்லை யெயிறுவெண் ணிலவை யின்ற 
கொலைபயி னயன *4வேலின் கொழுங்கடை சவக்த கொ Ope 
சிலைசகர் புருவ 5கெற்றிக் 6குனிக்கன 7விளர்த்ச செவ்வாய். - 

(இ-ள்.) சரிப்பு,மிகுதியாகவச்து பரவின; உடல், வேர்வைச் துனியை 
_ யடைக்தன; . இலவமலர்போன்த அதரங்கள், அடித்தன; - மூல்லையரும்பு 
போன்ற பற்கள், வெண்ணிறமுள்ளஒளியை வெளிலீசன; கொலைதச்தொழி 
லிழ் [ஆடவரைவருச்அவதிற்] பழனெ வேற்படைபோன்ற கொழுவியகண் 
களின் ஓரங்கள், செர்கிறச்சையடைக் தன; வெற்திபொருர்திய வில்லையொ 
த்தபுருவங்கள் நெற்திமீ.து வளைச் தன; செக்கிறவாய் வெளுத்தன; (௪ - து.) 

மதுபானஞ்செய்தார்க்கு முறுவல் ௮ருதல்மு தலியன இயற்கையாத 
லதிச. பி-ம்:--1ப்யச் தன. வரத். தமெய்.ப,பணித் சமெய்வே்வு. 3வெளுத்ச 
*வேல்கள், வேற்கள். 3தெற்றிச்.ககுளிர்த் தன. 7வெளுத்தசெவ்வாய், துவர்த்த 
செல்வாய், மயச்சஞ்செய்ய. ் (௨௪௪௯) 

௮. கூந்தலம் பாரக் கற்றைச் கொச்களக் காலக் கொண்டல் 
ஏந்தக லல்கூற் “ஜறேரை யிகந்துபோ 3யி.றங்க .யாணர்ப்



௨௧௬ கம்பராமாயணம் . யுத்த 

பூர் துச *லோடும் பூசன் மேகலை 5சிலம்பு பூண்ட 
. 6மாக்தளி செய்த கொய்்இன் மபங்கினர் மழலைச் சொல்லார். 

(இ-ள்.) *(தமது) கூந்தலின் அழகூய சுமையான தொகுதியாகிய 

பொக்கயெழுதலையுடைய காளமேகம் ஏச்தியஅகன்றஅல்குலாகியதேரையும் - 

கடச்துபோய்த் தாழ்ந்திருச்ச, புதுமையான பூச் துலுடனே ஆரவாரஞ்செய் 

இன்ற மேகலையென்னும் இடையணி இசலம்பையணிச்துள்ள .மாக்தளிரை 

[பாதத்தை]யடைய, குதலைச்சொல்லையுடையவரான மகளிர் விரைவில் மயவ் 

இனார்கள்; (எ - று.) 

மடவார் மதுவையுண்டதால், குழல்சோர,உடையும் மேசலையும் கெகழ் 

ர்துவிழ, மயங்கெகடச்தன ரென்பதாம். கூர்தல் மீண்டிருத்தல்பற்தி ௮து 

அவிழ்ச் துதொங்கும்கிலையில் அல்குற்றேரையும் இகந்து இறங்இற்றென்சு. 

பாதத்தை உ.வமச்சொல்லாஇய மாந்தளிர்” என்பதனாலேயே குதித்தார்: 

ிலம்புபூண்ட'என்ற அடைமொழி இதனை விளக்கும். பீ-ம்:---1கோலக், 

தேரினிழிர் து, தேரையிகழ்க் து. 3இறங்கி, *படுமாப், 5சிலம்பப். மாச் தரின். 

நொய் தினெய்தி, பாதநோக்கி, (௨௪௮௦) 

௯. கோத்தமே கலையி னோர் துகின்மணிக் 1 கறங்கைக் கூடக் 

காத்தன கூந்தற் கற்றை 3யற்றமக் தன்மை கண்டு 

Cag sna மு ளோர்கள் £ழ்மையே விளைத்தார் 4மேலாஞ் 

சிர்.த்தவர் செய்யத் தக்க கருமமே செய்தா ரென்ன, 

(இ-ள்.) இராசசபையிலே தாழ்கிலையிலிருப்பவர்கள் €ழ்மையான 

தொழிலையே செய்தாராக, மேன்மைபெத்ற சஇறந்தகுணமூடையோர் செய் 

யத்தச்சசெயல்களையே செய்பவராவதுபோல, சோச்கப்பட்ட மேகலையுடனே 

ஆடையும் (இடையைவிட்டு) அழிய தொடையைச் சேர, ௮க்தகிலைமை 

யைக் கண்டு, கூச்தற்சஉற்றை அவமானம் (நேரிடாதபடி) பாதகாத் தன. 

* மேகலையும் தலும் அரையினின் று தொடையைச்சேர்ர் து மானபங்கம் 

விளைப்பனவாக,அத்தன்மையைக்சண்டு கூர்தற்கற்றைகள் மடவாருடைய ௮௮ 

யவம் பிதர்க்குத்தெரியாதவாறுசெய்து மானக்கேடு நேராதபடி பாதுகாத்தன 

வென்பதாம்: இவ்வாறு செய்ததற்குக் கீழோர் உழ்மையைச்செய்ய நினைச்கை 
யில், மேலோர் சீர்த்ததொழிலால் அக்€ழ்மையை யகற்றுதலை உவமைகூதி 

னார். கூர்தல் மேலிருப்பதாதலும், மேகலையும் தலும் சழிருப்பதாதலுல் 

காண்க.பி-ம்: -1கோவை.3அ.ற்றவத், உற்றவத்.3£ழுளாரும். 4மேலோர்.வே 
ர்த்தமை£முளோரும் £€ழ்மையைவிளை த்தார் மேலோர், சர்ச சமைதவிரச்தக்க 

கருமமேசெய்தாரென்ன”? என்று ஒருபிர இயி.ற் பின்னிரண்டடிச-ஞள்ளன. 

௧௦. 1பாணியிற் றள்ளிக் கால மாத்திரைப் படாது பேட்ட 
கோணியின் முறையிற் *கூடா தொருவழி 5ஈடை யிற் செல்லும் 

6 ஆணியி ?னழி4 த பாட 4லீன்றன ரனங்க வேடன் 

தூணியினைடைத்த வம்பிற் கொடுக்தொழி 10. றுறந்.த கண்ணார்,



காண்டம் ௪௪.---களியாட்டப்படலம் ௨௧௭ 

(இ-. ள்.) ௮கக்சனாயெவேடன் (உலகச் தவர்மேல் எய்யாமல்) தூணீரத் 

திலே: அடைத்துவிட்ட அம்பைப்போலக் கொடுக்தொழிலைத் துறந்த சண் 

களையுடைய மகளிர்கள், (பாடவேண்டி௰) முறைமையினின்று தவதி, “துரு 

தம் மத்திமம் மர்தம் என்பவைகட்கு ஏற்பட்ட) அட்சரகாலத்துக்குக் சட் 

டுப்படாமலும் (ஈரப்புச்கருவியிற்) பொருந்தியுள்ள ஈரம்பு ஒலிக்சின் முறை 

க்குஏற்சாமலும் வேறொருவழியான ரீ தியிற் செல்லுகின் ஐ வரம்பு தவதியபாட 

லைப் பாடலானார்கள்; (௪ - று.) 

௩ரம்புஓவிக்கும் காலமாத் இரைக்கும் பாடவேண்டியமுறைக்கும் மாறாக 
மகளிர் மதுபானமயச்சத்தால் வேறுவகையாகப் பாஷனரென்பதாம். 

மன்மதன் அம்பெய்து ஆடவரையும் மகளிரையும் ஆசைகோய்விளை த்தூ 

வருத்துதலால், *அஈங்கவேடன்! என்றார். அவ்வனங்கன் ஆடவர்மகஸி. 

ராகிய இவர்கள்மீ துஎஉய்யாமல் தனதுதூணீரத்தில் அம்புகளை வைத்திட் 

டால் ௮க்த௮ம்புகள் ஸ் இரீபுருஷர்களுக்கு சோயை விளைச்சமாட்டாதனவாத 

ல்போல, மதுவுண்டமகளிர் மதவெதிகொண்டு : காமக்குதிப்புத்கோன்றப் 

பார்க்கும் பார்வை யின்தி யிருத்தலால், அம்மகளிர்கண்கள் அக்கிலையிற் காம 

சோயை விளையாவாயின வென்பார், அவைசட்கு, அகங்கவேடன் தூணியி 

னடைத்த அம்புகளை உவமைகூதினார். இது, மதமயக்கத்தாற் சண்செருகிய 

நிலையைச் கூதியது. பி-ம்:--7/வாணியித்.வேட்ட.3மாணினம்,சாணியன் .*செல் 

லாது, 3ஈடப்பவான, 6பாணியின். 7உமிழ்க்த, அழித்த, பாடப், 8பயின்த 
னர், ௩றவென. 9இருந்த, 10தோ ற்றும், - புரிச் த. (௨௪௮௨) 

கத. 1வங்கியம் வகுத்த கான 2மாறுகொண்் 3மழலை வாயர் 
சங்கையில் 4பெரும்ப ணுற்ற 5கிறத்துறை நிசம்பித் தள்ளச் 
சங்கலி னமுதி னோடு 6புளியளாக் தேற லென்ன 
7வெங்குர லெடுத்த பாடல் விளிர் தனர் மயக்கம் 9விங்க, 

(இ-.ள்.) புள்ளாங்குழலினின்று வெளித்தோன்றுகன்ற பாடலுட 
னே மாறுகொள்ளும் நிரம்பாமென்சொல்லைக்கொண்ட வாயையுடையமாத 

சார்--(கள்ளுண்ட) மயக்கம்மிசவே, குற்றமற்ற பெரும்பண்ணின் பொருக் 

இய விளக்சமான துறையிணின்று மிக்குமாறுபட்டுப்போச, குறைவில்லாத 

அமிருதத்தடனே புளிச்சுவைபொருநக்திய கள் (சேர்ச் தா.ற்)போல வெவ்விய 

[கர்ணகடரமான]குரல்கொண்டு உரத் துள்ளபாடலைப் பாடலானார்கள்; (௪-று.) 

மழலைவாயரான - மகளிர் மயக்கம்மிக்க தனால் பெரும்பண் ணின் துறையி 

னின்று இறம்பிப்போகுமாறு உரத். தகுரலோடு பாடலானாரென்ச. மழலை 
. வாயில் வெங்குரல்வர்தது அமிழ்.இனோடு புளிப்புச்சுவையுள்ள தேறல் கலர் 

ததுபோலு மென்ச. இங்குதல் குறைதலாதலை'சிங்சாமைவிரித் தவன்”? என்ற 

பெரியார்பாசுரத்திலும், விளிதல் பாடுதலாதலை விளியாதான்கூத்தாட்டு 

க்சாண்டலும்?? என்ற இடத்துங் சாண்க. பி-ம்:--1வங்யெம்வகுத்தராதம், 

வங்மெகுருகுற்றென்ன. 3வயல்கிய, மாறுகோள். 3மழலைமாறாச், மழலைமா 

னச்,மலைழயீராச், மலைத்ததாகச். ுபெரும்பாணுற்ற,பெரும்பணீத்து,த். 5 துறை 
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தொறும் இிறம்பித், நிறைசத் துறை திறம்பத், 6௮ளியளி.?விங்செையமு தபாடல். 

விரிந்தன, விளித்தனர். 9வீங்கி. : ௨௪௮௩௨); 

௧௨. 1 ஏனைய பிறவுங் 8கண்டார்க் 3கிக்இர சால மென்னச் 

தானவை யுருவிற் 4றோன்றும் பாவனைத் தகைமை 5சான்றோர் - 

மானமர் 6நோக்க னாரை மைந்தசைக் காட்டி வாயால் 

ஆனையை 7விளம்பித் தேரை 3யபிகயகத் இயற்றி wy bap. 

(இ-ள்.) (அங்கனம்பாடும்மகளிரின்) மற்றைய அபிகயச்செயல்களும் 

சண்டவர்க்கு இர் திரசாலத்தோற்றம்போல 'அவ்வப்பொருள்கள் தம்முருவில் 

தோன்றுமாறுஅபிகயிக்கவல்ல அபிசயத்திலே மேம்பாடுபெற்று மிச்சவர்கள், 

(இப்போது கள்ளுண்ட தனாலான மயக்சமிகுதியால்), மானையொத்த பார் 

வையையுடைய மசஸிரையும் ஆடவரையும் சுட்டி வாயினால் (பாடும்போது) 

ஆனையைச் சொல்லி, அபிஈசயங்காட்டும்போது தேரைக் சாட்டிவிட்டார்கள். 

இக்திரசாலவித்தைக்காரர் ஒருகொடியில் ஒருபொருளை முதலிற் காட்டி 

அப்பொருளைப் பின் வெவ்வேறபொருளாகச் காட்டும் லல்லமையுடையவர்: 

அங்கனமே அபிசயம்வல்லவர்களும், இப்போது சள்ளுண்டமயக்கத்தால், ஆட 
வரையும் மகளிரையும் சுட்டிக் களிற்றைச்சொல்லிச் தேரினை அபிஈயத்தில் 

தெரிவித்தன ரென்க. அபிஈயச்செயல்முடிவ தற்குள், வெவ்வே.றுபொருளைக் % 
காட்டியதனால், இர்திரசாலம் வல்லோர் இஈ்தஅபிரயம்வல்லோர்ச்கு௨வமை 

யாவர். பி-ம்:--1ஏனையர்.சேண்டர்.3 இக் திரஞாலம்.*தேரான்.3சான் ஐ.6கோக்கி 

னார்க்கும்,7சாட்டி 3அபிகயத்தாந்தியு ற்ரார்,அவிசயந்தெரிக்கலுற்றார். (௨௪௮௪) 

௧௩. 1அழுவார்க ணகுவார் பாடி யாடுவா 3ரயனின் மூரைத் [றேன் 

தொழுகுவார் அயில்வார் 3 துள்ளித் தாங்குவார் 4 துவர்வாயின் 
.. ஒழுகுவா — Oum o@ 'யொருவர்மே லொருவர் புக்கு 

மூழுகுவார் “குருதி வாட்கண் ₹மு௫ழ்த்திட மூரி போவார், 
(இ-ள்.) (மதுபானமயக்சத்தாற் சிலர்), அழுவார்: (இலர்), சிரிப்பார்: 

(சிலர்),பாடியாடுவார்; (சிலர்), அயலிலேகின் றவரைச் ௦ தாழுவார்கள்; (லர்), 

துயில்லார்; (இலர்), துள்ளிச்சோர்வார்: (சிலர்), செசர்நிறமுள்ளவாயி 

னின்று தேன்போன் நீர் ஒழுகப்பெறுவார்: (சிலர்), தளர்ச் து தளர்க்து ஒருவர் 

மேல்ம.ற்றொருவர் புகுர்துபடி வார்: (சிலர்), ெப்புகிகமடைச்த வாளையொத்த 

சண்ணைமூமச்கொண்டு சோம்பல்முதிப்பார்; (௭ - ற.)--பீ-ம்:--.1 அமுகுவர். 

2ஆயினாரை. 3தள்னித்தூங்குவார், தூக்கித்துள்ளுவர், 4வாயிற்றீர்தேன். 
5மூரி. 6முகிழ்த்திடை. (௨௪௮௫) 

த, உயிர்ப்புறத் துற்ற தன்மை 1யுணர்த் ள்ள ௮ 
2 அமிர்ப்பினி கலி சென் Cp ane Ow =< 
செயிர்ப்பறு! தெய்வச் சதைக் இருமறை முனிவர்க் கேயும் 
மயிர்ப்புற் தோறும் வத்து பொடி த்தன மதன வாளி, 

(இ - ள் மேசனிர்கள், எமத) மனத்திலுள்ளதைச் சர்ே த௫த்தலினாலல் 

லாமல் [தெனிவாச] எல்லீரும் ௮.திவீர்கள்”என் று தமது உயிரினிடத் துள்ள
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இயல்பை உணர் த்இஞர்கள்: அவ்வாறு களியாட்டம்கிகழ்கையில், (அதனைச் 
் கண்டவர்) தமதுஐம்பொதிகளையடக்செ சடவட்டுந்தனையையேபுரியும் சிற 

த நகான்மறைவல்ல மூணிவராசஇருப்பினும் அவர்கட்கும் மன்மதனுடைய 
-. அம்புகள் மயிர்ச்சால்கள்தோறும் வர் துநிரம்பின; (எ-று.) 

இங்கனம் மடவார் சளியாட்டயர்கையில் அர் தக்சளியாட்டத்தைச் சண் 
டவர் தெய்வூர் தனையேயுடைய மூனிவராகஇருப்பினும், அவர்கட்கும் அது 
வேட்கையையுண்டாச்ிற்றென்பதாம். கள்ளுண்டவர் எவரிடத்துஞ்சொல் 
லாது சம்மனச் லேயே இ.ரசசியமாசவைத் இருந்ததைச் சொல்லிவிடுதல் 
இயல்பென்பது, முன்னிரண்டடிகளிழ் சருசத்தக்சது. அயிர்ப்பின்இல் - 
அயிர்ப்போடுஇல்லாமல்என்.றபடி, பி-ம:--1 உணர்த்தினால், உணர்த்தினாம். 
உள்ள. 3அயிர்ப்பினால், அயிர்ப்பினை.4௮.தி மன்றே, அரியதன்றே, அதி.துன் 
ஜே,அத்றதன்றே,அ.றிதியன்றே.39ர்சைச்தெய்வத்.பபொடித்தது.?காமவாரி, 

௧௫. மாப்பிறழ் நோக்கி னார்கம் 1மணிநெடுங் குவளை வாட்கண் 
சேப்புற வைசதச் செவ்வாய்ச் செங்கிடை வெண்மை 3சேசக் 
*காப்புறு படைக்கைக் கள்வ கிருதர்க்கோ 5ரிறுஇ காட்டிப் 
பூப்பிறழ்க் அருவம் வேருப்ப்பொலிக்ததோர் 7? மன்மைபோன்ற, 

(இ-ள்.) வண்டுகள்போன்று பிரமுச்தன்மையைச்கொண்ட சண்களை 
புடையரான அரக்க மகஸிரின்சறர் தகுவளைமலர்போன் றகருமணியைப்பொருக் 

திய “ஒளியுள்ளகண்சள், செர்நிறத்தைப்பொருந்தவும் செஞ்சடையையும் 
செவ்வாம்பல்மலரையும்ஓத் அ.ச்செக்கிகம்பொரு£ திய வாய்கள் வெண்ணிறத் 
தைச்சேரவும், - காவலாசப்பொருக்திய படைச்சலங்களைச் கையிற் 
கொண்ட வஞ்சனைக்குணமுள்ள அரச்கர்க்கு (சேரப்போஇன் piu hpapy. 
வை முன்னச்தோற்றுவித்து, மலர்கள் (தமதுகிறம்மாதி) வேறாக. விளங்கு 
சன்ற ஒருதன்மையைப் போன்றன; (எ-று) 

மலர்கள் நிறம்மாறி: வேறுகிறத்தனவாசப் பூத்தல், பின்னர்விளையும் 
திங்கை முன்னர்ச் தெரிவிக்கும் உழ்பாதமாம், மகளிருடைய சண்சளாசய 
குவளைமலர்களும், வாய்சளாகிய செவ்வாம்பல்மலர்களும்,--சள்ஞண்டதனால் 
நிறம்மாறிச் செக்கிறத்தையும் வெண்ணிறத்தையும் ௮டைச்து, உற்பாதமாச 
piu Miss மலர்களைப்போன் றனவென்றாுர்: தன்மைத்தற்தறிப்பேற்ற 
வணி. இச்செய்யுள் சலபிரஇகளில் :*சயல்வரு?? என்ற அடத்தபாடலின் 
பின் உள்ளது. பி-:1:--1மணிச்சருங்குவளை, வோய்த்த..., துவர்த் சவாயார், 
3தோன்றச், *காப்புறழ், 3இறுஇச்சாலம், 6மலர்க்ததோர், 7பழனம்போன் ற, 

௧௬. 1கயல்வரு 3காலன் வை 2வல் காமவேள் கணையென் முலும் 
இயல்வரு கற்க லாத நெடுங்கணா ரிணைமென் கொங்கைத் 
தயல்வரு கனக காணுவ் காஞ்சயுக் துகிலும் வாங்இப் 
புயல்*வரு கூந்தற் பாரக் கற்றையிற் புனைய லுற்றார், 

(இ-ள்.) சயல்மீனும் (உயிரைக்கொள்ள)வருகன்உயமனுடையகூரிய 

வேற்படையும் சாமவேளின் ௮ம்பும் என்றுஉவமைகூதினாலும் ஒப்புமை 

ச
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பொருந்தாத நீண்டசண்களையுடைய அரக்சமகளிர்,---(களிமயக்சத்தால் தம் 

முடைய): இரட்டையாக  மெல்லியதனங்களித் புாள்சன்றபொரற்சரட்டினை * 

யும்,(இடையிற்பூண்டுள்ள)மேகலையினையும் ஆடையையும் கையினாலெடுத்து, 
மேகத்சையொத்த மயிர்ச்சுமைச்சொகுஇயில் ௮ணியத் தொடங்ஞார்கள். 

் களிமயக்கத்தால் தாஞ் செய்யுஞ் செயல் இன்னசென்றுதெரியாது மச 

ளிர் கனகராண்முதவியவற்றை வேத்திடத்தில் ௮ணிக்தன ரென்க. முதலிர 

ண்டடிகளில் சண்ணுக்குச்சிதக்த உவமைப்பொருளான கயல்முதலி.பவற்றை 

உபமானமாகாவென்று மறுத்துச் சொன்னமையால், எதிர் நிலையணியாம். 

'ஒருபிரதியில் இச்செய்யுளோடு களியாட்டுப்படலம் மூடிய, அடுத்தபாட 

லில் மாயாசீதைப்படலம் தொடங்குகின்றது. பி-ம்:--7/சயல்வரும்.சோம 

ன். 3கை. *பொரு. (௨௪௮௮) 

௧௭. -இந்ீஙனம் களியாட்டயர்தலை இராவணன் கண்டூநீற்கையில், 
வானாசேனை ஆர்த்தஜசை அவன்காதில் விழதல். 

மூத்தன்மை மொழிய லாகா 1முகிழிள மு.றுவ னல்லாரச் 
இத்தன்மை 3யெய்த னோக்கி யாசுவிற் நிருக்் 2 3வெல்லை 
யத்தன்மை யரியின் சேனை யார்கலி யார்த்த வோசை 
அ.த்தன்மெய் *மயங்க வச் செவிதொறு 5மடுக்க தன்றே. 

(இ.-ள்.) முத்தல்லாமையைச்சொல்லமுடியாதக [முதிதுஎன்றேசொல் 

லத்தச்ச] தோன்றுகின்ற புன்டிரிப்பையுடைய (அரக்க) மகளிர் (சளியாட்டி 
னால் இழ்க்கூறிய) இவ்வாறான கிலைமையையடை தலை (அரக்கர்) மன்னவனான 

இராவணன் கண்டுகொண்டு வீற்திருர்தபோ ௮, ---(மருத் துமலைவரப்பெற்றத 

னால் உயிர்பெற்று எழுதலாகிய) அத்தன்மையையுடைய குரங்குச்சேனை 

யாகிய சமுத்திரம் ஆரவாரித்ச ஓசையானது காமவெறதிகொண்ட (அந்த) 

இராவணனுடையஉடல் சோரும்படி (அவனுடைய) செவிதோறும் வந்து 
நுழைந்தது; (எ- று.) 

உயிர்பெற்றெழுச்த வானரசேனை யார்த்த சென்பது ழ் மருத். துமலைப் 

LOEB ௧௦௦, .௧௦௪-அஞ் செய்யுளிற் கூறப்பட்டுிள்ளமை சாண்க, மூத்து 

. அன்மைஎன்று பிரியும். (முத்துத்தன்மை'யென் நதொடர்: முூத்தன்மை' என்று 

. விகாரப்பட்டு வர்த தெனச்கொண்டு, முத்தின்தன்மையையுடையது என்று 

சொல்லுதற்சாசாத[மூத்.தினுஞ்சிக்த]மூகிழ்சசை என்று உரைத்தலும் ஒன்று. 
பி-ய்--1முணகை, முஏணிலா. 2செய்தனோக்கி, எய்தகோகத்கி, வேலை. 

4மயச்க. 5மடுத்தமாதோ. (௨௪௮௧) 

௧௮---வானாங்களின் ஆர்ப்போலியால் மகளிரின் ௮ ஆடலழதவியன 
ஒடுங்குதல். 

7ஆடலுங் களிப்பின் வக்த வமலையு மேமுஇ னான்ற 
பாடலு முழவின் தெய்வப் பாணியும் பவள வாயார் 
4ஊடலுங் கடைக்கண் 5ணோக்கு6மழலைவெவ் வுசையு மெல்லாம் 
?2வாடன்மென் மலரே யொக்ச வார்ப்பொலி வருத லோடும்.



'காண்டம் ௨௪. களியாட்டூப்படலம் aed 

(இ- ள்.) பவழம்போன்றவாயையுடையமகளிரின் ஆடல்களும், களிப் 
பினால்வச்.த, ஆரவாரங்களும், அமிழ்தினும் சறக்தபாடல்களும், “ (பாடலுக் 
கேற்ற) முழாக்களின் தெய்வத்தன்மையுள்ள ஒவிகளும், ஊடலும்,சடைக்கண் . 

பார்வையும், கொச்சையாகப்பேசுன்றவெவ்வுரைகளும் ஆய இவைகளெல் 

லாம், (வானரசேனையின்) ஆரவாரம் காதிற் கேட்டவுடன் வாடியமெல்லியம 

லரைப்போன்றன [பொலிவழிர் தன] (௭-று.)_-பி-ட்:--1/ஆடலின்களிப்பின், 

ஆடலங்களியின். 3அழகனொன் ஐ, அளவிலாத. 3முழவும், அளவில்.4ஊடலின் 

கோச்கம்,5முதல,7வாடினமலசே,ஆடல்செய்வேலே,ஆவெல்லரவே. (௨௪௯௦) 

௧௯.--இராமலட்சுமணரின் நஹணோேலி தோன்றுதல். 

1தறிபொரு களிதல் யானை 2சேவகக் தள்ளி யேங்கச் 

அசுவத் புவி 3தூக்கிச் துணுக்குற வாக்க ௬ுட்கச் 

செறிகழ லிருவர் தெய்வச் சலையொலி *பிறந்த தன்றே : 

எறிகடல் கடைக்த மேனா ளெழுக்த8பே ரோசை யென்ன, 

(இ -ள்.) நெருங்யெவீரச்கழலையணிர்த ராமலஷ்மணர்இருவரின் 
தெய்வத்தன்மைபொருக்திய விற்களின் நாணோசையான ௮,--கட்டுத்ததி 
யைப்பொருன்ற மதச்களிப்புள்ள இறர்தயானைகள் (தாம்) படுக்குமிடங்களில் 
சோர்ச் துஏங்கவும், பிடரிமயிர்கெருங்கெ குதிரைகள் இடுக்கட்டுச் சோரவும், 
அரக்கர்கள் அஞ்சவும்,--(அலை) மோதுன்ற பாற்கடலைக்கடைக்த YP 
காலத்தில் எழுக்த பேரோசைபோலக் தோன்திற் ற; (௪ - று--பி - ம்:-..- 
1தெறுபொராகச். 2சோர்வுற்றுத்தள்ளியேங்க, சேவகர்...ஐங்கத். 3தங்கத். 
*றச்.ததன்றே, பரப்புஞ்செய்சை, 5கடச்,2. 6பேரொலிகொலென்ன, ஒருபிர 
இயில் இக் தச்செய்யுளோடு களியாட்டுப்படலம் முடி௫ன்ற.. (௨௪௧௧) 

௨௦--அப்போது இமாவணனுக்தக் களியாட்டுமகளிரிடத்தில் 

வேறுப்புத் தோன்றினமை. 

1முத்தம்வா ணகைக்குத் தோற்கு முகத்தயர் முழுக்கண் வேலாற் 
குத்துவார் கூட்ட மெல்லாம் வானசக் குழுவிற் னோன்ற 
மத்துவோழ் கடலி னுள்ள 3ம.றுகுற வதன மென்னும் 

பத்து*4வாண் மஇக்கு மக்காட் பகலொத்த இரவு பண்பால், 

(இ-ள்.) முழுக்கண்ணாயெவேலினாலே குத்துவாராக முத்துக்கள் ஒளி 

பொருச்தியு (தமது)ஈகைக்குத் தோற்கும் முகத்தையுடையரான அரக்சமகளி 
ரின் கூட்டமெல்லாம், (இன்பத்தைச்செய்யாமல் துன்பத்தைச்செய்தலால்) 

ப வானரச்கூட்டத்தைப்போற் காணப்படவும், (மச்தரமாயெ) மத்து பொரும் 

தப்பெற்ற கடல்போல(த் தன்) மனம் கலங்கவும், அர். தாளின் இரவான து 
(பொலிவைகீங்சச்செய்த) தன்மையால் (இராவணனுடைய) மூகமென்று 
சொல்லப்படுகின்ற ஒளியுள்ள பத்துச்ச£் இர்களுக்கும் பகலைஓத்.த.து;(௪-.று.) 
--மனத்திலச்சக்தோன் தியதனால் இராவணன் மகளிரிட த. துப் பசைவரிடத் 
துப்போல வெறுப்புச்சொண்டு விருப்பமற்தவனாப் முகவொளிகுறையப்



530 கம்பராமாயணம் யுத்த 

பெற்றன னென்க, பி-ம்:--1முத்தவாணகையின்மூரல், முத்.துவா ணகைக்குங் 

கொற்ற. முத்துவாள் முறுவல்மூரல். வோர். 3மறுடெ,மறுக்கெட.4லாழ், வான், 

வார். 5இரவும்பைய. (௨௪௯௨) 

௨௪.--இராவணன் ஒற்றரரற்செய்தியுணர்ந்து மந்திரசாலைக்தச் 

சேல்லுதல. 

ஈதிடை யாக வக்தா 7ரலங்கன்மீ தேறி னார்போ.ப் 
ஊஇனார் வேய்கள் 3வண்டி னுருவினா ருற்ற *வெல்லாக் ; 
இீதிலர் பகைஞ ரென்னத் 5இக்கென்ற மனத்தன் றெப்வப். 
போதுகு பக்தர் நின்று மந் இரத் இருக்கை புக்கான். 

(இ-ள்,) (இசாவணன்களியாட்டங்காணுமிடத்து) இவ்வாறு கிகழுஞ் சம 

யத்தில், ஒற்றர்கள் வண்டினுருவத்தைச்கொண்டவராய், (இராவணனுடைய 

மாலையின்மீதில் ஏறிப்போய், (அனுமான்மருத் துமலைகொணர்க்ததனால்யா வ 

ரும்.உயிர்பெற்றுஎழுக்ததரய)நிகழ்ச்தசெயலை எல்லாம் ஊ.இனார்கள்: (இராவ 
ணன்) “பகைவர்கள் குறையின்றிப் பிழைத்துள்ளார்!என்று (தா.தர்சள்)சொல் 

லச்கேட்டதனால் தஇடுக்கட்டமனத்தையுடையவனாய், கற்பகமலர்கள் சிந்தி 

யுள்ள (அர் தப்)பர்தலைவிட்டு மக் திரசாலையைப் போய்ச்சேர்க்தான்; (எ - று.) 

தூதர்சகள்வண்டிணருவங்கொண்டு ஊதிய, பிறர் ௮தியாமலிருத் தற்காக. 

பி-ம்:--1இலங்சையர்வேர் தன்றன்னோடு.அலக்கல்மீதேறினறார்போல் 2ஐ.இனார். 

3வண்டிற்றுருவினார், வண்டினுருவதாய். *4தன்மை. 3திூன்ற, இக்கன் ற. 

6போதவிழ்சோலை. 7மக் தீர த்தெல்லை, மக் திரவிருக்கை. :ஈஇவணிகழுல்காலை 

இசாவணன்செவியில் மெல்ல?? என்று லெபிர திகளில் முதலடி. சதைக்குச் 

களங்காட்டியதும் களியாட்டுச்சண்ட தும் முதனூலிந்காணப்படவில்லை.. 

களியாட்டூப்படலம் மற்றிற்று, 

௨௫-.ஆவ.து மாயாசிதைப்படலம் 

(நிகும்பலை:பில் வேள்விசெய்து முடிக்கச்சருதிய இக்திரசித்து, அதற்கு 

இடையூறுசெய்யாமல் பகைவரின்கருத்தசை வேற்தி௨த்இற்செலுத்தச்கருதி, 
சஞ்சவிமலையைக்கொணர்ந்துவைத்து மீண்டுவக்த அதுமான் இலங்கையின் 

மேலைவாயிலிலிருச்ச, அவன்முன்னிலையில்) மாயையால்கிருமித்த இதையை 

வெட்டியதைத்தெரிவிக்கும் படல மென்பது, பொருள், 

இராவணன் மர் திரசாலைக்குப்போனபோது,இக்இரசித் து சேனை த்தலைவ ' 

னஞாூயெமகோதரன் மாலியவான்முதலியோர் பச்சத்திலிருக்தனராக, தனக்கு 

Cates துபரத் தெல்லாம் அவரதியும்படி அவ்விராவணன் கூதினான், அப் 

போது மாலியவான் ₹ஐஷஇமலைகொணர்ச்ததனால் பிரமாஸ் தரமும் பழுது 

பட்டது: இனி மாற்றவரை எங்கனம் வெல்வது? இனியாவது சதை 

யைக்கொடுத்து அ௮டைச்சலம் புகுவதே தக்கது” என்ன, அதுகேட்ட இராவ



காண்டம் ௨௫.--மாயாச்தைப்படலம் ௨௨௩ 

omer, Mee? AD 'என்னநகேர்ர்தாலும் சதையைவிடேன்: அஞ்னெவர்களெல் 
லாம் போய்விடுங்கள்: கான் காளைக்கே பகைவெல்னெ்றேன்? என்றான். 

அப்போ துஇக்திர௫த்து “மாற்றார்தறமையைப்பற்தி இப்போது சொல்வது 

சரியன்று: எனக்கு ஒன்று தோன்றுகின்றது. கான் நிகும்பலைக்குப்போய் 

யாசஞ்செய் துமுடித்தால் பகைவெல்லலாம்: ஆனால், உன்தம்பி சான் யாசஞ் 

செய்வதை அப்பகைஞர்ச்குச் சொல்லிவிட்டால், அன்னார்யாசத்தை முடிச்ச 

சொட்டார்கள்: ஆகலே, சானஏயைப்போல்உருவஞ்செய்து அநுமான் சண் 

முன் நிறுத்தி ௮ர்தமாயாதையை என்சைவாளாற்கொன்றுவீழ்த்தி, அயோத் 

இக்குப்போவதாசழிசாட்டிப் போய்விட்டால், அவர்கள் அந்தத் தயரத் தினா 

தபோய்விடுவார்கள். போகாவிட்டாலும்,சான் அயோ த்திக்குச்சென் உண்மை 

யைஅதநுமான்மூலமாகத் தெரிர் தகொள்ளப்பார்ப்பார்கள்: அதற்குள் வேள்வி 

யைமுற்தினால் வெற்திபெறலாம்”என்றான்: அதற்குஇராவணனும் உடன்பட் 

டான். இதுஇவ்லாறாச; சுக்ரீவனுடைய ஆலோசனையினால் ஸ்ரீராமனனு 

மதியின்மேல் வானரர்கள் இலங்கையில் சகொள்ளிச்சட்டையைச்கொண்டு 

திவைத்துச்சொண்டிருந்தார். இவ்வாறுகிகழ்கைபில், அதுமான் மருத்து 

மலையை வைத்திட்டு மீளவச் சனனாக,இக்.இிர௫ச் த மாயாசதையை அவன்சண் 

முன்னேகிறுத்தி ௮வ்வது. பான் பலபடிசொல்லித்தடுக்கவும் கேளாது அவ் 

வருவத்தை வாளால்வெட்டிப் பிறகு *அயேர்த்தியிலுள்ளார்மீதும் செல்லப் 

போடின்றேன்”என்றுசொல்லி, பெருஞ்சேனையோடு புஷ்பகவிமானத்தை 

அத்இீசைசெல்வ தாகக்காட்டி நிகும்பலையைச்சேர்க்தான். அநுமர்னோ apie 

சையடைக்கிட்டான்: தெளிந்ததும், பலவகையாகப்புலம்பி, செய்திதெரி 

விக்குமாறு ஸ்ரீராமனைச்சேர்ச் து, தையை இக்இரசித்து மாய்த்தசெய்இயை 

அரிதில்தெரிவித்தான். அதனால், அப்பெருமான் கொண்ட தயரத்திற்கோ 

அளவில்லை; வானரர்களும் பெருக் துயர்கொண்டு அப்பிரான்காலில்விழுக்தமு 

தனர்; இலக்குமணனும் அயர்ச்துவீழ்ச்தான். விமீடணனும் இக்இர௫த்து 

அங்கனஞ்செய்திருச்சலாமென்று ஓரையங்கொண்டான். பின்பு பிரஞ்ஞை 

யந்திருக்ற ஸ்ரீராமபிரானை விபீஷணன் சைத்தியோபசாரத்.திஷல் தெஸி 

விக்ச, இலக்குவன் “2தையைச்சண்ணெதிரேகொன்ற பாவியரைச்கொல்லா 

மல் துயரத். இனால் ஈம்முயிரைமாய்ப்பது தச்சதன்று” என்று பலபடிஉ.2, சச் 
இரீவன் கனாக்கண்டவன்போலெழுர்து*அரச்சர்மார்பிற்போய்க் குதிப்போம்; 

வாருங்கள்? என்றுமுயல, அப்போது பரதன்மு தலியோரைத்தாச்ச இக்இர 

சித்து அயோத்திசென்திருப்பதை அனுமான் தெரிவித்தான். அப்பால் 

ஸ்ரீராமன் €தையைக்குதித்த துயரத்தை விட்டு அயோத்தியைக்குதித்து 

.மிகத்துயருந்றுஅயோத்திசென்ற அரச்கச்சேனையைத்தொலைத்தபின் இலங் 
சையைவெல்வேன்: உடனே அயோத்திசெல்ல உபாயமுண்டோ?'என்ன, தன் 

தோளிலேதிச்கொண்டால் புஷ்பகத்தினும் விரைர் செல்வதாக அ.நுமான்கூ 

ற,இராமலஷ்மணர்ஏ.தஇருக்கையில், ஸ்ரீவிமீஷணன்'! துயரத்தால் அயர்க் இட் 
டேன். இக்திரசித்துசெயல் மாயை யெனச் கருதுன்றேன்: கான் உண்மை 
யதிர்துசொன்னபின் உரியதுசெய்யலாம்? என்று சொல்லிவிட்டு, அவ்விபீஷ



௨௨௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ணன் வண்டினுருவங்கொண்டு அசோசவணனிகைசென்று தை இனிதிருப் 

பதையுணர்க்து மீண்டுவர்து அ௮ச்செய்தியைத்தெரிவிக்ச, யாவரும் ம௫ழ்க் தன 

. ரென்பது இப்படலத்துச் கூதிய பொருள். 

கணமைந்தன்ழதவியோர் சுழ்ந்துநிற்க, 
இராவணன் தனக்தநேர்த்து்ள நிலையைத் தானே கூறுதல். 

மைக்கனு மற்று ளோரு 1மகோதான் முதலோ. சாய 
தீர்இர.த் தலைமை யோரு முஇயருக் தழுவச் தக்க 
3பக்திய ரெவரும் வக்து *மருங்குறப் 5படர்க்தார் பட்ட 
6௮க்தர முழுதுத் தானே யனையவர்க் கறியச் சொன்னான். 

(இ-ள்.) புதல்வனுகிய இச்.இரசித்தும் மகோதரன் முதலியவரான 

சேனைத்தலைவரும் முதியவரும் மற்றுமுள்ளோராயெ உரியகாலங்களில் 
வந்து தழுவுதற்குஉரிய கூட்டமாகவுள்ள எல்லோரும் அருஇற்பொருச்த 

வந்துசேர்ச்தார்; கோர் துள்ள தன்பங்களையெல்லாம் தானே அவர்கட்குத் 

தெரியும்படி (இராவணன்)சொன்னான்;(எ-று.)_-பி-ம்--1மசோ தரப்பெயரி 

னானும், மகோதரன்முதலோராய்க் 2. 2தன்மையோரும். 3மக்.இரர். 4மறுகுற, 

சபரந்தார். 6தர்திரமெழுர் தன்மைதான். (௨௪௯௪) 

௨--.இதுழதலஏழசவிக:-மாலி மாவணனுக்த இதோபதேசஜ்சேய்தல். 

நங்கிளை 1யுலக்த தெல்லா 3முப்க்இிட ஈணுகு மன்றே 
வெங்கொடுக் தீமை தன்னால் வேலையி னிட்டி. லோமேல் . 

இவ்3குள வெல்லா மாடற் கினிவரு மிடையூ தில்லை 
பங்கயத் தண்ணன் மீளாப் படைபழு துற்ற பண்பால். 

எட்டுக்சவிகள் - ஒருதொடர். 

_. (இ-ள்.) மிகச்கொடியதீவினையினல் சடலி லிட்டிராவிட்டால், ஈம. 

களை அழிர்ததெல்லாம் உயிர்பெற்திருக்ச (இப்போது போருக்குச்) 
செல்லுமல்லவா? பிரமனுடைய மீட்கமுடியாத அஸ்திரமும் udp gue. 

தன்மையினால், இங்குள்ள (எதிராளிகளின்) சேனையெல்லாம் போர்புரி 
தற்கு வரும்; இனிஇடையூதில்லை; (௭ - று.)--இங்குளவெல்லாமாடற்னி 
வரும் இடையூதில்லையென்ற தொடர்க்கு - இங்குள்ள (ஈம்)சேனையெல்லாம் 
மாண்டுபோகும்படிபொருதற்கு (எ.திராளிகளுக்கு) இனிவாக்கூடிய இடை 
யூதில்லையென்றும் உரைச்சலாம். இது சிலபிரதியில் :(இலங்கையின்?? என்ற 
அடுத்தபாடலின்பின் உள்ளது. பி-ம்:---1உலந்ததேயும், உலர்ர்ததெல்லாம். 
கநேயச்திட. 3௨௭.2. (௨௪௯) 

௩., இலங்கையி னின்று £மேருப் பிற்பட விமைப்பிற் போய்ர்து 
வலங்கிளர் மருந்து நின்ற மலையொடுங் கொணச வல்லான் 
அ௮லங்கலச் தடக்சோ எண்ண லனுமனே 3யாதல் வேண்டும் 

- கலங்கலி லுலகுக் கெல்லாங் காரணக் கண்ட வா ற்ரால், 

(இ-ள்.) சலங்குதவில்லாத உலசங்கட்செல்லாம் சாரணமானகடவுள் 
[ஸ்ரீராமன்] தேனதுகருணைசோக்கத்தாதி)சடாட?த்திருத்தலால்,-இலங்கையி



காண்டம் ௨௫.--மாயாசீதைப்பட லம் ௨௨௫ 

விருர்துமேருவும் பித்பட இமைப்பொழுதிற்குட்பாய்ச் துசென்று, வெற்திபொ 

ருச்திய மருச்தை(அவை)கின்்ற மலையுடனே பேர்த். துக்கொணர்வல்லமை 

பெத்றவன்வெற்திமாலையையணிர்தபெருக்தோளையுடைய பெருமையித்சிறக்த 

அதநுமனேயாகவேண்டும்; (௪-து.3--பி-ம்:--1மேருபித்பட: தோவி, 3ஆக. (0) 

௪. நீரினைக் கடக்க 1வாங்கி 3யிலங்கையா நின்ற குன்றைப் 

3பாரினிற் இழிய விடி னாருளர் பிழைக்கற் பாலார் ் 
*போரினிப் பொருவ தெங்கே போயின வனுமன் பொன்மா 
மேருவைக் கொணர்ந்5இவ் வூர்மே 6லிடுமெனின் விலக்க லாமோ, 

(இ-ள்.) இலங்கையாகுமாறுமின்ற தஇரிகூடமலையைச் கடலினின்று 

பெயர்த்துஎடுத்துப் பூமியின்மீது இழியுமாறு (அவ்வமான்) எறிந்தால், 

பிழைத்தற்குஉரியார் யாருளர்? (அப்பகைவருடன்) இணிப் போர்புரிவது 

எவ்வாறுசாத்.தியம்? (மருத்துமலையைவைத் தவிட்டு வருமாறு)போயுள்ள 

அதுமான் பொன்மயமானமகாமேருவைக்கொண்டுவந்து இந்தஇலங்சாபுரி 

யின்மேல் வீசியெதிவனானால், (அதனை ஈம்மால்) தவிர்க்சமுடியுமோ? (எ.று.) 

—1G-1bi 1988. 2இலங்கையாய். 3பாரினைச்சுழிக்ச. *போரினில். 5இவ் 

வூரில். 6வீடுமெனில், (௨௪௧௭) 
௫, முறைகெட 1வேண்டின் முன்பு3 நினை த்ததே முடிப்பன்3முன்பின் 

*குறைவிலாக் குணங்கட் காங்கோர் 5சோ இலர் வேதம் கூறும் 

இறைவர்கண் மூவ ரென்ப 6தெண்ணிலா பெண்ண மேதான் 

அறைகழ லனும னோடும் 7கால்வசே முதல்வ ரம்மா. 

(இ-ள்.) (அறநுமான் லோகஸ்ருஷ்டியின்) ' முறை அழிச்திமொறு 

எண்ணுவானானால் முன்னம் (தான்) வலிமையோடு கினைத்தபடியேசெய்து 

முடிக்கவல்லான்; குறைவில்லாத குணங்கள்விஷயத்தில் ஒப்பற்ற குற்ற 

மற்றவராடு வேதங்கள்கூறுகன்ற தலைமைத்தேவர்கள் மூன்றுபேரென்பது, 

ஆராயும்வன்மையில்லா தவரின் கருத்தாகும்; ஒலிக்இன்.ற வீ.ரக்கழலையணிர்த 

அதுமானோடுஞ்சேர்த்து முதல்வராமவர் சால்வசே யாவர்; (௪-று.)--அம்மா = 

வியப்பிடைச்சொல்: அதுமானுடைய திறமையைக்குறித்து வியந்தவாறு.ஆங்கு- 

அசை. பி-ம்:--1வென்றுவேண்டின். கினைச் ததே. 3முன்னி.ற். 4குறையிலை 

குணங்சட்சென்னோ. 5கோளிலா. 6எண்ணமோவெண்ணிலரந்த.7முதல்வரோர் 

சால்வர். கோதிலா என்றும் படிக்கலாம். (௨௪௧௮) 

௬, 7இறந்தவ மிறக்து தீர வினியொரு பிறவி வந்து 

பிறந்தன மா னுள்ளோ முய்ந்தனம் பிழைக்கும் பெற்றி 

மேறகீதன மெனினு மின்னஞ் ௪னூயை மரபி 3னீந்தவ் 

வறக்தரு சந்தை யோசை யடைக்கலம் புகுது மைய, 
. (இ-ள்.) ஐயனே! இ.தச் துபோன வர்கள் இறர் சவராகவேயெற்ழியட் 

டும்: இனி வேறொருபிறவியிலேவர்துபிறர்தாற்போன்றுள்ளோமாகில் உள்ளவ 

சாலோம்: (அங்கன ம் நாம்) உயிர்தப்பினோமாூப் பிழைகச்குர்தன்மையை 

(இ.துவரையில்) மறர்தூவிட்டோம்: என்றாலும், இப்போதாவது சதையை 

முறைப்படிகொடுத்திட்டு அக்தத்தருமத்ையே நினைக்கின்ற எண்ணமுடைய 

ரான ௮வரை அடைச்சலம் புகுவோம்; (எ-று.) 
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௨௨௬ கம்பராமாயணம்' யுத்த 

அறச் தருசர்தையோர்” என்றதனால், அவர்கள் அடைக்கலம்புகுக்தோ 

மையா தரிக்குர்தன்மையுள்ளவ ரென்ப, பெறப்படும், இனியொருபிறவி 

வந்து பிறர்தனமா௫ னுள்ளேம்என்றது - அரச்சத்தன்மை£ல்சச் சாதுத்தன் 

மையை மேத்சொண்டால் உள்ளவராசலா மென்றபடி: அவ்வாறுஉள்ளவரா 

தற்கு உபாயம் மேலே கூறப்படுகன் ஐதென்க.பி-ம்:--1 இறச் தனர்.மறக்திலம். 

சேய்க்தே. (௨௪௯௯) 

எ.வாலியை வாளி யொன்றால் வானிடை வைத்து வாரி 
வேலையை வென்று கும்ப கருணனை விட்டி னானை 
அலியின் மொக்கு என்ன வரக்கரோ 1வமரின் வெல்வார் 
சூலியைப் பொருப்பி னோடுந் 3தாக்கிய விசயத் தோளாய், 

. (இ- ள்.) கூலப்படையைச்சொண்ட சிவபெருமானை (ச் சைலாய) மல் 

யோடும் தாக்கிய வெற்திபொருர்திய தோள்களையுடையவனே! வாலியென் 

னும்வீரனை ஐரம்பினாற் சுவர்க்க த் திலிருத.தி[ இறச்சச்செய் அ]ரீர்ச்சடடலை(அணை 

கட்டுமாறு) ஜபித்துக் கும்பகர்ணனை யழித்தவனான இராமனை, நீரில்தோன் 

அம்குமிழியைப்போன்ற [எளிதிலழிபவரான ] அரச்சரோ போரில்வெல்லவல் 

லார்? (௪ - று.)_-இச்செய்யுள் சலபிரதியில் மறிகடல்?” என்ற அடுத்தபாட 
வின்பின்உள்ள.து. லபிர தியில் (சட்டுரை" (௧3) என்றபாடலின்பின்உள்ள து. -, 

பி-ம்:--/வல்லரென்றான். 2துளக்கய. (௨௮5௦) ் 

௮. மறிகடல் குடித்து வானை 3மண்ணொடும் பறிக்க வல்ல 
எ.றிபடை யரக்க ரெல்லா மிறந்தன ரிலங்கை 3யூருஞ் ' 
சிறுவனு நீயு மல்லால் யாருள ரொருவர் தீர்க்தார் 
வெறிதுகம் வென்றி யென்ருன் மாலிமேல் விகாவ 4தோரச்வான்.' 
(இ-ள்.) (அலை) மடங்குன்.ற சடலின்கீரைப் பர௬௫, வானை மண்ணு. 

லகத்தோடு பேர்த்தெடுச்சவல்ல வீசுன் பபடைக்சலங்களைச்கொண்ட : அரச்: 
சர்யாவரும் இறக்துவிட்டனர்: இலங்கையூரும் (உனது) குமாரனாஓய இச் 
இரத் தும் நீயும் அல்லாமல் உயிர் தப்பிப்பிழைத்தவர் ஆர்ஒருவர்இருக்கன் 
மனச்?ரமக்குவெற்தியென்பது வெறும்பேச்சே; [காரியத்திற்கைகூடுவ தல்ல] 
என்றுகூதினான், மேல்விளவதை யாராய்ச் ததிபவனாயெ மாலி: (௪-று.) 

இச்செய்யுளில், மாலியென் ஐ.து-மாலியவானைக்கு திக்கும்: மேற்செய்யு 
ஸில் “என்றுமாலியவான்கற'என வருதல் காண்க: இனி,அச்செய்யுளை இல். 
லையென்றுகொள்வார் மாலியென்பவனே புத்திகூதியதாசச் கொர்ளலாம். - 
அ௮ணிவகுப்புப்படலத்து £*மாதுலத்தலைவன்??, “wrel cer “வர்துள்ளது 
காண்க. அங்கும் மாலிஎன்பது - மாலியலானைக்குதிக்குமென் றும், மாதுலத்ச 
லைவன்என்பது-தாய்ப்பாட்டன்என்றபொருளைச் தருமென்றும் கொள்ளுவ 

தும் ஒன் து.பி-ம்:--1வானம்.மண்ணொடுமகிக்க, மண்ணொடுமறைக்க, 3ஊரில், 
*ஜரான், 

(௨௮௦௧) 
௯.--மாலியவானை இராவணன் சினத்தல். 

என்றுமா லியவான் கூறப் 1பிறையெயிற் றெழிலி நாப்பண் 
மின்றெரிர் தென்ன ஈக்கு வெருவர வுசப்பிப் பேழ்வாய் 
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க்ர்ண்டம் ௨௫.--மாயாசீதைப்படலம் ௨௨௭ 

3ஒன் நினொன் றசனி யென்ன /வுருத்துகீ யுரைத்.த மாற்றம் 
நன்றுகன் றென்று சீறியுரைத் தன 5னலத்தை யோரான். 

(இ-ள்.) என்று மாலியவான் சொல்ல, மேகத் இனிடையிலே மின்னல் 

விளங்கனொற்போலப் பிறைபோன்ற எயிறு (தோன்றச்) சிரித் து, ௮ச்சமுண் 

டாகுமாறு அதட்டி, பிளவுபட்டவாய்களுள் ஒன்.தினொன்று (பட்டு நெறு 

கெறென்ற ஒலியுண்டாகுமாறு பற்களைக்கடித்தலால்) இடியென்னுமாறு 

பேரொலியுண்டாகச் கோபித்து, :8ீ கூறியசொல் ஈன்றாயுள்ள 3! ஈன்றா 
யுள்ளது? என்று சீறிச் கூறினான்: (யாவனெனில்),--(தன்) நன்மையையாரா 

யாதவனாயெ, இராவணன்; (௭ - று.)--இச்செய்யுள் பலபிர திகளிலில்லை; 

ஒருகால்வெள்ளிப்பாட்டாயிருப்பினும் இருச்சலாம். பீ - ம்:--1எயிறுடை. 

2வெற்புகவிழித்து. 3ன்றொடொன்று. 4கடித்து. 5அரக்கர்காதன். (2௮0௨) 

்.. த0படுதுவும், அடுத்த கவியும்-ஐநதோடர: இராவணன் ் 
$தையைவிட்டிட ஒரநப்படாமையோடூ வீரவாதம்படப் பேசுதல். 

கட்டுசை யதனைக் கேளாக் கண்ணெரி கதுவ நோக்கப் 
பட்டன ரக்க ரென்னிற் படைக்கலம் 1/படைத்த வெல்லாங் 
கெட்டன 3வெனினும் வாழ்க்கை கெடாதுகற் கிளிய னாளை 
விட்டிட வெண்ணி யோகான் பிடித்த வேட்கை 3விய. 

(இ-ள்.) (மாலியவான் கூறிய) உறுதிமொழியைச் கேட்டு, (இராவ 
ணன்), சண்கள் கெருப்பைக்கொள்ள விழித்துப்பார்த்து(4 கூறுவான்):...- 

அரக்கர்இறச்தாரென்றாலும் (காம்) வைத்துச்கொண்டுள்ள படைச்சுலமெல் 

லாம் அழிச் திட்டன வென்றாலும்,காம்)வாழ்க் இருகை கெடாமலிருச்கையில் 

இனிச் ளியையொத்து (இன்மொழி) பேசுபவளான சீதையை விட்டிடுமாறு 

எண்ணியா, வேட்சையான துகொன்றுசொண்டிருக்ச நான் சவர்ச் தகொண்டு 

வந்தது? (௪ - று.) 

வேட்கை மரணவேதனையைவிளைக்க கான் சதையைக் சவர்க்துகொட. 

ண்டு வர்தது,அவளை விட்டிடுவதற்காகவல்ல:௮அவஞடன் இனிதிருச்சவேணு 

மென்றகருத் இதனாலேயே: ஆகவே, அரச்கர்பலர் இறத்தல்முதலிய காரணங்: 

களைமுன்னிட்டுச் சதையை விட்டிடேனென்றவாறு. இர்தச்செய்யுளில், 

உயிர்வாழ்ச்கைகெடுவதற்காகவே கான் €தையைப்பிடித்த தென்ற அமல் 

கலப்பொருள் தோன்றுதல் சாணத்தக்கது, *சோக்க'என்ற2, அடுச்தசெய்யு 

ளில்:என்றான்?என்பதனோடுமுடியும். பி-ம்:--1படைத்தது.என்னில்யாக்கை 
கெடாதெனிற்,...செடாதுகற்...3வீரம். (௨௮௦௩) 

jo. 1மைந்தனென் மற்றை யோரெ னைஞ்சினிர் 3வாம்க்கை 4வேட்டீர் 
“1. 5உய்ந்துநீர் போவீர் நாளை யூழிவெக் தியி னோங்9ச் 

69ரஇனன் 7மனித ரோடு குரல்கினைத் தீர்ப்ப னென்றான் 
வெக்இற லாக்கர் வேச்தன் மகனிவை விளம்ப லுற்றான். 

(இ-ள்.) *மைர்தரென்ன, மற்றையோரென்ன,(இவ்வாறாக) அஞ்சியுள் 

எவராய் வாழ்க்கையை விரும்பினவர்களே நீங்கள் உயிர்பிழைச் தவராய்ட்'போ



25 4) கம்பர்மாயணம் yes 

ங்கள் காளைக்குக் கற்பார்தசாலத் துக் கொடிய தீப்போலச் இளர்ச் (அம்பைச்) 

சக் தினவனாய் மனிதருடனே அ.நுமானென்ற குரங்கினையும் உயிர் தீர்த்து 

விடுவேன் என்றுகூதினான், கொடியஇறமையையுடையனான அரக்கர் தலைவ 

னான இராவணன்? மைந்தன் இவைகூ.ற,த்தொடங்கினான்; (எ-று,)--மைர் 

தன்கூறுவதை மேல் மூன்றுகவிகளிற் காண் ௧. மைச்தனென்-மைக்தனால்தான் 

என்னபயன்? மற்றையோசென் - மற்றையோரால்தான்யாதுபயன்? என்று 

உரைப்பினுமாம்; பி-ல்:--1மைக்தர்.ஊஞ்சினிர்.3 வாழ்வு.*வேண்டில்,5உய்ச் து 

நீர்போமின், உய்ச்தனீர்போவிர். 69ந்தனை, இக்.திய. மனித தரோடக்.8 தப்பே, 

னென்றான், தீர்வனென் தன். கொண்மினென்றான். (௨௮௦௪) 

௧௨.--மூன்றுகவிகள் - ஒநதோடர்: இந்திரசித்து! இராம்லட்சுமணரைப் 

புகழ்ந்து, பிறகு “நான் நிதம்பலையில் வே:விழடித்தால் உண்மனத்தர். 

. நீங்கும் என்றதைத் தெரிவிக்தம். 

உளஅகா னுணர்த்தற் 1பால அணர்க்தனை கோட லுண்டேல் 

,தளமலர்க் இழவன் றந்த 3படைக்கலந் தழலிற் சாத்தி .. 
அளவில தமைய விட்ட இராமனை *நீக்கி யன்றால் 
சீவிளைவில தனையன் மேனித் 6தீண்டில ?மீண்ட தம்மா, 

- (இ-ள்.) உணர்ந்தவனாய்(ச் சொல்வதை)மேற்கொள்வது உண்டாகுமா 

னால்,கான் அதிவிச்சவேண்டுவதுஒன் றுண்டு:(கான்) இதழகிறைச் த-தாமரைமல மீ 

நில்வாழ்பவனான பிரமதேவன் தர்.இட்ட ௮ஸ்.இிரத்தை யபிமச் திரித்து எல்லை 

யத்றதழலோடுஅமையவிட்ட 9, இராமனை நீக்கியன்றாகும்: (அப்படைக் 

சலம்) பயன்விளைப்பதாகாமல் அவ்விராமனுடையமேனியைத் இீண்டிலதாய் 

மீண்டது; (௭ - று.)--அம்மா-வியப்பிடைச்சொல்: பிரமாஸ் தரமும் இராம 

ஊைத்ண்டாமையைப்பற்தி வியக்தவாறு. பி - ம்:--1பால. சேரப்படை. 

சோத்தி. *அடையாவென்றாுள், வீட்டியன்றால். 3இளவலதனையமேனி. 6 தீண் 
டின்றி, 7இழச்ததம்மா. (௨௮௦௫) 

௧௩. மானிட னல்லன் றொல்லை வானவ னல்லன் மற்றும் 
மேனைிவர் முனிவ னல்லன் விடணன் மெய்யிற் சொன்ன 
யானென தெண்ண நீர்ர்தா செண்ணுறு மொருவ *னென்றே 
3தேனகு தெரியன் மன்னா 6சேகறச் தெரிக்க தள்றே, 
(இ-ள்) தேன்விளங்குகன்ற மாலையையணிர்த அரச்சர்தலைவனே ! 

(இவ்வாறபிரமாஸ்நிரமும் தண்டா இருத்தலால் அக்சஇசாமன் (சாதாரண) 
மனிதன் அல்லன்: பழமையான [சாதாரணமான ] தேவசாதியானும்அல்லன்: 

மற்றும் மேன்மைமிகுக்த முனிவன் அல்லன்: விமீஷணன் உண்மையாகச் 

சொன்ன அகங்கார மமகாரங்களற்றதவரான யோகியர் இயானிக்கன்ற ஒப் 

ப,த்றகடவுளென்றே ஜஐயமின் தித் தெரிர்தது; (௭ - று.)--அன்தே-தேற்றம். 
பி-ம்:--1மான வன். மிர், நிலை. 3ஏனவனெண்ணிம்,யானெனதெண்ணிற், 

4அன்றே, 5தேனுது. 69க்குறச். (௨௮௦௬) 
௧௪. அனையது வேறு நிற்க வன்ன து பகர்த லாண்மை 

2வினையெனி னன்று கின்று 3வீழ்ந்தது விழ்க வீர



காண்டம் ௨௫.--மா்யாசீதைப்படலம் ௨௨௯ 

*இனையனி மூண்டி யான் போய் நிகும்பலை விரைவி Aeris 
தூனியதறு வேள்வி வல்லை 6மியற்றினான் முடியுக் துன்பம். 

(இ-ள்.) அவ்வாறானவார்த்தை வேதேஇருக்கட்டும்: அதனைச்கூறு 

” ௮து ஆண்மைவினையாகுமோளன்றால், அன்று:கிக ழ் அகழிச்.த.த கழியட்டும்; 

வீரனே ! மீ வருந்தாதே: யான் முனைக் தபோய் நிகும்பலையென்னுமிடத்சை 

விரைவாகஅடைக்து, குற்றமற்ற வேள்வியை விரைவில்முஷத்தால் (உன் 

மனத்) ன்பம் ஒழிக்திடும்; (௪ - று.)--நிகும்பலை - ஓர்தேலாலயம்: வட 

மொழியில் :நிகும்பீலா” என்றுகூதியுள்ள த. அங்குவேள்விமுற்தினால், பகை 
வர் தவராதுவீவ ராதலால் துன்பந்திருமென்இன்றான். பி. ம்:--1பிறவும், 

வென்தி. 2வினையன, வினையென, 3வீழ்க்தவர். 4(முனையத, வினைய. விற 

லின். தொடங்கினால், (௨௮0௪) 
* ௩௫,-இராவணன் உடன்பட்டு *அவ்வேள்விக்கு இடையூறுநேராமல் 

சேய்யும்உபாயம்யாது?? என்று வினவுதல். 

அன்னது 1நல்ல தேயா லமைஇயென் றரக்கன் சொன்னான் 
நேன்மக 3னும்பி கூற *ஈண்ணலார் கண்டு ஈண்ணி 

் முன்னிய வேள்வி முற்றா: வகைசெரு 5முயல்வ ரென்னா 
என்னவ செய்தா வண்ண மியற்றலா மூறுதி யென்றான். 

(இ-ள்.) (ரீ கூதுன்ற) அது ஈல்லதே: அவ்வாறே செய்வாய்'என்று 

இராவணன் கூ.திஞன்: (அவன.து) றச் தகுமாரனான இந்திரசித்து உன் தம்பி 

விபீஷணன் (உளவு) சொல்ல (ஈம.து) - பகைவர் சண்டு கிட்டி (காம்செய்யச்) 

சருதிய வேள்விகிறைவேறாசபடி போர்முயல்வரே? என்று சொல்ல, *அவர் 

வராதபடி என்னஉபாயம்செய்யலாம்?? என்று (இராவணன் மீண்டும்) வினாவி 

னான்; (௪. - று.)--பி-ம்:---/ஈலத்ததேயால். சேன்னெ தி. 3ஈம்பி. 4ஈண்ணுவ 

சாண்டு. 5முயல்வனென்றான். ; (2404) 

௧௬ --டஇதுழதல் ழன்றுகவிகள்-௨நுதோடர்: மாயாசிதையை — 

அநுமான்ழன்புகோன்று, 6யான் அயோத்திக்தப் படையெடூத்துள்ளேன்! ' 
என்றல், பகை வராவிஎ டயூறின்றி என்வேள்விழற்றுமேன ல். 

சரனூ 1யுருவ மாகச் சமை த்தவ டன்மை கண்ட 
வானுய ரனுமன் முன்னே 3வோளினாற் கொன்று மாத்றி 

யானெடுஞ் சேனை யோடு மயோக்திமே 3லெழுக்தேனென்னப் 
போனபின் *புரிவ தொன்றுச் 59தரிகிலர் அன்பம் பூண்பார், 

(QM ro.) சர்னகயினுருவமாகஒன்று (மாயையினால்) கிருமித் து. அவ 

ஞடையதன்மையைச்சண்ட மிச்சஉயர்சசியுள்ள அநுமானுடைய முன்னே 

வாளினாற்கொன்று (அவ.ரூடை௰) உயிரைப்போக, யான் பெருஞ்சேனையுட 
னே அயோத்திமீது படையெடுத்துச்சென்றுள்ளே னென்றுசொல்ல, (இவ் 
வாறு)நிகழ்ர் துவிட்டபின் [சதையும் கொல்லப்பட்டு யானும் அயோச்திமீ து 
படையெடுத்தேனென் றஎண்ணம்பகைவர்சகட்கு உண்டானபின்பு], (தாம்)செ 
ய்யச்கூடியது ஒன்றுச்தோன்றாமல்(அவர்) துன்பம் அடைவார்கள்; (ஏ - து.) 

பி-ம்:-1 வடிவமாக, வோளியிற், 3எழுகேன், *புகுக் த.து. 3இலாதவர் அயரம்.()



௧௩௦ க்ம்பரரமாயண்ம் _ ss 

௧௭. இத்தலைச் கை மாண்டாள் 1பயனிவ ணில்லை யென்பார் 

அ௮த்தலைக் தம்பி மாருக் தாயரு மடுத்து ளோரும் 

உத்தம 2நகரு மாளு மென்பதோ3ரச்ச மூன்றப் 

பொத்திய 4 துன்பத் தோடுஞ் சேனையுக் தாமும் போவார். 

(இ-ள்.) 4இவ்விடத்திற் சதையோமாண்டாள்; இங்கே (பொரு:து 

வென்று காம் பெறக்கூடிய) பயன் ஒன்றுமில்லை என்றுகருதுன்ற இராம 

லட்சுமணர், :அங்சே [அயோத்தியில்] தம்பிமார்களும் தாய்மார்களும் சேர்ந்த 

பர். அுக்களும் (அகயெஇவர்களைக்கொண்ட) சறக்சகாமும் மாண்டுவிடும்! 

என்ற அ௮ச்சம்பொருர்தவே,(மன ததை)க்குத்துன்ற துன்பத் தடனேசேனை 

யும் தாமுமாக (இங்கு நின்று அயோத்திச்கே மீண்டு) செல்வார்; (௪ - று.)-- 

என்பார் போவார் எனஇயையும். பி-ம்:--1பயணிவை,. சேகருளோரும், தமரு 

மாறாம். வருத்தம். *4துன்பமூளச். (௨௮௪௦) 

௧௮. போகல ரென்ற போது மனுமனை யாண்டுப் போக்கி 
ஆ௫ய தறிக்தா லன்றி யருர்துய ரா.ற்ற லாற்ளுர் 
ஏகிய கரும முற்றியா/னவண் விசைவி னெய்தி 
வேகவெம் படையிற் கொன்று தீருகுவன் வென்றியென்றுன். . 

(இ-ள்,) (அயோத்திக்கு அவர்கள்) போகவில்லை யென்றாலும் அநு 

மனை அங்கே யனுப்பி கிகழ்க்ததை யுணர்க்தாலன்தி, (தால்குதற்கு" அரிய 

துயரத்தைத் தாங்கமாட்டார்கள்: சான், சென்ற (வேள்வியாகிய) காரியத்தை 

நிறைவேற்றிச்கொண்டு அங்கு [போர்க்களத்தில்] விரைவில் அடைக் து, வேக 
முள்ள சொடியபடைக்கலத். தாலே (பகைஎரைக்) கொன்று வென்தியை * 

(உனக்குத்) தருவேன் வரணி முடித்தான், (இச்.திரசித்.த); (௭- று)-- 
பி-ம்:---1 இவண், (௨௮௧௪) | 

க௯.டமாவணன்உடன்படவே மாயாசீதையையஎ.மக்தமாறுடூர் திரசித்து 

- சேன்றீட, சுக்கிரீவன் இலங்கையைக் கொள்ளியாற் சுட$வேமேனல். 

அன்னது புரி னன் றென் DISSED 1மமைய 3வஞ்சப் 
*பொன்னுரு வமைக்கு மாய மியற்றுவான் மைந்தன் போனான் 
இன்ன?₹திச் தலைய தாக விராமனுக் இரவி செம்மல் 

தொன்னக தனை வலலைக் 7கடிகெடச் சுடுது மென்ரறான். 

[இ-ள்.) ௮ச்செயலைச் செய்வது ஈல்லதென்று இராவணனு முடன் 

பட, வஞ்சனைச் சதையின் உருவத்தை யமைக்கவல்லமாயத்தை யியத்றும்படி 

இக்.இரசித்து சென்றான்; இங்கே இன்னதுகிகழ, (அங்கே), ஸ்ரீராமனிடச் 
தில், சுரியபுத்இரனான சுக்கிரீவன் பழமையான இலங்கைஈக ரத்தை விரை 
விலே காவல்கெடும்படி கொள்ளியாற்சுகோம்என்று(ஒராலோசணை) கூறி 
னான்; (௪ - நு.)--பொன் - இலட்சுமியின் அமிசாவதாரமானசதை.. கடி - 

-சாவல்:விளக்கமுமாம். பி-ம்;-1புரிவை. 2அருள.3அஞ்சொ்.4பொன்னுருக் 

குவமை. 3௮மைர்து. 6இத்தலைய, 7கடி.தினிந். (௨௮௧௨) 

ம்



காண்டம் ௨௫.--மாயாசீதைப்படலம் ௨௩௧ . 

௨௦--ஸ்ரீமாமனனுமதியின்மேல் வானாங்க:? இலங்கையைச்சுடமாறு 

கையிற் கோள்ளிக்கட்டையைக் கோள்ளுதல், 

அத்தொழில் புரிச னன்றென் 1றண்ணலு மமைய வெண்ணித் 
த.த்ன னிலங்கை மூதூர்க் கோபுசதீ அுமபர்ச் சோர்க்தான் 
3ப.த்.துடை யேழு சான்ற *வான.ரரப் பரவை பற்றிக் 
5கைத்தலத் தோரோர் கொள்ளி யெடுத்ததெவ் வுலகுங் காண. 

(இ-ள்.) அத்தொழிலை [இலங்சையைச்கொள்ளிசொண்டுசுடுதலை]ச் 

செய்தல் ஈல்லதென்று ஸ்ரீராமனும் ஆலோ௫த்து உடன்பட, (சக்கரீவன்) 

தாவி இலல்கையென்ற முதுமையான சகரின் கோபுரத்தின்மீ துசேர்க்தான்); 

எழுபதுவெள்ளமான வானரசேனாசமுத்திர த்தில், ஓவ்வொன்றும்) ஓவ்வொரு 

கோள்ளிக்கட்டையை எவ்வுலகமுல்காணக் கையிற்பிடித்துஎடுத்துச்சொண் 

ug, (a - ௮.)--பி-ம்:--1/அருளினனிராமனண் ணல். சோர்ச்தார். 3பத். துட 

் னேழு. *வானரக்குழுவும். கை த்தலத்தாலோர். (௨௮௧௩) 

வேறு. 

௨௧_-கோ௮்ளித்தட்டையையேடுத்த வானாசேனையின் வநணனை. 

1எண்ணின கோடிப் பல்பேடை யாவும் 
மண்ணு காவற் றிண்3மதஇல் வாயில் 
வெண்ணிற மேக 4மின்னினம் வீச 
நண்ணின 5போல்வ தொன்னகர் 6தாண, 

(இ- ள்.) பழமையான இலங்கைசகர் கூச்சமடையும்படி, எண்ணப்பட் 

'டுள்ள கோடிச்சணச்சான பலவசையாயுள்ள வானரசேனையாவும், பூமியில 

மிச்சசாவ்லாகவுள்ள திண்ணியமதிளின்வாசலி?2ல, வெண்ணிறமேசக்கள் 

மின்னின ததைவீசிச்சொண்டு சண்ணினவற்றைப் போல்வனவாயின;(௪-.று.) 

_-இச்செய்யுளிலேசொள்ளி9படுத்து மதிள்வாசலி?லசென்ற வானரசேனைகச் 

உவமைகூதினார். ஈகர்-ஈ5ர.த்தார்க்கு ஆகுபெயர். பீ-.௦:--1எண்ணில, கேவி. 

3மதிறாவி. 4மின்னினை. 5போலகச். 6ஈண்ணி, காமம். (௨௮௧௪) 

௨௨--வானரங்க் கோ்ளிக்கட்டையை வீசுதல். - 

ஆசைக டோறு மள்ளின கொள்ளி 
மாசறு தானை மர்க்கட வெள்ளம் 

rear apie குண்டென கேள்ளின் 
வி வானின் மீன்3விழு மென்ன. 

(இ-ள்.) குற்றமற்ற தானையாகிய வெள்ளச்சணக்காசவுள்ள மர்ச்சடங் 

கள், இக்குக்கள்தோறும் கொள்ளியை* கையிற்கொண்டனவாய் வீச யெதிர் 
தவை,--இவ்வூருக்குகாசமுண்டென்பதை(த் அர்க்குதியாக முன்னம்) அதி 

விச்ச ஈகள்ளிரவில் வாணினின்று மீனினங்கள் விழுவதை யொத்தன;(௪-று.) 

அ வானத்தினின்று மீனினம் மிகுஇியாகவு இர்தல், இக்குஜியென்பர்,. பி-ம்:-- 

சாசறுதானைச்கார்ச்சடல்.,,,சாசறுவீரர்சடாவிடவீழ்வ, கோளின். 3விழல், ()



, ௨௩௨ கம்பராமாயணம் WSS. 

2%.—esrors hs Fas” Gan cratuG dra goo Zor,” 

1வஞ்சனை மன்னன் வாழு மிலங்கைக் 
குஞ்சர மன்னா விசய கொள்ளி 
அஞ்சன வண்ண னாழியி லேவுஞ் ௨௬ 
செஞ்சர மென்னச் 3சென்ற.து மென்மேல். 

(இ- ள்.) வஞ்சனையையுடைய அசக்கர்தலைவனான இராவணன் 'வாழ் 

இன்ற இலங்கையிலே யானையையொத்தவரான வானரர். வீசெயகொள்ளி 

யான,--அஞ்சனம்போன்ற தஇருநிறத்தையுடையவனான ஸ்ரீராமன் கட 

Sark wadu செச்நிறமுள்ள ஆச்கேயாஸ்திரத்தைப்போல மேன்மேலுஞ்' 

சென்றது; (௪ - ஐ.)--பி-4:--1வஞ்சனையாளன், வஞ்சனையன்னவர். 3அன் 

னவர், 3சென்றன. (௨௮௧௪) 

௨௪. இலங்கையில் நேநங்கிய தீயின் வநணனை. 

கையக 1லிஞ்சக் காவல் கலங்கச் 
செய்ய 3கொழுந்தீச் சென்று Daas 
*லய னெடுங்கா ராழியை 5யம்பால் 
எய்ய6வெரிர்தா லொத்த இலங்கை. 

(Q- 4.) இடமசன்ற மதிளாகய கரவல் சலங்குமாறு செக்கிறமுள்ள 

கொழுவியதீச சென்றுநெருங்கெய தனால்,இலங்கையான அ,---ஸ்ரீராமன் நீண் 

டகரிய கடலை அம்பினாலெய்ய எரிர் தைக யொத்தது; (எ -று.)-- ஸ்ரீராமன் 

ஆச்நேயாஸ் இரத்தைவிட்டபோது எரிச்சசடலையொகத்தது,இலங்சை யென்ச. 

பி-ம்:--1அஞ்சுச். இலங்கைச். 3கொளுக்திச். 4ஐ.ய. 5அம்மால், 6உலர்ந்தால். 

௨௫.--சோலையில்எரிபற்ற, பறவைக்தலங்கள் கூட்டினின்று விண்ணில். 

ஒவித்துக்கோ ௭டூஎழதல். 

பரற்றுறு 1பல்பழு ase gf பற்ற 
நிரற்று௮ு பல்பற வைக்குல தளம் 
உரற்றின விண்ணி னொலித்்கெழும் வண்ணம் 
அரற்றி யெழுக்த தடங்க விலங்கை, 

(இ-ள்.) பரல்கெருங்கெய பலசோலைகளிலும் எரிபற்திய தனால் வரிசை 

யாக நெருங்லொழ்கின்ற பலபறவைக்குலங்கள், ( தம்முடைய) கூட்டினின்று 

ஆகாயத்தில் பிர தித்தொணி எழும்வகையாகச் கத்தின:(இவ்வாறு) இலங்சை 
முழுதும் (பட்டிக்குலங்களால்) அரற்திச்சொண்டெழப்பெற்ற;(௪-று.)-- 

இனி,(இலக்கையின்மீ து) எரிபரச் ததனால், அவ்விலங்கையிலுள்ளஅரச்சர்கள் 

பழுவத்தில் எரிபற்றப் பறவைக்குலம் தம்நீடத்தினின்று விண்ணில்வர்து 

ஒலிப்ப துபோல,வெளியேவந்து அரற்தியெழுக் தார்சளென, இச்செய்யுளுக்கு - 

உரைகூறலாம். இவ்வுரைக்கு, இலங்கை-இலங்கையிலுள்ளவரக்கர். Cod - 

கூடு. பி-ம்:--தொல். 2கெஞ்சில், 3எழு. (௨௮௪௮) 
௨௬--இராமசாத்தாற் கோபுசம்விழதல். 

மூவுல கத்தவ ரும்முத லோரும் 
2மேவின விற்ரொழில் வீர னிராமன் 

த



காண்டம் ௨௩.--மாயாசீதைப்படலம் ௨௩௩ 

3தீவ மெனச்லெ வாளி செலுத்தக் 
கோபுர 5முற்றும் 6விமுச் 5௮ குன்றின், 

(இ-ள்.) (அப்போது) மூவுலகத்தவரும் முதல்மூர்த்திகளும் விரும்பத் 
தச்ச விற்றொழிலையுடைய வீரனாயெ ஸ்ரீராமன், -தீபத்தைப்போன்ற சல 

அம்புகளைச் செலுத்த,கோபுரமுழுவதும் திரிகஉடாசல த்தில்விழுச் த த; (௪-று.) 

_-இரண்டாமடியில்,ஏவினஎன் றுபிரித்தலும்உண்டு.பி-ம்:--1மூவலசத்தெவ 

ரும். ஏவல்வலத்தொழில், 3 தீபம். (கோவும், 5இற்.று.6மு.திர்.த.த.(௨௮௪௯) 

௨௭.--மநத்துமலையை வைத்திட்டூ அனுமான் திநம்பிவரதல். 

இத்தலை யின்ன நிகழ்ந்இடு 1மெல்லைக் 
கைத்தலை யிற்கொடு காலி னெழுக்தான் 
உய்த்த 3பெருக்கரி மேருவி *னுப்பால் 
வைச்ச நெடுக்தகை மாருத வந்தான். 

(இ.-ள்.) இங்கு[இலங்கையிலே] இவ்வாறு நிகழுமிடச்து,சையிலே 

(மருத்துமலையைக்)கொண்டு காற்றுப்போல் விரைக்தெழுச் துசென் தவனா9ச் 

கொணர்ந்த பெரியமருத்துமலையை மேருவுக்குஅப்பால் வைத்த : பெருச் 

தகுநதியையுடைய அநுமான் (இலங்கைக்கு மீண்டு)வர்து சேர்ச்தான்;(௪-.து.) 

—19-1b:— 1 வேலை, 2அத்த, 3செடூவ்இரி. *அப்பால், வைத்து, (௨௮௨௦) 

௨௮--அநுமான் ஆரவாரித்ததை& கேட்டு இலங்கையரின் நடூக்கம். 

அறையா வக்கழன் மாருதி யார்த்தான் 
உறைய வஞ்செவி யூற்றுள தவ்வூர் 
இறையச வக்கலு மன்கொடு றும் 
இறையா வக்குல மொத்த இலங்கை, 

(இ-ள்.) ஒலிக்கின்ற ஒலியைக்கொண்ட வீரச்சழலையணிர் த அதுமான், 

ஆரவாரித்தான்; (அங்குத்) தோன் திய அரவம், ௮ச்.தஇலங்கையித் கேட்டது; 
(அதனால்), இலங்கை, சருடனுடையசிறையரவத்தினால் சீறுச்தன்மையுள்ள 

தலைமையையுடைய சகாசகுலங்கள்அடைந்தகிலையை யடைந்த ௮;(௪-து.)--:சலு 

ழன்சிறையரவச்கொடு?என மாற்றுக. பி-ம்:--1அரவஞ்சையுக்நுள அ, 
அரவஞ்செதிவித்துளது. (௨௮௨௧) 

௨௯.-அநுமான்சேர்ந்த மேற்றிசைவாயிலை டுந்திரசித்து அடைதல். 
் மேற்றிசை வாயிலை மேவிய வெங்கட் 

காற்றின் மகன்றனை வக்.து கலந்தான் 
மாற்றலின் மாயை வகுக்கும் வலத்தான் 

கூற்றையும் 1வென்றுயர் வட்டணை கொண்டான். 

(இ-்.) மாற்றுதல்முடியாத மாயத்தை யியற்றும் வலிமையைப் 
பெற்றவனும் கூற்றுவனையும்வென்று பெருர் தாளமிட்டவனுமான இச் இர 
சி2்.௪;,--(இலங்கையி ன்) மேற்கு தீதிக்குவாயிலைப்பொருக், தியிருச்த கொடு 

மையையுடைய வாயுகுமாரனான அ.நுமாணை வர்துகூடினான்; (௪ - துடி 

பி-ம்:--1வென்றொரு, வெங்குய. (௨௮௨௨) 
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௨௩௪ கம்பராமாயணம் ட டயுத்த 

௩௦---மாயைச்€தைவடிவமைத்து அவள்தமலைப்பற்றி யீர்த்து 

வாளைக்கையிற்கோண்டூ பின்வருமாறு டர்திரசித்து கூறுதல், 

சான யாம்வகை கொண்டு 1சமைத்தோர் 
மானனை யாளை வடி.க்குழல் பற்றா 
ஊனகு வாளொரு கைக்கொ டுருத்தான். 
ஆனவ ஸனக்கிலை மின்ன தறைக்தான். 

(இ- ள்.) சானகயென்றுதோன்றுமாறு (மாயையைக், கொண்டு (ஒரு 

ருவத்தை) அமைத்து, ஒப்பற்றமான்போன் 2வளான அ௮ந்தமாயா€தையின து 

தேனைக்சொண்ட கூர்தலைப்பற்தி, ஊன்விளங்குகன்ற வாளை மற்றொருகை 

யிற்கொண்டு கோபித்தவனா௫,--அ௮ர்தஇர்தரசித்து அப்போது இவ்வாறான . 

வார்த்தையைக்கூதினான்; (௪ - று.)--இச்இிர௫த்தின் கூற்றை மேற்சவியிற் 

காண்ச, பி-ம்:--1சமைத்த, 2இன்னன சொற்கள். (௨௮௨௩) 

Be இந்திரசித்து “(இவள் காரணபமாகவேபோ i pedi sso இவளைக் 

கோன்றுவிடவேன்? என; அநுமான் அச்சமடைதல். 

வந்தவள் காரண மாக மலைந்தீர் 
எந்தை யிகழ்ர்தன .னியானிவ ளாவி 
இந்தவ னென்று செறுத்துரை செய்தான் 
அ௮ந்தமின் மாருஇ யஞ்? யயர்ந்தான். 

@- ள்.) (நீங்கள்) இச்தச்சதையின்பொருட்டே வச்.து போர்புரிர் தர் 

கள்; என்தர்தை உபேட்சையாக இருச்திட்டான்: யான் இவளுடையஆவியை 

யழிப்பேன்'என்று சோபித்துச்சொன்னான், (இச்.இர௫த் த): ' சாசமில்லா தவ 

னான [சரஞ்€வியான] அதுமான்;--(அதுகேட்டு) அஞ்ச மனக்தளர்ச்தான்.() 

௩௨.--அநுமானின் துயரநலை. 

கண்டவ ளேயிவ ளென்பது கண்டான் 
விண்டது 1போலுகம்: வாழ்வென 2வெக்தான் 
கொண்டிடைக் தீர்வதொர கோளறி இல்லான் 
உண்டு யிசோவென வாயு முலர்க்தான். 

, (இ-ள்.) (கான் தூதுசென்றபோது) பார்த்தவளான தையே இவள்! 

என்று . கண்டவனாய்,--(அதுமான்), *ஈம்வாழ்வு ஒழிர்ததுபோலும்! என்று 
(மனம்)வெதும்பினான்; இடையிலே மேற்கொண்டு அத்துயரினின்று நீங்குவ 
தான ஒருபாயம் அதியாதவனாய், உயிர் உண்டோஇல்லையோஎன்னுமாறு 

வாயும் உலரப்பெத்றான்; (௪ - 2) —4-b:— 1G urwed, Cuneo, 2Garg 
stor. Iraj. (242@) 

௩௩. -ஒதுழகல் நான்குகவிகள் - அநுமான் டந்திரசித்தைப்புகழ்ந்து ;. 
:சதையைக்கோல்லவேண்டமிஎன்றதைத் தேரிவிக்தம். 

யாது மினிச்செயல் /வேதிலை யென்னா 
நீதி யுரைப்பது கேரென வோரரக் 

கோல் 3குலத்தொரு நீகுண மிக்காய் ட 
மாஜை *யொதுத்தல் வசைத்தற மென்ஞுன், 

பகி 

ர
ச
ி



கண்டம் ௨௫.--மாயாச்தைப்படலம் ௨௩௫ 

(இ- ள்.) ;இப்போது(இவளை மீட்குமாறு என்னால் செய்யத்தகக)செய் 

கை(இசைச்காட்டிலும்)வேறு௪ தவுமில்லை:(ஆகையால், இவனுக்கு) இயுரைப் 

பதேகேர்மையானஉபாயம்? என்று ஆராய்ச் ௮,--(அநுமான்),--:குணம்மிக்ச 

வனே! குத்றமற்றகுலத்திலேபிறக்த ஒப்பற்ற£ மாதைச்கொல்வ து பழிப்பின் 

கூறுபாட்டி நசேரும்? என்றான்; (௪ - று.)--பி - ம்:--4இல்லெனவென்னால், 

இல்லெனவெண்ணா.38ீரென .3குணத்தொரு.*வதைத்தல்.5அன்றோ. பண் 

௩௪. கான்முக னுக்கொரு நால்வரின் வந்தாய் 
அரன்முக Gen ணங்க வுணர்ந்தாய் 
பான்முக முற்ற பெரும்பழி யன்றோ 

- 1மான்மூக மற்றொரு மாதை வேதைத்தால். 

மூன்றுசவிசள் - ஒருதொடர். 

(இ-ள்.)(2),--பிரம? தவனுக்கு ஒருகாலாச்தலைமுறையிற்சேர்ச் தவனாக 

வந்துள்ளாய்; சாஸ்திரங்களின் முக்கயொமிசம்முழுவதையும் - சூட்சுமமாக 
அறிர்துள்ளாய்: முசதாட்ெி.பமில்லரமல் ஒருமாதை வதைத்தால், (செய் 

யத்தசாதவையென் றுவிலக்கப்பட்ட) பகுதிகளில் முசகன்மைபெற்ற பெரும் 

பழிவிளைச்குஞ்செயலன்றோ; (௪ -று.)--இரண்டாமடிச்கு - நூல்களைமுகக்கு 

மாறு முற்றுமூணர்ந்தோயெனினுமாம்: நால்முசம் - நூலினிடமுமாம். மூக 

மால்-முசதாட்டிணியம். இனி, மால்-புத்திமாராட்டமுமாம்.பால்-பகு தி.முகம்- 

முதன்மை. 1மான்முகமுற்றொரு என் றபாடத்திற்கு - முகத்தில் மானை [மான் 

் போன்றப:ர்வையை]ப் பொருந்திய ஒரு மாதைஎன்க. பி-ஃ:-வேதைத்தல். 

௩௫. மண்குலை கின்றது 1வான நடக்கக் 
கண்குலை கின்றது காணுஇ கண்ணால் 
எண்குலை இன்ற 2இரங்க றுறந்தாய் 
பெண்கொலை 3செய்தல் பெரும்பழி யன்றோ 

(இ-ள்.) (8 செய்யக்கருதுசன்ற இதனைக்சண்டு) பூமியும், ஈடுங்குசன் 
2த;வானமும்ஈடுக்கச் சண்ணடுச்சமடைக்துள்ளது!(மீ இவற்றைச்) சண்ணாற் 

காண்பாய்; (என்) எண்ணமும் நடுங்குசன்றது; இரங்குவதென்பதைச்கைவிட் 

டவனே! பெண்கொலைசெய்வது பெரும்பழியாகுமல்ல வ? (௭ - ௮.)--௪ண் 

படைத்ததற்குப் பயன் இரங்கத்தச்சதைசக் சண்டவிடத்து இரச்கங்கொள்வ 

தேயாதலால், நீ சண்படைத் தபயனைக்கொள்வா யென்பான் ‘ear gy Der 

ணுதிஎன்றான். பி-ம்:--1வானும். 2கெஞ்சிலிரங்கப், 3செய்சை,. (௨௮௨௮) 

௩௬.சான்1வயி னல்கனை 32யேகுதி யென்ஞுல் 
3நின்வய மாமுல இயாவையு நீகின் 
*இுன்வய மேது மறிந்தீலை யையா 

_ புன்மை தொடங்கல் புகழ்க்5கழி வென்றான். 

(இ-ள்.) என்னிடத்திலிரக்கங்கொண்டு [என்பேச்சைச்கேட்டு இரக் 
கத்தைமேற்கொண்டு], (இச்செயலைவிட்டுச்) சென்றாயென்றால், (உன் 

குணத்தைக்சண்டு) உலகமெல்லாம் உன்வயத்ததாம்; நீ நின்மரபைச் இதி 

தும் ஆராய்ச் துணர்ச்தாயில்லை: ஐயா! புல்லியதொழிலைத்தொடங்குவது



௨௩௬ கம்பராமர்யணம் யுத்த 

புசமுக்கு௮ழிவாகும்என்று கூதிமுடி த்தான், (அநுமான்); (௪-று.)---பி-3:-- 

7லயம். 2ஏூனை. 3உன். *அன்மயமொன்றும், 5அழிவன்றோ, (௨௮௨௯) 

௩௭.--இந்திரகித்தின் பதில். 

என்றனன் மாருதி யிர்தர சித்தும் 
per pont கேளென தெத்தையு மூரும் 
பொன்றுத நீரு மிதிற்புக முண்டே 
நன்றுரை யென்றுபி னக்குசை செய்தான். 

(இ-ள்) என்து மாருதி கூதினன்: (பின்பு) இக்திரசத்தும்,--(அவனை 
கோச்சி), *எனது ஒருவார்த்தையைக்கேள்: என்தர்தையும் இவ்விலங்காபுரி 

யும் அழிலஇனின்று ௩ீங்குவதற்குக்சாரணமான இச்செயலைக் காட்டிலும் 
[சதையை வதைப்பசைச்சாட்டி லும்]புகழ்தரச்கூடியசெயல்(வே.று) உண்டோ? 

sage grr து )சொல்வாய்?என்று சொல்லிச்சிரித்துப் பின்னுஞ்சொல்ல 

லானான்; (எ - று.)--£ழ்ச்செய்யுளினீற்றில் :புகழ்ச்கழிவுஎன்று அநுமான் 

கூறியதனால், தர்தையையும் ஊரையுங்காத்தலாற் புகழேவிளையு மென்று , 

இச்திரசித்து மறுமாத்றம் கூறினான். இச்செய்யுள் சிலபிர.இகளி லில்லை: 
வெள்ஸளிப்பாட்டாயிருச்சலாம், (௨௮௩௦ 

௩.௮.--நான்தகவிகள் - இதையைவேட்டுவதேபுகழேன்றும் அயோத்தியிற் , 
சேன்று தம்பியர்ழதலியோரையும் அழிப்பேன்என்றுஞ்சோல்லி, 

இந்திரசித்து மாயாசீதையை வேட்டூதலைத்தேரிவிக்தம், 

எந்தை 1யுமிஈ்த விலங்கையு ளோரும் 
உேய்ந்தட வானவ ரியாவரு மோடச் 
இந். துவன் வாளினி லென்று 3செறுத்தான் 

இத்தர சித்4தவ னின்ன விசைக்கதான், 

(இ-ள்.) “என்தக்தையும் இச்.தஇலங்கையிலுள்ளவரும் உய்ச்இடவும் 

வானவர்யாவரும் ஓடவும் வாளினால் வெட்டுவேன்”என்றுசொல்லிச் கோபித் 

தவனாய், இக்திரசித்து (பின்னும்) இவைகளைச் கூறலானான்; (௪ - நு.) 
பி - ம்:--1உவந்தவிலங்வடைமானை. 2ேந்துவன், 3செயிர்த்தான். 4இயலின் 

னனசொன்னான்.எந்தையிகழச் த விலங்கிழைதன்னைச்,தர்தனனென்று தரு 
ம்புகழுண்டோ?”என்று முன்னிரண்ட்டிகள் சலபிரதிகளி லுள்ளன. (௨௮௩௧) 

௩௯. போமி 1/னடாவினை போயத போலாம் 
மெனி 32லின்னு மயோச்தியை 3யண்மிச் 
காமிரன இன்று sor Hah wre ் 
வேம 6செய்தினி 7மீள்குவெ னென்றான். 

ஜ்
 

'(இ-்.) “அடா! (குரங்குகாள்!) போங்கள்:, (கீஸ்சள் வந்த) சாரியம்” 
[தையை மீட்டலென்பது], போய்விட்ட து: இன்னும் (உங்களாற்) கூடுமா 

னால், அயோரச்தியைச்சேர்ச்து காத்துச்சொள்ளுங்கோள்: ive sid இன்று 
அனலெரித்த கரியாகும்படி வெர்.திடர்தாழிலைச்செய்அ இப்போது மீள்கு 

வேன்? என்றான்; (௭ - ௮.)--போல் - ஒப்பில்போலவி, ஆம்-௮சை. பி-ம்:--



காண்டம் ௨௫--மாயாசீதைப்படலம் ௨௩௭ 

£எடரவிவள்பே்யினள்.3இன்னம்.3ஈண்ணிக், *அதின்றுகளங், எடாச்சனலா 
we. 5வேமிது,வேமின். 6எடாவிணி, மெய்யினி, 7மீள்கலதன்றே, (௨௮௩௨) 

௪௦. தம்பியர் தம்மொடு 1தாயரு மாயோர் - 
உம்பர் விலக்கிடி னும்3மினி யப்யார் ‘ 
வெம்பு கடுங்கனல் விசிடு மென்கை 
அம்புக ளோடு *மவிர்தன சம்மா. 

இசண்கெவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) சனச்சதுபோல்தோன்றுகின்ற கொடியகனலைக் சக்குன்ற 

என்சைஅம்புகளினால் (இராமனது) தம்பியருடனே தாய்மாருமாயுள்ளவர் 

அவிர்தனராவர்: தேவர்கள் வச் துவிலக்னொலும் இணி அவர்கள் உயிருட 

னிருக்கமாட்டார்கள்; (௭-று.)--அம்மா-வியப்பிடைச்சொல்: தன் இறமையை 

வியந்தவாறு. பி-1:--1தரயொடும், 2இவர், 3ஒன்றும், 4அறிர்திலரம்மா. () . 

௪௧. இப்பொழு கேகடி 1தகுவ னியானிப் 
புட்பக மான 3மஇற்புக நின்றேன் 
தப்புவ ரேயவர் 3௪க்கை யிலாவென் 
வெப்புறு *வாளிக ளின்று 3விரைக்தால், 

(இ-ள்.) யான் இர்தப்புஷ்பகவிமான தீதற்புக்குகின் வனாய் இப் 
பொழுதே விரைச்துசெல்வேன்: (அங்கனம்சென்று அயோத்திசேர்த்த) 
என்னுடைய வெப்பம்பொருச்தியனவான எண்ணிக்கையற்ற [மிசப்பல 

வான] அம்புகள் (இராமனது.தம்பியர்முதலியோர்மீ த) விரைச் துபாய்க் தால் 
௮வர் உயிர்தப்புவார்களோ?(௪-று.)--என்று இச்தரசித்து கூறினான் என௨வரு 
வித்துமுடிக்ச, சம்கை-ஸங்கீயா: வடசொல், பி-ம்:--.1எய் தவன். 3மிசைப் 
பொலிூன்றேன், ௮திற்கொடுகின்றேன். 3தாமினியென்கை. 4வாளிகளோடு, 
வாளிகளோடி. 53விளைச்தால், (௩௮௩௪) 

௪௨டந்திரசித்து சீதை யிரக்கவும் வேட்டுதல், 

ஆளுடை யாயரு எாயரு ளாயென்று 
1ஏழை வழங்குறு சொல்லி னிரங்கான் 
வாளி னெறிக்தனன் மாகடல் போலும் 
நீளூற௮ு சேனையி னோ நிமிர்ந்தான், 

(இ-ள்.) *(என்னை) அடிமையாகவுடையவனே! அருளாய், அருளாய்? 
என்று (அச்சங்கொண்டு) பேதைமைக்குணத்தையுடையளான (மாயா) தை 
சொல்லுன்ற சொல்லில் இரக்கங்கொள்ளாதவனாயெ இந்திர௫த்து, (அர்த 
மாயாசிதையை)வாளினால் வெட்டினவஞய், பெரியகடல்போலும் நீட்டு 
பொருச் தியசேனையுடனே புஉப்பட்டான்; (௪ - ௮.)--பி-ம்;--1ஏழையவன் 
புறசொல்லியிரங்க, ஏழைவணங்குறு.... (௨௮௩.௫) 

௪௨. வடக்துநோகீகிப் புட்ப£த்தின்மீது இந்திரசித்து செல்ல, 
மாநதி கண்டு மூர்ச்சித்தல். 

தென்றிசை நின்று 7வடாது இசைக்கட் 
3பொன்றிகழ் புட்பக மேல்கொடு போனான்



௨௩௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

Rar DW (pairs Paver மாருஇ 3யுக்கான் 
வென்றி நெடுக்கிரி போல விழுந்தான். 

(இ-ள்.) தெற்குத்திச்சிலிருந்து வடக்குத்திக்குச்சாகப் பொன்னணி 

விளங்குசன்ற புட்பகத்தின்மேலேதிச்கொண்டுபோனான், (இக்திரஏத் த): 
மாருதி சிறிதும்உணர்ச்சியில்லாதவனாப் [மூர்ச்சித் த] உயிரொடுங்க), வெற்தி 
பொருந்திய நெடிய இரிபோல விழுச்தான்; (௪ - று.)--பி-ம்:---1வடா இசை 
யின்சட். 2பொன் திணி. 3உட்கா. (௨௮௩௪) 

௫௪.--இந்திரசித்து நிதம்பலைசோ, அநுமான் துயர்மிக்கு 
நேதஷ்சமோடு வப் புலம் பத் தோடங்ததல், 

போயவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான் 
Sue 1னெஞ்சு தயார்து ௬ரண்டான் 7 
8ஓய்வொடு 3கெஞ்ச மொடுக்க வுலர்ந்தான் | 
ஏயன பன்னின னின்னன சொன்னான், 

(Q - oF.) (அயோச் திமேச்செல்ல தபோ த்சாட்டிய) 36596 DASH 
மாறிப்போய் நிகும்பலையிற் புகுர்தான்: பரிசுத்தகுணமுடையவனாயெ அது 
மான் செஞ்சு துயர்சொண்டு சுருண்டவஞாய், சோர்வுடனே மனமொடுங்க 
(காக்கு) வறண்டுகின்று மன த்துச்குத்தோன் Nar w Han ms சொல்லத்தொடங் 
கன.வனாய்,இவ்வாறானலார்த்தைகளைச் சொல்லலானான்; (எ - று.)--அயோ 
த. திசோச்கி வட இசையிழ் செல்வ துபோலச்சாட்டிய இக்திரசித்து அறுமான் 

மூர்ச்சித் துவிழ்ர் தசமயத்தில் அங்குச்செல்வ இினின் று மாறி, கிகும்பலையிற் 
சென்றானாக,மூர்ச்சித்த அநுமான் சிதிதஅதிவுதோன்றப் பின்வருமாறு புலம் 
பலானா னென்க. பி-௮:--7/அவிதொலைந்து. 2ஓய்வொரு,ஒய்வரு. 3சாரியொ 
ருங்கவணர்ச்தான். (௨௮௩௭) 

வேறு. 

ஈர. அனுமான் புலம்புதல். 

அன்னமே யென்னும் பெண்ணி னருவ் குலக் கலே யென்னும் 
என்னமே யென்னும் தெய்வ மில்லையோ யாது மென்லும் 
சின்னமே செய்யக் சண்டுக் தவினை நெஞ்ச மோவி 
பின்னமே யாய இல்லை யென்னும்பே சாற்றல் போக்தான். 
(இ-ள்.)(௮தநுமான்),--(தன அ)பெரியவல்லமை குறையப்பெ த்றவனாய், 

₹அன்னமே!' என்பான்: பெண்களின் அருங்குலத் இற்கு கலம்போன்ற 
வளே!! என்பான்; *என்௮ம்மே! என்பான்; *தெய்வமென்பது சதிதும் இல் 
லையோ!? என்பான். (வாளினால்) வெட்டுதலைச் செய்யச் சண்டும் (ural 
யானஎன த) £வினையையுடைய கெஞ்சமும் அவியும் பின்னமாகஆன இல்லை 
யே!'என்அவருக்துவான்;(எ-று.)---9-5:....தலக்குலமே,சலச்சல$ம, 

போவி: 
Ph. — HDI OL HIM ws Gums gum செயல். 

எழுச்தவன் மேலே பாய வெண்ணும்பே 1ரிடரிற் நள்ளி 
விழுந்து?9வெம் அயிர்த்து விம்மி விங்கும்போய் மெலியும் வெந்தீக் 

e
s



காண்டம் .... ௨௫--மாயாசீதைப்படலம் ௨௩௯. 

3கொழுத்துக வுயிர்க்கு மியாக்கை குலைவுறுக்* தலையே கொண்டுத்று 

உழுக்தரை தன்னைப் 5பின்னு மீனையன வுரைப்ப தானான். 

(இ-ள்.) எழுந்து ௮க்தஇச்திரசித்தின்மேலே பாய எண்ணுவான்:மிக்க 

'துயரத்தினால் தள்ளப்பெற்று விழுக்து வெப்பமுறப் பெருமூச்சுவிட்டு விம்மி 

" (ஏச்கம்)மிகுவான்; மிசவும்மெலிவுறுவான்: கொடிய கெருப்புச்சுவாலை 

வெளிப்படப் பெருமூச்சுவிடுவான்: உடம்பு ஈடுங்குவான்: (தன்) தலையைக் 

கொண்டு தரையிலுமுவதுபோலமுட்டிக்கொள்வான்: பிறகு இவ்வாறான 

வார்த்தைகளைச் சொல்லலானான்; (௪ - று.)---அறுமான்வார் த்தைகளை மேல் 

ஏழுசவிகளிழ் சாண் ௧. பி-ம்:--1இடரைத்.3வெய்துயிர்ப்பமேணி, 3கொழுக்து 
கள். *தலைமேற், 5பின்னை. . (௨௮௩.௯) 

௪௪... -இதுழதல் ஏழகவிகள் - அனுமான் டூரங்கிக்கூறுதலைத் 

் தே”விந்தம். 

முடிந்தது நந்த மெண்ண 3ேவுல இற்குங் கங்குல் 
விடிக்ததென் நிருந்தேன் மீள வெந்தய ரிருளின் வெள்ளம் 
படிக்த.து 3வினையின் செய்கை பரந்தது பாவி வாளால் 
*தடிந்தனன் றிருவை 5யந்தோ தவிர்ந்சது தரும மம்மா. 

எட்டுச்சவிகள் - குளகம்,. 

(இ-ள்.) *ஈம்முடையஎண்ணம் முடிந்தது: மூவுலஇற்கும் இரவு விடிர் 

இட்டது”என்று எண்ணியிருந்தேன்: மீளவும் கோடுந்துயரமாகிய இருட் 

பெருக்குப் படிச்த.த; தீவினைச்செய்கை பரர்திட்டது: பாவி [இக்திரசித்த], 

வாளினால் திருவை [2தாபிராட்டியை] அச்தோ! வெட்டிவிட்டான்: தருமம் 
நீங்இவிட்ட ௪; (௪ - று.)--அம்மா-இரக்சக்கு திப்பு. ன ட 

மூவுலவற்குங்கங்குல்விடிச் த.து-அரச்சர்கொடுமையால் இருண்டுதோன் 

திய உலகம்மூன்றும் இனி அச்.துயர்ீல்கி வெட்டவெளிச்சமாயிற்றென்ற 

படி. பி-ம்:-4 எண்ணும், மவுலூற்குமூடி, மூவுலூற்குமூடம். 3வினையச் 

் செய்கைபயர்த.து, *தடிர் தத. அன்றோ, என்றே. (௨௮௪௦) 

௬௮. பெருஞ்றைக் கற்பி னாளைப் பெண்ணினைக் கண்ணிற் கொல்ல 
1இருஞ்2ிற கற்ற புட்போ லியாதுமொன் தியற்த லாற்றேன் 

3இருஞ்றை 1யழுக்து இன்றே னெம்பிரான் றேவி பட்ட 
௮ருஞ்ஜை மீட்ட வண்ண மழ 5பெரிது மம்மா, 

(இ-ள்.) பெரியசிறையிலேவைச்கசப்பட்டுள்ள கற்பைக்சொண்ட பெண் 

ணாயெ சேபிராட்டியை(என்) சண்ணெதிரிலே சொல்ல, பெரியசிறகு௮.த்த 

பறவைபோல யாதொருசெயலும் செய்யமுடியாதவனாய்ப் பெரியசிறையில் 

அழுர் துன்றேன்:எமது தலைவனாயெஸ்ரீராமபிரானுடையமனைவியார் அடைச் 

துள்ள அரியசிறையினின்று கான் (அவரை)மீட்டவண்ணம் மிகவும்அழூது! 

(எ- நு.)-அம்மா - இரக்கக்குதிப்பு. துயரமானது ஒன் றஞ்செய்யவொட் 

டாத கட்டுப்படுத்துவதனால் அத்துயரில்அழுக்துகன.ற தன்னை*இருஞ்றழை 
யழுர் து்றேன்?என்இருன். பீ--:-1 அருஞ். 2சிறையிற்த, சிறையத்த. 

3பருஞ், 4அழுங்குன்றேன். 5பெரிதின்றம்மா. (௨௮௪௧)
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௪௯. பாதக வாக்கன் றெய்வப் பத்தினி தவத்து ளாளைப் 
பேதையைக் குலத்இன் வக்த £பிழைப்பிலா தாளைப் பெண்ணைச் 
சதையைத் இருவை£த் தீண்டிச் சிறைவைத்த தீயோன் சேயே. 
காதவுங் கண்டு கின்ற கருமமே 3கருணைத் தம்மா. 

(இ-ள்.) தெய்வப்பத்திணியும் தவத்திலிருப்பவளும் பேதைமைக்குணத் 

தைக்கொண்டவளும்(ஜுச)குல த்திற்பிறக் தகுற்றமத்தவளு மான பெண்ணாக 

யஇலக்குமியின் தருவவதாரமானசதையைத் இீண்டிச்சறைவைத்ததியோனான 

பாவியரக்சன்இராவணன ௮ புச் இரனான இர். திரசத்தே(வாள்கொண்டு)வெட் 

டவும் சண்டுகின்ற செயலே கருணையுடன் கூடிய த; (௪.- து.) . 

எல்லாவகையினாலும் மிசச்சிறர்த பேருத்தமியைப் பாவியின்மசன் என் : 

கண்ணெதிரிலே வாளினால் வெட்டப் பார்த்திருந்தேனே! என்னுடைய 

கருணையற்றதன்மையை பென்னென்பது!! என்று தனக்குகேர்ச் தநிலையை 

வெறுத்துப் பழித்துக்கூறுகன்றான் அநுமானென்க. :கருணைத்து! - பிற 

தறிப்பு. பீ-ம்:--7அ.றம்பிழைத்திலாளைப். 2சீண்ட9ல்லரித்தடம்சண்ணாளை, 
இண்டிசசிறைவை த்தவரச்சன்றானே. 3பெருமைத்தம்மா, கருணை த்தாமால்.() 

௫௦. கல்விக்கு நிமிர்க்த இர்த்இக் காகுத்தன் றாத னாூச் 

சொல்லிக்க வர்.து போனே 30னனோய்வுறு துய்செய்தாரை 
வெல்விக்க 3வர்தே னுன்னை மீட்பிக்க வன்று வெய்இற் [ன். 

கொல்லவிக்க வர்தே1னென்றே கொடும்பழி5கூட்டிக் கொண்டே 

(இ-ள்.) சல்வியிலே மிச்சபுசழ்பெற்ற ஸ்ரீராமதூதனா9(அவர்,சொன்ன 

சொல்லைத் தெரிவிக்க வக் துபோன சான், (இப்போது) சோயைச்செய்கின் ற 

துயரத்தைச் செய்த அரச்சரை வெல்விக்சவச்தவனாய் “உன்னைச் கொடுமை 

யாகச் கொல்விச்சவர்சேன்: மீட்பிச்சவரவில்லை?என்ற ஒருசொடியபழியைச் 

கட்டிக்கொண்டேன்; (௪ - று.) 

சீதே! சான் செய்தசெயல் உன்னை எதிரிகள்கொல்வதற்கு உதவியாயிற்றே . 

யன்தி,உன்னைமீட்பிக்கஉதவவில்லையே! என்று இரவ்யெவாறு, பி-ம்:-1போரச் 

தேன். 3ஆதலித்றுயர்கள்செய்தேன், ஆயவித்தூயர்செய் தாரை, ஓய்விலித்து 

யர்செய்தாரை. 3அன்.று.நுன்னை, வந்துகின்னை. 4என்று, என்றோர், அன் 

தே. ஈன்ேஎன்றும்பிரிக்கலாம். தேடிக். : (a yam.) 

௫௧. வஞ்செயை யெங்குங் 1காணா துயிரினை மறக்தா னென்னச் 
செஞ்லை யுரவோன் தேடித் இரிகின்றா னுள்ளக் தேற [லத் 
௮ஞ்சொலா ளிருந்தாள் கண்டே 3னென்றயா ஸசக்கன் கொல் 
அஞ்சினா1ளென் ழஞ் சொல்லத் தோன்றினேன்50ரற்ற மீதால். 

(Q - or) வஞ்சிக்கொடிபோன்ற சதோபிராட்டியை எங்குங்காணாமல் 

தன்னுயிரினை மறச்சவன்போன்று செவ்வியவில்லில்வல்லவீரனும் தேடித் 

,இரிகின் 2வனுமான ஸ்ரீராமனுடைய மனம் (யரம்நீங்இத்) தெளிவு 

பெறுமாறு $அழடூயெசொல்லையுடைய சதை இருந்தாள்: சண்டேன்"என்று 

கூதின யான், அரக்கன் [இச்திரசிச் [கொல்ல இறக்திட்டாளென்று சொல் 

லம் தோன்றின வ னனேன்: என்பிறப்பு இவ்வாரறாயிற்தே! (எ-று)
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காண்டம் ' ௨௫.--மாயாசீதைப்படலம் ௨௪௧. 

எந்தவாயினால் தை இலங்கையில் அசோசவனிசையில் இணிதிருச் 
இன்றா ளென்று கூறி ஸ்ரீராமனைத் தேறர்செய்தேனோ, அர். தவாயைக்கொண். 
டே அவள் அரச்சன்வாளால் வெட்டுண்டு இறர்திட்ட செய்தியைச் சொல்லித் 
துயரத்தில் ௮ப்பிரானை மூழ்குவிச்சவும் வேண்டியவனானேனே!! என்னுடைய 
இச்தப்பிறவி எத்றுச்கு?? என்றுவருச்திச்றுகின்றனன் ௮நுமா னென்ச. 
ஒன் றற்குச் சருவியானது அதற்குமாறானமற்றொன் தற்குவ் கருவியாயினதாகச் 
கூறும் மற்றதற்காக்கலணி இங்குச் சாணத்தச்சது: இதனை, வடதாலார் 
வ்யாகாதாலக்காரமென்பர். பி-ம்:--1காணாத் தயரிடை. 2900.5. 3என்.றனன். 
*என்று, தோற்றச் தீர்ந்தேன். (௨௮௪௪) 

௫௨.௮ருங்கடல் கடக்தவ் வூரை!யள் ளெரி மடுத்து வெள்ளக் 
கருங்கடல் கட்டி. மேருக் கடக்தொரு மருக்து காட்டிக் 
குரங்கினி 3யுன்னோ டொப்பா ரில்லெனக் களிப்புக் கொண்டேன் 
பெருங்கடற்*கோட்டர்சீதேப்வையொத்ததென்னடிமைப்பெற்றி. 

(இ-ள்) (கடத்தற்கு)அரிய கடலைச் கடக்து இக்தளரை அள்ளிச் 
கொள்கின்ற எரியால் உண்பித்து வெள்ளமாயுள்ள கரியகடலைச் சேகட்டி 
மேருவையுங்கடச் துசென்று ஒப்பற்ற மருத் துமலையை (ச்சொண்டு)வர்து 
சாட்டி (இறந்தோரையெல்லாம் உயிர்ப்பித்த) (இணி உன்னோடுஒப்பதாகய 
குரங்குஇல்லை'என்று சொல்லுமாறு (அடிமைத்தொழில்செய்து) பெருமூழ் 
ச்ெயெடைந்தேன்: என்னுடையஅடிமையின் தன்மை, பெரியசடலிலே தேய்த் 
துக்சரைச் த கோட்டத்தின்தேய்வைபோலப் பயனற்றதாயித்றே; (௪ - 2.) 

GL_O6 GEG Muwcw pa _1Gwor pW கோட்டத்தைத்தேய்த் அக்கரைச் 
தால் அத்தேய்வை எங்கனம் பயன ற்த தாகுமோ அவ்வாறே என்செயலெல் 
லாம் பயனற்ற தாயிற்றே யென்று இரங்குகன்றான் ௮நமா னென் ௪.பி.்:_. 
1அனலெரியூட்டி, அள்ளெரியூட்டி. கேடற்றட்டு, 3என்னோடு, 4கோட்டச், 
5தேய்த்ததாயத , தேய்வையாய து. (௨௮௪௫) 
௫௩. விண்டுநின் மூக்கை 19ந்தப் புல்.லுயிர் விட்டி. லாதேன் 

கொண்டுநின் முனைக் கொல்லக் கூனே னெதிரே கொல்லக் 
கண்டுநின் ஹேன்மற் றின்னுங் கைகளாற் கனிகள் வெவ்வேறு 
உண்டுநின் றுய்ய வல்லே னெளியனோே வொருவ னுள்ளேன். 
(இ- ள்) அற்பமானஉயிர் விண்டுநின்று ஆச்கையினின் று சிர்துமாறு 

(அவ்வுயிரை) விட்டிலாத சான், (உன்னைச்கொல்லுதற்குப்ப .ற்திச்) சொண்டு 
நின்றவனான”இக்.திரசத்தைச் கொல்லப் பின்வாங்கனேன்: (என்சண்ணின்) 

, எதிரில்தானே (அவன் உன்னைச்) கொல்லவும் பார். த்துகின்றேனே! (என் 
ச் தன்மை வெகு நன்றாயிருந்தஅ!) இன்னுங் சைகளினாற்பறித்து வெவ்வே று 

சனிகளைப் புசத்துகின்று உயிர்பிழைத் திருச்சவல்லேன்: (கான்) சாமானிய 
னோ? தணிப்பட்டவனாக உள்ளவனன்றோ? (௪ - து.) 

என்னைப்போல் இப்படி. இழிவுபட உயிர்பிழைத்திருப்பவர் எவரும் இசா 
ரென்று தன்னைப் பழித் துச்கூறியவாறு, பி-ம்:--12% இப், 2நின்றேனே 

* 51 ்
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ஆ 

ச்ன்றென்கையினித்சலத்இன்வெண்சோ று,நின்றனேயென்பென்கைகளாற் 

கலத்தின் வெண்சோறு. நின்தேனேரஈன்றென்கையினித்.... (௨௮௪௪) 

௫௪.--இரங்கீய அநுமான் தான் டனிச்சேய்யவேண்டுவதுபற்றிக் 
க்நதுதல். 

என்னநின் நிரங்கிக் கள்வ னயோத்திமே லெழுவெ னென்று 
சொன்னது முண்டு போன சுவடுண்டு தொடர்க்து செல்லின் 
மன்னனி௰் குற்ற.தன்மை 3யுணர்கிலன் 3வருவ கோரேன் 
*பின்னினி முடிப்ப தியா தென் றிரங்கனா னுணர்வு 5பெற்ருன். 

(இ-ள்.) என்றுசொல்லி இரல்கி, (அழுமான்), *வஞ்சகக்குணமுடைய 

னானஇக்தரசித்து அயோத்.திமேற்செல்வேனென்று சொன்ன துஉண்டு: 

போன அடையாளமும்உண்டு: (சான் அவனைத்)தொடர்க்துசென்றால்,(௩ம.த) 

மன்னவனாூயெஸ்ரீராமன் இங்குகிகழ்க்ததை உணராதவனாவான்: (அதனால்) 

விளைவத(இன்னதென்று) அ.தியேன்: பின்பு இனிச் செய்துமுடிச்சவேண்டு 

வது யாது??என்று இரல்ெலனாய், (அதுகுறித்து ஒருவாறு) உணர்ச்சியை 

யடைக்தான்; (௪ - து.) 

செய்வது இன்னது என்பதையுணராது சலல்கிய அநுமான் பின்பு ஒரு 

முடிவுக்கு வந்தானென்க. அ௮நுமான் முடிவுக்குவக்தது இன்ன துஎன்பது 

மேற்சவியிற் பெறப்படும், பீ-ம்:--1சொன்னசொலுண்டு, உேணர்க்திலன். 

3வருவதோரரான். 4பின்னிது. 5பேர்ச்தான். (௨௮௪௪) 

௫௫.---அநுமான் ஒநதுணிவுகோண்டூ ஸ்ரீராமனை -யடைதல். 

உற்றதை யுணர்தஇப் பின்னை யுலகுடை யொருவ னோடும் 
இற்றுறி 1னிற்று மாள்வ னன்றெனி 3னெண்ண மெண்ணிச் 
சொற்றது செய்வன் வேஜோர்“பிறிஇலென் 4*அணிவி தென்னாப் 
பொஜற்றடர் தோளான் வீரன் பொன்னடி மருங்கிற் போனான். 

(இ-ள். *கிகழ்க்ததை (ஸ்ரீராமனுக்குச்)தெரிவித் தவிட்டு, பின்பு (அப் 

பிரான்) உயிரை ஒழிர்திடின், உலகுடையஒருவனான அவனோடும் உயிரித்று 

மாண்டொழிவேன்; (அவன்) அப்படிச்செய்யாவிட்டால், (அப்பிரானுடைய) 
எண்ணத்தைசக்கருதி (அவன்) சொன்னதைச் செய்வேன்: வேே 'D பிதித 

செய்யவேண்டுவது இல்லை: (என்) தணிவு இதுவே?என்று சொல்லி, அழயெ 

பெரியதோளையுடைய அ௮.நுமான் ஸ்ரீராமனுடைய அழகிய திருவடிவாரத்தைச் 

சார்ச்தான்; (௭- று.)--பி-ம்:--1இன்று. 2என்னையேவின், 3பிதிதிலை.4 துணி 

ஒது, அணிவித்ற. ட ௨௮௪௮) 
௫௬,--ஸ்ரீராமனைச்சார்ந்த அனுமான் துயர்மிததியாற் கீழ்விழதல். ' 

இங்கவே றனைய வீரன் செறிகழற் பாதஞ் சேர்ந்தான் 
1 அங்கமு மனமும் கண்ணு மாவியு மலக்க ணுற்றான் 

பொங்கிய பொருமல் விங்கி 3யுயிர்ப்பொடு பு,ச்தைப் போர்ப்ப 
வெங்கணீ ரருவி 3சோர மால்வரை யென்ன வீழ்க்தான். 

(இ-ள்.) ஆண்டிங்கத்தையொத்த லீரனுடைய [ஸ்ரீராமனுடைய]நெரும் 
இய வீரக்கழலையணிச்தபாதத்தைச் சேர்க் சவனான அதுமான்,--உடம்பும் மன



காண்டம் ௨௫...-மாயாசீதைப்படலம் 2 th 
ச 

மும் கண்ணும் அவியும் வருத்தமடைக்தான்: பொங்கியெழுர்த அமயரம் 

மிகுக். து பெருமச்சுடனே உடம்பெங்கும் கவிச் துகொள்ள, கண்களிலிருக்து 

வெவ்விய £ீரருவிபெருகப் பெரியமலைபோல விழுக்தான்; (எ-ு.)--பி-ம்:-- 

1 தங்கவன். உயிர்ப்பொடும்புறத்தை. 394 த. (௨௮௪௯) 

௭.--ஸ்ரீராமனுக்தப் பேநந்துயநடனே அனுமான் செய்திதேரிவித்தல். 

விழ்க்தவன் றன்னை வீரன் விளைக்கது விளம்பு கென்னாத் 

1 தாழ்ந்திரு தடக்கை பற்றி யெடுக்கவுக் தரிக்கி லா. தான் 

3ஆம்ச்தெழு அன்பத் தாளை 3யரக்கனின் றயில்கொள் வாளாற் 

போழ்ந்தன*னென்னக் க..றிப் புண்டனன் பொருமு கின்றான். 

(இ-ள்.) (£ழ்)வீழ்க்த ௮.நுமானை ஸ்ரீராமன் 4விளைக்ததைச் சொல்லுக? 

என்று சொல்லி, குனிக்து இரண்டுபெரியகைகளைப் பந்தி யெடுக்கவும், 

(அவ்வதுமன் துன்பத்தைத்)தாங்க மாட்டா தவனாக, “ஆம்ச்தெழுகன் நதுன்பத் 

தையுடையவளான சதையை இந்திர௫த்துஇன்று கூரியவாட்படையாற்பிளச் - 

இட்டான்"என்று கூதிப்பு/ண்டவளுய்ப் புலம்பலானான்; (எ-று.)--பி-ம்:-- 

1 தா3ச் தனன். 2ஆழ்ச்தழி, ஆழ்க்தமு.3அரக்சன் றன்.ரகூறாயென்னப். (௨௮௫௦) 

௫௮.--ஸ்ரீராமனுடைய துயாம். 

டித். தில ஒயிர்ப்பு 1மில்ல னிமைக்கலென் அள்ளிக் கண்ணீர் 
பொடித்தில னியாது மொன்றும் புகன்றிலன் பொருமியேள்ளம் 

வெடி.த்இலன் விம்மிப் பாரின் வீழ்ச் இலன் 3வியர்த்.தா னல்லன் 

4அடுத்.துள துன்ப மியாவு மறிந்தில.ரமா சேயும். 

(இ-ள்.) (அ.தகேட்ட ஸ்ரீராமன்),--உடம்பு௮சை த் தானுமில்லை;மூச்சை 

யுடையவனாகவுமில்லை: சண்ணிமைத்தானுமில்லை;(துயர.த்தால்) துள்ளிக் சண் 

ணீரைப் பெருக்கவுமில்லை) ஏதுஒருசொல்லும் சொல்லவுமில்லை:மனம் தூயர் 

மிகுர்து வெடிச்சப்பெற்றானுமில்லை: புலம்பிப் பாரில் வீழ்க்தானுமில்லை; 

(உடம்பு)வெயர்த் தானுமில்லை; நேர்க்துள்ள துன்பத்தையெல்லாம் அமர 

ரூம் அறிக் தாரில்லை; (௪ - று.) 

ஸ்ரீராமன் அச்செய்இியைக்கேட்டதும் உலகத்தவர் சாதாரணமாகத் 

துன்பத்தைச்சாட்டுவதுபோலச் சண்ணீர்துளித்தல்மு தவியனசெய்யாமல் 

பேச்சுமூச்சற்றுத் இகைத்.துச் சத்திரம்போல் கின்றானென்பதாம். இச்செய் 
யுள், அநுமானது தன்பகிலையைச்சாட்டுமென்று கொள்வாரு முளர். பி-ம்:-- 

1 இல்லையிழைத்இலன்.ன்றும்.3வினிஈ்தான். 4அடுத்துளான்ஐன்னையொன்.று 
மறிர்திலனமலனேயும். (௨௮௫௧) 

உ ௫௯--அநுமான்சோல்லக் கேட்டதும் வானார் பேநந்துயர் கொண்டு: 

ஸ்ரீராமனுடையதாளில் விழதல். 

1சொற்றது 3கேட்ட லோடுநர் துணுக்குற வுணர்வு சோர 

நற்பெரு வாடை யுற்ற மாங்களி னடுக்க மெய்தாக் 
கற்பக மனைய வள்ளல் கருங்கழற் 3கமலக் கான்மேல் 

வெற்பின மென்ன வீழ்ந்தார் வானச வீ£ர ரெல்லாம்.



௨௫௪௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 
ட 

(இ-ள்.) (அதுமான்) சொல்லியசொல்லைக் ' கேட்டதும், வானரவீர 
ரெல்லாம்,--(கெஞ்சம்) இடுக்கடெ- உணர்வுதளர, மிக்கபெரியவாடைக்காத்தி 
-லடிபட்ட மரங்களைப்போல் ஈடுக்கமடைக்து, சற்பசகமர த்தையொத்த [வேண்டு 
வார்க்குவேண்டியவர.த்தைக் கொடுக்கவல்ல] உதாரனான ஸ்ரீராமனுடைய 
பெரியலீரக்கழலையணிச்த பாதல்களின்மேல் மலையினம்போலவிழுக்தார்; 
(௭ - று.)--பி-ம்:--1சொத்பதம், 2சேட்டபோது. 3சமலத்தாள். (௨௮௫௨) 

௬௦.--ஸ்ரீராமன் ழர்ச்சையடைதல். 

சித்திரத் தன்மை யுற்ற சேவக னுணர்வு தீர்ந்தான் 
1மி.த்தரர் வதன கோக்கா னிளையவன் வினவப் பேசான் 
பித் தரு மிறைபொ ௫.5 பேரபி மான மென்னுஞ் 
ச,த்திர மார்பிற் றைக்க வுயிரில னென்னச் சோய்ந்தான். 

(இ-ள்.) சத்திரத்தன்மையையடைக்திட்ட பெருவீரனான ஸ்ரீராமன் 

(பிதகு) உணர்வு £ீரப்பெ.த்றவனாய், ஈண்பர்முகசத்தைப் பாராமலும் இளைய 
பெருமாள் வினவவும் பேசாமலும், பித்தர்களும் சறிதும்பொறுச்சமாட்டாத 

பெரியஅபிமான மென்௫ன் ற படைக்சலம் மார்பில்தைக்க,உயிரதீறவனென்று 

கருதும்படி [மூர்ச்சித.த] சாய்ச்திட்டான்; (௪ - று.)_சததிரத்தன்மையு ற்ற 

மை. ௫௮-அஞ்செய்யுளித் கூறப்பட்டது. சத்திரம்- மஸ்த் ரம்: வடசொல். , 

அபிமானமென்பது பித்தர்களாலும் வெளிச்சாட்டா து உள்ளேதாங்குதத்குரிய 

தன்ஜென்பான் 'பித்தருமிறைபொருத அபிமானம்"என்றான். பி-௮:---1வித்த 

கர்வதனகோக்?. சோர்க்தான். (௨௮௫௩) 
௬௧.--இலகத்தமணனும் துயரத்தால் தரையில் விழதல். 

நாயகன் றன்மை கண்டுக் 1தமக்குற்ற காணம் பார்ததும் 
ஆயின 3கரும மீள வழிவுத்த வதனைப் பார்த்தும் 
வாயொடு மனமுங் கண்ணு மியாக்கையு *மயர்ந்து சாம்பித் 

காயினை யிழக்.த கன்றிற் றம்பியுக் 5தல.த.த னானான். 
(இ-ள்.) (தம.து) தலைவனான ஸ்ரீராமனது தன்மையைப் பார்த்தும், 

தமக்குகேரிட்ட வெள்கத்தகுர் தநிலையைக் கண்டும், ( இதுவரையிற்) கைகூடி 

வர்த செயல் மீண்டும்அழிவுற்றஅதனைப் பார்த்தும், வாயுடனேமனமும் 

சண்ணும் உடலும் சோர்ச் துவாடி, தாயையிழர் த கன்றபோல இளையபெரு 
மாளும் தரையில் விழுச் துடெப்பவனானான்; (௪-று.)_-பி-ம்:...1 தனக்கு, ஆய 

ன, 3தருமம். 4மறக்.து. 5தல த்தின், ட. (௨௮௫௪) 

௬௨.--டந்திரசித்து சீதாபிராட்டியைக் கோன்றிநக்கலாமேன்று கந்தல். 

தொல்லைய துணரத் தக்க வீடணன் ௮ளக்க முத்றான் ப 
எல்லையி 1றுன்ப மூன்ற விடையொன்றுக் தெரிக்க லாதான் 

2வெல்லவு ரிது காச மிவடனால் விளைந்த தென்னாக் 

3கொல்வது மடுக்கு மென்று மனத்தனே சையங் கொண்டான். 

(இ-ள்.) கிகழ்க்துபோனவைகளையுணரத்தக்க விமீஷணன் (galas 

- psmgsCa@) மனகச்சலக்சகல்கொண்டவனாய், ௮அளவற்றதுன்பம் மனத்திற்
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பொருர்தியசனால் நிகழ்ர்ததன்மையைச் இஜதிதும்  அராய்க்ததியமாட் 

டா.தவனா9,- ((ஸ்ரீராமலஷ்மணமை) வெல்வதும் அரிது; இவளால் நாசம் 

விளைக்தது”என்றுகருதி (இக்.திரசித்து சதையைக்) கொல்லுதலும் தகும் 

என்று (தன்மன த்திலே) தரையங்கொண்டான்; (௭ - று.)--பி-ம்--7 துன்ப 

முற்ற, துன்பமுற்றும். வெல்லுமது, வெல்லுமிது. 3கொல்லவும், (௨௮௫௫) 

௬௩.--விபீஷணன் ஸ்ரீராமனுக்தச் சைத்யோபசாரஜ்செய்ய. 

அப்பிரான் ழர்ச்சைதேளிதல். 

சிதநீர் முகத்தி னப்பிச் சேவகன் மேனி தீண்டிப் 

போதம்வச் தெய்தற் பால யாவையும் புரிக்து பொற்பூம் 

பாதமுல் 2கையு மெய்யும் பற்றினன் வருட லோடும் 

வேதமுல் காணா வள்ளல் விழித்தனன் 3கண்ணை மெல்ல, 

(இ-ள்.) குளிர்ச் தநீரை (ஸ்ரீராமனுடைய) முகத்திலேதெளித்து, வீர. 

னான ஸ்ரீராமனதுஉடம்பைப் பரிசத்தப் (பின்னும்) பிரஜ்ஞைவருதற்குஉரிய 
எவற்றையும்செய்து, (அப்பிரானது) அழகயதாமரைமலர்போன்ற கால்களை ' 

யும் கையையும் உடலையும்(மெல்லப்)பிடி த்தான்:(அங்கனம்) பிடி த் தவளவில், 

வேதல்களினாலுல்காணமுடியாத மகோதாரனான ஸ்ரீராமன் மெல்ல(த் தன்) 

கண்ணை விழித்துப்பார்த்தனன்; (எ- று.)---பீ-ம்:--1பூம்பொற், பொன் 

போத். 3மெய்யுங்கையும். 3உயிர்ப்புலீங்ச, விழியைமெல்ல. (௨௮௫௯) 

௬௪.---இலக்குமணன் ஸ்ரீராமனத் தேற்றுமாறு கூறத்தோடங்கதல், 

ஊற்றுவார் கண்ணீ ரோடு முள்ளழிக் அற்ற செண்ணி 
3ஆற்றுவா னல்ல னாகி 3யயர்கின்றா னெனினு மையன் 
மாற்றுவா னல்லன் மான முயிருக *வருக்து மென்னாத் 
தேற்றுவா னினைந்து தம்பி யிவையிவை செப்ப லுற்றான். 

(இ- எ.) இளையபெருமாள், (தான்) ஊ.ற்துப்போத்பெருகுன்.ற கண் 
ணீருடனே மனமழிக்து,நேர்ர்ததையறிர் து, ஆற்றமுடியாமல் மிசவும்வருக் து 

இன்றவனாயிருந்தும், ஸ்ரீராமன், எதிரியைப் போச்சான்:மான த. இனால் உயிர் : 
சிந்தவருந்துஇன்றான்' என்றெண்ணி (௮வனைத்)தேற்றச் கருதி, இவ்வாரான 

வார்த்தைகளைக் கூறலானான்; (௪ - று.) மானம்-பசைவர்கைப்படும்படி மனைவி 
யைவிட்டிட்டு ௮வளை மீட்கமுடியாமற் போயிற்மேயென்பதனா லான... 

பி-ம்:-1சண்ணினோடும்.3ஆற்றுவானென்ன.3அயர்சன்றான்போலும்.4வர்த.த. 

௬௫.--டுதுழதல் ஏழகவிகள் - துயரத்தினுல்தேம்பியிராது பகைஞரை 

யோழிப்பதே கடமை யேன்று இலக்தமணன் கூறுதலைத் தேரிவிக்தம், 

. மூடியுகாட் டானே வத்து 1முற்றினாத் நுன்ப முக்நீர் 
படியுமாஞ் சிறியோர் தன்மை நினக்கிது பழியிற் ரூமால் 
குடியுமா சண்ட தென்னி னறத்தொடு முலகைக் 3கொன் று 
கடியுமா றன்றிச் சோர்ந்து 3கழிதியோ கருத்தி லார்போல்,



௩, 

௨௪௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

எட்டுக்சவிகள் - ஒருதொடர், 

(Q - of.) சதியோரின்தன்மை (தனக்கு) மூடிவுகாலம் (ஊழ்விதிப்படி) 

தானேவக்அு கேரிட்டால், துன்பமாகயகடலில் மூழ்கச் கடெப்பதேயாகும்: (நீ 

அத்தொழிலை மேற்கொள்கின்ற) இது, உனக்குப் பழியையுண்டாக்கும்: 

(௪மது) குடியும் மாசை யடைச்இட்ட தென்னில், தருமநெதிதவருமல். 

உலகை [எதிராளியாயிருப்பவரை]ச் கொன்று கடி௫ஏன் றஐலகையினாலல்லாமல், 

உறுதியானஎண்ணமில்லார்போல, (உயிர்)சோர்க்து இறக்சப்போகின்றாயோ? 

ஊழ்வினையால் தீங்கு கேரிடுவதாயின் அப்போதும் குடிப்பழிகேராத 

வாறு தருமமுறையாச எதிரியைச்கொன்று கடியவேண்டுவதே செய்யவேண் 

டிய கடமையன்ஜதி, சோர்க்துடெத்தல் முறையன் ஜறென்றவாறு, முடியுகாள் 

தர் ததனால் சை மாற்றானால் உயிர்முடிச்தாள்; ௮ங்கனம்தையைக் கொல் 

லும்படிவிட்டதனால், ஈம்குடி மாசுண்ணும்: அதனை ஒருவகையாகத்திர்ப்பது, 

- எதிரியாயினாரைசக் சொல்லுவதனாலன்திச் சோர்க்திருப்பசனாலன்றென்றான், 
இலக்குவன். உலகு - சத் துருலோசம்: சத் துருவாயுள்ளஜனம். அறத்தொடு 

முூலகைச்கொன்று என்பதற்கு-அறத்துடனே உலகையும் கொன்று என்று 

கொள்ளுதலும்ஒன்று: மேல் ௬௭ - ஆஞ் செய்யுளில், *சல்நெதியில்ஈடக்கும் 

நமக்குத் தீமைகேர, தீகெதியோர்ச்கு வெற்திகேருமாயின், வேதத்தின்கொள் 

கைதானென்? இம்மாூன்றுலகையும் எரிமடுப்போம்!என்று கூறுவது சாண்க, 

வான்மீகத்திலும் இவ்வாறான கருத்துக்கள் இக்தச்சந்தர்ப்பத் துவர் துள்ளன . 

பி-ம்:--1மு.ற்துசாட்டுன்பமுன்னி. சொண்டு. 3கழியுமோ. (௨௮௫௮) 

௬௬. தையலைக் துணையி லாளைத் தவ.த்தியைச் தருமக் கற்பின் 
தெய்வதந் தன்னை மற்றுன் தேவியைத் இருவைச் தீண்டி 

வெய்யவன் கொன்றா £னென்முல் வேதனை 3யுழப்ப இன்னம் 

உய்யவோ 3கருணை யாலோ தருமத்தோ டுறவு முண்டோ, 

(இ-எ்.) பெண்ணும் உதவியற்றவளும் தவத்தின்சன்ன த்தையுடைய 

_ வளும் தருமர்தவருத கற்புக்குச் தெய்வம்போன்றவளும் மற்றும் உன்தேவியு 

மான சதோபிராட்டியைப் பரிசித்துக் கொடியவனான இக்திரசத்த சொன்றா 

னென்றால், வருத்தல்கொண்டு(இன்னும்) வரு துவஅ,பின்னும்உய்வதற்காக 
வோ? கருணையாலோ? தருமத்துடன்தொடர்புஉள்ள தாகுமோ? (எ- று.) 

உன்மனைவியை இர் திரசித்துக்கொன்றால் பெரும்பாவியராகய அவ்வ 

ரச்கரைச் கொன்றொழித்துத் தருமத்தைசாட்டுவதே மூறையன்தி வருந்திக் 
இடெப்பது, தருமத்தைஈடப்பிக்சவேண்டுமென்பதற்கும் சேராது: கருணையும் | 
ஆகாது: நாம் உய்வதற்கும்வழியாசா தென்றவாறு, ஈல்லோர்க்குவருத்தம் A 

நிகழும்போது காட்டும் மனவிரச்சகமே கருணையெனப்படு மென்க, பி-ம்;... 

7என்னா. 2உழப்பதெல்லாம். 3எளிமைதானோ, எளனிமையாலோ. (உ௮டுக) 

௬௭. அரக்கரென் னமரர் 1 தாமெ.னக்தணர் 3தாமெனந்தக் [ன் 
குருக்களென் முனிவர் 1தாமென் வேலன் கொள்கை தானெ
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3செருக்கெர் வலிய ராகி நெறிநின்றார் இதைவ 4ராஇன் 
5இருக்குமி தென்னா மிம்கான் றுலகையு மெரிம டாதே, 

(இ-ள்-) அரச்சரென்ன, அமரர்தாமென்ன, அ௮ந்கணர்தாம்என்ன, 

அந்தக்குருச்களென்ன;, முணிவர்தாம்என்ன, வேதத்தின்கொள்கைதான் 

என்ன, (நாம் எதையும் சவணிச்கவேண்டுவதில்லை): செருக்குக்கொண்டவர் 

-வலியவராகி ஈல்லழியினின் றவர் அழிவரானால் இம்மூன்றுலசச்தையும் அக்க 

னிச்குஇரையாக்காமல், வெறுமனேயிருப்ப துஎன்னவாகும்? (௪ - று.) 

செருக்னெர்வலியராகி, ஈன்னெறியினராஏயராம் இெைவதென்று 

ஏற்படுமானால், அப்போ து“சமக்குவேண்டியவர், வேண்டாதவர்”என் ற எ தனை 

யுங்கருசாமல், இம்மூவுலசத்தையும் அழித்தொழிச்சவேண்டுவதே செய்ய 

வேண்டியகடமையென்றவாறு. பி-ம்:--1 தானென்.2இயச்சர்தாமென், தானெ 

னந்தங். 3செருக்கிளர். *என்னா, என்றால், என்னின். 5இழுக்குமதென்னோ. () 

௬௮. முழுவதே 1முலக மின்ன முறைமுறை செய்கை மேன்மூண்டு 
ஊழுவதேே யமா ரின்ன 3மிருப்பதே யறமுண் டென்று 
*கொழுவதே 5மேக மாரி சொரிவதே சோர்க் து காம்விழ்ந்து 
5 அழுவதே கன்று நத்தம் விற்றொழி லாற்ற லம்மா, 
(இ-ள்.)(சன்னெஜியிற்செல்லும்சாம் சதையைச்சொன்றுஅரக்கர்வெற்தி 

யடைந்த) இன்னும் ஏழுலகம்முமுவதும் முறைசெய்கைமேல்முயன்று முறை 
யாகவிருத்தியாகுவதே! அமரர்கள் இன்னும் இருப்பதே!அறம் உள்ளதென்று 
தொழுவதே! மேகம் மாரியைச் சொரிவசே! சாம் சோர்ச் gS ot த. அழுதே! 
ஈம்முடையவிற்றொழிலின்வல்லமை ஈன்ருயுள்ளத!! (௪ - று.) 

எழுவதே'முதலியவ ந்திலுள்ள வினாப்பொருளைக்சொண்ட ஏகாரம்,அவ் 

வச்செய்சை இனித் தக்சதன்று என்.ற பொருளைக் குறிப்பிக்கும். ஈமக்கு இவ் 

வாறு.தீங்குகேர்க்தபின்பு, வில்லானிசளெனப் பெயர்வைச் துச்கொண்டுள்ள 
ராம் ஏழுலகம் மூறைசெய்கைமேல் மூண்டெழுதல் (sui sr நிசமாதவாறு 

எல்லாவற்றையும் சாசஞ்செப்யவேண்டு மென்றவாறு. பி-ம்:.1 உலகோடு, 
&ழுவதென். 3இருப்பதென். 40 தாழுவதென்.மோகவாரிசொரிவதே,மோக 

வாரிசாரப்பதென். 6அழுவதென். (௩௨௮௬௧) 
௬௯. புச்சிவ்வூ ரிமைப்பின் முன்னம் பொடி படுக் 1 தாச்சன் போன 

இக்கெலாஞ் சுட்டு வானோ 3௬லகெலாக் தீய்த்துத் 3தீர்க்க த் 
தக்ககாங் கண்ணீ ராற்றித் தலைசமக் 5திருகை காற்றித் 
அக்ச$மே யுழப்பமென்றாற் 7சிறுமையாய்ச் தோன்று மன்றே, 
(இ-ள்.) புகுர்.தூ. இந்தஇலங்கையூரை இமைப்பளவிற்குள் பொடி. 

யாக்க, அரச்சன்சென்ற இச்கையெல்லாம் எரித்து, வானோருலகத்தையெல் 

ட லாம் தீச்குஇரையாககி யொழிக்சத்தச்ச ராம் சண்ணீரைப்பெருச்சி, தலை 
“யைத்தொங்கப்போட்டுஇருசையைத் தலைசுமக்துகிற்க த் அச்சகத்சை அறுபவிப் 
போமென்றால், ௮ சறுமையாசச் சாணப்படுமல்லவோ? (எ-று) 

தலை காற்றி இருகைசுமந்து என்று மாறுக. இரண்டுகைசகளையும் தலைமீ து 
அயரக்குதியாகவைக்கும்போது அவ்விருகையையும் தலை சுமப்பதாகும். கை



௨௪.௮] கம்பராமாயணம் யுத்த 

யைத் தலைமேல்வைத் தக்கொள்ளுதல் அயரச்குறியாம்.ராம் அயரச்குதியைச் 

சாட்டிச்கொண்டிருர்தால், பார்ப்பவர் ஈம்மை எளிமைப்படக்க்ரு துவ ரென்ற 

படி. பி-ம்:---7அரக்கர். உலகையுச் தீர்த்து. 3 இரத். 4சைகளுத்தித்.5இருக் து 

தாவித், இருக்து.தாழ்வில். 6ஆயுழைப்பதெல்லாம். 7சிறுமையிற், (௨௮௬௨) 

௭௦. அ௮ங்குமிவ் வறமே நோக்கி யரசிழர் தடவி யெய்தி 
மங்கையை வஞ்சன் பற்ற வாம்பழி யாது வாழ்ந்தேம் 
இங்குமித் துன்ப மெய்தி யிருச்துமே லெளிமை நோக்கப் 
பொங்கு!வன் நளையிற் பூட்டி யாட்செயப் 3புகல்வ ரன்றே. 

(இ-ள்.) அவ்விடத்தும் [அயோத்தியிலும்] இக்தத் தருமத்தையேபார் 
3.௮ இராச்சியச்தையிழர்து சாட்டையடைந்து மனைவியை வஞ்சனைக்குண 

மூள்ளஇ.ராவணன் சவர்ச்துசெல்ல(த் தரும)வரம்பழியாது வாழ்ந்தோம்: இவ் 

விலங்கையையடைசர்தபின்பும், இச்துன்பத்தையடைர் த இருப்போமானால், 

(ம்முடைய) எளிமையைப்பார்த்து(த் தாம்) உற்சாகம்மிகுதற்குச்சாரண 

மான கொடியவிலங்கைப் பூட்டி, அடிமைத்தொழில்செய்யுமாறு (ம்பசைவர்) , 

கூறுவா ரன்றோ? (௪ - று.)--பீ-ம்:--1 வான், வெர். புசல்வன். (௨௮௬௩) 

௭௧. மன்றலங் கோதை யாளைத் 1தம்மெஇர் கொணர்ந்து வாளிற் 
் கொன்றவர் தம்மைக் கொல்லுல் 2கோளிலா காணக் கூரப் 

பொன்றின சென்ப ராவி 3போக்கினாற் பொதுமை பார்க்கின் 
அன் றிது *கரும 5மென்னீ $யயர்கின்ற தறிவி லார்போல். 
(இ-ள்.) (இப்போது துயரத்தினால் ஈம்முடைய) உயிரைப் போக்கினா 

லும், ஈறுமணமுள்ள அழகூய மயிர்முடியையுடைய பெண்ணைத் தம்மெதிரே 

கொணர்சர்து வாளினாற்கொன்ற பகைவர்களைக் கொல்லுகின்ற வலிமையில் 

லாமல், சாணம்மிச (இன்னார்) 'இறக்தாரென்று (உலகத்தவர்) பழிப்பார்கள்: 

பொதுவாகப்பார்க்குமிடத்தும் இப்போது (துயர். இதினால்) உயிரை விட்டிடு 

வதென்ற இச்செயல், செய்யத்தச்சதன் று:(ஆகையால்), அறிவிலா தவர்போல் 

நீ துயரத்.தினால் அயர்ந்திருப்பது என்னே! (௪ - று.) 

தாம் துயர்ச்சாரணகத்் இனால் உயிரைநீப்பின், கொடியஅரச்சர் உலகச் 

தாரை மிகவும்ஈலியத்தொடங்குவ ராதலின், (பொதுமைபார்ச்சன் அன்திது 

கருமம்? என்இன்றான். பொதுமைபார்க்சன் அன்திதுகருமம்என்பதற்கு, 

பொதுமை - (யாவர்க்கும்) பொதுவாகவுள்ளதருமத்தை, பார்க்கின் - பார்த் 

தால், கருமம் - (அர்த் தருமச்)செயலுக்கு, இத - இக்காலம், அன்று-ஏ.ற்ற 
தன்றுஎன்று உரைகூதினுமாம். பி - ம்:--1ஈம். 3கோளிலர்என்றும்படிக்க 

லாம். 3போக்இனார். *தருமம். 5எண் ணி, என்னீர், 6அயர்இன் நீர திவிலீர். () 

௭௨.--அதுகேட்ட சுக்கிரீவன் உணர்வுற்று, இலங்கையில் 
அரக்கன்மார்பிற் ததிப்போ மேனல். 

1அனையன விளவல் கூற வருக்கன்சேயேயர்சன் ருனோர் 
கனவுகண் டனனே யென்னக் கதுமென வெழுக்அு காணும் 
வினையினி 3யுண்டே 4வல்லை விளக்கின்கவீழ் விட்டி5லன்ன 

ம் “a Ou or யரக்கன் மார்பிற்£குதித்த காம் வம்மி னென்ரான்.



். காண்டம் ௨௫.--மாயாசீதைப்படலம் ௨௪௯ 

(Q@ - oF.) அவ்வாறானவார்த்தைகளை இளையபெருமாள் சொல்ல, துயர 

'த்தனால் அயர்கன் றவனான சூரியகுமாரனான சுக்கிரீவன் ஒருகனாவைச் சண் 

டவன்போலத் இடீரென்றுஎழுர்து 4(சாம்) ஆராயவேண்டி௰ செயலும் இணி * 

உண்டோ? விரைவாகவிளக்கில்வீழ்டின் ற விட்டிலையொசக்சவனும் மனையிடை 

யிலுள்ளவனுமான அரக்சனுடையமார்பிற் குதிப்போம், காம்; வாருங்கள்” 

என்றான்; (எ - று.)--சதையை ஈச்௫க் sans தனால், :விளச்சன் வீழ்விட்டி 

லன்ன அரக்கன்” என்றது: அரக்சன்-இராவணன்: இச் திரசித்தெனச்கொள் 

எலுமொன்று. பி-ம்:---4 அனையவனன்ன. 2ஆூகின்றோன். 3உண்டோ. 4வல் 

லே, இல்லை. 3என்ன. 6உதையரச்கர். 7குஇக்குதும், கு.இித்.துமால், (௨௮௬௫) - 

௪௩-அரக்கரை வேரோடூ அழிப்போமேனல். 

இலங்கையை யிடந்து வெங்க ணிராக்கத ரென்கின் முரைப் 
பொலங்குழை மகளி ரோடும் 1பானுகர் புதல்வ சோடுங் 

குலங்களோ டடங்கக் கொன்று கொடுக்கொழில் குறித்து நம்மேல் 
-விலங்குவா ரென்னிற் றேவர் விண்ணையு நிலத்து வீழ்த் தும், 

இதுவும் அடுத்த கவியும் - குளகம். 

(Q - ar.) இலங்கையைப் பெயர்த்தெடுத்து, கொடுங்கண்ணையுடைய 

.இராச்சகரென்டின்றவரைப் பொன்குழையணிச்த மனைவிமாரோடும் முலைப் 

பால்குடிக்சின்ற புதல்வரோடும் இனச் தாரோடும் ஒருசேரக்கொன்று, (அப் 

போது அவ்வாறு நாம் செய்கன்ற) கொடுக்தொழிலையெண்ணி ஈம்மேல் 
தேவர் எதிர்ச் துவருவாரேயானால் (௮க்தத் தேவருடைய) விண்ணுலக த்தை 

யும் (இம்) மண்ணுலஇல் விழச்செய்வோம்; (௪ - று.) 

தேவர்கள் தருமத்.இிற் கருத்துள்ளவ ராதலால், ௮ரச்கரை நாம் கொன் 

ரோ மானாலும்,௮ச்ொமமாக அவ்வரக்கரின் மனைவிமச்களைக்கொல்வது௪ண்டு 

நம்மீதுஒருகால் பொரவச்தாலும் அவர்களையும் தொலைப்போ மென்கின்றா 
னென்ச. குலங்கள் - சுற்றத்தாரைச் குதிக்கும். வீழ்த்தும்-- வீழ்த்து தும்: 

வீழ்தும்என்பதன்பிறவினை. பி-ம்:---1அவருடைப். மண்ணில், (௨௮௬௯) 

௭௪.-சுக்கிரீவன் இலங்கையின்மீது தாவுதல். 

அ௮றங்கெடச் செய்து [மென்ப தமைந்தன மாகி னைய 
புறங்கடெர் 2துழைப்ப தென்னே பொருஇனிப் புவன மூன்றும் 

கறங்கெனத் இரிக்து தேவர் 3குலங்களைக கட்டு மென்னு — 
மறங்ளெர் வயிரத் தோளா னிலங்கைமேல் வாவ லுற்றான், 

(இ-ள். அறத்தைச்கெடுமாறுசெய்வோமென்று உடன்பட்டோமா 
இல், ஐயனே! புறத்திலேடடெச்து வருந்துவது எதற்கு? இனிப்போர்புரிச் த 

புவனம்மூன்றையும் சாற்றாடிபோலத்திரிக்து தேவர்குலங்களையும் வேரோ 

டறுப்போம் என் றுகிச்சயித் த, வலிமையால்விளங்குகன்ற உறுதியானதோள் 
களையுடைய சுக்கிரீவன் இலங்கையின்மேற் பாயத்தொடங்கினான்; (௪-.று.)-- 

தீருமப்படியன்தித் தருமங்செடச்தொழில்செய்வசானாலும் எப்படியும் 
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பசைவரைவதைப்பதே செய்யத்தக்கதென்ூன்றான், சுக்கிரீவன். பி-ம்:-- 

1என்றே. உழைப்பதென்னிப்பொழுதிறைப். குலங்களும். (௨௮௬௭) 

“௭௫.--சுக்கர்வனுடன் மற்றைவானாரநம் இலங்கைமீதுபாயத்தொடங்க, 

அயோத்திக்த டுந்திரசித்து சேன்றிநத்தலை அநுமான் கூறுதல். 

மற்றைய வீர ரெல்லா மன்னனின் முன்னக் 1 தாவி 

எத்று,து மாக்கர் தம்மை 2யில்லொடு மெடுத்3தென் றேக 

உற்றன ர௬ுறுத லோடு முணர்த்துவ தளதென் அுன்னாச் 

சொழற்றன னனுமன் 4வஞ்ச னயோத்இமேற் போன சூழ்ச்சி. 

(இ-ள்.) மற்றைவானரவீரரெல்லாரும்( தம்முடைய) அசசனுக்குமுன்னே 

தாவி, “அரக்கர்களை (அவர்களுடைய) இல்லத். துடனே பெயர்த்தெடுத்து 

மோ துவோம்'என்றசெல்லத்தொடங்கனெர்:தொடல்கவே,அ.நுமான்,'சொல்ல 

வேண்டுவது ஒன்று உண்டு' என்றுஎண்ணி, வஞ்சனைக்குணமுள்ள இக்திர 

ஓத்து அயோத்தியின்மீதுசென்.ற சூழ்ச்சியைச்சொல்லினான்; (௪ - து.)-- 

பி-ம்:--1 வாவி, வாரி, 2எயிலொடும். 3இன்றேகல். *தீயோன். (௨௮௬௮) 

௭௬.--அதுகேட்ட டராமனுக்தச் சதையைப்பற்றியதுயரந்தீர்ந்து 

தம்பிழதவியோரைப்பற்றித்துயர் மிகுதல். 

தாயருக் தம்பி மாருக் தவம்7புரி ஈகாஞ் சாரப் 

போயின னென்ற மாற்றஞ் செவித்துளை புகு லோடும் 

மேயின 3வடியி னின்ற *(வேதனை கனைய வெந்த 

இயிடைத் தணிக்த தென்னச் சீதைபாத் 5றுயரச் தீர்ந்தான். 

(இ-ள்.) தாய்மார்களும் தம்பிமார்களும் தவம்புரிர்துகொண்டுள்ள . 

அயோத்திரகரத்தைச் சாருமாறு (இக்திரசத்து) போயினா னென்ற சொல் 

செவித்துளையிற் புக்கவுடனே,--பொருக்திய அடிபட்ட தனாலுண்டான வேத 

. ஜோயானது நெருங்க வெர்துவிட்ட கெருப்பிணிடையிலே தணிக்து விடுவது 

போலச் சதையினிடத்துக்கொண்ட துன்பம் இர்க்தான், (ஸ்ரீராமன்). 

இதனாற் 2தையைக்காட்டிலும் தம்பிமார் தாய்மார்களிடத்து Mas gor 

பைக்கொண்டிருந்தனன் ஸ்ரீராம னென்பது, பெறப்படும். அடிபட்டதனால் 

தோன்றும் வேதனை நெருப்புப்படும்போது தோன் றும்வேதனைச்குமுன் 

தோன்றாமைபோலத் தாயர்முதலியோருக்கு நேரவிருக்கு் துன்பத்தை நினை 

ச்கையில் தையைப்பத் திகேர்க்துள்ள தூன்பம் மறையலாயிற் றென்று விளச் 

இனார். கணவனையிழர்த தன் தாய்மார் கைம்மைகோன்பைநோர்பாரென்பது 

பத்தியும், ஸ்ரீராமனைத் தயொனித்தவண்ணம் ஜடாவல்கலதாரியாய் ப்பரதன் , 

வாழ்வதுபற்தியும், *தாயருச் தம்பிமாரும் தவம்புரிஈக.ரம்”என்றது. பரதன்முத 

வலியோர் சந் திக்ராமத்தில்வசப்பது அனுமனுக்குத்தெரியாமையால், ‘war’ 

என்றது: இணி, ஈகரம்என்ற3-அரசுபுரிகன் இடத்தையே குதிக்குமெனினு 

மாம். பி-ம்:---1புரிக்தோரும்.2 சோப். 3வடுவினின் 2, அடியிலுத் 2.4வேதனைக் 

இடையேவெர்த, வேதனைமையவெய்யத். 3துன்பம். (௨௮௬௯)
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௭௭. -ஸ்ரீராமன் மன நிலை கலங்ததல். 

அழுந்திய பாலின் வெள்ளச் தாழிநின் றனக்தர் நீங் 

எழுக் தன னென்னத் துன்பக் கடலினின் றேறி யாருக் 

கொழுக்துறு கோபத்! தயு ஈடுக்கமு மனத்தைக் கூட 
உழுக்துருள் பொழுதுச் தாழா 2வினையினான் மறுக்க முற்ரான். 
(இ-ள்.) ஆழமாசவுள்ள பால்வெள்ளசத்தைச்சொண்ட கடலினின்று 

யோகஙித்திரைநீம்(2 தான்) எழுக்துவர்தனன்,போலச் (”தையைப்பற்திய) 
சோகசாகரத்தினின்று கரையேதி, Qi துருள்சன்றசாலமளவும் தாம௫த்த 
லில்லாச முயற்சியையுடையனான ஸ்ரீராமன், தணியாத சுவரலைபொருக் இய : 
கோபத்தியும் ஈடுச்சமும் மனத்தைப்பொருச்த மனக்சலச்சங்சொண்டு கின் 

ரன்; (எ-து.)--பி-ம்:-.. தியினோடுமுள், தீயினடுக்சமும். 2விரைவினான். () 
எ௮--இதுழதல் நான்தகவிகள் - நேர்ந்துள்ளநிலையைக்தநித்து 

ஸ்ரீராமன் வநந்துதலைக் கூறும், 

தீருமிச் சதை யோடு மென்கல தன்றென் Seow 

வேரொடு முடிப்ப சாக விகாந்தது வேறு 1மின்னும் 

ஆசொடுக் தொடரு மென்ப 2த.நிலே னிதனை யைய 
3பேரிட வவஇயுண்டோ வெம்பியர் பிழைக்கின் முூரோ. 

ஐச். துசவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) “என்னுடையதிவினை இர்தச்€தையுடனே தீருமென்றுசொல் 
லக்கூடியதாகவும் ஆசவில்லை: (அன்றியும், சூரியவமிசத்தை) வேருடனே 
முடிப்பதாக வேருகவும் விளைர்துள்ளத? என்றுசொல்லி, இன்னும் யாரு 
டனேதொடர்ச்துசெல்லுமென்பதனையும் அறியும்வல்லமையுள்ளேனல் லே 
ன்: ஐயனே! இதனைப் பேர்க்திமொறுசெய்ய வகை ஏதேனுமுண்டோ? என் 
தம்பியர் பிழைத்தவராவரோ? (எ - று.)--பி-ம்:--/என்னா, இன்னம்.2அ.திர் 
திலன தனை. 3பேருறுகதியும். (௨௮௪௧) 

௭௯. நினைவதன் 'முன்னஞ் செல்லு மானத்த னெடி து 3நின்ருன் 
வினையொரு கணத்தின் முற்றி மீள்கின்றான் வினபேன் வந்த 
மனைபொடி பட்ட தங்கு (மாண்ட தார மீண்டும் 

எனையன 5தொடரு கின்த துணர்கிலே னிறப்பும் காணேன், 

(இள்.) நினைப்பதற்குமுன்னே செல்லவல்ல விமானத்திலே வெகு 
கேரத்துக்குமுன்னம் ஏிநின்ற இந்திரசித்து (கன்) காரியத்தை ஒருநொடிப் 
பொழுதில் முடித்துக்கொண்டு மீள்கின் றவனாவன்: தீவினையேனாயெ யான் 
பிறக் த மனையும் அங்கே [அயோத்தியில் ]8ீருன தாகவிடும்: இங்கேயும் மனைவி 
மாண்டாள்:. (இன்னும்) எப்படிப்பட்ட இமைகள் தொடரப்போடன்றதென் 
பதை உணரும்வல்லமையற்கிருகிகின்றேன் :(சாவாவது வருமோஎன்றுல் அம் 
தச்) சாலையும் சாண்டுன் திலேன்; (௪-று.)--பி-ம:--1முன்பு. மோனத்அள். 
போனான். *மாண்டன. தொடருமென்பலு,தொடல்குமென்ப, (௨௮௪௨)
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௮௦. தாதைக்குஞ் சடாயு வான தாதைக்குக் தமிய ளாய 
சிதைக்கும் கூற்றங் காட்டி தீ! தவிர்்கில கொருவன் நீமை y 
பேதைப்பெண் பிறந்து பெற்ற தாயர்க்குமீ பிழைப்பில் லாத 
காதற்றம் பி.பர்க்கு மூறர்க்கு காட்டிற்குல் காட்டிற் றன்றே, 

(Q-o.) ஒருத்தனானஎன்னுடைய தீவினையானது,--பெற்றதந்தை 

யான தசரதனுக்கும் சடாயுவான தர்தைக்கும் தனிப்பட்டளாய்விட்ட தைச் 

கும் யமனைச்சாட்டி (இவ்வளவோடு) நீங்கெ தில்லை: (என் தீவினையே), 

பேதைப்பெண்ணாய்ப்பிறர் து, பெற்றதாய்மார்க்கும் குற்றமற்ற அன்புபூண்ட 
. (ப்ூதசத்துருக்ெரென்ற) தம்பியர்க்கும் ஊரார்க்கும் சாட்டிலுள்ளார்க்கும் 

(யமனைக்)காட்டிவிட்டதே; (௪ - று.)--அன்றே - தேற்றம். 

தாய்மார் தம்பிமாரையன்் தி, ஊராரையும் நாட்டிலுள்ளாரையும் அரக்கர் 

கொன்றுவிடக்கூடு மென்று கர ஸ்ரீராமன் இவ்வாறு கூறஇன்றான். பி-ம்: 

_.1 தர்ர்தில௫. (௨௮௪௩) 

௮௧. உற்றதொன் 1றுணர கில்லா ர௬ணர்ந்துவர் துருத்தா ரேனும் 
வெற்றிவெம் பாசம் வீசி விசித்தவன் கொன்று வீழ்த்தால் 
மேற்றைவெம் புள்ளின் வேக்தன் வருகிலன் மருக்து BSE 
கொற்ற3மா ௬இயம் கில்லை யாருயிர் கொடுக்கற் பாலார். 

(இ.-ள்.)(அயோத்திநோக்கிச் சேனையோடு சென்ற அரச்சன் அழிக்கும் “* 
போது தம்பியர்) உற்ததொன்றையும் உணரமாட்டா தவராவர்: அறிக்துவக் து 

கோபித்தாரேனும்,வெற்தியைத் தரத்தக்க கொடியநாகபாசத்தை வீ௫ச்சட்டி 

அந்தஇக்திரசித்து கொன்று வீழ்த்தினானானால், பின்பு கொடிய பறலைக்கரச 
னான கருடனும் வரானே;$மருக் துமலையைச்கொணர வெற்திபொருச்திய அறு 

மனும்அங்கே இல்லையே!!அவர்களுயிரை (மீட்டு)க்கொடுத் த.ற்குஉரியவர் யாவர்? , 

விரித்தவன்என்று ஒருசொல்லாகளடுக்து, (சாகபாசத்தாலேனும் பிர 

மாஸ்இிரத்தாலேனும் தம்பியரைச்) கொன்றுலீழ்த்தால்என் றுஉரைப்பினுமாம். 

பி-ம்:--1உணர்கிலாதாரதிக்து. 3மற்றைய. 3மாருதியுமாங்டல். (௨௮௪௪) 

௮௨. -ஸ்ரீமாமன் *இந்திரசித்தைக் கோல்லுமாறு ஆகாயத்தே 
விரைந்துசேல்ல உபாயழண்டாயிற் கூறு என. 

மாக]வா காயஞ் செல்ல வேல்லையின் வயிசச் தோளாய் 
ஏகுவா னுபாய முண்டே லியம்புஇ 3நின்ற வெல்லாஞ் 

சாகமற் றநிலங்கைப் போருக் தவிர்கவச் ௪ழக்கன் கண்கள் 
காகமுண் டதற்பின் மீண்டு முடிப்பனென் கருத்தை யென்றான், 

(இ-ன்.) (இந்திரசித்தைத்தொடர்ச்து செல்லவிரும்புத எனக்கு] 
வயிரம்போலுறுதியான தோள்களையுடையவனே! மாகம் எனப்படுகிற 
வான த்தின்வழியே விரைவிற்சென்றுசேர உபாயமுண்டாயின், சொல்லுவாய்: 

(இங்கே) இருப்பதெல்லாஞ் சாகட்டும்: பின்னும் இலங்கைப்போரும் ஒழிக: 
அச்தச்சொடியனான இச் திரசித்தினுடையசண்களைச் காகங்கள் (கொத்தித்) 
தஇன்.றபிறகு அங்குகின்றுதிரும்பி என்கருச்சை முடிப்பேனென்று கூதிமுடி.த் 
சன், (ஸ்ரீராமன்); (௭ - ஐ.)



காண்டம் ௨௫.--மாயாசீதைப்படலம் ௨௫௩. 

:வயிரத்தோளாய்”என்றது - அநுமானைகோக்கெ விளியென்னலாம். 

பிம். ஏவானசரஞன், மாகாகஞ். 2வல்விசை. 3கின்ற.. (௨௮௪௫) 

௮௩.,--இதுவும் அடூத்த கவியும்-இலட்சுமணன் வார்த்தை:பரதனை 

இந்திரசித்தால்வேல்லழடியாது? எனல். 

அவ்விடச் இளவ லைய பரதனை யமரி 7னார்க்க 
ஊைவ்விடற் குரியான் போன 3விக்தர௫ித்தே *யன்று 
தெவ்விடத் தமையின் மும்மை யுலகமுக் 6தீக்த ருவோ 
வெவ்விடாக கடலின் வைகல் கேளென விளம்ப லுற்முன். 

(இ- ள்.) அப்போது, இளையபெருமாள், (ஸ்ரீராமனைகோக),--ஐயசே ! 

பரதனைப்போரிலே (பாசம்போன் ற படையினா்)கட்டுவதற்கு, அம்புசெலுச் 

தற்கு உரியவனாய்ப்போன இக்திரசித்தே யன்று; பகைப்புலச் துப்பொருர் அ 

வதினால்,மூவுலகும் தீர் தவிடாதோ?கொடியதுன்பச்சடலில் தங்கவேண்டா; 

(யான் கூறுவதைச்)கேள்”என்று(பின்னுஞ்ி)சொல்லச்தொடங்கினான்;(௪- று.) 

இச்.இரசித்தேயன் தி, இம்மூவுலகும் எர்த் அநின்றாலும், பரதனுக்கு 

முன்னே வலியொழிர் திட மென்கிறான்.ஏ விடல்என்பஅ, எவ்விடல் என்றா 

யிற்று, பி-ம்:--1லெல்ல. 2௭வ்விடர்க்கு. 3இச் இரசத்தை. 4எ ன்னும், என்று. 

$ .3தெவ்விடர்க்சுமைப்பின். 6இய்ச் தராதே. (௨௮௪௯) 

௮௪. தீக்கொண்ட வஞ்சன் வீசக் திசைமுகன் பாசர் 1தீண்ட 

வீக்கொண்டு 2வீழ யானோ 3பாதனும் வெய்ய கூற்றைக் 

கூக்கொண்டு கூத்துண் டன்னான் குலத்தொடு நிலத்த னாதல் 

போய்க்கண்டு கோடி, யன்றே யென்றனன் புழுங்கு கன்ஞான். 

(இ-ள்.) :தீத்தன்மையைக்கொண்ட வஞ்சனைக்குணமூள்ள இக்திர 

சித்து வீயெதனால் இசைமுகன் பாசமானது தீண்டினமாத்திரத்தில் மரணக் 

தையடைக் வீழ்ர்இடுதற்குப் பரதனும் கானாவனோ? கொடுங்கூற்றத்தைக் 

கூவிக்கொண்டு(பரதன் படைகொண்டுபொருதலினாற்)கு.த் அண்டு அக்.தஇக்திர , 

சத்து சுற்றத்தோடு நிலத்தில் உயிர்துறக்து விழுச்தவனாதலை, நீ போய்ச் 
சண்டுகொள்ளப்போகிருயன்றோ??என்று மனம்புழுங்கெ வனாய்க்கூதினான். 

வீழ யானோபரதன்-பிரமாஸ் தரத்தினால் வீழ்த்தப்படதற்கு என்னைப் 

போல் பரதன் எஷியவ னென்றுகினைத்தீரோ, கினைக்கவேண்டா என்றபடி, 

பீ-ம்:--1 தீண்டி, 2வீழ்க. 3பர.தனாம். (௨௮௪௭௪) 

௮௫.*-இதுமுதல் நான்தகவிகள் - ஐநதோடர்: அயோத்திக்குத் 
் ' தொடர்ந்துசேல்லுமாறு அனுமான் தன்மீதுஏறிக்கோளும்படி 

இராமலட்சுமணரை வேண்டுதலைத் தேரிவிக்க-, 

௮க்கணத் தனும னின்றா னையவென் Copal! lense 

கைத்துணைத் 2தலத்தே யாத லேறுதிர் கோத்றுச் தாழ 
லிக்கணத் தயோத்தி மூதூ *ரெய்துவெ னிடமுண் டென்னில் 
இக்கனை2் இனிலுஞ் செல்வெனியானேபோய்ப் பகையுக் தீர்வென்.



௨௫௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) அப்போது கீன்றாளாகிய அதுமான் அழயெ என்னறோனிலாதல் 
இரண்டாகய(என் கையிலேயாதல் நீவிர் ஏறுமின்,சாற்றும் பிற்பட இச்சணத் -, 

Cs அயோத்தியென்டின்.2 பழமையான ஊரை அடைச்தவனாவேன்?: அவ 

சாசமிருச்குமாயின், திச்செல்லாவந்திலுஞ்செல்லுவேன்:யானேபோய்ப் பகை 
யையும் ஒழிப்பேன்; (௪ - ஐ.)--ஐய - ஸ்ரீராமனைப்பற்திய விளி யெனினு 

மரம், (7-4--12௮௪, சேனுவினோடும், தலத்தேயாக. 3கரலர்தாதாஅ. 4எய்.இ 

Geren. (௨௮௪௮) 

௮௬,எழுபது வெள்ளத் தோடு மிலங்கையை யிடக்தென் ரோண் 
மேல், 'தழுவுற வைத்தின் றேகென் ற:ரைத்தயேற் சமைவென் றக் 
கோய், பொழுஇிறை தாழ்ப்ப 2ென்னோ புட்பகம் 3 போதன் முன் 

ன், குழுவொடுல் கொண்டு/போவென் கணத்தொடு குதிப்பென் 

(இ-ள்.) தகுதியையுடையவனே ! எழுபதுவெள்ளஞ்சேனையோடு இல் 

சையைத் தோண்டியெடுத்து என்தோளின்மீது பொருக்தவைத்து இன்று 

செல்லுவாம்என்று சொல்லுவாயானால், (அவ்வாறே) செய்வேன்: இறைப் 

பொழுது தாமதிப்பதும் எதற்கு? புட்பசம் போய்ச்சேர்வதற்குமுன்னம் 

(வானரச்)கூட்டச்துடனே சுமச்துகொண்டுபோய், ஒருநொடிப்போதில் , 

யமனைப்போல அங்குச் குதிப்பேன்; (௭ - று.).-இச்செய்யுள் லெபிர தியி!” 
லில்லை. பி-ம்:--1உழுவு.ற. என்னே. போகா.*தோண்மே௰த்கொணர்கெனிற், 

சகோண்மேற்சணச் இனிழ், (௨௮௪௯) 

௮௭, கொலலவர் தானை நீதி கூறினென் விலக்கிக் கொள்வான், 
1சொல்லவுஞ் சொல்லி கின்றேன் கொன்றபின் நுன்ப 2மென்னை, 
வெல்லஃவுச் தரையின் விழ்வுற் றுணர்க்இலன் விரைந்து போனான், 
இல்லையென் 4றுளதேற் மீயோன் பிழைக்குமோ விழுக்க 5முற்றான். 

(இ-ள்.) (€தாபிராட்டியைக்) கொல்லவக்த இச் திரசித்தை Sousa : 

 சுவாதீனமாக்ச)ச்கொள்ளும்பொருட்டு நீதிகூறச்கருதியவனாய்(ப் பலபேச்சுச 

களைச்) சொல்லுதலையுஞ் செய்துகின்றேன்: (அப்படியிருச்கையில்தானே 

ச தாபிராட்டியை வாளால் அக்கொடியவன் கொன்திட்டான்):கொன் றபின்பு 

அன்பமானது என்னை வென்திட்டதனால் [துன்பம் எனக்கு மிக்குச் தோன் 

தியதனால்], தரையில் வீழ்க்து உணர்ச்செற்றவனஞனேன்: (அச்சமயத்தில்) 
௮ம்.தத்்ேியோன் விரைந்துசென்திட்டான்: இப்படி, யில்லாமற்போனால் 
குற்.றமு.ற்றவனாகிய அவன் எனக்குமுன்னே உயிர்பிழைப்பனோ?.(௪ - று.) 

இதனால், இக்தஇிரசித்து சதையைக் கொன்றபோதே தான் கொல் 
லாமற்போனமைக்குச் சாரணத்தை அ௮றுமான்சாட்டியவாறு.பி-ம்:--1சொல்ல ட் 
லும். உற்றென். 3வெந்தரையில். 4உளனேல், 3உற்றேன். 6௮௮௦) 

௮௮. மனத்இன்முன் செல்லு மானம் போனது வழிய தாக 
நினைப்பின்டு னயோத் 1யெய்தி வருகெறி பார்த்து கிற்பென் 
இணிச்சில தாழ்ப்ப தென்னே யேறுதி ரிரண்டு தோளும் 

புனத்துழாய் மாலை மார்பிர் புட்பகம போதன் முன்னம்.



காண்டம் : ௨௫.--மாயாசீதைப்படலம் ௨௫௫ 

(இ-ள்.) மனத்தினும் கடி.தாசச்செல்லஒல்ல புட்பசவிமானம் போன 
" "வழியாகவே கினைப்பின்முன் அயோத்தியையடைக்து (அவன்)வருகன் றவழி 

யைப் பார்த்.தநிந்பேன்,, (யான்): இனியும் சிலநேரம் தாமதிப்பது எதற் 

சாக? புனத்தில்விளை௫ன் ஐ இருச் துழாய் மாலையையணிர் த மார்பையுடையவ 

சே! புட்பசம் போய்ச்சேர்தற்குமுன்னம் இரண்டுதோளிலும் ஏறுமின் (என்று 

கூறிமுடி ச்சனன் அநுமான்): (௪ - று.)---பி-ம்:-...1புக்கு.என்னை.(௨௮௮௧) 

௮௯.--இது:தல் முன்றுகவிகள் - உநதோடர்: விபீஷணன் *சீதையைக் 

கோளன்ற உண்மையையறிந்து நான் சோல்லியபின் மே.ல்சேய்வதை 

ஆலோசிக்க? என, ஸ்ரீராமன் உடன்படலைக் கூறும். ’ 

1ஏறுது மென்னா விர ரெழுதலு மிறைஞ்? யீண்டுக் 
கூறுவ அளது துன்பங் கோளுறக் குலுங்கி யுள்ளச் 
தேறுவ கரிது செய்கை 3மயங்கென் றிகைத்து நின்றேன் 
ஆறின *னகனை யைய மாயமென் ஐயிர்க்கின் றேனால். 

(இ-ள்.) ஏறுவோமென்று ஸ்ரீராமலக்மணர் எழுகையில், (விமீஷ 

ணன் ஸ்ரீராமனை) வணங்கி(ச்கூறுவான்):---ஐயனே! இப்போதுகூறவேண்டு 

வது ஒன்றுள்ளது: துன்பம் (மனத்தைக்) கவரவே,(அம்)மனம் கிலைகலங்கி, 

4 தெளிவதுஅரிதாகச் செய்யவேண்டியசெயலில் மயங்ேனாகஇத் இசைப்புச் 

கொண்டுகின்றேன்:(இப்போது)தெளிவுபெற்றேன் ;௮ச் தச்தைவெட்டுண்ட 

செய்கையை மாயமென்று சக்த தசிக்ன்றேன்; (௪-று.)--இச்செய்யுளிலுள்ள 

“இறைஞ்சிஎன்றது - ௬௧ - ஆஞ்செய்யுளிலுள்ள *விஎம்ப? என்ற வினையெச் 

சத்தோடு தொடரும். இதற்குஎழுலாயும் அச்சவியிலுள்ள *வீடணன்” என் 

பதே.பி-ம்:-1ஏ றுதிரென்ன.3தேறுதலருமை.3மறக்தனன்.* இகனை.(௨௮௮௨) 

௯௦. பத்னி தன்னைக் தீண்டிப் பாதகன் /படுத்த போது 

முத்திறத் துலகும் வெந்து சாம்பராய் 2மூடியு மன்றே 
௮தீதிற மான சேனு மயோதக்திமேற் போன 3வார்ச்தை 

சிதஇர 4மிதனை யெல்லாச் 59தரியலாஞ் றிது போழ்இன்: 

(இ-ள்) பத்தினியாயெசதையைச் தீண்டிட் பாசசனாயெ இர்திரசதத 

கொன்றபோஅ (சுவர்ச்சம் மத்திமம் பாதாளம்என்று) மூவகைப்பட்டஉலகும் 

வெர்துசாம்பராய் ஒழிர் திடுமன்றோ? (ஒருகால்) அச்செயல் சிகழ்ச்தசென்றா 

௮ம் அயோத்திமேற்போனசெயல், வித் திரமாகவுள்ள து:இதனையெல்லாம் 

சிதிதுபோ.துக்குள் (உண்மை) அதியலாம்; (௪ - ு.)--தம்மைத்தொர் தரவ 
படுத்தும் வானரசேனைகளும் இராமலஷ்மணராகிய நீங்களும் இங்குஇருகச் 

ப கையில், ௮வன் அயோகத்தஇச்குச்செல்லுதல், அசம்பாவிதமானசெய லாகு 

மென்பான் சித் இரம்? என்கின்றான், விபீஷணன். பி-ம்:--7/கொன்றபோது, 

படுத்தபோதின். 3முற்றும். 3கன்மை, 4அதனை.3தெரிக்சலாம், தெரிகலாம், 

Qs Aerio. . (௨௮௮௩) 

௯௧. இமை!யிடை யாக யான்? போ யேந்துழை யிருக்கை யெய்தி 
அமைவுற கோக்க யுற்ற தறிக் துவர் குறைந்த பின்னர்ச்



௨௫௬ கம்பராமாயணம் ் யுத்த 

சமைவது செய்வ தென்று வீடணன் விளம்பத் தக்கது  [ன். 
*அமைகவென் றிராமன் சொன்னா னந்தரத் தவனுஞ் சென்றா '' 

(இ-ள்.இமைப்பொழுதிற்குள்ளாகயான் போய்ச் சீதாபிராட்டி யின்இருப் 

பிடத்தையடைக்து பொருத்தமுறச்சண்டு நிகழ்ச் ததையஜிர் துவர் து சொன்ன 

பின்பு, தோன்றுவது செய்யத்தக்கது என்று விமீஷணன்சொல்ல, (6 சொல் 

லிய.து) தக்கதே: அங்கனமேயாகட்டும்' என்று ஸ்ரீராமன் சொன்னான்;௮ர் ௪ 

விபீஷணனும் வானவழியாகச் சென்றான்; (௪-று.)--பி-ம்:--1இடைப்பொழு 

இன். சென்று. 3பின். 4 அமைவது. போனான். (௨௮௮௪) 

௯௨.--இதுவும் அடூத்த கவியும் - குளகம்: விபீஷணன் வண்டினுநவங் 

கோண்டூசேன்று சீதையைக் காணுதலைத் தேரிவிக்தம். 

வண்டின அுருவங் கொண்டான் 1மானவன் மனச்இற் போனான் 
தண்டலை யிருக்கை தன்னைப் பொருக்கெனச் சார்ச்து தானே 
கண்டன னென்ப மன்னோ கண்களாற் 3ர.த்கா லாவி 
உண்டிலை யென்னச் செய்த வோவிய மொக்கின் ளை. 

(இ-ள்.) வண்டினுருவச்சைக்கொண்டவஞனாய், ஸ்ரீராமனுடைய மனச் 

தைப்போற்சென்று அசோகவணிகையிற் €தையினிருப்பிடத்தை விரைவாகச் 

சேர்க்து, மனத்தா ற்படைத்த சித்திப்பதுமைபோன் திருக்கன்.ற௦ தோபிராட் 

டியை ஆவி உண்டோ, இல்லையோ? என்னுமாதிருச்சத் மானே நேரேகண் 

சளாற்சண்டான்,(விமீஷணன்); (௭ - று.)--மன் ஓ-அசைகள். 

சீதையின்வடிவுக்கு ஒவியன்சையினாலெழுதிய சித்திரப்பதுமை ஒப்பாகா 

தென்பார் *கருத்தினாத்செய்த ஐவியம்”என்றார். பேோழூனொலன் தித் தூயர 

மிகுதியால் திகைத்து அசைவற்றுகிற்கின் ஐதனாலும் ஓவியம் ”தைச்குஉவ 

மையாகும். பீ-ம்:--1வானஉன். கருத்தில். 3கின்ற, சாய்ச் த, (௨௮௮௫) 

௯௩. தீர்ப்பது துன்ப மியானென் னுயிரொடென் 1றுணர்ர்த சந்தை 
2பேர்ப்பன செஞ்சொ லாளத் இரிசடை பேசப் 3பேர்க் தாள் 
கார்ப்பெரு மேகம் வக். கடையுகங் *கலந்த தென்ன 
ஆர்ப்பொலி யமுக மாக வாருயி ராற்றி னாளை. 
(இ-ள்.) (யான்(என்) துன்பத்தைப் போக்குவது என்னுயிரோடுதான்? 

என்று எண்ணாகன்2ற சந்தையை மாற்றுவனவான செவ்வியசொற்களை 
யுடையளான அக்தத் திரிசடை பேசுவதனால் -(அயரம்)கீங்கப்பெத்றவளா௫, 
கருகிறமுள்ள பெரியமேகம் வக்து புகார் தசாலத்திற் சலச்ததொப்ப (வானரர் 

களுயிர்பெற்றெழுச்து ஆரவாரிக்கின்2) ஆரவாரவொவி அமிழ்தம்போன்தி 

Ges அரியஉயிரை பாற்தினவளை,--(௭ - று.) சண்டனன்?என் று இழ்க் 
கவியோடு தொடரும். 

ஸ்ரீ விபீஷணன் சோபிராட்டியைக் கண்டபோது அவளுடையநிலை, 
இச்செய்யுளிற் கூறப்பட்டது. பி -ம்;--1 உணர்ந்து. 

சொலன்னை, பேர்ப்பதுமின்சொலன்னை. 

*சலர்தலக் ச, சகலர் தவன்ன. 

போர்ப்பனசெஞ் 

3போர்தாள்என்றும்படிச்சலாம், 

(௨௮௮௯)



காண்டம் ' ௨௫.--மாயாச்தைப்படலம் ௨௫௭ 

௯௪. -வத்சனையேன்பதுணர்ந்த விபீஷணன், நிதப்பலைநோக்கி 
: அரக்கச்சேனை சேல்வதைக் காணுதல். 

வஞ்சனை யென்ப துன்னி வானுய ர௬வசை வைகும் 

கெஞ்னெ னாகி யுள்ளந் தள்ளுற லொழிக்து கின்றான் 

வெஞ்சிலை மைந்தன் போனா னிகும்பலை வேள்வி யானென்று 

. எஞ்சலி 1லரக்கர் சேனை யெழுக்தெழுக் தேகக் கண்டான். 

(இ-ள்.) (”தையைவதைத்தது) மாபச்செயலென்பதையறிந்து மிகவும் 

ஒங்யெ மூழ்ச்சிதங்யெ கெஞ்சையுடையவனா9 மன த் அயரம் நீங்சப்பெற்றவ 
னான விபீஷணன், கொடியசிலையையுடையனான இக்இிர௫த்து நிகும்பலையில் 

வேள்விசெய்பவனாய்ப்போனா னென்று எஞ்சுதலில்லாத [மிகப்பல] அரக் 

கர்சேனை எழுக்செழுச் துசெல்வதையுங் சண்டான்; (௪ - று.)--தான் கிகும் 
பலையிற்போய் வேள்விசெய்தால் அப்போது மாற்றாரோடு போர்தரத்தக்ச 

வீரர் இலங்கையிலில்லை யென்ற காரணத்தினாலேயே இவ்வாறு இர்திர௫த்து 
மாயச்செயல்செய்துபோயினானென்பது: அன்தியும், ஸ்ரீராமனுடைய சண் 

ணெதிரில் மாயச்செயல் செய்யத்தொடங்கினால், அப்பெருமான் தன்மீது 

பெருவெகுளியினனாயிருக்தசனால் ௮வன்சண்முன்னே கிற்கும்போதே எப் 

கேளரித் துவிடுவானோஎன்ற அச்சத்தினால் இக்இரசத்து தான் அங்கனஞ் 

செய்யவில்லையென்பர். 18-ம்:--1 அரச்சன், (௨௮௮௪) 

௯௫.--இந்திரசித்தின்சுழ்ச்சியைத் தெ*விக்க, இராமபிரானீடத்து 

விபீஷணன் மீளுதல். 

வேள்விக்கு வேண்டற் பால £கலப்பையும் விறகு செய்யும் 

வோ ழ்விக்குக் தாழ்வி 3லென்னும் வானவர் மறுக்கங் கண்டான் 

சூழ்வித்ச வண்ண மீதோ ஈன்றெனகத் துணிவு கொண்டான் 

*தாழ்வித்த முடியன் வீரன் முமசைச் சாணக் காழ்க்தான், 

(Q - ot.) *வேள்விக்குவேண்டியன வான விறகும் மெய்யும் மற்றைச் 
கருவிகளும், (ஈம்மைத்) தாழ்விலே வாழச்செய்யும்” என்றுகரு துன் ற 

வானவரின் கலக்சத்தைச்சண்டவனான ஸ்ரீவிமீஷணன், “ஆராய்ச் செய்த 

வகையான இதுவோ மிசசன்றது!!? என்று (அவ்விர் இரசித்இன்செயலை) நிச் 

சயித்தவனாய், தாழ்த்தியமுடியையுடையவனா9 ஸ்ரீராமனுடைய தாமரைச் 

சரணத்தில் வணங்கினான்; (எ-று.)--இச்திரசத்து இப்போது தொடங்யெ 
வேள்வியைமுடி த்தானானால் அவனே வெல்வா னென்ற காரணம்பற்தி,வான 

வர் (வேள்விக்கு......... வாழ்விச்கும்”என்றுகருதி மறுகெ ரென்ச. சலப்பை- 

*(ஒற்றற்குஉரிய)சருவிகள். பி-ம்:--/தருப்பையும். மோள்விக்கும். 3அன்ன. 

*தாழ்விக்கும்; 5முடிய. (௨௮௮௮) 

௯௬.--விபிஷணன் டுந்திரசித்தின்சுழ்ச்சியைத் தேரிவித்தல். 

இருந்தன டேவி யானே யெதிர்க்தன 1னென்க coms 

அருந்ததி கற்பி னூளுக் கழிவுண்டோ வரக்க னம்மை 
* 38



௨௫௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வருக்திட மாயஞ் செய்து நிகும்பலை மருங்கு புக்கான் 

முருங்கழல் வேள்வி முற்றி மு,.தலற 3முடிக்க மூண்டான். 

இரண்டுசவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ- ம்) தேவி (இனிது) இருக்தனள்: என்சண்கிரம்ப யானே எதிரித் 

கண்டேன்: அருக ததியையொத்த கற்புடையாளுக்கு அழிவு சேருமோ? அரக் 

சன் ஈம்மை வருர்தும்படி மாயஞ்செய்து நிகும்பலையினிடத்துப் புக்கான்: 

அழிக்சவல்ல அழலிற் செய்யப்படும் வேள்வியை முடித். (௩ம்மை) அடியோடு 

அ.தும்படி அழிச்சமூண்டுள்ளான்; (௪-.று.)--பி-ம்:--1கண்களானம்.3முடிக்கை, 

2 ௯௭.--அதுகேடீடூ வானரர்யாவரம் மகிழ்தல். 

என்றலு மூலக மேழு 1மேழுமாத் தீவு மெல்லை 
ஒன்றிய கடல்க ளேழு 2மொருக்கெழுந் தார்க்கு. மோதை 
அன்றென வாகு மென்ன வமாரு-மயிர்க்க வார்த்துக் 
குன்றின 3மிடியத் அள்ளி யாடின ஞூரக்கின் *கூட்டம். 

.. (இ--எ்.) என்று விமீஷணன் சொன்னவுடனே, *ஏமுலோசங்களும் 

Diseases ஏழுபெரியதிவுகளும்: எல்லையபிற்பொருச் இிய ஏழுகடல்களும் 

ஒருங்கெழுச் துஆர்ச்கின் ற ஓதை (இத) அன்று?என்னவும், (இது அவ்வாறான 

ஓதையே)ஆகும்?என்னவும் தேவர்களும் ஐயுறும்படி ஆரவாரித்து, Gor por 
மும் இடியும்படிகுரங்க் கூட்டம் அுள்ளியாடின; (௪ - று.)--ஏழு தீவுகள் - 

சாவல் இறலி குசை சரெளஞ்சம் புட்சரம் தெங்கு கமுகுஎன்பன. பி-ம்:--- 

1 ஏத்தினவெல்லையாக, உடன், 3மடிய. 4ஈட்டம், ரிலபிரஇயில். என்றலு ' 

மிறைஞ்சி? (நிகும்பலையாகப்படலம்-2)என்.ற செய்யுளோடு மாயாசீதைப்பட 

லம் முடியும். 

ஈஸ்ரீவான்மீகத்தில் ஓச்சரிதம் கூறியுள்ளவிதம் வரமாறு:--இராமன் 

தன்னைச்கொல்ல உபாயஞ் சிந்திப்பதை யுணர்ச்த இக்திரசத்து இலங்கையிற் 
புகுச் ௪ கும்பகர்ணா இதியரிறர்் ததை நினைத்துச் கண்கள் வெக்சச்சிவக்ு இராம 

ல்்மணர் அயரத் தினால் போர்முயற்சியை விட்டிருக்குமாறு மாயையை வெளி 

யிடக்கருஇ அரக்சச்சேனைகுழ இலங்கையின் மேலைவாயிலாஜ் புறப்பட்ட 

ago, மாயையினாற் சதையைப்போன்ற உருவத்தைப் படைத்து, வானரர் 

சட்கு எதிராசப் போக,அதுமானோடு மற்றை வானரர்களும் கற்களையும் மலைச் 
செரங்களையும் ஏக்திச்சென்றனர். அப்போது சதை மூழ்ச்சயற்ற உருவத் 
துடன் இக்இரசித்தின் தேரி விருப்பதுசண்டு, வானரப்படையோடு அனு 

மான் அவனை யணுனான். வானரப்படை கெருங்குவதுகண்ட இக்திரசத்து; ' 
ராம! ராம!? என்று சதைகததிச் சொண்டிருக்கும்போதே வாளை வித் 

ஓதையின் தலையைப் பிடி த் துக்சொண்டான். அநுமான் கண்ணீர் ஆராய்ப் 
பெருகச் குற்றமற்ற பெண்ணைக் கொலைசெய்௮சைச்சுட்டி, இச் திர௫ச்தைப் 

பலபடியாகத் இட்டினன். இச் இர௫த்து, நீங்களெல்லோரும் எவள்பொருட் 

டாச இங்கு வர் தீர்சளோ, அவளையே சொன் ௮ுவிடுகின்றேன். பின்பு ராமா



காண்டம் ௨௫.--மாயாசீதைப்படலம் ௨௫௯ 

தியரான உங்களையெல்லாம் கொல்லுவேன். குரங்கே! பகைவர்க்கு வருத்' 

தத்தை விளைப்பது எதுவோ, ௮ அவயம் செய்யத்தக்க து: ஆசவே, Fang 

யைச் கொல்வது தச்சுதே! என்று சொல்லி, அச்.த மாயச்சதையை அவள் 

புலம்பிக் கொண்டிருக்கும்போதே வெட்டி வீழ்த்திக் கர்ச்சித்தான். அது 

சண்டு ௮ஞ்சியோடப் பார்த்த வானரரைச் தைரியஞமட்டி முதலிற் பொருது 

மாற்றாரான ௮ரக்கரைத் தடுத்துப் பின் உற்சாசங்குன் தி, அநுமான் எவள் 

பொருட்டுப்போர் கேர்க்ததோ, அவளோ இறக்திட்டாள்.இனி நாம் பொருது 

என்ன பயன்? இராமபிரானிடத்தும், சுச்ரேவனிடத்.தும் இச்செய்தியை 

யறிவித்'து அவர்கள் சொன்னபடி செய்வோம்” என்று சேனையுடன் மெல் 

லத் திரும்பினான், அதுசண்டு இக்திரசித்து தான் ஒமஞ்செய்ய விரும்பி 

நிகும்பிலயென்ற தேவாலயத் திற்குச் சென்று, அங்கு முறைப்படி ஓமஞ்செய் 

யலானான்.. இது நிற்க. 2th 

ஸ்ரீராமன் ராக்ஷஸ வானரர்சட்குகிசமும்போரின் பேரொலியைக் சேட்டு, 

இடீரெனவந்த சாம்பவானை நோக்கி :அநுமான் பெரும்போர் புரிவதாகத் 

தோன்றுகின்றது. அவனுக்கு உதவ, உன் சேனையுடன் ஆங்குச்செல்வாய்” 

என்றான். சாம்பவான் அநுமான் இருக்குமிடம் கோக்கிச்செல்ல, இடைவழி 

யிற்சாம்பவான் அநுமானைச் சர்திச்ச,யாவரும் ஸ்ரீராமனிடம் இரும்பினார்கள். 

ஸ்ரீராமனைச் சேர்க்ததும்,அநுமான்,அப்பிரானிடத் தச் சதையின் செய்தியைச் 

கூறினான். அதுகேட்டதும்,ஸ்ரீராமன் தயரமிகுதியால் மூர்ச்சித்து வேரற்ற 

மரம்போல் வீழ்க்தனன். அதுகண்டு வானரர்கள் பலவகைச் சைத்தியோப 

சாரங்களினால் ௮ப்பிரானை த் தேற்றலானார்கள்.இலட்சுமணன் மிகவும் வருக்.இ 

அப்பிரானைத் தன் கைகளால் ௮ணை த்துப் பலபடி சொல்லித்தேற்தி,*உனக்கு 

மாற்ரார் வருத்தத்தை யுண்டாக்கிய தனால், இலங்கையை இதோ தொலைத்து 

விடுிறேன்"என்.றனன். இவ்வண்ணம் தேற் திக்சொண்டிருக்கையில், விமீஷ$ 

ணன் சேனைகளைத் தம்தமது தொழிலைச்செய்யுமாறு ஏ.ற்பாடுசெய்துவிட்டு, 

அங்குவந்துசேர்ந்து யாவரும் சண்ணீருடனிருப்பதையும் இலட்சுமணன் 

துடைமீ து புலம்பியவண்ணம் ஸ்ரீராமன் படுத்திருப்பதையும் கண்டு “இது 

வென்?? என்றுவினாவ, இலட்சுமணன் செய்தியைச் சுருச்சமாகக் கூறினான். 

அவன் சொல்லும்போதே விபீஷணன் செய்தி தெரிச்தவனாகையால்,₹இது 

எல்லாம் மாயச்செயல், சதையை விட்டிடவும் விரும்பாத இராவணன், ௮௮. 

ளைக் கொல்லுமாறு விடுவனோ? இக்திரசித்து வானரர்களை யேமாத்திவிட்டு 

நிகும்பலைக்குப் போயுள்ளான்: ௮வன் வேள்விபை முற்றுமுன் அவனைப் 

போருக்கு அழைத்தால் பிரமனது வரத்தின்படி கொல்லத்தக்சவ னாலான். 

கரலதாமதமின்தி என்னோடு இலட்சுமணனை அனுப்புக. வேள்வியை நிறை 

வேற்றிவிட்டானானால் தேவர்களாலும் அவனை வெல்லமுடியாது” என்றான் 

என்பது, 

மாயாசீதைப்படலம் ழற்றிற்று,



ன் . ் é ட 6&6 கம்பராமாயணம் யுத்த் 

௨௬-அவ_து நிகும்பகையாகய்படலம். 

(மாயாசதையை வாளால் வெட்டிப் போக்குக் காட்டிய இந்திரசித்து 

தவறாமல் வெற்திபெறவேணு மென்ற கருத்தினால்) நிகும்பிஸயென்ற இட 

SS யாகஞ்செய்ய, (அச்செய்தியை யுணர்ந்த விமீஷணனால் அ.திவிச்சப் 

பெற்ற ஸ்ரீராமன் அனுமதியினால் ஆங்கு அவ்விபீஷணனோடும் வானரசைனி 
யத்தோடும் இலக்குமணன் சென்று பொருது அதனை) முடிச்கவொட்டாது 

தடுத திட்டதைச் கூறும் படல மென்பது, பொருள், இது, நிதம்பலைப்பட 
லம் என்றும் வழங்குன் ற.௮. . 

ஸ்ரீராமபிரான் *2தையைக் கொன்று அயோத்திமீது Or HrAsza 

சென் திட்டானோ?” என்றுகொண்ட ஜயர் திர்ர்து விபீஷணனை இறுகச் se 
விப் புகழ்ச்தானாக, விமீஷணன் இக்.இர௫த்து நிகும்பிலையில் யாக்த்தை முடி 
க்குமுன் ௮,தனை யழிக்குமாறு இளையபெருமாளைச் தன்னோடு அனுப்புமாறு 
வண ்கிவேண்ட, ஸ்ரீராமன் இளையபெருமாளுக்கு அஸ்.திரங்களைத் தொடுக் 
கும் விஷயத்தில் உபதேசத் த, வில் சவசம் அம்புக்கூடு என்பன அளித்து 
உறுதிகள் சொல்லி விடைதா, இலட்சுமணன் விடைபெற்றுக்கொண்டுநிகும் 
பிலை சார்ச்து, சச்கரவியூசமாக வேள்விக்குப் பாதுகாவலாக ். இருந்த ஒலி 
யற்ற அச்சப் பெருஞ்சேனையினைக் சாண்கையில் வானரர் அ௮ச்சேனையைக் 
சண்டு ஆரவாரிக்க, அரக்கரும் எதிரே யாரவாரிக்க, இருவருக்கும் பெரும் 
போர் விளைந்தது. இலக்குமணனும் அச்சேனையிற் பொருதுகொண்டிருக்த 
னன்.விமீஷணன்*யாகத்தையொழிக்சாமல் சேனையின்முன்னின்று பொருது 
பொழுதுபோக்குவது தக்கதன்று?என்ன, இலட்சுமணன் புகுக்து பொருது 
பெருவாரியாகக் கொன்று வீழ்த்தவே, யாகப்பொருள்கள் அழியலாயின. 
வேள்வியும் பாதுகாவலான பெரும்படையும் அழிர்ததுகண்டு இச்இிர௫த்து: 
முசப்பொலிவுகுன் தி மனம் வருக்தி நின்றான். அப்போது அதுமான் இக்திர 
சித்தையணுடுப் பலபடி யே௫னான். இந்இிர௫த்து பதிலாகச் சல-ூதி யுத்த 
சன்னத்தனாய் அனுமானோடு பொருது அவனை மெலிவ.௰ச்செய்ய, அங்கதன் 
முதலியோர் பொருமாறுவர, அவ்விர் இரசித்து அவர்களை யிகழ்ர் து இலக்கு 
மணனைச் குறித்துச் செல்ல, அப்போது வானரர் கல் மரம் மு;தலியவற்றை 
யெதிய, அரக்சன் அவற்றைச் தைத்து வானரர்களையும் வலி இயுமாறுசெய் 
தான், அப்போது விமீஷணன் ர.லக்குமணனைநோக்கஇ (மதத வானரப் 

, படை குலைகன்றதே! இக்இர௫த்தைப் பிழைப்புறாமல் விரைந்து இட்டிப் 
பொருக” என்று விண்ணப்பிக்க, அதுமான் தோளின்மீது ஏதிச்கொண்டு ' 
இலச்குமணன் இக்திரசித்தைச் சட்ட, இருவர்க்கும் கடும்போர் நிகழ்ச்தது. 
அப்போரில் இர் இரசித்து மெலிய, ௮௫சண்ட விமீஷணன் அச்செய்தியை 
இலக்குமணனணிடம் விண்ணப்பித்தான். இச்.இரசத் த சடுங்கோபல்சொண்டு 
வாயவ்யாஸ்திரம் முதலிய அஸ் இிரங்களை த் தொடுக்க, அவைகளை HEF OW 
இரங்களாலேயே இலக்குமணன் குலைத்தான். அப்பால் இதற்குத் தப்பாமல் 
இறக்தொழிவாய்! என்று பிரமாஸ்திரத்தை அரக்கன் தொடுக, இளையபெரு



த்ண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௬௧ 

மாளும் அக்த ௮ஸ்.திர.த்தையே யெடுத்து *உலக.த்தையழிக்சாமல் எதிரிவிடு , 
தீத ௮ஸ்.இ.ரத்தையே அழிப்பாய்' என் றுசொல்லி விடுத்தான். : இலக்குமண 

ன துஅருளைச் கண்டு தேவர்கள் வியச் துசொண்டாடீனர். அப்போது தேவேர் 

தரன் அவதார ரஹஸ்பத்தைத் தேவர்கட்கு நினைப்பூட்டினான். தேவர்க 

ளெல்லாம் ₹அதிந் தும், மாயையால் மறந் இடுகன்றோம்: இப்போது உண்மை 

யதிர்தோம்' என்றுசொல்லி இலக்குமணனைத் தொழுதனர், பிரமாஸ்திரச் 

தணிச்தது, பிறகு இச்இிரசித்து சாராயணாஸ்திரத்தைக் தொடுக்க, யாவரும் 

அஞ்சிச் சைகூப்பிவணங்க, இலக்குமணன் தன்னை சாராயணனாகப்பாவித்து 

நிற்க, அது இவனை வலங்கொண்டு வான்வழியே சென்றது. பின்னர்ப் 

பாசுபதாஸ்திரத்தை அரச்சன் தொடுச்சு, அசனையும் அந்த அ௮ஸ்திரத்.தினா 

லேயே இலக்குமணன் தடுத்திட்டான். தெய்௮ப்படைகள் பழுதுபடவும் 

இக்திரசத்து சலிப்பில்லாமல் வில்வித்தையில் வெல்வோமென்று அம்பு 

களைப் பொழிய,வானரர்கள் ஒயாமல் மலைகளைப் பொழிய, இளையபெருமாள் 

இனி அரச்சர் பிழையாரென்னுமாறு நூறுகோடி அம்புகளைத் தொடுத்தான். 

அப்போது இச்இிரசிச் து இலசக்குமணணருகேயிருர் த தன் சிதியதர்தையைக் 

சுண்டு இகழ்ச்.து பலபடி. பேசினான். விமீஷணன் ௪ற்றங்கொள்ளாமல் ₹தர௬ 

மர் தவராமல் ஈடச்கவேவேண்டுவது சடமையேயன் திப் பாவவழியில் ஈடப்பு 

தீகுதியன்று. அதுவே எனக்குச் சிறப்பு” என்று விரிவாகக் கூ.தினான். பின்பு 

இக்திரசத்து “உன் சறப்பெல்லாம் என்கையம்பால் தீரும்? என்று அர்த்த 

சந்திபாணத்தை விபீஷணன்மீது விடுக்க, ௮,தனை இலக்குமணன் ஒழித் 

தருள, வேற்படையை அரக்சன் விட்டானாக, அதனையும் இளையபெரு 
மாள் கணையால் வெட்டிவீழ்த்தினார். அப்போது விமீஷணன் தனஅ கதா 

யூதத்தினால் இக்திரசித்தின் சாரதியையும் தேர்க்குதிரைகளையும் கொன்று 

தேரையும் சதிலமாக்கஷன். அத்தேரிலிருந்தபடியே இக்திரசித் து, விமீஷ 

ணன் இளையபெருமாள் வரனரசர் என்ற எல்லார்மீ தம் அம்புகளைப் பொழி 

க்து அட்டசாசஞ்செய் து, இணி இதிலிருந்து பொரமுடியாதென்று கருதிக் 

க்ண்ணிமைப்போ இற்குள் வானத்தெழுச்து மறைந்து இராவணனருடற் 

சேர்க்தா னென்பது இப்படலத்திற் கூதிய பொருள். 

ச.-ஸ்ரீராமன் வி$ஷணனைத் தழவிக் கொண்டாடுதல். 
விரனு மையம் தீர்ந்தான் வீடணன் றன்னை மெய்யோடு 
ஆர்வமு முயிரு மொன்ற வழுக்துறத் தழுவி யைய 
தீர்வது பொருளோ துன்ப 1நீயுளை தெய்வ முண்டு 
மாறாதி யுளனாஞ் செய்த தவமுண்டு 3வலியு முண்டால். 

இதுவும், அடுத்த கவியும் - ஒருதொடர். 
(இ-ள்.) ஸ்ரீராமனும் ஐயம் நீங்கப்பெற்று, விமீஷணனை(த் தன்) உட 

லோடு அன்புடனே உயிரொன்றாச அழுத்தமாசத்தமழுவி, (அவ்விபீஷணனணை 

கோக) ஐயனே! (யான்) துன்பம் நீங்குவத ஒருபெரியசாரியமோ? (அன்று: 

ஏனெனின்),--மீ உள்ளாய்: தெய்வ முளது: மாருகி உள்ளான்: காம் செய்த 

தீவமு முண்டு: வலியும் உள்ளதே? (௪-ற.)---என்று ஸ்ரீராமன் கொண்டாடிக் 

கூறிஞன். பி-ம்:-1/ உணடு. உண்டோஞ்செய், 3மறையும். (௨௮௬௪)



௬௨ கம்பராமாயணம் ட யுத்த 

௨உ--விபீஷணன் டுந்திரச்த்தின்யா கத்தைத்தடுத்தம்படி 

இலக்தமணனையனுப்புமாறு ஸ்ரீராமனை வண்டூதல். 

என்றலு மிறைஞ்ச யாக முற்றுமே !லியாரும் வெல்லார் 
வென்றியு மரக்கர் மாடே விடையரு ளவிளவலோடுஞ் 
சென்றவ னாவியுண்டு வேள்வியுஞ் 3சிதைப்ப னென்ரான் 
நன்று புரிதி ரென்னா நாயக னவில்வ தானான். 

(இ-ள்.) என்றுகூதியவடனே, (ஸ்ரீவிமீஷணன் இராமபிரானை) வண 

௧௫, *(இர்இிரசித்துதொடங்கும்) யாகம் முடிவுபெறுமேல், யாரும் அவணை 

வெல்லமாட்டார்; ஜயமும் அரக்கரிடமேயாம்: (ஆதலால்), இளவலுடனே 

சென்று அவ்விர்தரடத்தின்ஆவியையொழித்த(அவன்தொடங்கய)யாக த்தை 

யும்அழிப்பேன்: விடையருள்வாய்” என்று வேண்டினான்: “அது கல்லது: அவ் 
வாசேசெய்மின்”என்து ஸ்ரீராமன் (ல) சொல்லலானான்; (எ-து.)--இசராம 

பிரான் சொல்வனவற்றை மேற்கவிகளிற் காண்க. பி-ம்:--7ஆரும்.மமேந்தே. 

3சதைக்ச, (௨௮௬௨) 

௩--இதுழதல் ஐந்துகவிகள் - ஸ்ரீராமன் இலக்துமணனைத் 

தழவிக்கோண்டு, படைக்கலம்விடவதுதறித்துச் சிலஉபதேசித்தலைத் 

தேரிவிஃதம். 
தம்பியைத் தமுவி "யையன் ரூமசைக் தவிசின் மேலான் 
வெம்படை. தொடுக்கு மாயின் 3விலக்கும தன்றி வீர 

்- அம்புநி 3தரப்பா யல்லை யனையது * துரக்த காலை 

உம்பரு முலகு மெல்லாம் 5விளியுமஃ கொழிதி யென்௫ுன். 

(இ-ள்.) ஸ்ரீராமன்,--இளையபெருமாளை த் தழுவி,*வீரனே! (பகைவன்), 

பிரமன துகொடியஅ௮ஸ் தரத்தைக் தொடுப்பனாயின், (அதை) விலக்குவதன் தி, 

நீயே அர்தப்படையைத் தொடுத்துவிடாதே; ௮ர்தப்படையைத் தொடுத்து 

விட்டகாலத்து மேலுலகமும் இவ்வுலகமுமெல்லாம் இறக் துபடும்: ஆதலால், 
அதனை ஒழிர் இடுவாய்” என்றுகூதினான்; (எ - று.) , 

இர்திரசித்து பிரமாஸ்இிரத்தைக் தொடுப்பானாயின், அதனைவிலக்கும் 

பொருட்டாக நீயும் பிரமாஸ்திரத்தைத்தொடுச்சலாமே யன்றி, மற்றைவேளை 

யில் முற்பட்டு £ பிரமாஸ்திரத்தைத் தொடுத்துப் பியோ௫ச்சவேண்டா 

என்று உபதேூத்தவாறு, 2விலக்குவான்பொருட்டாலர்த என்ற பாடத் 

இற்கு--விலக்குவான்்பொருட்டால் - விலக்கும்பொருட்டாக, அச் த௮ம்பு - 

அந்தப்பிரமாஸ்திரத்தை, நீ துரப்பாய்-:அல்லை-அங்கனல்லாமல் [பகைவன் 

பிரமாஸ்திரத்தைவிடாதபோது], துரர்தசாலை - தொடுத்தாயேயானால் அப் 

போது எனப் பொருள்காண்க. பீ-ம்:---1ஜய. 8விலக்குவதன் திவெய்இன். ., 
3தொடுப்பாய். 4சடச் த. 5விளியுமஃதொழிநீ, முடியுறத்தொழுஇி. (௨௮௬௩) 

௪. முக்கணான் படையு மாழி 1முதலவன் படையு முன்னின் ௮ 
ஓக்கவே விடுமே விட்டா 3லவற்றையு மவற்றி Cougs 

தீக்கவா Du PD மற்றுன் சலைவலித் தருக்கு னாலே : 
புக்கவ னாவி*கொண்டு 5போதுஇ 6புகழின் மிக்கோய்,



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௬௩ 

ஆறுகவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-்.) புசழினால்மிச்சவனே! மூன்றுசண்களையுடையனான சிவபிரா 

னது௮ஸ்திரமும் [பாசுபதாஸ் தரமும்] சச்சரப்படையையுடைய முதற்கடவு 

ளினது அஸ்திரமும் [காராயணாஸ்திரமும்] முன்னேநின்று (யாவும் அழி 

வனவாச இந்திரசித்து) ஒருசேரவிடக்கூடும்: அங்கனம்விட்டால், அவ்வஸ் 

இரங்களையும் அவற்றாலேயே ஓயுமாறு தகுக்தவகையாகப் பிரயோூத்து, 

பின்பு உன்னுடைய வில்வலியாலாஇிய இிறமையினாத்(போரிற்)புகுச்,த(அந்த) . 

இக் திரசித்தினுடையஆவியைச் சவர்ந்துகொண்டுபோவாய்; (௪ - று.) 

பாசுபதாஸ்திர காராயணால் இிரம்களையும் ௮௫்தஇச்.ர௫த்.து விடக்கூடு 

மாதலால், .அவற்றைவிட்டாலும், பிரமாஸ்திரத்தைப்போலவே ௮க்.த௮ஸ் 

'இரல்களை நீக்குவதற்காக ௮ர்.த௮ஸ் இரங்களைப் பிரயோக: அவன் அவ்வா 

ருனஅஸ்திரங்களைப் பிரயோகியாமவிருப்பின், £ அவனைக்கொல்லுமாறு ௮வ் 

வாரான௮ஸ்்திரம்களைப் பிரயோசெசவேண்டா: உன்வில்வலிமையினாலேயே 
அவனைச் கொல்வா யென்று ஸ்ரீராமன் கூறுன்றன னென்ச.பி-ம்:--1முத 

லவ. 3முன்னி. 3அவற்தினாலவற்றையோய்த் த, அவற்றையுமவத்றாற்றள்ளி. 

*உண்டு, சீபோ தகீ. '6புகமுமஃதே. ட் (௨௮௧௪) 

௫. வல்லன மாய 1வீஞ்சை வகுத்தன வறிந்து மாளக் 
கல்லுதி 2தர௬ம மென்னுங் கண்ணகன் கருத்தைக் கண்டு 

3பல்பெரும் போருஞ் செய்து *வருக்இன வற்றம் பார்த்துக் 
கொல்.லுஇ 5யமரர் தங்கள் 6கூற்றினைக் கூற்ற மொப்பாய், 

(இ-ள்.) (பகைவர்க்கு) யபமன்போன் றவனே! (அவ்விர்திரசித்து தனச் 
68) கைவக்தனவான மாயவித்தைகள்செய்தவ.ற்றையதிச் ௮ (இலை) ஒழி 
யத் தருமமென்கன்ற கண் பரச்துள்ள கருத்தைப் பிரதியட்சேரித் தப் பேர்த் 
அத்தள்ளுவாய்: (எதிரி)பலபெரும்போரைச்செய்து வருர்தினசமயம்பார்த் த 
அமரர்க்குக்கூற்றமாகவுள்ள ௮௨னை யொழிப்பாய்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1விச் 
சை.3கருமமென்னுங்கருமங்கள்மன ச்திற்சொண்டாய்,...கருமங்கள் கருத்திற் 
கொண்டோய், தருமமென்னுங்கன்ன சங்கருத்திற்கொண்டாய், 3பல்பல. 
*வருக் தலை. 5சீர்மைத்தாக, 6என்.றனன், எண்ணின் ற, மேனின்ற. 7கு.ற்்ற 
மாருய், கு.த்தமத்றான். (௨௮௯௬௫). 
௬. பதைத்தவன் வெம்மை 1யோடிப் பல்பெரும் பகழி மாரி 

2விதைப்பன விதையா நின்று 3விலக்னே மெலிவு *மிக்கால் 
*உதைத்தவன் சிலையின் வாளி மருமதக்தைக் 6௧௬௫ யோட்டி 
ans sO sri fa WAS sau தூனெறி மறப்பி லாதாய், 
(இ-ள்.) வில் நாலின்முறையை மறவா தவனே! (இக்திரசி2. த) பதைப் 

புக்கொண்டவனாய் உச்ரம்மிகுர்் து மிச்சபல பகழிமாரி விதைப்பல.த்றை 
(8ீயும் பாணங்களை) விதையாநின்று விலக்செ.வனாய், (அவனுக்கு) மெலிவு 
மிச்சால் (அப்போது) உதைர்த வலிய சலையினின் று வாளியை (அவன) 
மருமஸ் தான த்தைகோகடச்செலுத்தி வதைத்சொழிலைப் புரிவாய்; (௭- று)



௨௬௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

மருமம் - உயிர்நிலை. மெலிவுமிச்சால்-உனச்குமெலிவுமிச்சால் என்றும், 

வாளியுசைத்த வல்சிலையின த, மருமத்தை - கடுவிடத்தை, கரு.தி-கு.தியாக 
வைத்து, ஓட்டி - அம்பைச்செலுத்தி (அர். தவில்லையொடித் திட்டு) என்றும் 

உரைகூறுதலும் உண்டு. பி - ம்:--1அடி, விதைத்தவன். 3விலசஇனும்- 

விலக்குதி. 4*மீ தால். 5உழைப்பன. 6இழியவோட்டி, இழியவோடி,, கரு இியோடி, 

௭. தொடுப்பதன் முன்னம் வாளி தொடுத்தவை துறைக டோறும் 

தடுப்பன தடுத்தி [யெண்ணம் குறிப்பினா 8லுணர்ந்து SEE 

கடுப்பினு 3மளவிலாத கஇயினுங் கணைகள் +40 0 AS sr 
விடுப்பன வவற்றை நோக்க விடுஇயால் 5விரகன் மிக்காய். 

(இ - ள்.) தக்திரம்மிச்சவனே! (எ.திரி)தொடுப்பதற்குமுன்னமே 

[தொடுத்தவளவில்தானே] தொடுத்தனவாகிய அம்புகளைத் தடுத்தற்குஉரிய 

“வழியினாலெல்லாம்தடுச்தற்குரியவற்றைச் தடுப்பாய்: பகைவன த)எண்ணச் 

தைச் குறிப்பினாலறிர்து, தச்சவேகத்தோடும் அளவிடமுடியாத பெருவிரைவி 

னோடும் காற்றைப்போற் கணைகளை (எிரிவிடுத்தால்) விடுப்பன வாகிய 

அவைகளைச் சவணித்து (அவை தணியும்படி மாற்றுக்கணைகளை) விலொய்) 

(எ-று.)--சடுப்புஎன் றது-ஒருஅம்பைச்செலுத்தியபின் மத்றோரம்பைச்செலுச் 
அதற்கு உரியசாலம் சொற்பமாம்படி மேன்மேல்விடும் வேசம். ச.திஎன்றது- 

விடுத்தகணை விரைக்துசெல்லுகை. பி-ம்:--17எண்ணும், எண்ணி. 3உணரச் 
சத 

தக்க, 3விஎம்புமாற்றற்கதியினும்,விளைவுமாறக்கதியெனும். *ஆ.த்தின். 5விரக - 

லாதாய், விரைவிலாதாய். (௨௮௬௭௪) 

௮.,_-டராமபிரான் வைஷ்ண வவிலஃலைப் பேற்றுககோள் வாயேனல்,. 

என்பன 1முதலு பாய மியாவையு மியம்பி 2யேற்ற 
முன்பளை கோக்க யைய மூவகை யுலகுக் தானாய்த் 
தன்பெருக் தன்மை தானு மறிலொ வொருவன் ருங்கும் 
வன்பெருஞ் சிலை3யி தாகும் *வாங்குதி வலமுவ் 5கொள்வாய்,. 

(இ -்.) என்பனமுதல் உபாயம் எவற்றையும் சொல்லி, தகுதியுள்ள: 

வவலியனான (அரத) இளையபெருமாளைகோக்க, ஐயனே! மூவ்கையுலகமும் 

தானாகத் தனது பெரியதன்மையைத் தானும்அதியமாட்டாத ஒப்பற்ற 
வனான திருமால் தாங்குன்ற வலிய பெரிய வில், இதுவாகும்: (இதனைப்) 

பெற்றுச்சொள்வாய்: வெற்றியையும் அடைவாய்; (௪ - று.) 

- இச்செய்யுளிலுள்எ*கோக்கயென்பது அடுத்தசெய்யுளில்:ஏன் றுகொடு 

த்தனன்"என முடியும். தன்பெருர் தன்மை தானும் அதியாலொருவன்-*:தனச் 

குர்தன்றன்மையறிவரியானை”? என்றார், ஈம்மாழ்வாரும். சன் தன்மையறிவரி 

யான்? என்றால், ஸர்வேற்வரனுடைய ஸர்வஜ்ஞதைச்கு [மூற்றுணர்வுக்கு]ச் ' 

குறை வாராதோ?என்னில்,--அளவிடமுடியாததை அங்கனமுள்ளதாகஅதிச் 

இடுதலால் வாரா தென்ப. பீ-ம்:--1முதலயாவும், மூதலவாய. 2ஏ௪. 3ஈதா 

கும், ஈதன்றே, இதொன்றோ, இதென்றோ,ஈகொன்தே, ஈதன்றோ. 4வணவ் 

கு.தி. 5கொண்டே. ் (௨௮௬௮)
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௯.--ஸ்ரீராமன் வில்லுடனே கவசத்தையும் தநதல். வதன் 

இச்சிலை யியற்கை மேனாள் தமிழ்முனி யியம்பிற் தெல்லாம் ,௭- 
1 ௮ச்செனக் கேட்டா யன்றே பாயிர 3மெளலி யண்ணல்; ' *. 
மெய்ச்லை விரிஞ்சன் *மட்டும் வேள்வியின் வேட்டுப் பெத்ற" 
கைச்சலை 5யென்று தானே கொடுத்தனன் கவசத் தோடும். 

(இ-௭.) *இர்தவில்லின்தன்மையைக்குதித்து மேனாளில் அகஸ்திய 

முனிவன் கூறியதெல்லாம் மனத்திற்படியும்விதமாகச் சேட்டுள்ளாயல் 

லவோ? (இக்தவில்), ஆயிரக் திருமுடிசளையுடையபாமபுருஷனின் மெய்ம்மை 
யான சிலையாகும்: (இத),விரிஞ்சன் முயன்றுசெய்த யாச. இல் ஒமஞ்செய்து : 

பெற்ற கைச்சிலை' என்று சொல்லிக் சவசத்தோடும் (ஸ்ரீராமன்) சொடுத்திட் 
டான்; (எ- று.)--அ௮ச்சு - இலச்கணையால், மனத்துப்பதிதலைச் காட்டி ற்று. 

பி-ம்:--1அ௪௪ன. கேட்டி. சோமத்து.!தானே.5கோடியென்று,என்றுகாட்டிக். - 

௧௦.--அம்பறத்தாணிகோடுத்தல். 

ஆணியிவ் வுலகுக் கான வாழியான் புறத்த £னார்த்த 
அணியும் கொடுத்து மேற்று முறுஇகள் பலவுஞ் சொல்லித் 
தாணுவின் 3ரோற்றத் தானைக் தழுவினன் papa லோடுஞ் 
சேணுயர் விசும்பிற் றேவர் தீர்ந்ததெஞ் சிறுமை யென்றார், 
(இ-ள்.) இவ்வுலகுச்செல்லாம் ஆதாரமான சச்சரப்படையையுடைய 

திருமால் முதுக்சட்டியிருர்த அம்பறாத்தாணியும் கொடுத்து, மேலும் பல 
உறுதிகளையுஞ் சொல்லிச் சவபெருமான்போன்ற [உக்ரெமான] தோத்றத் 
தையுடையனான இளையபெருமாளைத் தழுவினான், (ஸ்ரீராமன்); தழுவின 
வுடனே, மிசவுயர்ச்தவிசும்பிலுள்ளதேவர் எம்முடைய இறுமை நீங்கிற்றென் 
ரர்கள்;(எ-று.)--பி-ம்:--1அர்க்கும், ஆக்.த, ஆர்கச.2மற்.ற. 3ஆ.ற்றலானை.(௨.௯௦௦) 

கக. -போர்மேந்செல்லும் இலக்தமணனுடையபோலிந்ததோற்றம். 

மங்கலக் தேவர் கூற வோனவ மனிர் 3வாழ்,தஇப் 
பங்கமி லாச கூறிப் பலாண்டிசை பரவப் பாகத் 
இங்களின் மெளலி யண்ணல் இரிபுரக் 5 தீக்கச் £றிப் [போவான், 
பொங்லனெ ஜனென்னத் தோன்றிப் பொலிக்தனன் 6போர்மேற் 
(இ-ள்.) தேவர்கள் மங்கலத்தைச் சொல்லவும், தேலமகனளிர்வாழ்த் இச் 

' குத்றமற்தஆரியைகச் கூதிப் பல்லாண்டுபாடவும், போர்மேற்செல்பவனாயெ 
இலக்குமணன்,--(அப்போது) பிறைச்சச் இரனை முடியிற்கொண்டவனாகய 
பெருமைபெதந்த சிவபெருமான் திரிபுரத்தைத்இக்குமாறு?திப் பொல்ூனான் 
போலத் தோன்திவிளங்கனொான்; (எ-று.)--பி-ம்:--1முணிவர்.வோன வர்.3வாழ் 

” தீத. கூற, 5எரிச்சு, இப்ப, எரியச், 6பகைமேந். (௨௯௦௧) 
க௨--ஸ்ரீராமன்விடைகொக்க, அப்பிரரனேவணங்க வானாசேனையோடு 

நீதம்பலைக்து இலட்சுமணன் புறப்படுதல். 

மாருத 1முதல்வ சாய வானரத் தலைவ ரோடும் 
வீரர சேறி யென்று விடைகொடுத் தருளும் 2வேலை 
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ஆரியன் கமல பாத 3மகத்இனும் புறத்து 4மாகச் 
சீரிய சென்னி ,சேர்த்துச் சென்றனன் றருமச் செல்வன். .. 

(இ-ள்.) வீரனே! மாருதிமுதலாகவுள்ளவரான வானரத்தலைவருட 

னே நீ செல்வாய்?என்று (ஸ்ரீராமன்) விடைகொடுத்தருளும்போது, அந்த 

ஸ்ரீராமனுடைய சக மலபாதம் மனத்திலும்புறத்.திலுமாக இருக்குமாறு இறப்புப் 

பொருந்திய Yo சேர்த் து, தருமத்தைச்செல்வமாசச்கொண்டவனான இல 

ட்சுமணன், (நிகும்பலைக்குச்) செல்பவனானான்; (௪-று.)--மன த்திலேயேதியா 

ணித்திருப்பசனால் அகத்திலும்,சென்னியிற்சேர்த்தலாம் புறத்திலும் ஆரியன் 
பாதம் இருர்ததென்ச. பி-ம்:--1மு.தலவீரர். ஏல்வை. 3அகத்துத்தன். *ஆச் 
இச். 5சேரச்சேர்த்தினன். [ (௨௧௬௦௨) 

'௧௩.--இலக்குமணன் நிகும்பலைநோக்கிச் செல்லுதல். 

| பொலக் கொண்ட லனைய மேனிப் புரவலன் பொருமிக் கண்ணீர் 
நிலல்கொண்டு படர கின்று கெஞ்சழி வானைச் தம்பி 
வலங்கொண்டு வயிர வல்வி லிடங்கொண்டு வஞ்சன் மேலே 
சலங்கொண்டு கேடி ௮ சென்றான் றலைகொண்டு 3? வருவெ னென்றே. 

(இ-ள்.) அழூயெ மேசத்தையொத்த மேனியைச்சொண்ட மன்னவ : 
னும் விம்மிக் கண்ணீர் புவியிலேவிழுந்து பரவுமாறு நின்று வருந்து... 
பவனுமான ஸ்ரீராமனை, இளையபெருமாள், --பிரசட்ணெஞ்செய் ௮, (அப் ' 
'பிரானளித்த)வலியஉறுதியானவில்லை இடப்புறத்திற்கொண்டு, (இர்திரசத்தி 
னுடைய)தலையை(அறுத்துச்)கொண்டுவருவேனென் றுசொல்லி, வஞ்சசனான 

(அச்.த)இர்.திரசித் தன்மீது கோபங்கொண்டு விரைர் அசென்னான்; (எ-து.)--. 
மூன்றாமடியில் தொடைழாண் சாண்ச. கொண்டு என்பது பலமுறைவர்தது- 
சோற் போநட்பின்வரநீலையணி. பி- ம்:--1கொண்டகரிய. வேரைவிற், 
3தருவனென்னா, வருவனென்னா. (௨௯௦௩) 

௧௪.-டலட்சுமணனைப்பிரிந்த இராமபிரான்நிலை. 

தான்பிரி கன்றி லாத தம்பிவெங் கடுப்பிற் 1செல்லா 
ஊண்ஃபிரி கன்றி லாத வுயிரென 3மறைத லோடும் 
வான்பெரு *வேள்வி காக்க 5வளர்சன்ற 6பருவ காளிற் 

. தான்?பிரிம் தேகக் கண்ட தயாதன் றன்னை யொகத்தான், 
(இ- ள்.) தான் பிரிச்இிராத தம்பி மிச்கவேசச்தோடுசென்று உடலை 

விட்டுப்பிரிர்திராத உயிர் (சென்றாற்)போலட்ப் பிறிர்து சென்ற கண்ணுக்கு) 
மறைக்தவுடனே,--வளர்ச்துவருகின்ற இளம்பருவத்தில் (விசுவாமித்திரன் 
செய்யும்) மிச்சபெரியவேள்வியைப் பாதுகாக்கும்பொருட்டுத் ster OMe gy | 

செல்லச் சண்ட தயரதனை யொத்தான்; (௪ - று.) 

இந்தச்செய்யுளும் இலட்சமணனிடத்து இராமன் எவ்வளவுஅன்பு 
பூண்டிருக்சா னென்பதை விளக்கும். ஊன்-உடலுக்கு, இலச்சணை. பி-ம்:_- 

செல்வான், செல்ல. 3பிரிவுடையதாக, பிரிவடையதான., 3உலாவலோடும். 

4வேள்விக்காக. வருஇன்2.6பருவமாலைத். 7பிரி௫ன் சகாளிற், பிரி௫ன் தகாஎத்.'
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காண்டம்... 5௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௭௬௭ 

வேறு, 

௧௫.--வானசர்களும் இலட்சுமணனுடனே நிதம்பலையை யடைதல். 

சேனாபஇ யேமுதல் சேவகர்தாம் 
ஆனார்நிமிர் கொள்ளி கொளங்கையினார் 
கானார்நெறி யும்மலை யுங3கழியப் 
போனார்க ணிகும்பலை புக்கனசால். 

(இ-ள்.) சேனாபஇிழுதலிய வீரர்களாயுள்ளவர், எரிஏன்ற கொள் 

ளிகச்சட்டையை யேந்திய அசங்கையையுடையவர்களாய், காட்டி ற்பொருக்திய 

வழியும் மலையும் கழிர் துவிடும்படி போனார்களாய், நிகும்பலையைப் புகுக்தார் 

கள்; (௪-று.)--சேவகரானார்தாம்என இயைக்க, இச்தவிருத்தச்செய்யுள்களை 

(சேனா பதியே முதல்சே வகர்தாம்'?என இவ்வாருக நா.ற்€ராகவும் பிரிக்க 

- லாம். பி-ம்:---1கொள்ளியின். 2மலையுர்நெறி யும், 3இழியப். .. (௨௯௦௫) 

௧௬.--சேன்றவர்கள் அரக்கர்சேனேயைக் காணுதல். 

உண்டாயதொ 1 ரரலுல குள்ளொருவன் 
கொண்டானுறை கின்றது போற்குலவி 
3விண்டானும் *விழுங்க விரிக்ததனைக் 
கண்டார வரக்கர் 5கருக்கடலே. 

ஐ துசவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ-ள்.) தோன்தியதான தராலில் உலசை யுட்கொண்ட ஒருவன் 

உறைகன் றதுபோல் விளங்கி,ஆகாயமும் தன்னுளடங்கப் பரர்ததாகய அர்த 

அரச்சர்கருங்கடலை (ச் சென்றவர்கள்) கண்டார்; (எ - று.) 

சிதியஇடத்தில் மிசப்பரச்தசேனை யிருப்பதற்கு, ஆலிலையிலே உலகத் 

தையெல்லாமுட்சொண்ட திருமால் பள்ளிகொண்டதனை உவமையாகக் 

சாட்டினார். ஆதாரத்தினும் ஆதேயம்மிக்கிரு த்தலைக் கூறுவது பேநமையணி 

யாம்: உடநூலார் அதிகாலங்காரமென்பர். பி-ம:-1ஆஅலிடை. தேண்டாதுறை... 
தானெனலாரய். 3விண்டாலம் *விமுக்கியவிருர் ததனை. 3பெருங்கடலை, கருங் 

சுடலை. (௨௯௦௬) 

க௭-டஇதுழதல் நான்துகவிகள் - அரக்கர்சேனையின் வருணனை... 

கேமிப்1பெயர் யூக 3நிரைத் அுநெடுஞ் 
6 “செமத்தது கினறது *தீவினையோன் 

“ஓமத்தனல் வெவ்வட ‘snail ணே 
6பா மக்கட னின்றதொர் ?பான்மையதை. 

(இ- ள்.) கொடுஞ்செயலையுடையோனான இக்திரசித் திறனுடைய மாக் 

இனியைச் சச்சரயூசம் வரிசைப்பட்டு நெடுஞ்சேமத்தை [பாதுகாப்பை]ச் 

செய்வதாச்கொண்டு கின்று, -வெவ்வியவடவைக்குடனாக ஒளியையுடைய 

கடல் நின்றதன்மையையுடையதனை,--(௭-று.)--*சண்டார்' என்று €ழ்ச்சவி 
யோடுஇயையும். இவ்வா ஹே மேல்மூன்றுசவிகளிலும் ஈற்திலுள்ள இரண்
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டாம்வேற்றுமையேற்றசொல் ௧௬-ஆங்கவியிலுள்ள *சண்டார்”? என்பதனோடு 

முடியும். . 
* ழ் அரக்கர்சேனைக்குச் கடலை உவமைகூதிய கவி,இங்கு அரச்சர்சேனை 

சூழ அரச்சனுடையவேள்விக்சன விருப்பத ற்குக் உடலினிடையே வடவைக் 

கனலிருப்பதை உவமை கூதினர். பாமம்-ஒளி: இனி,இச்சொல்லுச்குக் கோப 
மென் பொருளுள்ள தனால், வாமச்கடல்-பொங்குதலையுடைய கடலுமாம்; 

பாமம்-வடசொல். பீ - ம்:--/பெயருக்கு, பெயருகம். கிறைத்து, சேமத் 
தற. 4திவினையோர். 5ஓமக்கனல்..., சாமச்சட ல்வேறுஈவைக்குடனன். 6பா 

மைச்.பான்மையதே. (௨௬௦௪) 

௧௮. 7காராயின காய்கரி தோேலிமாத் 
தாராயிர கோடி 3தமீஇயதுதான் 

_ கீராழிர்யொ டாழி 5நிறிஇயதுபோல் 
ஓராயிர 6மியோசனை யுள்ள தனை. 

(இ-ள்.)மேகத்தையொத்தனவாகிய சனக்குர்தன்மையுள்ள யானைகளும் 
தேரும் குதிரையும் காலாட்படையும்(ஆகய சேனை) ஆயிரசோடிதழமுவப்பெற் 

5ு,--நீரமயமானகடலுடனே வேறே கடல் (சேர) நிறுத்தப்பட்டது 

போல தராயிரம்யோசனை தூரம் பரவியுள்ள தனை,--(௭ - று.)--நீர்ச்சடலோடு 

ம.ற்றைச்சடல்சேர்ந்தர்ல் எவ்வளவு பரரச்திருக்குமோ அவ்வளவு uss AG 

த்து 965 ௮ரச்சச்சேனையென்க. தார்-சேனை: இங்கு,பதா திச்சேனை.பி-ம்:-. 

காராயினதார்கலி.கேரிமாத், பரிமாத், பரியாட். 3தழீஇயனபோர்.*ஒரேமும்- 

5நிநீஇயன. 6மால்புடையுள்ள தனை, மாவடையுள்ள தனை. (௨௯௬௦௮) 

௧௯. பொற்தோரபரி மாகரி மாபொருதார் 
்.. எற்றேபடை வீரரை 2யெண்ணிலமால் 

உத்றேவிய 3யூக முலோகமுடைச் 
சுற்னாயிர மூடு *4சுலாய தனை, 

(இ-ள்.) பொருகன்ற முன்னணியிலுள்ள பொத்தேர்களும் குதிரை 

களும் யானைகளும் எவ்வளவோ? படைவீரரையேஎண்ணமுடியா தவரானோம்) 

(இவ்வாறு) பொருக்தியேவிய வியூகம் உலோகத்தினுடைய சுற்றுப்புறத்தை 

ஆயிரம்முறைகற்றவல்லதனை,--(௪-று.)--தார் - முன்னணி. பரிமா-பரியா , 

இயமா: சரிமா - கரியாகியமா. பி-ம்:--- 1கரிமாகலிமாபொருகால், 2எண்ணில 

வால், 3ஊசயிலேனமுடன், யூபமுலோகமுடைச். 4குலர்யதனை. (௨௯௬௦௯) 

௨௦. ௨ண்ணக்கரு மேனியின் மேன்1மமை வாம் 

விண்ணைத்தொடு செம்மயிர் விசுதலால் 
ுண்ணற்கரி யா?ன னலம்படவெம் 

பண்ணைக்கடல் $போல்வதொர் *பான்மையதை. 

(இ.-'ள்.) (தமது) கருநிறமானமேனியின்மீதுள்ள செம்மயிர் மழை 

வாழ்கன்.றவிண்ணைத் தொடுமாறு வீசுவதனால், பெருமையிற்சிறர்த ராமன் 
விடுத்த : ஆக்கிகேயாஸ்இரம்பட வெவ்விய நீர்த்திளேக்கொண்ட கடலை 
யொத்த தன்மையையுடையதை,;--(௪-து.)--*சண்டார்'(௧௬)௪ ன்றுஇச்செய் 

வுளோடு குளசம் முடியும். அரச்சர்சேனைக்குக் கருங்கடலை உவமைகூதிய சவி ,



காண்டம் :. ௨.௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௬௯ 

அவ்வரச்சருடலில் செம்பட்டமயிர் மேனிமிர்ந்து கிற்பதனை, ஸ்ரீராமன் கருங் 

. சடலின்மீது அக்சிகேயாஸ்திரத்தைத் தொடுத்துவிட்டபோது அ௮ச்சடலி 

னிடையே அ௮க்இணிச்சுவாலை வானுறவோங்ூகின் றடிலையோடு உவமிக்கின் 

ரூர்: தன்மைத்தற்குறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:--1மழுவாள். 2அனலப்படை. 

3நின்றதொர். *4பான்மையதே. ் (௨௬௧௦) 

௨௧--அவ்வாக்கர் சேனே நாஹெவிழதவியன தன்றியீருந் தமை. 

் 1வழங்காசிலை காணொலி வானின்வரும் 
பழங்கார்முக மொத்த பேணிக்குலமும் 
3தழங்காகடல் வாழ்வன போற்றகைசால் 
முழங்காமுக லொத்தன *மா முரசே... 

(இ-ள்.) (அர்த அரச்கச்சேனை கொண்டிருர்த) காணியினொலி 

யை வெளீப்படுத்தாத விற்கள், மேசத்தினிடத்துத்சோன் துன் ற 

பழமையான இகச்.இரவில்லை யொத்தன: சங்குகளின் கூட்டமும், சடலில்வாழ் 

கன்ரவைபோல் முழங்காமலிருக்தன: பெரியமுரசமும், பெருமைபொருரச் 

இய முழங்காதமு௫லை யொத்தன; (௪ - று.) ் 

நாணொலிமுதலியன செய்யப்படின் மாற்றார் ௮ங்குவர் இடுவரே' என்ற 

காரணத்தினால், அரச்கர்சேனே சாணொலிமுதலியனசெய்யாது ஒலி 

யடங்்இயிருக்த தென்க. அங்கனமிருச்கும் சிலைமுதலியவந்திற்கு, இக்திர 

தீனுசுமுதலியவற்றை யுவமைகூதினார். மூரசத்திற்கு முழங்காமையில்மாத் 

இரம் உவமையாவதன் தி, வடிவத் தினால் முகில் உவமையாகாது. பணிலக்குல 

மென்பது,பணிக்குலமெனக் குறைக்துவந்தது. (4-ம்:--1 வழங்கார். 2பணைக், 

3தழங்கார். *மூம்முரசே, வான்முரசே. (௨௬௪௪) 

௨௨,--அசமகச்சேனையைக்கண்டூ வானாசேனை யார்த்தல். 

7வலியான விராகவன் வாய்மொழியாந் 
சலியாத மெடுங்கட முனெனலாய் 
3ஒலியாதுறு சேனையை யுற்னறொரு*காள் 
மெலியாதவ 5ரார். த்தனர் 6விண்கிழிய. 

(இ-ள்.) சலியாமல்நின்ற நெடியகடலென்று (உவமை)சொல்லத்தக்க 

தாய் ஒலியாமலிருக்த ௮ரச்சர்சேனையை வலிமையுள்ளவனான ஸ்ரீராமனுடைய 

வாய்மொழியினாற் பொருக்தி, ஒருசாளும் மெலியாதவரான வானரர், வான 

மும் இழியும்படி. யாரவாரித் தனர்; (௭ - று.)--பி-ம்:--1வலியானவ். 2மொழி 

யாம். 3ஒலியாவொரு. 4*தன். 5ஓத்தன. 6விண்கழியே, ஃ (௨௯௧௨) 

௨௩, --நான்தகவிகள் - வானாசேனையுடனே அரக்கச்சேனைக்த 

நிகழ்ந்த கைகலந்த யுத்தத்தைக் கூறும், 

ஆர்த்தாரெஇ ரார்தித வாக்கா1குலம் 
போர்த்தார் மூரசங்கள் 3புடைத்தபுகத் 
தூர்த்.தாரிவர் கற்படை சூன் முகிலின் 
நீர்த்தாரையி 3னம்பவர் நீட்டினரால்,



௨௭௦ கம்பராமாயணம் யத்த் - 

(இ-ள்.) ஆரவாரித்தவரான வானார்கட்குஎதிராக அரச்கர்குலம் ஆர 
வாரித்தன: போர்ச்குரிய மாலைசூட்டிய மூரசல்கள், : அறையப்பட்டன: இவ் 

வானரர்கள், (அரச்சர்சேனையிடையே) செல்லுமாறு சல்லர்சயெபடைக்கலங் 

களைத் தூர்த்தார்: ௮௫்தஅரச்கர்கள், கருக்கொண்டமேகத் இனின்று நீர்த்தாரை 

(பொழிவது)போல அம்புகளைச் செலுத்தினார்கள்; (௭ - று.)--பீ - ம்:-- 

1வலம், புடைசக்கமுகம்,புடைத்ததகால், 3அம்புகள், (௨௬௧௩) 

௨௪. மின்னும்படை 1வீசலின் 8வெம்படைமேற் 
பன்னுமக்3கேவி சேனை 4படிந்துளதால் 

தன்னுந்துறை நீர்நிறை வாவிதொடர்க்து 

அன்னங்கள் படிக்தன வாமெனலாய், 

(இ.-ள்:;) அறைகெருங்கிய நீர்நிறைர்த வாவியிலே தொடர்ச்து ger 

னங்கள் படிச்தனபோலுமென்று சொல்லுமாறு, மின்னுகின்ற படைச்கலங் 

களை வீசுவதனாற் கொடிய (அரகச்கர்)சேனையின்மேற் சறப்பிச் துச்கூறப்படு 

இற சுவிசேனை படிந்துளது; (௭ - 2) 

கருநிறமுள்ள அரச்கர்சேனைமீது கவிக்குலங்கள் படிந்த, வாவியில் 

அன்னங்கள் படிக்தன போலு மென்றார்: உவமை.பணி. வெம்பகைஎன் றதத் 

குச் காரணம் (படைவீச?என் றத. பீ-ம்:---1 வீசினர். வெம்பகைமேல்,வெம் . ' 

பகைபோய், 3கவிமீது. 4படிர்துளவால், படிச் துளமால், (௨௬௪௪) 

௨௫. வில் ஓம்மழு வும்மெழு வும்/மிடலோர் 

பல்லுக்தலை யும்முட லும்படியிற் 

செல்லும்2படி. சிந்தின 3சிந்ீதினவாற் 

கல்லும்மர முங்கா முங்க துவ. 

(இ-ள்.) வோனரங்கள்வீசிய)கல்லும் மரமும் (அவ்வான ரங்களுடைய) 

கைகளும் கெளவியதனால்,வலியவரானஅரச்சருடைய வில்லும் மழுவும் எழு 

வும் பற்களும் தலையும் உடலும் பூமியிற்செல்லும்படி மிகச்சச்இன; (௪ - று.) 

வானரர்வீசிய கல்லும் மரமும் சதுவின: சரச்தினாலும் வானரர் க.துவின 

சென்சு. பி-ம்:--1விடுவோர். பொதி. 3சென்றனவாற், (௩௬௧௫) : 

௨௬. வாலுக்1 தலை யும்முட லும்வயிறுல் 
காலுங்கர முக்2தரை கண்டனவாற் 
கோலும்மழு வும்மெழு வுங்கொழுவும் 
வேலுங்கணை யும்வளை யும்விசிற, 

(இ-ள்.) (அரக்கர்கள்) தண்டாயுதங்களையும் மழுக்களையும் எழுச்சகளை 

யும் கொழுக்களையும் வேல்களையும் அம்புகளையும் வளையங்களையும் விசிதியத 

னால், (வானரங்களின்) வாலுக் தலையும் உடலும் வயிறும் காலும் கரமும் 

தரையில்விழுக்தன: (௭-று.)--பின்னால் (கணையும்'என வருவதனால், கோல்- 

தசண்டாயுதமெனப்பட்டத். பி-ம்:--1உடலுந்தலையும்வயிறும், தலையும் வயி 

றும்முடலும், சேரைகண்டிலவாழ். (௨௯௪௬)



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்பட்லம் ௨௭௧ 

௨௭ விபீஷணன் டஇந்திரசித்தின்வேள்வியை யமிக்காது 

அச்சேனையினிடத்துப் போதுபோக்ததல் தகா தேனல். 

வென்றிப்1படை வீரனை வீடணனீ 
bor Ss een grips rat Bu gr 
சென்றிக்கடி. வேள்வி சை த் தலையேல் 
என் றிக்கடல் வெல்கு௮ மியாமென லும். 

இதவும் அடுத்த சவியும் - குளகம். , 

(இ-ள்.) விபீஷணன்,--வெற்திபொருச்திய படைவீரனான இலட்சு 

மணனைகோக, “நீ, இவ்விடத்துகின்று தாமதித்தல் முமைமையையுடைய 

தாகுமோ? போய் இக்தச் சாவலுள்ள (இச்திர௫த் அசெய்யும்) வேள்வியை 

யழிச்சாவிட்டால், சாம் எப்போது இர்தஅரச்சர்சேனையாகிய சடலைவெல்லு 

வோம்?”என்று கூதியவளவில்,--(௭-து.)--*விசும்புறைவோர்மேவாதவரில்லை” 

என அடுத்த சவியோடு முடியும். பி-ம்:--1லை. கேடராழ்வன, 38 தியவோ. 

*சிதைச்கலை. 5இன் திச்சடல்வெல்கலம். (௨௬௧௪) 

௨௮.--தேவர்ழதவியோர் யாவநம் அப்போரைக்காண் 

வானத்தில் வரநதல். 

1தேவாசுர ருந்இசை நான்முகனும் 
மூவாமுத லீசனு 3மோவுலகன் 
கோவாகிய கொற்றவ ஸும்3முதலோர் 
மேவாதவ ரில்லை விசும்புறைவோர். 

(இ-ள்.) தேவாசுரரும் கான்குதிசையைகோக்கிய சான்குமுகங்களை 

யுடையபிரமதேவனும் மூவாமுதலோனாகய கடவுளும் 'மூவுலசன் தலைவனா 

சய இர்தரனும் மூதலோரான விசும்புறைவோரில் விரும்பி வராதவர் இல்லை; 

(எ-று.)--பி-ம்:-1தேவாதியரும். 2முன்னினராஜ். 3முதலாய். (௨௬௪௮) 

௨௯. -அரக்கச்சேனையில் நால்வகைப்படையும் டஇநத்தல். 

பல்லார்படை 1நின்றது பல்லைணியாற் 
பல்லார்படை 7கின்றது 3பல்பிறைவெண் 
,பல்லார்படை 1நின்றது பல்லியமும் 
பல்லார்படை 1நின்றது பல்படையே, 

(இ-ள்.) பல் படை - பலவசைப்பட்டசேனைகளில்,--பல்லார்-பலவீர 
ரேறிய, படை - தேர்ப்படை, கின்றது--; பல் அணியால் - பலகிரையாக, 

பல் ஆர் - பலவாசகப்பொருக்திய, படை - குதிசைச்சேனை, Soros பல் 

பிறை வெண்பல்லார் - பலவான அர்த் தசம்திரபாணமும் வெள்ளியபற் 

கள்போற்பொத்துகின்உ தம்ஷ்ட்ரபபாணமும்பொருர்தியவரான பதாதியரின், 

படை - சேனை, கின்றது-: பல்லியம்-வாச்செங்களுடனே உம்பல் ஆர் படை- 

யானைகள்கிரம்பிய படை, கின்றத--; (௪ - று.) 

இச்செய்யுள், அரச்சச்சேனையில் நால்வகைச்சேனையும் நின்றமையைக் 

கூறியது.பின்னிரண்டடிகளில் பதாஇச்சேனையானைச்சேனைகளைச் கூ.தினமை



௨௭௨ கம்பராமாயணம் யுத்த; 

யால், முன்னிரண்டடிகளில் மற்றை தேர் பரிச்சேனைகளைச்கூ.தினரெனச்கொ 

ள்்எப்பட்ட.. அணியணியாககரிற்பது குதிரைப்படைக்குச்சிறத்தலால், பல் 

லணியா ற்பல்லார்படையென்பதைக் குதிரைசசேனையென்றது. இரண்டாமடி 

யிலும் கான்காமடியிலும்.ஆர்தல்-பொருக் து தல் நிறைதல் என்றபொருளில்வர் 

தன. இச்செய்யுளில் யமகமென்னுஞ்செரல்லணியும், சோற்போநட்பின் வர 

நிலையணியும் சாணத்தக்சன, பிறை, வெண்பல்என் பன பாணவிசேடங்கள், 

பி-ம்:---1கின்றன. 3அணியும், அணியார்ப். 3பல்லிறை, (௨௬௧௯) 

௩௦.--டுலட்சுமணன் அரக்கசேனையையமித்தல். 

அக்காலை யிலக்குவ னப்படையுட் 

புக்கான யிலம்பு பொழிற்தேனனால் 

7உக்கார வரக்கா5 மூரொழியப் 

புக்கார்சம னாருறை தென் 3புலமே. 

(@ - or.) அப்போது, இலக்குவன்,--௮த(அரச்கர்)சேனையினுட் புகு 

ந்து, கூரிய அம்புகளைப் பொழிந்தான்: (அதனால்), அவ்வரக்கரும்,--(உயிர்) 

இர் தினவராய், தம்முரொழியயமன்வாழ்கின்.றதென்புலத்தைச் சேர்ச் தார்கள்) 

(௪-று.)--பி-ம்:--1 உச்சார்களரக்கர்கள்,உக்காரவரக்கரும்.3புலமேல். (௨௬௨௦) 

௩௧--இதுவும் அது. 

தேருமத மாகரி தேர்பரிமா 
1 நூருயிர கோடியி னஞாழில்படச் 

சேருார்குரு இக்கட லிற்றிடரிற் 
கூறாயுக 3வாவி *குறைக்தனனால், 

(இ-்.) தெளிவடையாமலிருத்தற்குச் சாரணமான மதமுள்ள விலவ் 

சாகய.யானைகளும் தேரும் குதிரையும் நாறாயிரகோடிச்சகணக்சாசச் சொன்று 

குவிக்சப்படவும், சேரறாசப்பொருர்திய இரத்தச்சகடலிலே திட்டுப்போலக் 

கூறுபட்டுச்சந்தவும், (அரக்கச்சேனையின்உயிரையொழித்தான், (இலட்சும 

ணன்); (௪-று.)--பி-ம்:--1நூருயிரமாயிரம்.கேடலற்திடலில், கடலிற் திடராய். 

3வாளி, *குஇித்தனனால். _ (224) 

௩.௨--இதுழதல் பதினோநகவிகள்-படுகளச்சிறப்புக்கூறும். 

வாமக்கரி !தானழி வார்குழிவன் 

ஊீமொய்தீன 3வாக்கர்கள் செம்மயிரின் ம 

*தாமத்தலை 5புக்க தழங்கெரியின் - 

ஓமத்தை நிகர். ச். வுலப்பிலவால், 

(இ-ள்.) .அழசய யானை தான் பிடிபட்ட நிண்டகுழியிலே வலிய 

மொய்த்தாற்போன்றுள்ள செம்பட்டமயிர்களைச்கொண்ட அரக்கர்களின் ஒளி 

பொருச்் திய தலை புச்சவை,--முழங்குசன்ற அக்னியிலே செய்யப்படும் ஐமத் 

தை[ஓமஞ்செய்யப்படுகின் ற அச்சினியை]ஓத்தவை அளவிறச்தன; (எ-து.)-- 

அழிலார்குழி-(சாலால்) தரையைப் பேர்.த்ததனால்தோன் திய பெரியகுழி என்



* BINERTL_LO ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௪௩ 

தலுமுண்டு. தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:---1 தரழிவார், தாளழிவார். 2தம 

* தத, 3அரச்சனல், 4சாமத்தலை. 5உக்க. ் (௨௯௬௨௨) 

௩௩, இலையின்௧கணை யூடு 1இறச் தன இண் 
கொலைவெங்கேளி மால்கரி செம்புனல்கொண்டு 
உலைவின்று கடந்தன 3வொ.க்துள்வால் 
மலையுஞ்சுனை யும்வயி றும்மு௨லும், 

(இ- ள்.) (இலட்சுமணனுடைய) வில்லின அகணையினாலே இடையே 

பிளச்சப்பட்டனவான கொலைத்தொழிலையுடைய கொடிய மதமயச்சங்கொ 

ண்ட வலியபெரியயானைகளின் இரத்தத்கைக்கொண்டு கலைதலில்லாமழ் 

இடர்தனவான உடலும் வயிறும், மலையையும் சுனையையும் ஒத்துள்ளன; 

(எ-று.)--யானையின்உடல் மலையையும், வயிறு சனையையும் ஒத்தன? தன் 

மைத்தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:---1 இரிர் தன, குலமால், 3 ஒத்தன வால், 

௩௪. விற்றொத்திய வெங்கணை யெண்டின்வியன் 
1பற்றொத்திய 2போற்படி. யப்பலவும் 
முத்றச்சுடர் 3மின்மினி மொய்ச் துளவன் 

*புற்றொத்த முடி த்.தலை 5பூழியன, 
mh (இ-ள்.) புழுதியிற்டெப்பனவான கரீடமணிச்த தலைகள்,--சரடியின் 

பெரியபற்சகள் தொத்தியனபோல வில்லிணின்று வெளிப்பட்ட கொடியஅம்பு . 
கள்பலவும் படி. தலாலே.விஎங்குகன் ஐ. மின்மினி முழுவ அம்மொய்த்துக்கொ 

ண்டுள்ள வலிய பு.ந்றுச்களை யொத்தன; (௭ - று.) 

படைச்சலங்களாலறுப்புண்டு தரையிற்கிடக்கும் முடி.த்தலைகள் எய்கும் 
பளபளவென்திருக்கும் அம்புகளாற் பொத்தப்பட்டிருத்தலால், எங்கும் 
மின்மினிமொய்த்துசக்கொண்டுள்ள புற்றுச்சள்போலு மென்றார்) தன்மைத் 
தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:--1மற்றொத்திய. 3வென்றடியும்பலவும், 3மின் 
மினவொத்துளவால், *பு.ற்றொத்து. 3பூழியபோல், (௨௧௨௪) 

௩௫, படுமாரி கெடுங்கணை பாய்தலினால் ' 

1விடுமாறுதி ரப்புனல் விழ்வன3வோல் 
தடமாறகெ டுங்கொடி தாழ்கடல்வாய் 
நெடுமாமுஇல் வீற்வ நிகராக தனவால், 

(இ-ள்.) தோன்தியமாரியையொத்து நெடியஅம்புகள் பாய் தலினாம் 
பெருகுசன்த உதிரப்புனலாறுகள் (கடலில்) விமுவனவாயின: (அம்கே) 
அலை௫ன்ற நெடிய துவசங்கள்,ஆம்ச் த கடவினிடையில் நெடியமாமுடல் வீழ் 

பூவனவற்றை யொத்தன; (௪ - று.)--விடுதல்-பெருகுதல், உதிரப்புனலாறு 
என மாறுக. பி-ம்:---7விடுமால், 3மின்வல். (௨௧௨௫) 

_ ௩௬. மின்னார்கணை /தாளற 2வீசவிழுக்து 
் 3அ௮ன்னாருஇ ரத்து *ளமுர்துவதால் 

ஒன்னூாாமுழு வெண்குடை 5யொத்தனவாற் 
சென்னாகம் விழுங்கெ இங்களினை. 

* 35



௨௪௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) பகைவரின் முழுமையான வெள்ளியகுடைகள்,-ஒளிபொருச் 
திய அம்புகளினாலே காம்புகள்அத்றுப்போக(க் கா.ற்று)வீசுதலால் விழுந்து, + 
அப்பசைவரின் இரத்தப்பெருக்னு எழுர்துதலால்,--(பற்றும்படி) செல்லுக 

ன்.ற(இராகுவென்.ற)பாம்பினால் விமுங்கப்பெற்ற சச்திரனை யொத்தன.' 

இரத்தப்பெருக்லெழுக்திய குடை யொவ்வொன்றும் தனித்தனியே 
இராகுவால் விழுங்கப்பெற்ற சர்தின்போலு மெனச் குதித்தார்: தன்மைத் 

தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:--1சான்திட. 2வீசி, 3அச்சாள். *அழுர் து. தலால். 

3ஓத்.அள. 6செச்சாகம். (௨௬௨௪) 

௩௭. கொடுநடீள்கரி கையொடு தாள்குறையப் 
படுநேள்குரு இப்படர் இன்றனவால் 
3அடுகீளுயி 4ரின்மையி னாழ்லெவால் 
நெடு5நீரிடை வங்கம் நிகர்த்தனவால், 

(இ-ள்.) கொடிய நீண்ட யானைகள், -கையுடனே தாள்களும் அறுபட 
(ப்படைக்சலங்களினால்) அடப்பெத்று நீண்டவுயிர் இல்லாமையினால்,பெருகு 

இன்ற மிச்ச இரத்தப்பெருச்சன்வழியே ஆழ்கலவாய்ச் செல்இன் தவை,--கெ 

. டியநீர்ப்பெருக்கினிடையே தோன்றும் மரக்சலங்களை யொத்தன; (௪-து.) 

... உயிரில்லாமையால் குருதிசெல்லும்வழியாச அவ்யானையினுடல்கள் (41 

மிதந்துசென்றன வென்க. இதுவும் தற்தறிப்பேற்றவணியே. இச்செய்யுள் 
சிலபிரதிகளில் ::வாயிற்சனல்(௩௯)/”என்௦பாடலின்பின் உள்ளது, பி-ட்;.-.... 

1£தாளொடுகை. 3நீர். 3இடு. 4இன்மையடீக்இலவால். 5நீரினிடங்கர். (௨௬௨௭) 

௩௮. கரியுண்ட களத்திடை யுற்றன*கான் 
தரி3யுண்டி, யுகப்பன நட்டனவால் 
3இரியுண்டவ ரின்னிய மிட்டிடலால் 

.... *மரியுண்ட வுடற்பொறை மானினவால், 

-(இ-ள்.) யானைகள் நிரம்பியிருந்த போர்ச்சளத் தடையே சாணில்வாழும் 

ஈரி உணவையுகப்பனவாய் விரும்பிவச் து சேர்ச் தன; கிலைகெட்டுடியவரின் 

இனிய பறைகள் (அவர்கள்)விட்டுச்சென்றதனால், மரித்த உடற்பொறையை 

யொத்தன; (எ-று.5)--பி-ம்:--1கார். 8உண்டியுகப்படை ஈட்டனனான், உண் 

டையகப்படஈட்டனவால். 3இரியுண்டிய விர் தியமிட்டிடலால், இரியுண்டிடை 

யின்னியம்விட்டிலரால், இரியுண்டவரின்னியம்விட்டில தால். 4*வரியுண்ட, . 

8 ௩௯, வாயிற்கனல் வெங்கடு வாளியினம் 
பாயப்பரு மக்குலம் (வேவனவால் 
வேயுற்ற கெடுக்கிரி 3மீவெயிலாந் 

உ... தீயூற்றன 3போன்ற சனக்கரியே, 

(இ-ள்.) செத்தையுடைய யானைகள், வாயில் நெருப்பைச்சொண்ட 
வெவ்வியகொடிய அம்புகளின்தொகுதபாய்தலினால் (மேலேபூண்ட) அலங் 

காரங்கள் வேவப்பெறுபவை,--மூங்கிலைப்பொருக்திய கெடியமலைகளின் 

மேலே வெம்மையையுடைய நெருப்புப்பற்தினபோன் றன; (௪ - a)



க்ர்ண்டம் ௨௬. நிகும்பலையாகப்படலம் ௧௪௫ 

பருமக்குல்ம்வேவன வான இனக்கரிகள், தீயுறறனவேயுற் தறிகள் போ 
ன்னை: தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:--1சுடுவெங்கனல். 3மீவயினான், மீவயி 

னார். 3ஓத்த. (௨௬௨௯) 

௪௦. அலைவேலை யரக்களை 1யெண்இனகிர்த் 

2 தலைமேன்முடி, யைத்தரை: Bolt Oh BH oor 
மலைமேலுயர் புற்றினை வள்ளுகிரால் 
நிலைபேர மறிப்ப நிகர் த்தனவால், 

(Q- 6.) கரடிகளின் ஈகங்கள் அலைகளையுடையகடல்போத் பரக்த 

அரக்கரின் மேலுறுப்பான முடித்தலையை(ச் இள்ளித்) தரையிலேதள் 

ளுவதனால், மலைமேலுயரவுள்ளபுந்தினைச் கூரியககத்.இினால் கிலைபேரும்படி 

பேர்த்துத் தள்ளுவதை யொச்.தன;(எ-று.)---முடி த்தலைக்குப் புற்று உவமை: 

முடிக்கு வமையெனகச்சொண்டு உரைச்தலுமுண்டு. பி-ம்:--1என்னணுத். 

3தலைமேலைமுடி த் தலை, தலைமேவுமுடித் தலை. (௨௬௩௦) 

௪௧. மாவாளிகண் மாமழை போல்வரலால் 
மாவாளிகள் "போர்தெறு மாமறதவோர் 
மாவாளிகள் வன்றலை 3யின் நலைவாம் 

a4 மாவாளிக ளோடு 3மறிந்தனரால், 

(இ-்.) பெரிய ஆனளிகளைப் போரி லழிக்கவல்ல (காலாட்களாகய) 

றந்த அரச்சவீரர்களும்,-அழயெஅம்புகன்ன பெருமழைபோலவருதலால், 

யானை குதிரையென்னும் இவற்றை யாள்கின்றவ.ரான யானை குதிரைவீரர்ச 

ளும்,(தம.து) வலிய தலையினிடத் த.த்தாவிமொய்க்கின் உ கருகிறமுள்ள வண்டு 

சளோடும் இழறர்துவீழ்ச்தார்கள்; (எ - று.) ட்ட 

வீரர்புனைக்த போர்மாலைகளில். வண்டுகள் மொய்ச்ன்றன வென்க. 

புனைஈ்த பூமாலைகளுடனே மூவகைவீரரும் இறகச்தன ரென்றவாறு. கூவகை 

வீரரைச்கூதியஅ,தேர்வீரர்க்கும் உபலட்சணம்.மு தலடியில்,மா- அழகு:வானி- 

அம்பு. இசண்டாமடியில் மா-பெரிய, அளிகள்-யாளிகள்: மூன்றாமடியில்,மா- 

விலங்கு: இங்கு, யானை குதிரைகள்: அவ.ற்றைஆள்பவர்-அளிகள். கான்காமடி 
யில், ஆளிகள் - அளிகள் என்பதன் நீட்டல், யமகமென்னுஞ்சொல்லணி. 

பி-ம்:1பேர்தெறுமாமிசவோர்.விண்டலைவாய்,இன் தலைவாழ்.3மதிர்தனவால். 

௫௨. 1அங்கங் கழியத்துணி பட்டதனால் 
2அங்கங் இழிகுற்ற வமர்,த் தலைவர் 
3அங்கங்கிழி *செம்புனல் பம்பவலைக்து 

௬ அங்கங்க ணிரம்பி 5யலம்பியதால். 

(இ-ள்.) அங்கு௮ல்கு-அவ்வப்போர்்.த் துறைகளில், இழிகுத்த-தோல்வி 
யடைக் த,அமர்தலைவர்-போர்,த்தலைவர்,அங்கம்-(தம.து)உட ல்,ழிய-(போரிற்) 
ிழியும்படி, அணிபட்ட தீனால்-துண்பெட்ட தனால், ௮ம்- அழயெ,சங்கு-பருக் 
க்கள், இழி-(உண்ணும்பொருட்டு) இழிகன்ற, செம் புனல்-உதிரரீரான த, 
பம்ப-நிரம்ப, அலைச் ௮-அலைகளெதிச் அ, ௮ம்[ஆம்]-இடச்சின்ற,சங்கள்-9ரசக௪



eG ் கம்பராமாயணம் யுத்த 

ளே,கிரம்பி-முழுவ அம், அலம்பியது“சழுவித்று;(௭- று.5--பி-ம்:.-1அங்கங்கமி 

'சத்..., அங்கங்சமதிற்றுளைபட்டதனால், 2அங்சங்க்மிகு த்தவமர்த் துறைவாய், ' 

'தங்கங்கள்மிகுத் தவமர்த்தொழில்வாய். 3அங்கங்கணி, அங்கங்கழி, 4செம்புன 

ஆ 

லங்கமமைக்அு, செம்புனல்பம்பவமைந்து. 5அலம்பினவால், (௨௬௩௨) 

௪௩. -டுலக்குமணன் அரக்கர் தானையையேய்து குறைத்தல். 

£வன்றானையை வார்கணை மாரியினால் 
மூன்றாதையொர் தேர்கொடு மொய்பலதேர்ப் 
பின்றாவெதிர் 3 தானவர் பேரணியைக் 
கொன்றானென வெய்து *குறைத்தனனால், 

(இ-ள்.) (அப்போது இலச்குமணன்),--முன்பு ஒருதேரைக்கொண்டு 

(பத்துத்திசையிலுஞ் சென்று) நெருங்கெ பலதேரைச்கொண்டு பின்னிடாம 

- 'லெதிரிடுனெற தானவரின் பெரிய அணிவகுப்பினைச் கொன் றஹவனான (தன்) 

தாதையாகயெதசரசன்போல நீண்டகணைமாரியினால்(அரக்கரின்) வலியதானை 
யைஎய்துகுறைத்தான்);(௪-து.)--பி-ம்:--1 வன்றானையர். 2௮அன்றாயிரமோலிய 

னச்தனெழாப், அன்றாயிரமெளலியனக்தனமர்ப். தாரணி. 4*குதித்த தனால், 

குதைத்ததனால். (௨௧௩௩) 
வேறு, ர 

௪. -டுலட்சுமணன் சேய்த போரினால் இந்திரசித்தின் யாகங்கேடூதல்; 

எட்டுக்கவிகளாற் கூறப்படும். 

மலைகளு மழைகளும் வான மீன்களும் 
அலையவெங் 1கால்பொர வழிக்த வாமென 
ஊஉேலையவெகல் கனல்பொதி யோம முாஜற்றவால் 
தலைகளு முடல்களுஞ் 5௪ரமுச் தாவுவ, 

(இ-ள்.) அலையுமாறு கொடுங்காற்றுவீசுவதகனால் மலைகளும் மழைக 

- ஞூம் வானத்திலுள்ளநட்சத்திரங்களும் அழிர் அவிழும் சனபோல, (அரக்கரின்) 

தலைகளும் உடல்களும் சரங்களும் சாவினவாய், (இக்திரளத்து), மனவருத்த 
முறும்படி வெவ்வியகனல்நிரம்பிய ஓமகுண்டத்தையுதறன);(௪-று.)-பி-ம்:-- 

1கால்வழியழிச் த. 2உலைகொள்....உற்றவால், உலகளவெங்கனல் பொதியுமொ 

த்தவால்.' 3சரமுச்தாவின, சரமுக்தாவின, சரங்கடாவின. (௨௧௩௪) 

௪௫, வாரண மனையவன் அுணிப்ப வான்படர் ‘ 

தாசணி 1முடிப்பெருக் தலைக டாக்கலால் 
ஆரண மர்திர மமைய வோதிய 
பூரண 3மேணிக்குட மூடைந்து 3போயதால், 

(இ -.ள்.) யானையையொத்தவனான இல:சுமணன் அண்டித்அவீழ்த்து 

தலாலே வானத்திற்படரச்தனவான மாலையையணிர்த (தரச்சரின்) முடிப் 

பெருந்தலைகள் (வர்.த)மோதுவதனால்,வேதமக்திரம் பொருந்தக் கூதிய பூரண 
மணிக்குடம் உடைர்துபோயிற்று; (௪ - று.)
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ஆரணமக்திரமமையவோதிய பூரணமணிக்குடம்-வேதமச்திரங்கொண்டு 

_ அபிமச்திரிச்கப்பெற்ற நீர்நிறைந்த குடம். பி-ம்:-..1 முடியெலாச் தகர்ச் துசாய் 
தலால். பொற்குடம். 33பாயவால், போயதாய். -. (௨௬௩௫) 

௪௬. தாறுகொண் மதகரி 1சுமந்து தாமரை' 
. சீறிய முகத்தலை யுருட்டி.ச் செந்நிறக். 
ஊறுகள் 3சொரிக்தபே ௬தஇி௪த் தோங்கலை 
*யாறுக லெ ழுங்கன லவியச் சென்றவால், 

(இ-ள்.) அங்குசச்சைச்கொண்ட மதயானைகளைச் சுமர்தும், தாமரை 
யைச்சீதிய முகச்தோடுகூடிய தலைகளை யுருட்டியும்,செர்கிறமுள்ளவடுப்பட்ட 
இடங்கள் வெளிப்பெருச்யெ மிக்சஉஇரச்இின் இங்கு அலைகளைச்கொண்ட 

_யாறுகள், (வேள்வியில்)எழுகன்ற சனல் அவிர்இடும்படி பெருசச்சென்றன > எழுகின்ற ௮ ம. பெரு 
(எ - று,)--பி-ம்:--1சுமக்த. 2கெடுக்தலை. 3செதிர் த.4அறுகளருங்கனல்,யாறு 
சண் முருங்சனல், 5சென்ததே. இச்செய்யுள் லெபிரதிகளில் '*ெரிகணை? 
என்ற அடுத் தபாடலுக்குப்பின் சாணப்படுகன் 2௮. (௨௬௩௬) 

௪௭. தெரிகணை விசம்பிடைச் 1 துணிப்பச் செம்மயிர் 
க 8வரிகழ லரக்கர்தந் தடக்கை வாளொடும் 

உருமென 3விழ்தலு *மனலுக் கோக்கெ 
எருமைகண் 5மறிக்தன 6மறியு மீர்க்தவால், 

(இ-ள்.) (இலக்குமணன்) ஆராய்ர்துதொடுத்த அம்புகள் ஆகாயத் 
திலே அுணிப்ப, செம்மயிரையும் கட்டியவீரக்கழலையுமுடைய அரச்கரின் 
பெரியகைகள் (பிடித்த) வாளுடனே இடிபோல விழுதலால், தமாக்கினியில் 
ஒமஞ்செய்யப்படுமாறு வைச்சப்பட்டுள்ள எருமைகள் அறுப்புண்டனவாக, 
யாடுகளும் அறுப்புண்டன; (௪ - று.) : 

இலட்சுமணன் அம்புகளை யெய்ததனால், ஏச்தியவாளுடனே அறுப் 
புண்ட அரச்கர்சைகளாலே,வெட்டி வேள்விச்சனவில் தமஞ்செய்யுமாறுபூபத் 
இற்கட்டப்பட்டுள்ள” எருமைகளும் யாடுகளும் ௮றுப்புண்டன வென்ச, 
பி-ம்:1சுமக்து, தணித்த, 8விரிதலை. 3விழமுதலின், 4அன வினோக்கிய், மத. 
லித்தோச்செ. 3மதிர்தென. ்குதிப்புவீய்ர்தவால், குதிலும்வீழ்ச்தவால், 
குதியுமீர்தவால், _ (௨௧௩௭௪) 

௪௮. அங்கடங் "கழிச்தபே ரருவிக் குன் றினின்று 
* அங்கடவ் 3கிழிந்தல ரழிந்த வாடவரா் 
*அங்கடங் கலும்படர் குருதி யாழியின் 
அங்கடங் கனர்கொடர் 3பகழி யஞ்சஞர், 

(இ- ள்.) அழயெகன்ன த்தினின்று வெளிப்பட்ட மிச்சு(ம,த)8ீரருவியை 
யுடைய யானையிலே தங்கயெ தம்முடல் கழிபட்டிலராயினும், ஊக்சங்குறை 
ந்த இராக்கதர், அவ்விடத்தில்எல்லாம் பரவிய இர,த்தச்சடலினிடச்தே (இல 
க்குமணன்) தொடர்ச்சியாகஎய்கின்ற ௮ம்புக்கு௮ஞ்சென வராய்த் sag 
னார்கள்; (௭ - து.)
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முதலடியில், கடம் - சன்னம்: வடசொல்; இரண்டாமடியில், ௮ம்-ஆம் 

என்பதன்விகாரம். சடம்-கடம் என்றலடசொல்லவின்விசாரம்; உடலென்று 

“பொருள். -மூன்றாமடியில், அங்கு அடங்கலும்என்றுபிரிக்ச, ஆழியினங்கண் 

தங்ெர்எனப்பிரியும். இது-யம௩மென்னுஞ்சொல்லணி: ஆதிமடக்குஆகும்- 

இச்செய்யுள், சிலபி.ர தியில், ₹காறலைத்தலத்தொடு!?(௫௯)என்.ற பாடலுக்குப் 
பின்னுள்ள. மி-ம்:--1கழித்த, களித்த, இழிர் த. குன் தினின் 3கழித் திலா 

ழிந்து, இழிர்திலவழிர்த, சழிச்தவானிழக்த, சழித்தவர்சனித்த, 4அல்கடர்க்தி 
Put, அ௮ங்கடங்கிழிபடர், அங்கடங்கழிபட. 5பழியினஞ்சலால்.(௨௬௩௮) 

௪௯. 1 காறலைத் தலத்தொடுர் துணியக் காய்கஇர்க் 
, கோறலைத் தலை3யுற 3மறுக்கங் கூடினார் 
வேறலச் தூன்றினார் * துளங்கு 5மெய்யினார் 
தா.றலைக் குடலினர் பலரு ஈண்ணினார், 

(இ-ள்.) கால்கள் தவையுடலே அணிர்திட (ப் பின்னும்)காய்கின்.ற கர 

ணங்களையுடையன வான (இலட்சுமணன்எய்த) அம்புகள் (தம்உடலில்) ஆவ் 

காங்குப் பதிதலால், மயச்சங்கொண்டவராய், (தாம் சையிற்பிடிச்.த) வேலைச் 

தரையிலூன் தி ஈடுக்கமெடுத்தஉடலையுடையவரும், வெளித்தோன் துன்ற 
அலையுங்குடரைக் கொண்டவர்களுமாகி, பலஅரக்சர்களும்,--சேர்ச் துநின்றார் 

கள்);(௪-று.)--சான்காமடியில் நாறு அலைஎனப்பிரிச்ச, இனி, சால்என்ற பகுதி 

தல்” என்னுந்தொழிற்பெயர்விகுதிபெற்று சாறல் என்றாகி, இரண்டனுரு 

பைப்பெற்றுவச் ததாகச்கொண்டு, நாறலை - தொங்குதலை(யுடைய) என்று 

பொருள்கூறலாம். தலைத்தலம்-தலையிடம், பீ - ம்:--7சால்கரத்தொடுதலைய 

ந்றசால்கதிர், காறலத்தொடுந்துணிர்தழுச் த..., காஐலத்தொடு துணிர்தழியக் 

காய்கதிர்ச். 2௮ற.3வருக்கங்கூட்டினர். “விளங்கு. 3மேனியர். (௨௧௩௯) 

(௫௦. 1பொங்குடற் அுணிக்ததம் புதல்வர்ப் போக்லொர் 
*தொங்குடத் ஹோண்மிசை யிருந்து சோர்வுற 
*அங்குடற் தம்பியைத் தழுவி யண்மினார் 
6தங்குடர் முதுகிடைச் சொரியக் கள்ளுவார். 

் (இ- ள்.) சினச்துபோர்செய்த உடல் துணிர்த தம்புதல்வரைப் போக்க 

மாட்டாதவராய்த் தொங்குகின்றஅவ்வுடல் (தம்) தோளின்மீ அஇருர்தவண் 
ணம் தொங்க, (தம்முடைய)குடர் முதுகடையே வெளிப்பட (அ.தனையுட் 
புறத்துத்) கள்ளுபவராய்(ச் லஅசக்கர்), அங்கு மாறுபட்டுப்போர்செய்கன்,ற 
இளையபெருமாளை நெருங்கிச் ஓட்டினார்கள்; (ao - @.) 

மூன்றாமடியில் உடற்றம்பி-வினைத்தொகை: உடலுதல்-மாறுபட்டுப் 

பொருதல்.பி-ம்:---1பொருங். போக்டுனார்.சசுருங்குட த்றோண்மிசையிருச் த, 
தொங்குடைத்...சுமர்து. 4அருங்கடற், 5அன்பினாரவர். 6தருங்குடர்முமு 

gp. (௨௬௪௦) 
௫௧. 1மூடிய கெய்யொடு ஈறவ முற்றிய 

கோடிகள் பொரியொடு தசர்ந்து கள்ளுறக் , 

(ல்
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கோடிகள் 3பலபடுங் குழாங்கு மாங்களாய் 
ஆடின வறுகுறை *ய.றுக்கு 3மாக்கையே, 

_(இ.- ள்.) கெய்யுடனே ஈறவுகள் நிரம்பியனவான மூடியுள்ள சாடிகள்: 

பொரிகள்வைத்திருகஇன்ற சாடிகளுடனே உடைர்துவீழக்திடுமாறு அறுக்கப் 

பட்டனவான அரச்கராக்கைகள் . குழாங்குழாங்களாய்ப் பலகோடிகள்விமும்; 

(அன்தியும்)) அற்றஉடற்குறைசள் ஆவெனவாயின); (௪ - று)--பி - ம்:-- 

குடியசோடிகளங்கியிற்சரிதல்போலவே, காடிகள்... கர். துசாய்தலாற். 3பல 

பலகுழால், பலபலபடுங். *இறுக்கும், மறுகும், அரச்கர். 5 ஆச்சைகள். (௨௧௬௪௧) 

௫௨---போர்க்க்ளம் அங்ஙனமாதம்படி இலட்சுமணன்அரக்கச்சேனேயை 

வேட்டிவீழ்த்துதல். 

காலெனக் கடுவெனக் 1கலிங்கக் கம்மியா: 
நாலென 3வுடற்பொறை தொடர்ச்ச கோயெனப் 
பாலுறு 3பிரையெனக் கலந்து பன்முறை 
*வேலுறு சேனையைக் துணித்து 3வீழ்.த்தனொன். 

(இ-ள்.) சாத்றுப்போலவும் விஷம்போலவும் ஆடைசெய்வோரின் 
தால்போலவும் உடத்சுமையைத்தொடர்ச்த கோய்போலவும் பாலைப்பொருக் 

si) திய பிரைபோலவும் பலமுறைசலக்து வேல்பொருக்தியஅரச்சச்சேனையை 
(இலக்குமணன்) வெட்டி வீழ்த்தினான்; (௪ -'று.)--பி-ம்:--1 சலல்செசம்மி 
யர், கழுங்கமம்மியர். 3உயிர்ப்பொறைதொடர்ந்து. 3மோரது. 4மேலுறு, 
5வீழ்த் தினார். (௨௬௪௨) 

௫௩.---இதுமுதல்ழன்றுகவிகள் - இலக்தமணனுல் நீதம்பிலையிற் 
சேனைழதலியன நீலைதலைந்தமையை இந்திரசித்து காணுதலைக்கூறும். 

கண்டனன் நிசைதொறு கோக்கக் கண்ணகன் 
மண்டல மறிகட லன்ன மாப்படை 
1விண்டெறிகோல்பொரச 3மறிக் அ *விற்றுறுக் 
தண்டலை யாமெனக் ட 1 5நன்மையை. 

(இ-ள்.) இடமகன்றபூதலத்.தில் (அலை)மடலங்குசன்2 கடல்போலப் 
பெரிய [பரச் திருச் 2] இராச்சதசேனை, வானத்தினின்று வீசுன்ற சகாத்று 
மோதுதலால் ஓடிச். சன்னபின்ன ப்பட்ட சோலைபோல!(ச் இன்னபின்னப் 

பட்டுச்) டெர்த தன்மையைச் தஇசைதோறும்நோக்டச் சண்டான், (இச்திர 
சித்து); (எ: று.) 

“சண்டான்”என்பதற்கு,எழுவாய் வருவிக்க.மேலிரண்டுசெய்யுள்களி லும் 
இவ்வாறே. விண்டு--விஷ்ணு: வானம்: பி-ம்:--1விண்டொடர், கோல்பட 
3மறித்து. *வீழ்ர்தனன்,வீத்திருர். 5கன்மையே. 

௫௪. மிடலின் வெம் கடகரிப் பிணத்தின் விண்டொடுக் 
1திடலும்வெம் புரவியும் தேருஞ் 29ந்திய 
உடலும்வன் றலைகளு முதரத் தோங்கலைக் 
கடலஓு3மல் லாஇிடை யொன்றுவ் கண்டிலன், 

( ௨௯௪௩)



௨௮0 கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ- ள்.) வலிமையையுடைய கொடிய மதம்பெருகும் (கன்னத்தை 

யுடைய) யானைகளின் சவத்தினாலான வான தனை, தயளாவு?ன்ற மேடும், வெவ் 

வியகுதிரைகளும் தேரும் (இறக்தோரின் உயிர்சிக்திய உடலும் வலியதலைக 

ளும் ஒங்யெஅலைகளையுடையஉதிரக்சடலும் அல்லாமல் இடையே வேறொன் 

றுங்காணாதவனாயினான், (இர்.திரசத்து); (௭ - ௮.) 

. சதுரங்கசேனைகளும் அழிந்து குவிக்இருப்பதையும், இரத்தம் சடல் 

போலப் பெருஇயிருப்பதையும் இக்திரசத்து சண்டானென்பதாம். பி-ம்:-- 

1 இடரும். 2எஞ்சினர், இர் இனர். 3௮ல்லால். (0 mre) 

6G. oto! on ரூயிர கோடி. கோன்கழன் 

மோறுபோ ரரக்கரை யொருவன் வாட்கணை 

கூறுகூ முக்கெ 3குவையுஞ் சோரியின் 

ஆறுமே யன்றிர்யோ ராக்கை கண்டிலன். 

(இ-ள்.) வலியவீரக்கழலையும் மாரறாகச்செய்யும்போரினையுமுடைய 

தூருதூறாயிரகோடியரக்சரை ஒருவனுடைய [இலட்சு மணனுடைய] சொடிய 

அம்புகள் துண்டுதுண்டாகயெ குவியலையும் சோரியின்ஆ.ற்றையுமேயன் தித் 

துண்பெடாத ஓராச்கையையும் சண்டிலன்,(இக்.திரசத் து);(எ-று.)--பி-ம்:-- 

1 நூருயிரம், 3மாதில். 3குவையின். *வேறரச்கன். (௨௯௪௫) 

௫௬எ--அப்போது அரக்கர்களின் நீலைமை. 

நஞ்செனும் வெய்யவர் நடுங்க காவுலர்ந்து 
அஞ்சினர் இலர்சல ரடைஇன் ருர்சிலர் 
வெஞ்சின வீசர்கண் மீண்டி லாதவர் 
துஞ்செெர் 1 துணையில சென தத எங்கினார். 

(இ-ள்.) (அப்போது) விஷத்தைக்காட்டி லும் கொடியவரான சிற்லவ 

ரக்கர்,--அஞ்செவராய்(உடல்)கடுக்கமெடுத்துகா௨றண்டு, இக் இரச த்தையடை 

இன்றவராயினார்; கொடியசன த்தையுடைய வீரர்களான(மத்றுஞ்) சிலர், (தா 

முள்ளஇடத்இினின்று) மீண்டுவரமாட்டாதவராய்த் துணையில்லாதவரென்ற 

காரணத்இனாற் சலல், யி.றக்தொழிக்தார்; (௪-று.)--பீ-ம்:--1தொலைவிலார். 

3துடல்இஞனார். (௨௬௫௪) 

_௫௭--ஆங்து்ள நிலையைக் கண்ட டந்திரசித்தின் தோற்றம். 

ஓமவெல் கனலகிக் துழைக்க லப்பையுங் 

காமர்1வண் டருப்பையும் பிறவுங் கட்டற 
கோமமக் இரத்தொழின் மறந்து 3கத்துறு 
தூமவெங் கனலெனப் பொலிந்து தோன் நினான். 

(இ-ள்.) வெப்பமுள்ள ஓமாக்னியும் அவிர்து அவ்விடத்திருக்,த ஓம 

சாமக்ரிகளும் அழயெவளப்பமுள்ள தருப்பையும் பிறபொருள்களும் நிலை 

குலைய, ௮ச்சத்தைத்தரச்கூடிய மக் திரத்தொழிலையும்மறர் து, அவிர் தூகொண் 

டிருக்கன்ற புகைநிறைர்த வெவ்வியஅச்சணனிபோல விளங்டுச்சாணப்பட் 

* டான், (இந்திரசித்து); (எ - று)



காண்டம் ௨௬. நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௮௧ 

ஜ்வலிச்ச்றதன்மைநீங்பப் புசையுச்சன்மையடைக் துள்ள௮க்னெி எவ் 

். வாறு தோன்றுமோ, அவ்வாறே பொலிவின்தி வெம்மையுடன்காணப்பட் 

டான் இச்திரசித் தென்றவாறு. பி-ம்:-1வண்டிரவியக்குலமும், வண்டருப்பை 

யின்குலமும், வோமமர் தரத். 3மற்றவன், சன்குறும். (௨௬௪௭௪) 

௫௮.--எஜ்சியஅரக்கர் இந்திரசித்தைச் சா, போநமாறு வானரசேனை 

அங்தப் புகுதல். 
அக்கணக் தடுகளகச் தப்பு மாரியால் 
உக்கவ ரொழிதர வுயிரு ளோரெலாக் 
தொக்கன ரரக்கனைச் சூழ்ந்து சுற்றுறப் 
புக்கது 1கவிப்பெருஞ் சேனைப் போர்க்கடல், 

(இ-ள்.) ௮ச்.தகூணத்தில் போர்ச்சளத்தில் (இலச்குமணனுடைய) 
அம்புமழையால் உயிரொழிச்தவர்போக, உயிருள்ளவரான அரகச்சரெல்லாம் 
ஒருங்குகூடினவராய் இச்திரசித்தை வளைர் து சு.ற்திச்சொள்ஏ,வான ரப்பெருஞ் 
சேனையாகிய போர்புரியுவ் சடலானஅ(அவ்விட தப்)புகுக்த த; (எ- து). 
பி-ம்:--.1சவிச்குலப்பொருவில்போர்க்கடல். (௩௬௪௮) 

௫௯.--டுந்திரசித்து மனம்வேம்புதல். 

81, 1இயிர மலருடை யோழி மாப்படை 
எயெனு 3மளவினி னழிந்த வென்பதுக் 
தூயவன் சிலைவலிக் தொழிலுச் துன்பமும் 
மேயின வெகுளியும் சளச வெம்பினான். 

(இ-ள்.) ஆயிரச்தாமரையென்னுல் சணச்சைச்கொண்_ சடல்போன்ற 
பெரிய (அரச்சச்)சேனை ஏயென்னும்மாத்திரத்திலே யழிர் ததென்பதும், பரி 
சுத்தமூர்த் தியாயஇலட்சுமணன் வில்வலியின்செயலும், அன்பமும் பொரு 
ந்திய சினமும் (மனத்துக்) ளர் துசொண்டிரு்ச, (இச்தரசித்து) மனம்வெ 

அம்பினான்; (௪ - று.) 
மலர் - பத்மமென்ற எண். அன்பம்-தான்தொடங்யெதொழில் முற்றுப் 

பெறாமையாலானஅ. பி-ம்:--7ஆயிரகோடியின், ஆயிரல்கோடியின். 3அழி 
வில்வெம்படை, அளவிலப்படை, அளவுருப்படை, மோத்திரத்திற்றகொற் 
OY (௨௬௪௯) 

௬௦--அரக்கர் இறக்க, ழனிவர் ம$ழ்தலை, இந்திரசித்து காணுதல். 

மேய்! குலைக் இருநில மடந்தை விம்முறச் 
செய்கொலைத் தொழில்யுஞ் சென்ற இயவர் 

ah மொய்குலச் இறுஇயு முனிவர் கேண்டவர் 
கைகுலைக் கின்றதுவ் கண்ணி னோக்கினான். 

(இ-ள்.) பெரியபூமாதேவி உடல்நடுங்கத் அன்புறும்படி (இலட்ச 
மணன்)செய்சன் ற கொலைத்தொழிலையும், (பொரச்)சென்,2 கொடியவர் 
கெருங்யெ தொகுதியாக இறச்ததையும் சண்டவரான மூணிவர் கைகுலைக்ன் 
கதையும் சண்ணிஞல்(இச்ஸ்டித்து)சண்டான்; (ar - ௮.)--பெரும்பாரம்விமு 
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௩௬. ~ 

௨௮௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வதனால் நிலமடச்தை மெய்குலைர் துவிம்மினாள். *நிகும்பிலேயில் வேள்விமுடிர் 

தால் என்செய்வது!?என்ற அச்சத்தினால் முணிவர்கசை குலைப்பதாயித்று..௪£ 

இணி, முனிவர் - ஐமஞ்செய்கின்ற அரக்கமுனிவரெனினுமாம். சைகுலைத் 

தல் - கையைக் குலுக்குதல்என்று பொருளுரைப்பாரும், கைகுலுக்ளெ்ெறது 

என்றுபடிப்பாருமுளர். பி-ம்:---குலைத்து. சசண்டனர். .... (௨௧௫௦) 

௬௧.--டந்திரசித்து நியமங்தலையவே வநந்திக்கூறத்தொடங்குதல். 
மானமும் பாழ்பட வகுத்த வேள்வியின் 
மோனமும் பாழ்பட முடிவி லாமுரட் 
சேனையும் பாழ்படச் சிறக்க மந்தரத்து 
ஏனையும் பாழ்பட வினைய 1செப்பினான். 

(இ-ள்.) (தன்)மானம் பாழ்படவும், வகுத்தவேள்வியின் மோனம் 
பாழ்படவும், முடிவிலாதவலிமையையுடைய சேனை பாழ்படவும், றந்த மக் 
இரத்.துக்குஉரிய ஏனையும் பாழ்படவும், (இர்திரசதத) இவ்வாரான சொற் 

களைச் சொல்பவனானான்; (௪ - று.) 

அரச்கர்க்குச்கேடுவிளைச் ததுபற்தி மானம்பாழ்பட்டன. யாகத்தில் யஜ 

மானன் மெளனத்துடனிருக்சவேண்டியது வி௫யென்பர். மச்திரபூர்வமாகச் 

செய்யச்தொடல்கிய வேள்வி பாழ்பட்டதென்க, பி-ம்:--7கூதினான்.(உகடுக) Ay 

௬௨--டுதுமழதல் நான்தகவிகள்-டுந்திரசித்து 7 
வநக்திக்கூறுதலைத் தேரிவிகீதம். 

1வெள்ளமை யைக்துடன் விரிக்த சேனையின் 

உள்ளதக் குரோணியி ரைக்தொ 3டோயுமால் . 
எள்ளரு *வேள்விகின் சினிதி யற்று தல் 

பிள்ளமை யனையது சிதைந்து பேர்ந்ததால், 
(இ-ள்.) இருபத்தைர்துவெள்ளத்துடன் பரந்த (அரக்கர்) சேனையில் 

(இப்போ .து)மிச்சமாகவுள்ள ௫, பத்துஅக்குசோணிசேனையோடும்ஆகும்: (அது 
ஐய்ச் துவிடும்: (இணி), பழிப்புஇல்லாத வேள்வியை மனம் ஒருப்பட்டிருர்து 
இனிதாகஇயற்றுதல் குழர்தைத்தனமாகும்: அச்தவேள்வி சிதைச்தொழிர் 5.௮; 
(௪-று.)--பி - ம்:---1வெள்ளசானூறுடன். வேலையின், 3யுமால், *வேள்வி 
நின்தினி, வேள்வியின் தினி. (உகட௫௨) 

௬௩, தொடங்கிய வேள்வியின் றாம வெங்கனல் ் 
, 1 அடங்கிய தவிக் அள தமையு மாமன்றே. 

2இடங்கொடு வெஞ்செரு வென்றி *யின்றெனக்கு 
அடங்கிய தென்பதற் கேது *வாகுமால், 

(இ-எள்.) தொடங்கெ வேள்வியினுடைய புகையோடகூடிய வெவ்விய. 
சனல் அடங்கெ தா யவிர்துவிட்டசென்பது, அமைக் அள்ளதன்றோ?(௮2), 
_.இடத்தைச்கொண்டு(பர த] (உள்ள)மிசச்கொடிய போரிலே வென்றி என 
க்கு Qa gy asa தென்பதைச் குதிப்பதற்குச் குசசமாகும்; (எ. று.) 
டி - ம்: -1அடங்டொது. 3விடங்கொள்வெஞ்செருச்தொழில்வென்்தி. 
3மாளொடும், *ஆமரோ, வாய்மையால், ஆனதால். (௨௬௫௩)



காண்ட்ம் ௨௬.--நிகும்பலைமாகப்படலம் ௨௮௩. 

௬௪. அ௮ங்கது இடெக்ககான் மனிதர்க் காற்றலன் 
Fa@er னென்பதோ ரெளிமை தேய்வுற 
இக்குகின் நிவையிவை 1நினைவ தென்னினி 
பொக்கு போ ராற்றவென் ரோளூம் போனவோ. 

(இ-ள்.) ௮து இடச்சட்டும்: சான் மணிதர்க்குமுன் (பொர)வல்லமை 
யத்றவனாய்ச் குன்தினே னென்பதாகிய எளிமையோடு சதேய்ந்தஇிடுமாறு 

இங்கேயிருச் து இவ்விவைகளை நினைவது எதற்காச2? இவைகளைகினைக்திருப் 
பத தக்சசன்று]; இப்போது Bais துசெய்யப்படும் போரைப்-புரிவதற்கு 

என்தோள்வலியும் போயினலோ? (எ-து.)-- அங்கு-௮சை. பி-ம்:-1நினைக்கி 

லென். 3போராஜற்றற்கு.இச்செய்யுள் வேறுவகையாகப் பாடம்சாண்குன்றது 

வருமாறு:-ஆங்க து இடச்சசான் மணிதர்க் சகாற்றலென், நீங்கனொா னென்பதோ 

ரிழிவகேரு ற, ஈங்குகின் தியாவரு மியம்ப வென்குலத், தோங்குபே ரா.த்றலு 
மொளியுமொல்குமால், இப்பாடத்துக்கு, -ஆற்றே லேன்என்பதன்பின், “ஆயின்” 

என். 2 ஒருசொல் வருவித் தீ.துப் பொருளுரைக்க. (௨௯௫௪) 

- ௬௫. மந்இர வேள்விபோய் மடிக்த தாமெனச்: 
சிந்தையி னினைர்து1கொச் இருக்.து தேய்வுறல் 

இ அந்தரத் 2தமரர்தா மனிதர்க் காற்றலன் 
் 3இக்தரற் கேயிவன் வலியென் றேசவோ. 

(இ-ள்.) மக்தரத்தோட செய்யப்படும் யாகம் போய்மடிச்ததாகும்' என்று 

மனத்திலே நினைக்து சொக்திருக்து குறைவது,--ஆகாயத்தி?லவாழும் அமரர் 
கள் ((இவ்விச் இரச த) ,மனிதர்ச்குமுன் வல்லமையற்றவனானான்; இவன்வலி 

மை இக்திரனுக்குத்தானா (செல்லுவ?)”என்று பழித்தற்காசவோ?(௪-து.)-- 

பி-ம்:--1கான் வருக் அஞ்சிற்தியல், 2அமரரும். 3இச்திரற்கோ, இச் திரற்குளி. 

௬.--அப்போது வானரவீரமோறிந்த தன்றுமுதவியவற்றல் 
அரக்கச்சேனை சின்னபின்னப்படுதல். 

என்றவன் பகர்ன்ற வெல்லை 2யின்னிரும். 
3குன்றொடு மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும் 
பொன்றின கரிகளுங் கவிகள் போக்கெ 

- சென்றன பெரும்படை யிரிந்து *திர் இன. 

ர - ள்) என்று அவன் (தன்னுட்) சொல்லிச்கொண்டிருக்குஞ் சமயத் 

தில், பெரிய.மலைகளுடனே மரங்களும் பிணத்தின் கூட்டமும் இறர்தயானை 

களும் அயெவற்றை வானரங்கள் போக்கன; (இச்திரசித்துடன்) சென்தி 

வறர்த பெருஞ்சேனை நிலைசெட்டுச் இந்தி; (௭ - று,)--பி -ம்:-7/என்தது, 
என்தின. வேல்விசைக், 3குன்றமும். *சிர்திட. (௨௬௫௭) 

௬௭ வானார் வீசிய குன்றுழதலியவற்றலும் 

இலட்சுமணபாணங்களினுலும் அரக்கரோடூங்ததல். 

ஒங்க சொருவர்€ ஜொருவர் புக்குறப் 
ப.துங்னெர் நடுக்னெர் பகழி பாய்தலிற்



௨௮௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

பி.துங்கர் குடருடல் பிளவு பட்டனர். . ன 
மதம்புலர் களிறெனச் சீற்ற 1மாற்றினா. en 

(@ - ot.) (அரக்கர், வானரசேனையெதிச்த குன்றுமுதலியவற்றைத் 

தாங்கமாட்டாமல்), -ஈடுப்கெெவராய், விலஇ ஒருவர்£ழ் ஒருவர் புகுக்துகொ 

ண்டு மிசவும்பதுங்ளெர்: (அப்போதம் இலட்சுமணன்விடுத்த)அம்பு பாய்தலி 

னால்,(அவ்வரச்கர்) குடல்பிதுங்க உடல் பிளவுபட்டு மதம்புலர்ச் த யானைபோ 

லச் சத்றம் ஒழிக்தார்கள்; (௪ - ற.)பீ-ம்:--1மாதினார். (௨௩௯௫௭௪) 

௬௮.--வானாநம் இலட்சுமணனும் விடுத்தவை அரக்கர் சேனையிற் 

படிந்தவற்றின் வநுணனை. 

வீரன்வெல் சகணையொடுங் 7கவிகள் வீசிய 
கார்வசை யரக்கர்தங் கடலின் 3விழ்க் தன 
போர்நெடும் கால்பொசப் *4பொழியு மாமழைத் 
தாரையு மேகமும் படிக்த தன்மைய. 

(M- or.) இலட்சுமணன்விடுத்த கொடியஅம்புசளுடனே குரங்குகள் 

வீசிய பெருமலைகள், அரச்சருடைய (சேனா)சமுத்.திரத்திலே வீழ்ச்தவை-- 
போர்த்தபெருங்காற்று வீசப் பொழியும் மாமழையின்தாரையும் மேகமும் 
படிர்சாற்போன்ற தன்மையையுடையன; (௭ - று.)--இலச்குமணனுடைய *: ¥ 

கணை-மழைத்தாரையையும், வானரரெதிர்த வரைகள் மேகத்தையும் போலும் 

என்ச. பி-ம்:--1முதல்வர். 2வெம். 3வீழ்ச்தனர். 4படியும். (௨௬௫௮) 

௬௯.--அநுமான் டுந்திரசித்தையணுகிப் 

பரீகசித்துக் கூறத்தோடங்கதல். 

இிரைக்கடற் பெரும்படை யிரிந்து சந்தட 

மா,த்தினிற் 1புடைத்தடர்த் ருத்த மாருதி 
அரக்கனுக் கணித்தென வ mae யன்னவன் 
3வரக்கதகஞ் சிறப்பன மாற்றங் கூறுவான், 

(இ. ள்.) தரையையுடைய சடலைப்போன்ற பெரிய (அரச்சச்) சேனை 

நிலைகெட்டுச் சதறிவிடுமாறு மரத்தினாற்புடைத்து அடர்த்துச் சினர்த அறு 

மான்,--இக் இரத் துக்குச் சமீபமாக நெருக்கி, அவனுக்குச் கோபம்வரச் 

இறந்துள்ளனவான வார்த்தைகளைச் கூறலானான்: (ஏ-று.)--அவ.ற்றை மேல் 

பத்துச்சவிசளிற் காண்ச. சதம்-கோபம்.பி-ம்:--1புடைத்தரைத் அ.2உதிர்த்த 
உருத்து. 3உரைச்சதமுறுவதோர்மாற்றமோதினான். ட. உசடுக) 

வேறு. 

௭௦--பத்துக்கவிகள் - கநுதோடர்: அநுமான் டுந்திரசித்தை “ 

இகழ்ந்துகூறுதலைத் தேரிவிக்தம். 

நானுனை யிரந்து கூறு நயமொழி யொன்றுல் கேளாய் 
சான தன்னை வாளாத் றடிந்தகதோ தனதன் றந்த 
மானமேற் சேனை யோடும் வ௨இசை நோக்கி மீது 
போனதோ கோடி கோடி, வஞ்சறும் பொய்யும் வல்லாய்.



காண்டம் 2 Sr. நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௮௫ 

(@ - of.) பல்கோடிச்சணக்கான வஞ்சனையையும் பொய்யையும் வல்ல 

வனே! சான் உன்னை இரர்துஉதிய 8ீதமொழியொன்றையும் கேளாதவனா9) 

சானதென்னை வாளால் வெட்டியதோ? குபேரன் கொடுத்திட்ட புஷ்பசவிமா 

னத்தின்மீது சேனையுடனே வடதிசைசோக்மேத்சென்றதோ?(இ.௫ எதைச் 

சேர்க்தது?)(௭௪-.)_-இச்செய்யுள் பலபிர இிகளி வில்லை. (௨௬௬௦) 

௭௧. தடக்இிரைப் பரவை யன்ன சக்கர !யூகம் புக்குக் 

இடந்து கண்ட துண்டோ காணொலி ?கேட்டி லாமோ 
தொடர்ந்துபோ யயோத்இ தள்னைக் இளை யொடுக் துணிய நாதி 
3நடந்ததெப் பொழுது வேள்வி *முடிக்ததே கரும ஈன்றே. 

(இ-ள்.) பெரியஅலைகளையுடைய சடலையொத்த சச்சரவியூகம்(நிகும்பலை 

யிதி)புகு். து டர்ததை (காமங்கள்) கண்டதுண்டோ? காணொலியைச் கேட்டி 

லோமோ?அயோத்தியைத் தொடர்ச்துசென்று (பரதனைச்)ச.ற்ற,த் தாருடனே 

துண்டாம்படி அழித் த (8£)மீண்டுவர்.த.து எப்போது? (8 தொடக்கய) வேள்வி 

eb Air sr? (உன்)செயல் சன்றாயிருச் தத! (௪ - று.) 

அதுமான் பிறகுதிப்புவகையால் இக். திரசித்தை இகழ்சன்றனனென்க. 

இடர்தது கண்டதுண்டோ காணொலீகேட்டிலாமோஎன் றது-உன துசேனைகள் 

, காணொலிசெய்யாமல் ஒலிய த்திருச்சவும், இங்குமறைக்து வேள்விசெய்வதை 

யும் சக்கரயூசம் சாவல்செய்ததையும் சண்டிட்டோமென்று குறிப்பித்தபடி. 

பி-ம்:--1ழபம். சகேட்டிலாயோ. 3கடக்தது. “முடித் ததே. (௨௬௬௧) 

௭௨. ஏந்தகன் ஞால மெல்லா மினிதுறைக் 1இயற்கை தாங்கும் 
பாந்தளிற் பெரிய திண்டோட் பரதனைப் பழியிற் தீர்ந்த 
வேக்தனைக் கண்டு நீரின் வில்வலக் காட்டி மீண்டு 

3போந்ததோ வுயிருல் கொண்டே *யாயினும் புதுமை யன்றே, 

(இ. - ள்.) (ஆதிசேஷன் முதலியவர்) தாங்குகன்2 அசன்ற பூமி 
யையெல்லாம் இணிதாகஉறையுமாறு ஈல்லியற்கையாற் பாதுசாச்னெற 

குற்றமற்ற வேர்தனாகி, ஆதிசேவனைச்சாட்டிலும்மிக்சத தோள்வலியையுடைய 

பரதனைக் கண்டு, 8 உன்னுடைய வில்வலிமையைகச்காட்டி உயிரையுங் 

கொண்டு மீண்டு வர். ;துண்டோ? ஆனாலும், (இது உன்விஷயத்திற்)பு துமை 
யன்று; (௪ - று.) 

பரதனுடன் பொருது வென்று உயிருடன்மீண்டு வரமுடியாதென்பது, 

கருத்து. ஆதிசேஷன் பூமியைத் தாங்குவதுபோலப் பரதன் தன்தோள்வலி 
யாற் பூமிமுழுவதையும் தரங்குவதனால் ₹பாச்தனிற்பெரிய திண்டோட்பர 
தன்'எனப்பட்டான். உறைக்து--உழறைய. பி-ம்:--1இவரத், இவரைத், 28ர்நம் 
வில்வலி, நீர்நும்மிகுவலி. 3போர்ததேயளவை யன்றே, 4 போனவை பொருச் 

திற்தன்றே. 
௭௩. 1௮ம்பாத் தமைக்த வல்விற் சம்பா னாவி வாக் 

உம்பருக் குதவி செய்த வொருவனுக் குதயஞ் செய்த 

தம்பியை முதல்வ ரான மூவர்க்கு நால்வ சான 
தம்பியைக் கண்டு நின்றன் *றனுவலங் காட்டிற் றுண்டோ. 

(௨௬௬௨)



௨௮௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(Q - or.) ஆகாயத்தே (போர்செய்யுமாறு) வந்த வலிய வில்லைக்கொ 

ண்ட சம்பராசரனுடைய உயிரைப் போக்கிச் தேவருக்கு உதவிபுரிந்த ஒப் 

பற்ற தசரதனுக்குப் பிறந்த குணபூர்ணனும் மு.தல்வரான மூவர்க்கு சாலா 

ம்வனுமான சத்துருகனொழ்வானைச் கண்டு உன்னுடைய வில்வலிமையைக் 

சாட்டினது உண்டோ? (௪. று.)--மூவரான முதல்வர் - இராமலட்சுமண 

பரதர். பி - ம்: 1அம்பியைந்து, அம்புயத்து.கேம்பியாம். 3சண்ட துண்டோ, 

4அவரொடுந்தாக்கனீ?ரோ, வலனொடுக் தாக்கினீரோ. (௨௬௬௩) 

௭௪. தியொத்த வயிர வாளி யுடலுறச் வெச்த சோரி 
- தாயத்தின் செவியி னூடும் வாயினுங் கேண்க ஸூடும் 
பாயப்போ யிலங்கை புக்கு வஞ்சனை 3பரப்பச் செய்யும் 
மாயப்போ ராற்ற லெல்லா மின்னொடு *மாளு மன்றே 

(இ- ள்.) (இலட்ச மணனுடைய) நெருப்பையொத்த உறுதியான ௮ம் 
புகள் உடம்பிற் பொருர்துவதனாலே சவர்.தஇரத்தம் உடம்பிலே காதின்வழி 

யாகவும் வாயின் வழியாகவும் சண்களின் வழியாகவும் பாய்ச் அசொண்டிருச் 

கையிலே போய் இலங்கையிலே புகுக்துகொண்டு ௨ஞ்சனையைப்பரப்புமாறு 

செய்கின்ற மாயப்போரின் வல்லமையெல்லாம் இன்றோடு முடிசஅ்இடும்; 

(எ - று.9)--அன்றே - தேற்றம், உன்னை இனிமாயஞ்செய்ய வொட்டாது 

இன்றைக்கே கொன்திடுவோமென்றபடி. பி - ம்:--1சாயத் தஞ். 2சண்கடா 

னும். 3பலவுஞ், பரப்பிச், 4முடியும், மடியும். (௨௬௬௪) 

௭௫. பாசமோ மலரின் மேலான் பெரும்படைக் கலமோ பண்டை 

ஈசனார் படையோ மாயோ னேமியோ யாதோ வின்னம் 
விசநீர் 1 விரும்பு கன், ரதற்குகாம் வெருவிச் சாலக் 
கூசினோம் போதும் போதும் கூற்றினார் குறுக வந்தார், 

(இ-ள்.) நாசபாசமோ, தாமரைமலரின்மீது வாழ்பவனாயெ பிரமதே 

வனுடைய பெரிய அ௮ஸ்திரமோ, பழமையான இலபிரானது ௮ஸ்.இரமோ, 

மாயைக்குரிய கடவுளான திருமாலினது சக்கரப்படையோ, இன்னும் 

யாதோ, நீர் (எங்கள்மீது) வீசுமாறு விரும்புகின் நீர்? ௮ந்தப்படைச்கு நாங்கள் 

அஞ்சி மிகவும் பின்வால்ளனோம்; (உம்முடைய திறமை) அமையும் அமையும்; 
ஈமனார் நெருங்கவர்து விட்டார்; (௪ - று.) 

கூசினோமென்றது-கூசவில்லையென்ற பொருளைச் குதிப்பிச்கும், கூற்றி 

ஞாசென்பது - இலட்சுமணனைச் குறிக்கு மென்றலுமாம். ஐகாரம் - விகற்பப் 

பொருளன. பி-ம்:--1விரும்புன் றததற்கு. 2நும்மை, (௨௧௬௫) 
௭௬. வரம்கணீ ருடைய வாறு மாயங்கள் வல்ல வாறும் 

பரங்கொள்]வா னவரித் றெய்வப் படைக்கலம் படைத்த வாறும் 
உங்களு நின்ற தன்றே யும்மைகா முயிரி னோடுஞ் 
3சரங்களைச் துணித்து மென்னக் கண்டது இறம்பி னோேமோ; 

(இ-9்.) நீங்கள் வரங்களைப் பெந்திருச்சனெ ற வகையும், மாயங்களில் 
வல்லதன்மையும்,பெருமையைச்சொண்ட தேவர்களிடத்தில் தெய்வப்படைச்



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௮௭ 

சலல்களைப் பெற்றுள்ள தன்மையும்,(உமத)தேசவலிமையும் நின் றதல்லவா? 

“உம்மை காம் உயிரோடு சரங்களைத் துணிப்போம்! என்று சொல்லியதில் 
மாறுபட்டுப் போனவரானோமோ? (௪ - று.) 

நீங்கள் வரம்முதவியவ sae) மிக்குள்ளோமென்று செருச்சவேண்டா: 

தவராமல் சாங்கள் சொல்லியபடி. உம்முடைய ரத்தைச் கொய்து உயிரை 

மாய்ப்போமென்றபடி, இணி, உயிரினோடுஞ் சரங்களைத் துணித்தும் என்ப 

தற்கு--நீ உயிரோடிருச்கையிற்றானே உன்சிரத்தைச் கொய்து தருவோ 

மென் றுமாம். பி-ம்:--1வான் வரிவிற். உரங்களோடுன்னியன்றோ. 3சரல்கொ 

எத்துணிர்ததன்ன துண்ட ௮. (௨௬௬௬) 

௭௭. விடந்துடிக் இன்ற கண்டத் தண்ணலும் விரிஞ்சன் மூனும் 
படந்துடிக் இன்ற நாகப் பாத்கடற் பள்ளி யானுஞ் 
சடக்துடிக் கலராய் வந்து தாக்கனுஞ் சாக றிண்ணம் 
இடந்துடிக் இன்ற தண்டே 1யிருத்திரோ வியம்பு வீரே. 

(இ-ள்.) விஷச்ததும்புன்ற சண்டத்தையுடைய பெருமானான சவ 

னும்,பிரமதேவனும்,(2 திப்)படமெடுசக்சன்ற ஆதிசேஷனிடசத்துத் இருப்பாத் 

, சடலிற் பள்ளிசொண்டுள்ளவனான திருமாலும், (தங்களுடைய)உடல் ஈடுவ் 

, காதவராய்வக்து (உம்மைத்) தாங்கனொலும்,(கீர்)சாவது திண்ணம்;(உங்களுக்கு) 

இடப்பக்கம் துடிக்ின்ற தன்றோ? (இவ்வாறு தீரிமித்தமும் உமச்குவரும்மர 
ணத்தைத் தெரிவிக்க £ர்) உபிருடணிருப்பீரோ2சொல்வீர்; (௪- து.)--௪டம்- 
உடல். பீ-ம்:--1என்னிருக்தெழுகலீரோ. (௨௧௬௪) 

௭௮.கொல்வனென் அுன்னைக் கானே 1குறிக்தொரு சூளுங் கொண்ட 
வில்லிவந் கருகு சார்க்துன் சேனையை முழுவும் விட்டி 
வேல்லை$ பொருவா யென்று விளிக்கின்றான் வரிவி னாணின் 
ஒல்லொலி யைய செய்யு மோமத்துக் 3குறுப்பொன் ரமோ. 

(இ-்.) கொல்வேனென்று சொல்லி உன்னைச் குதித்தே ஒருசபத 
மும் செய்துகொண்ட வில்லாளியான இலக்குமணன் வர்.து சமீபத்திற் சேர் 
ந்து உன்சேனையை முழுவதும் கொன்று, விரைவில் நீ பொருவாய்? என்று 
அழைக்கின்றான்: (அவனுடைய) கட்டமைக்த வில்லின் சாணியினின்று எழு 
ன்ற ஒல்லென்ற வொலியானது, ஐயனே! (8) செய்கன்ற வேள்விக்கு 
உறுப்பாவதொன்றோ? (௭ - று,) 

இந்திரசித்து செய்யும் வேள்வி அழிச்சப்பட்ட துபற்தி, *ஓல்லொலி 
யுறுப்பொன்றாமோ?” என்று இகழ்ச்சியாகச் கூறுகின்றான். பி-ம்:.1 ஏன் 

. ஜொருசபதங். வேல்ல£பொருவாய், வல்லை££வாவா,வல்லையேல்லவாவா. 3உறுப் 

புண்டாமோ. (௨௬௧௮) 

௭௯. மூவகை /யுலகுவ் காக்கு மு.தலவன் றம்பி பூசல் 
தேவர்கண் முனிவர் மற்றுத் திறத்திறக் அலகஞ் சேர்க்கார் 
யாவருக் காண நின்றா ரினியிதறை தாழ்ப்ப 2 தென்னோ 
சாவது சாத மன்றோ வென்றனன் றருமங் கோப்பான்.
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-(இ-ள்.9. மூவசையுலகக்களையும் .காச்ன்ற் முதற்கடவுளான திருமா 

லின் அமிசமான ஸ்ரீராமனுடைய தம்பி செய்யப்போகின்ற போரை, தேவர் 

். களும் இருடியரும் மற்றும் பலவேறுவகைப்பட்ட உலசத்திலுள்ளாரும் யாவ 

ரும் காதுப்பொருட்டு கானை தில்) வக் துநின்றார்சள்:இனி இறைப்பொழுதே 

னும் தாமதிப்பது ஏன்? (நீ) இறப்பது திண்ணமன்றோ?என்று அதிஞன், 
தருமத்தைக் சாச்சவச்தவனான அதுமான்) (எ-று) 

தருமத்தைநிலைகிறுச் து தற்பொருட்டு அவதரித்துள்ள ஸ்ரீராமனுக்கும் 

பெருர்துணையாயிருத்தல்பற்தி, அறநுமானை ₹தருமங்காப்பான்? என்றது. 

பி-ம்:-1வினையினின் ற முழுமு த.ற்றலைவர்முன்னாத். என்னே, 3போல்வான். 

௮௦.--அதுகேட்ட இந்திரசித்து மறுமாற்றங்கூறத் தோடங்கதல். 

அன்னவா சங்கள் கேளா வனலுயிர்த் 1தலங்கற் பொற்றோள் 
. மின்னகு பகுவா யூடு 3வெயிலுக ஈகைபோய் வீங்க 
முன்னசே வகச்இம்-மாற்ற மொழிகின்தீர் மொழிக்க மாற்றம் - 
என்னதோ 4*நீயிரென்னை யிகழ்ச்தகென் நினைய சொன்னான். 

(இ-ள்.) அர்தவார்த்தைகளைக்கேட்டு, செருப்பெழப் பெருமச்செதி 

ந்து, மாலையையணிச்ச பொன்தோளையுடைய இக்திர௫த்து,--ஒளிவிளங்கு 

இன்ற பிளவுபட்டவாயிலிருர்து வெம்மைவெளிப்படவும், வெகுளிச் ரறிப் | 

பென்பது மிகுதியாகத் தோன்றவும், (என்) முன்னேவச்து இவ்வாறான வா 

ர்த்தையைச் . சொல்லுஇன் நீர்: மீர் என்னைஇகழ்க்ததாகி சொன்னசொல் 

என்னபொருளுள்ளதோ! என்றுசொல்லிப் பின்வருமாறு கூறலானான்) 

(எ-று.)__இச் இரசித்து கூறுவசனை மேல்ஐர் துகவிகளிற் காண்க. 

அலங்கல்பொற்றோள் - இச் இர9த்துக்கு, அன்மொழித்தொகை: இனி, 

இச்.இரசித்துஎன எழுவாய்வருவித்து, பொற்றொளோடு வெயிலுக, மின் 

னகுபகுவாயூடு ஈசையபோய்லீங்க என்றுஇயைத்து, பொற்?ரோஸின் ஆபரண 

சாச்திசீசுவதையும் வாயில வெகுளிச்சிரிப்பு மிசவருவதனையும் இத்தொ 

டர்கள்குறிச்குமென்றலும் ஒன்று, வலியற்றசரசெரல்லிய மாற்றம் பொரு 

ளுள்ளதன் றென்பான் :மொழிச் தமாற்றம் என்னதோ நீயிரென்னையிகழ்ச் 

தீது? என்றான். பி-ம்:---1அலல்கற்றோளான். 2சகையுகவெயில்போய்வீங்க, 
3ஆற்றலின்மொழிக்தவாறே, ஆற்றலான்மொழிர்தவாறது. 4நீங்கள்.'முன்னம் 

வச் திரச்தமாற்ற மாற்றலன்மொழிச் தவாஜே?என்று ஒருபிர.தியில்மூன்றாமடி. 

அகட துமழதல் ஐந்துகவிக-டந்திரசித்து அநுமன்ழதலியோரமை 

இகழ்ந்துகூறுதலைத் தேரிவிக்தம். 

கண்டேன் தோறும் பட்டு முடிந்தநீர் முறையிற் நீர்க்து 
மீண்டபோ ததனை யெல்லா 1மறத்திரோ விளிதல் சன்று, 
௭ைண்டவா வென்னா நின்றீ ரித்தனை பேரும் பட்டு 
மாண்டபோ தயிர3தம் By மருந்து*வைச் தனிரோ 3மான. 

ஆறுசவிகள் - ஒருதொடர். 

(@ - ள்.) பெருமைபாராட்பெவனே!. நேர்ச்த யு,ச்தந்தோறும். இறச் 

ன் 

தொழிக்த நீங்கள்(இறர் தவர் உயிர்பெறுவஇில்லைஎன் ற) முறைமையினின்று -



காண்டம் ௨௬-- நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௮௯ 

நீம் உயிரைமீளப்பெற்றபோது அச்தச்சாவுநேர்ர்ததையெல்லாம் மறக்.து 

 விடுன்றீரோ? இறத்தலைவிரும்பி, *கெருங்சவா”என்று அழையாகின்தீர்: நீங் 

கள் இத்தனைபேரும் உயிரொழிச்துஇறச்சபோது உயிரைத்தரவல்ல மருந்தை 
வைத்துச்கொண்டிருக்கன் நீர்களோ? (௪-று:)--பி-ம்:--1மறத்திரே. உண்ட 

வொட்டென்னாகின் தீ ரித்தனைவீருமின்னும், ஈண்டவொட்டென்னாகின்றா 

யித்தனைவீருமின்னம். 3தக்.துய்யும். 4வைத்தனையோ. 5மீண்டு... (௨௯௬௭௪௧) 

௮௨. இலக்குவ னாக மற்றை யிராமனே யாக 1லீண்டு 
விலக்குவ செல்லாம் வர். 3விலக்குக 3குரங்கு வெள்ளங் 
குலக்குல மாக மாளுல் கொத்றமு மனிதர் கொள்ளு 
௮லக்கணு “முனிவர் தாமு மமரருங் காண்ப 3ரன்றேற, 

(இ-ள்.) இலச்குவ னாகட்டும்: (௮ன்தி), மற்றையோனான இராமனே 

யாகட்டு::: இவ்விடத்து (எம்முடையவலிமையை) விலச்குவோரெல்லாம் 

aig விலக்கட்டும்; குரல் ன்வெள்ளக்சகணக்கானசேனை கூட்டங்கூட்டமாக 

மாள்வதனால்(யான் அடையும்)வெற்றியையும்,மணிதராகயஇராமலட்சுமணர் 

அடையும்வருத்தத்தையும், முனிவர்களஞம் அமரரும் காணப்போ௫ன்றார்: 

(எ- து.)--அன்றே - தேற்றம். பி-ம்:--1மீண்டு. 3விலக்குறச், விலக்கினுல். 

பூர மூரல் இன்,குரக்டன். *முனிவர்தம். மோடமரரும். 3இன்றே. (௨௬௭௨) 

் அ௩.பானுடை வில்லு மென்பொற் றோள்களு மிருக்க வின்னம் 
ஊணுடை யுயிர்க ஸியாவு. மு.ப்புமோ வொளிப்.9 லாமற் 
கூனுடைக் குரக்கி னோடு மனிதரைக் கொன்று 2சென்றவ் 
3வேரனினுக் 4தொடர்ந்துங் கொல்வன் மருக்தினு முய்ப மாட்டீர், 

(இ-ள்.) யான்கொண்டுள்ள வில்லும் என்னுடைய ௮ழயெதோள்களும் 

இருக்கையில், இன்னமும் சரீ ரத்தைப்படைத்த பிராணிசளெல்லாம் ஒளிக்து 

கொள்ளுதல்செய்யாமல் [ஓனி*் துகொள்ளாவிட்டால்] உயிருப்யுமோ?கூனலை 

யுடையகுரங்குடனே மனிதரைச் சொன்றுபோய் அக் தவானத்திலும்தொடர் 

க்து (அங்குள்ளாரையும்) கொல்வேன்: (இப்போது இறச்தால் கவிர்) மருக் இ 

னாலும் பிழைச்கமாட்டீர்: (எ - .௮.)--*ஓஸீப்பிலரமல்?என்ற தொடரை 

(கொன்று"என்பதனோடு இயைத்து உரைத்தலுக் தகும். பி-ம்:-1உய்யுமேகமு 

துண்ணா வே, உய்யுமேயுயிருணா வே. 3கின்ற. 3௮ாணிலுச், வாணிடைச். தொ 
டா்ந்துசொள்வென்,  . (௨௧௪௩) 

௮௪. வேட்கின்ற வேள்வி "யின்று பிழைத்தது.39வென்றோ மென்று 
கேட்கன்ற வீர மெல்லக் 3கிளத்துவீர் இளத்தல் வேண்டா 
தாழ்க்கன்ற இல்லை *யும்மைக் தனித்தனித் தலைகள் 5பாறச் 

௮4... சூழ்க்கின்ற 6விர மென்கைச் சாங்களாய்த் தோன்று மன்றே. 
(இ-ள்.) (கான்)செய்கன்ற வேள்வியானது இன்று (முத்றாமல்) தவதி 

விட்ட து: (இச் தச்காரணத்தைக்கொண்டு), சயித்தோமென்றுகருதிக் கேட்கப் 

படுன்ற வீரவாதமெல்லாஞ் சொல்லுபவர்களே! (௮க்கனம்) சொல்லவே 

ண்டா; தாமதியாமல் உம்மைத் தணித்தணியே தலைகள் துமாறு ஆராய்ச் 

திசெய்யவல்ல வீரத்தன்டை ஏன்கையிலுள்ள அம்புகளாய்ச் தோன்றும்; 
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௨௯௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(எ-து.3--அன்றே-தேற்றம். பி - ம்:--1அன்றோ. 2வேறுமின்று, களத் துதல் 

இள த்தலம்மா, ளெர்ததுளெத்தலம்மா, *நும்மை, 59ந்தச். 8விதியார்செய்கை ௪ 

் தொடங்குமின்றுணிர்ச செல்லாம். (௨௬௭௪௪) 

௮௫. மற்றெலா நம்மைப் போல வாயினாற் சொல்ல மாட்டேன் 
வெற்றிதா 1னிரண்டுக் தந்தீர் விளைவது வெல்லற் கொல்லா 
3உற்றுதா ருத்த காலச் தொருமுறை யெதிரே நிற்கக் 
கற்றிரோ வின்ன மாண்டு இடத்திரோ கடத்தி ரோதான். 

(இ-ள்.) (இணி), நும்மைப்போல எல்லாம் வாயினாற் சொல்லமாட் 

டேன்: இரண்டுமூறையும் எனக்கே வெற்றியைத் தர்.£ர்: விரைவதால் வெல் 

லுதற்கு முடியாது: சான் (போருக்கு)நின்று கோபித்தசாலத்தில் (இன்னம்) 

ஒருமுறை என்னெ ிரேகிற்கச் கற்றுக்கொண்டிரோ? இன்னமும் மாண்டு 
டெச்சப்போடுன் நீ?ரா? ஐடவிடப்போடன் நீரோ? (௪-று.) --தான்-௮சை. 

இருமுறை வெற்திதர்தது-சாசபாசம் விடுத்தபோதும், பிரமாத்திரம்விடுத்த 

போதும் என்சு. பி-ம்:-1 மூன்றும். விளைவ து.விளம்பவீவர், விரைவதூவெல்ல 

தீசெல்லாம். 3முற்று, /ஈடத்திரோதான். (௨௧௭௫) 

௮௬.--டுர்திரசித்து யுத்தசன்னத்தனுதல். ஆ, 

நின்மின்க ணின்மி னென்னா கெருப்பெழ விழித்து சீண்ட 1) 
1மின்மின்கொள் கவச மிட்டான் வீக்னொான் நூணி வீரப் [வில் : 

. பொன்மின்கொள் கோதை கையிற் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் / 
* என்மின்கொாள் வயிரத் இண்டே ரேறினா னெறிந்தா னாணி.. 

. (இ-ள்.) 'கில்லுங்கள், கில்லுங்கள்"என் று சொல்லி, (இர் திரசத்.த),-- 

நெருப்புட்பொறி பறச்ச விழித்து நீண்ட [கிலைத் துள்ள] மின்னலைப்போல் 

ஒளிவிடுன்ற கவசத்தை (உடலிற்) பூண்டு, தூணியைத் தோளிற்சட்டி, வீரத் 

திற்குஅ.திகுதியான பொன்னினாத் செய்து ஒளிவிடன்ற விரலுறையைச் 

கையிற் பூட்டினவஞய்,போர்வில்லைக் தால், குரியன்போல் ஒளிவிடுஇன்ற 

வயிரத் திண்டேரிலேதி, வில்சாணியை யெஜிக்தான்; (எ-று) எல்- சூரி 

யன். மின்கொள்ளுதல் - ஒளிவிடுதல். பி-ம்:--7வில். ் (௨௬௪௬) 

அ௭.--டுந்திரசித்து சங்கத்துவானஜ் செய்தல். 

ஊஇனஞான் சங்கம் வானத் தொண்டொடி மகளி ரொண்கண் 

மோதினார் கணத்தின் முன்னே முழுவது 1முருக்கி முற்றக் 

கானா னென்ன வானோர் கலங்கினார் கயிலை யானும் 
Cur Bes ga 3மின்னு புகுந்தது பெரும்போ சென்றார். 

(இ-ள்.) சல்கத்தை(வாயில் வைத்து) ஊ.இஞன்;சணத்தித்குமுன்னே” 
[கூண காலத் இிற்குள்ளே] முழுவதும் அழித்து மிச்சமின்திப் பொருதா 

னென்றே கருதி, வானோர் கலங்கினார்கள்; வானத்துள்ள ஒள்ளிய: தொடியை 

யணிந்த மகளிர் ஒள்ளிய சண்ணின்மீது மோதிக்கொண்டார்கள் : கயிலையில் 
் ஒிப்பவனான சவெபெருமானும் தாமரை மலரில் வாழ்பவனாகய பிரமதேவ : 

னும் *இன்று பெரும்போர் புகுந்தது? என்றனர்? (௭ - று.)--*தமக்குவிருப்ப.
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மில்லா தசெயல், கிசழ்வதைக் சண்ணாற்பார்க்சநேருமே!? என்றுவானமகளிர் 

! கண்ணின்மீது மோதிக்சொண்டனர், பி-ம்:--1முருங்கமு.த்திச், ஒருங்கமுத் 

24, முருகமுற்றிச். வல்லே. (௨௬௭௭௪) ' 

௮௮--ழன்னர்கீகலங்கன வானவர் பீன்புதேறி 

இந்திரசித்து இறப்பானேன்று மகிழ்தல். 

இஜழைத்தபே ரியாகர் தானே யாஞ்!செய்த த.வதஇ னாலே 
பிழைத்தது 2பிழைக்த லாலே யிவனினிப் பிழைக்க லாந்றான் 
3அமைத்தது விதியே *யாகு மிலக்குவ னம்பி னலே 
உழைப்பது காண்கின் ரோமென் 6ஹோங்கினா ரும்ப செல்லாம். 

(இ-ள்.) (இக்திரசிச் த)செய்யத்தொடல்யெ பெரிய யாகமானது யாஞ் 
செய்த தவ.த்தினாலே (மு.ற்துறாமல்) பிழைபட்டு விட்டது; (அவ்வாறு) பிழை 
பட்டதனால் இவ்விர்திரசித் து இனிப்பிழைக்ச மாட்டான்;( இவனைப்)போர்க்கு 
அழைத்தது விதியின் செயலேதான்: இலக்குவன் அம்பினாலே (இவ்விக்திர 
சித்த) வருக்தப்போவதைப் பார்ச்சப்போகன்றோமென்று சேவர்களெல்லாம் 
மனத்தி லூக்கங்கொண்டு சர்க் தார்கள்; (௪-ு.) பீ-ம்:--1செய்மா.2பிழைத்த 

தேனும்வானரம் பிழைச்சலாற்றா, பிழைத் லாலே. . . ஆற்றாது. 3அழைத்தது 
வி௫வே. *கொல்லென் றஞ்சினாரம்பினோரும், கொல்லென் றஞ்சனா ம்பினோ 

5 டம். உழைத்தது. 6வணஙக்்இனார். (2௬௪௮) 
௮௯---தாங்குக: டஇந்திரசித்தினுடையவில்லின் நாணொவிகேட்டதும் 

நிலைகேட்டேோடுதல். ச 
காண்டொழி லோசை வீ௫ச் செவிதெொறு கடத்த லோடும் 
/ஆண்டொழின் மறந்து கையி னடுக்யெ மானுங் கல்லும் 
மீண்டன மறிந்து சோர விழுஃ கன 3விழுக்த மெய்யே 
மாண்டன 4*மென்றே யுன்னி 5யிரி*தன 6சூரங்கின் மாலை. 
(இ-ள்.) நாணைத்தெதித்தலாகய தொழிலினாலே (தோன்றிய) ஓசை, 

பரர்து (தம்முடைய) காதுகள்தோதறும் படுதலும், (தம்முடைய) பராக்கர 
மச் செயலை மறந்து, கையிலே வரிசையாகச் கொண்டிருந்த மரமும் கல்லும் 
(போர்க்கு௨தவாமல்) மடங்இ(ப் பூமியிற்) சோர்ச் துவிழ, (தகோமும் போரினின் 
௮)மீண்டனவாய்ச் £ழ் வீழ்ச் தன 7(அங்வனம்)விழுக் தவையான குரங்குகளின் 
வரிசைகள் மெய்யாகவே மாண்டுவிட்டோமென்று நினைத்து நிலை கெட்டோ 
டன; (எ-.று.) இங்கனம் நிலைகெட்டோடியவர் சேனாபதியரல்லாத 
மற்றை வான்ர ரென்பது அடுத்த சவியால் விளங்கும், 19- ம:--1ஆண் 
டொழிலுடனே. 2மீண்டென. 3வீஜமேன்மேல், விழுர்தமெய்ம்மை.1என வே. 

அ.5இரிர்தத. 6சவியின். 1மாண்டொழில்என்றும்.பிரிச்சலாம், (௨௬௭௧௯) 
௯௦௨--அநுமான் ஒந மலையைக்்கோண்டூ போர க்கு நிற்றல், 
படைப்பெருக் தலைவர் நின்றா ரல்லவ ரிறுதி பதறும்: 
அடைப்பருங் காலக் காற்றா OID ON gr Ds கீறிப் 
புடை த்இரிக் தோடும் வேலைப் புவலென விரிய ஓதறா [டான். 
கடைத்தபே ரனுடி னாண்டோர் நெடுக்கரி ழித்துக கொண்
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(இ-எ்.): படையிலே பெரு்மபெற்ற சேனாபதியாகவுள்ளவர் தவிர 

மற்றையோர், சாசத்தை யுண்டாக்சவல்ல தாங்கமுடியாத புகார்தகாலத்துக் ௪ 

காற்தினாலே தால்கும் வல்லமையற்றதாகி(த் தன்சரையைவிட்டு) மீதிப் பச் 

கங்சனிளெல்லாம் நிலைகெட்டுதடுகின்ற கடல்நீர்போல் கிலைகெட்டோடத் 

தொடங்னர்கள் : (போர்க்கு) நேர்ந்த பெருமைபெற்த அதுமான், அங்கே 

ஒரு பெரிய கிரியைப் பூமியினணின்று பேர்த்து எடுத்துச் கொண்டான்) 

(ஏ- ௮.) பீ-ம:--1ஆற்றலவாகிக். உேடைத்திரிந்து. | (௨௯௬௮0) 

௯௧.--டுந்திரசித்தின் வீரவாதம். 

நில்லடா நில்லு நில்லு நீயடா வாச பேக் 
கல்லெடா நின்ற 3தென்னே போர்க்களக் தமரர் காணக் 
கொல்லலா *மென்றோ நன்று குரங்கென்றுத் கூடு மன்றே 
5தல்லைபோர் வாவா வென்றா னமனுக்கு கமனாய் நின்னான். 

(இ- ள்.) (அப்போது அதுகண்ட) யமனுச்கும் யமனாய் கின்றவனான 

இச் திரசத்து.--(அர்.த ௮நுமானை நோக்க), (நில் அடா!நில்லு, கில்லு; அடா! 

& விசேஷவார்த்தைகளைப் பேசிக்கொண்டு கல்லை யெடுத்துச்கொண்டு 

நிற்பது என்ன காரணம்பற்கி? போர்க்களத்திலே தேவர் காணும்படி: (என் 

னைச்) கொல்லலாமென்றுகருதியோ £? (உன் செயல்) சன்றாயுள்ளது; குரல் ,, ர 
கசென்பதனால் (இந்தச் சரபலம்) பொருச்தியதே: (8) ஈல்லவன்தான்: போரு 

க்கு வருவாய், வருவாய் என்றான்; - (௭- று.) பி-ம்:--1நீயெடா. 2அடா 

* நின்ற. 3என்னைப். 4என்றேமுன்னி, என்றே நின்று. 5மல்லையேபொர. 0 

௯௨---அப்போது தேவர்க் நடுங்ததல். 

வில்லெடுத் துருத்து நின்ற வீரருள் வீர னேரே 
கல்லெடுச் தெறிய 1வக.த வனுமனைக் கண்ணி னோக்கி 
மல்லெடுச் 3துயர்க்த 3தோளாற் கென்கொலோ 4வலிய தென்னாச் 
சொல்லெடுக் தமார் சொன்னார் தாதையுக் துணுக்க மூற்முன். 

(இ-ள்.) வில்லை யெடுத்துச் சோபித்துநின்ற வீரருள் வீரனான இச் 

இர9த்துக்கு நேரே கல்லையெடுத்துஎறியவந்த அறுமானைச் சண்களால் 'கோச்ட, (வலிமையோடு ஓங்கிரின்ற தோளையுடைய இக்தஅநுமானுச்கு மன 

வுற,தி என்கொலோ?”என்று சொல்லையெடுச்து அமார் சொன்னார்கள்: (அது 

மானுடைய) தந்தையும் மனாடுச்சமடைச்தான்) (எ - து)---பி.ற்:1கின் ஐ. 

2அமைக் த. 3தோளார்க்கு, ta Gag. 6௧௮௨) 

௯௩---அநுமான் வீசிய மலையைக் கண்ட அரக்கர் நடுங்குதல். 

வினைன் வயிரக் "குன்றம் வெம்பொறிக் குலங்கள் விண்ணின் :! 
சையி ஸிமிர்ந்து செல்ல வாயிர முருவொன் முகப் 

பூனை 3பிளப்பி தென்னா வருமதன் புரிவை கோக்கிச் 

கூ வுலக மெல்லாக் குலைநததவ் வாக்கர் கூட்டம். 

(இ-எ்.) (அதுமான்) உறுதியுள்ள gis மலையை, வானத்திலும் தச் 
இலும் கொடிய தீப்பொறிக்குலங்கள் பரந்து செல்ல வீசினான்; வெவ்வே
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ராசவுள்ள ஆயிரம் உருவம் ஒன்றாகச் சேரப் பூெதாகும் இது என்னுமாறு 

வருன்ற அச்தமலைபின்' செயலைப் பார்த்து, உலகமெல்லாம் அஞ்சின; 

அந்த அரக்கர் கூட்டமும் நிலை குலைந்தது; (எ - று.) பிளப்பு என்றதனால் 

வெவ்வாறான மலையென்பது பெறப்படும்; ஆயிரம் மலைகளை ஒன்றாகச் சேர் 

த்து இயற்தினாற் போன்ற, அதுமானெதிச்த அம்மலையென்சு. பி - ம்:-- 

1குன்றைவெதி. 2உருமொன்றாச.3பிழம்பினென்ன,பிழம்பிதென்ன,(௨௧௮௩) 

௯௪.--அல்மலையை டுந்திரசித்து தூளாக்கி வீழ்த்தல். 

குண்டல கெடுவில் வீச மேருவிற் குவிர்த தோளான் 
௮ண்டமுங் குலுங்க வார்த்து பாருதி யசனி யஞ்ச 
விண்டலத் தெறிந்த குன்றம் வெறுந்தூக ளாகி வீழக் 
3கண்டன னெய்த தன்மை கண்டில ரிமைப்பில் கண்ணார். 

(இ-ள்.) (தண்) குண்டலம் பேரொளியை வீ9ச்சொண்டிருச்ச, மே 

ருவைப்போலச் குவிர்த தோளையுடையவனான இக்திரசித்த,---அண்டமுல் 

குலுங்கும்படி ஆரவாரித் து,அநுமான் இடியும் அஞ்சும்படி விண் தலத் திலே 

யெதிர்த குன்றம் வெறுக் துகளாக வீழச் செய்தான்: இமைத்தலில்லாதகண் 

ணையுடைய தேவர்களும், அவன் எய்த செயலைக் சண்டாரில்லை; (௪-று.)--- 

அநுமான் மலையை வீசிய மாத்திரத்தில் வெகு விரைவில் அம்பை யெய்து 

- பொடியாக? வீழ்த்தினன் இர்.இிரசத்தென்க.!9-ம்:--1ஆர்த்த. 2ஆக்கி, 3சண் 

டனர். (௨௬௮௪) 

௯௫.-- அநுமானை அம்பேய்து இந்திரசித்து துன்புறுத்துதல். - 
Lot Oey a குன்றம் வாங்கி மறுகுவான் 1மார்பித் மோளில் 

கோறரு காலிற் கையிற் கழுத்தனி லுதலிற் கண்ணின் 
ஏறின வென்ப மன்னோ 3வெரிமுகக் கடவுள் வெம்மை 
சிறிய பகழி மாரி தீக்கடு விடத்இற் ஜோய்க்த. 

(இ-ள்.) வேறொரு குன்றத்தை யெடுத்துச் சுழல்பவனான அதுமா 

னுடைய மார்பின்மீதும் தோளின்மீதும் காற்றைப்போற் செல்லவல்ல 

சாலின்மீதும் கையின்மீதும் கழுத்தின்மீதும் நுதலின்மீதும் சண்களின் 

மீதும், தீய கொடியவிடத்திற் படிர்தனவாய் எரியைமுகத் இிற்கொண்டு 

தெய்வத்தன்மைவாய்ச். து வெம்மையோடு சதி வருகன் மனவான (இச் திர௫த் 

தின்) அம்புகளின் மழைகள் ஏதின; (௪ - ற)--என்ப, மன்னோ - ௮சைகள். 

பி-ம்:--1வயிரமார்பிற், கோறுறு. 3எரிமுதற். (௨௯௮௫) 

௯௬.--அம்பினுலடிபட்ட அநுமானுடைய தோற்றம், 

வெதிரொகத்த சிகரக் 1குன் றின் மருங்குற விளக்க லாலும் 
எதிசொத்த விருளைச் 28 8) யெழுகின்ற வியற்கை யாலும் 
கஇரொத்த பகழிக் கற்றை கதிரொளி காட்ட லாலும் 
உரத்தின் செம்மை யாலு முதஇக்கின்ற கதிரோ ஜொத்தான். 

(இ-ள்.) மூங்கில் பொருக்திய சகரத்தோடுகூடிய மலையிலே பச்சக் 

திலே விளங்குவசாலும், (தன்னுடலொளியால்) எ .திரிற்பொருக்கிய இரு
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ளைப் போக்கித் சோன்றுகன் ற தன்மையாலும், சதிரையொத்த அம்புத் 
தொகுதி கஇிர்சளினொளியைச் காட்டுதலாலும், உதிரத்தாற் றோன்றிய 
செம்மைகிறத்தாலும்,(அறநுமான்),--உதிக்ன்.ற சூரியனை யொத்தான்)(௪-று.) 
இரிகூடாசலத்து மருல்கில் தோன்றும் அறுமாறுக்குச் சூரியனுவமை: தந்தறி 
ப்பேற்றவணி.மலையைக்கொண்டு அதன் மருங்குத் தோன்றுவதால், *குன் 
தின்மரும் குறவிளக்கலாலும்? என்றாரெனினுமாம். பி-ம்:--1குன் ஐம், 2£தி. 
கரவொலி, சரனொளி. (௨௬௮௬) 

௯௭.--அநுமான் அயாவே, அங்கதன் முதவீயோநம், சுக$ரீவனும்வா, 

. டர்திரரித்து கூறத் தோடங்ததல். 

ஆயவ னயர்க லோடு மகங்கதன் முதல்வ சானோர் 

காய்னெர் இருகி வர்து 7கலந்தனர் கதிரோன் பெற்ற 
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தியவ னைவரை கோக்கக் கனலெனச் னெத்துச் சொன்னான், 

(இ -ள்.)௮ச்த அமான் (இக்இரரித்து எய்த அம்புமழைகளால்) 
அயர்ர் தவளவில், ௮ங்ககன் முதலோர் காயவல்ல சனெத்தோடுமாறுபட்டு 

வர்த (அங்குச்)சேர்ச் தார்கள்: சூரியன் பெற்ற பரிசு த்தகுணமுள்ள சுக்ரீவ 

னும் (அங்கு) வக்து தோன் தினான்; தோன்றக்கண்டு, தியவனான 9s RASS, 

-gaancrreoriurt $5 sao Curae Hoos gCor கூறலானான்);(௪-.று.) 

--அதனைமேலேகாண்க. பி-2:--1சலச் துள்ளார் தம்மைச்காணா, £யிர்கணின் 

மினின்மினிருமுறைநெடியவாணிழ், போயவனெக்சே நின்றா ளனென்றனன் 

பொருள்செயா தான்”என் ற இர்தப்பாடத் திற்கு, இருமுறைநெடியவானிற்போ 
யவன்-(காசபாசத்தாற் கட்டுண்டபோதம் பிரமாத்திரம் விடுத்தபோதுமாக) 
இருமுறைஉயிர் நீல்கிச் சுவர்ச்சஞ் சேர்ச்த இலட்சுமண னென்க. 3௮வனை. 0 

_ ,அ-டுர்திரசித்து இலக்குமணனைத் தனகத& காட்டக் கூறுதல். 

1வெம்பின 2செருவின் வந்து மேவினும் வெகுண்டு யர் 

தும்பியைத் தொடர்வ தல்லாற் சூரல்னேச் 29தாடர்வ தண்டோ 
அம்பினை மாட்டி யென்னே சிறிதுபோ ராற்ற வல்லான் 

் தம்பியைக் காட்டிக் தாரீர் சாதிரோ 4௪சலத்தி னென்றான். 

(இ-ள்.)*கோபித்துச் செய்யும் போரிலே வந்து எதிர்த்து நின்றாலும், 
சங்கமானது சினங்கொண்டு யானைபைக் தொடருமே யல்லாமல் ora 
இனைச் தொடர்வது உண்டோ? (நும்மீது) அம்பைச் செலுத்தி என்ன 
பயன்? [உம்மை என்னம்பினாம் கொல்வதால் எனக்குப் புசகமுண்டாகா 
தென் றபடி ]; கோபத்தினால் சாகப் போகின் நீரோ 2 (என்னுடன்) .சதிது 

போசைச் செய்ய வல்லவனாயெ (இராமன்) தம்பியைக் காட்டிச் கொடுங்கள்? 
என்று கூதினான்,!இ௫் தரத் த); (எ-று) -பி-ம்:--7வெம்பினர்.2பின்னு மே 
ன்மேத்சேறலும். 3சுளிவதுண்டோ. *௪வத் இன். (௨௬௮௮)



a 

காண்டம் ௨௬--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௯௫ 

௯௯,--டுதுவும் அது. 
அனுமனைக் கண்டி. லீரோ வவனிலும் வலிய ரோவென் 
1தனுவுள தன்றோ தோளி னவ்வலி தவிர்த்த தண்டோ 
2 இனு3முனை நீர லீரோ வெவ்வலி யிட்டி வந்தீர் 
மனிதரைக் காட்டி அத்த £மலைதொறும் வழிக்கொ ளீரே. 

இதுவும் அடுத்த சவியும்-குளகம். 

(@ - or.) அறுமானைப் பார்த் தீரில்லையோ 2 அவ்வநுமானைக் காட்டிலும் 

(8ீம்கள்) வவிமையுடையவர்களோ? என்னுடைய வில் உள்ளதன்றோ 2 

(என்) தோளின் அவ்வலி நீங்கிற்றுண்டோ ? இன்னும் முன்னேயிருச் த 

நீங்களே யல்லீ ரோ? (இப்போது) வெவ்வியவலிமையைச் சம்பாஇத்துச் 

கொண்டு வந்தீரோ 2 மணிதனைச் காட்டிவிட்டு நும்முடைய மலைதொறும் 

வழிக்கொள்சக [சென்றி]; (௭ - று.) 

இனுமுனைநீரலீரோ - முன்னம் பல முறைகளில் £ங்கள் என்னால் " 

அடிபட்டவரல்லீ 2ரா 2 என்றபடி. வெவ்வலியீட்டி வச்£ர் என்பதன் பின் 

னும் ஓகாரஞ் சேர்த்துப் பொருளுரைக்க. பி-ம்:--1 தனுவலமின்றோ தோளு 

மவையல. 2இணி. 3முனநீர். 4 மலையிடை. (௨௬௮௯) 

௪௦௦.--டுந்தி ரசித்தின்மீது மாம்ழதவியனவீசிய வானரங்கள் 

அவனுல் வவிமையோய்தல். 

என்றுரைக் இளவ றன்மே லெழுகன்த விபற்கை கோக்க 
குன்றமு மாமும் 1விசிக் குறுகனார் 3குழாங்க டோறுஞ் 
சென்றன பகழி மாரி மேருவை யுருவித் தீர்வ 
ஒன்றல கோடி கோடி *யுளைக்தன 5வலியு மோய்ந்த. 

(Q - or.) cory (Qs RAS H) சொல்லி, இளையபெருமாள்மீது எழு 

இன்ற செயலைப்பார்த்து, (வானரர்கள்) குன்றங்களையும் மரங்களையும் 

வீசிச் கட்டினார்கள்; (அவ்வானரக்) கூட்டங்கடோறும் மேருவையும் உரு 

வியே தீர்வனவாகிய பகழி மழை ஒன்றல்லாமற் பல கோடிச்சணக்காசச் 

சென்றன: (அ௮ம்மழைகளினால் வானரங்கள்) வருச். இினவாய், (தம்) வலிமை 

யையும் இழக்தன; (எ-து.) பீ-ம்:--1சல்லும் வீ. 3குழால்களோடும். 3செ 

ன்றனன். 4நுழைர்தன. 5வவியினுய்த்தான், வலியுமோய்ச்தார். (௨௬௯0) 

௧௦௧.--விபிஷணன் சோல்ல, டந்திரசித்துப்ள விடத்துக்தவந்து 

° @truGugurss Gurkha taps. 

படுன்ற தன்றோ 1வுன்றன் பெரும்படை பகழி மாரி 
விடுகின்ற தன்றோ வென்றி யாக்கனாங் காள மேக a 
இடுகின்ற வேள்வி மாண்ட இனியவன் பிழைப்பு ரூமே 
முடுகென்ரு னாக்கன் றம்பி ஈம்பியுஞ் சென்று. மூண்டான். 

(இ-ள்.) (அப்போது) இராவணனுடைய தம்பியாகிய விபீஷணன், 

(இலட்சுமணனை கோக), “உன்னுடைய பெரிய வானரசேணை இறச் அபடு 

கன் றதன்றோ: ? வெற்திபொருக்திய அரச்சனாயெ காளமேசம் பசழிமாரியை
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விடுகின்ற சன்றோ2? (பலி)இடப்படுகன்ற வேள்வி ஒழிக்திட்டது: இனி 

௮க்த இக்திரரத்து (உயிர்) பிழைத்துப்போசாதபடி விரைவாயென்றான் : 

இளையபெருமாளும் (இக்திரசத்அ இருச்குமிடத் துச்) சென்று (போரில்) 

மூண்டான்; (௭- று.) பி-ம்;--1மத்துன், முத்றுன். 3௮டுகன் 0. (௨௯௯௧). 

வேற. + 

௧௦௨.--இலடீ்சுமணன் அநுமான் வேண்டுகோளின்படி 

அவன்தோளின்மீது ஏறுதல். 

வந்தானெடுக் தகைமாருஇ மயல்காமுக மலர்த்தான் 

எந்தாய்கடி. தேறாுயென தஇருதோண்மிசை யென்ருன் 
1அக்தாகவென் றுவர்தையனு மமைவாயின னிமையோர் 
சிந்தாகுலங் கேளைந்கானென கெடுஞ்சாரிகை இரிக்தான். . 

(இ-ள்.) செடுங்குணமுள்ள மாருஇ மயங்காமல்[அயர்வுநீல்இ]வக் துமுகம் . 

மலர்ச்து, “எந்தாய்! எனது இரண்? தோளின்மீது கடிது ஏறுவாய்! என்று : 

வேண்டினான்; ௮வனும் ௮ப்படியேயென்று உவந்து உடன்பட்டான் ;*இமை 

யோருடைய௫ர் தாகுலத்சை (இவன்) போக்கிவிட்டான்” என்று(கண்டோர்) 

கருதும்படிநெடுஞ்சாரிகை இரிபவனானான், (அநுமான்); (௪-ு.)---அ.நுமான் 

சாரிசை இரிவதனால்இச் திரசித்தை இலட்சுமணன் எளிதில்வெல்லலா மென் - * 

ைண்ணமுண்டாக, அ௮வ்வழியால் தேவர்சளின் இர்தாகுலத்தைச் களைந்தா .. 

னென்க, அந்து -சன்னடச்.இினின்று தமிழில் aig வழங்க இசைச்சொ.... 

லென்பர். பீ-ம்:--1அர்தாவறவுவர்து. 2 துறரதாரவன். (௨௬௬௨) -- 

௧௦௩. இனி டுநபத்தைந்து கவிகள் - இர்திரசித்துகீகும் 

இலட்சுமணனுக்தம் நிகழ்ந்த போரைத் தேரிவிகீதம். 

காராயிர 1முடனாகிய தெனலாகிய கரியோன் 
ஒராயிரம் பரிபூண்டதொ ருயர்தேர்மிசை 3யயர்க்தான் 
கேரரயின ரிருவோர்களு நெடுமாருஇ நிமிரும் 
பேராயிர முடையானெனக் இசையெயங்சணும் பெயர்க்தான். 

(இ-ள்.) ஆயிரம்மேகங்கள் ஒருசேர நின்றது என்று சொல்லுதற்கு 
ஏற்ற [மிசச்கரிய) கொடியவனான இக்திரசித் ௪, ஓராயிரம்பரிபூண்டதான 
ஒரு உயர்ச்ததேரின்மிசை யுயரத்தோன்தினான் : (இலட்சுமணன் Os Gr 
சித்து என்ற) இருவீரர்களும் கேர்க்குகேராயினர்: செடியமாருஇ, (இரிவிச் 
இரமனாக) ஓங்கிய ஆயிரம்பேர்படைத்த திருமால்போல எல்லாத் இசைகளி 
லும் சென்றான்; (எ- நு.)-- காராயிரமுடனாய தெனலாயெ” என் 
பதை, விரைவுபந்திப் பரிச்கு உவமைகூதியதாகப் பொருள் கூறுவாரு 4 
(port. பி-ம்:--/உடனாபின வெனலாயினகரியோன். 8உருத்சான். (௨௬௬௩) 

௧௦௪. தியொப்பன வுருமெப்பன 1வுயிர்வேட்டன இரிபும் 
பேயொப்பன பசயொப்பன பிணியொப்பன பிலழயா 
மாயக்கொடு வினயொப்பன மேனமொப்பன கழுகின் 
காயொப்பன 3சிலவாளிக Osh sem sud அறந்தான்.



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௯௭ 

(இ-ள்.) அயிலை நீத்தவனாகிய இலட்சுமணன்,--தியையொத்அு 

எரிச்குர்தன்மையனவும், இடியையொத்து உக்கிரமுள் எனவும், 

உயிரை விரும்பியனவாய்த்  இரியும் பேயைபொப்பனவும், பசியை 
யொப்பனவும், பிணியையொப்பனவும், தவருத  பிரகரு திசம்பச்தத் 

தாலுளதாகிய கொடிய வினையையொப்பனவும், மனத்தையொப்ப 
'னவும், கழுகின் தாய்ப் பறவையையொப்பனவுமான சல அம்புகளைத் 

அரர்தான்; (எ- று.) 

பேய் உயிரைவேட்டலில் வாளிக்கு உவமை; வாவி-அம்பு, ப௫ியும் 

பிணியும்-உள்ளும் புறமும்கின் று வருத்்அுதலில் உவமை: இலக்கு ஆன 

வனைத்தவரறாமற் பயனை நுகர்வித்தலில், வினை உவமை. தாய்ப்பறவை 

தம்குஞ்சுகளுக்கு உணவளிக்குர் தன்மையன : கழுகுகட்கு இரை தரு 

தலால், *கழுன் தாயொப்பன! என்றது, பி-ம்:--1உயிர்வேட்டெனத், 

மேமுவொப்பன. 9சிலவெங்கணை, (௨௯௯௪) 

௧௦௫.1 அவ்வம்பினை யவ்வம்பினி னனுத்தா 9னிக லரக்கன் 
எவ்வம்பினி யுலகத்3துள தென்னும்படி யெய்தான் 

£$எவ்வம்பர மெவ்வெண்டிசை யெவ்வேலைகள் பிறவும் 

்வவ்வுங்கடை யுகமாமழை பொழி௫ன்றது 8மான. 

* (இ-ள். வலிமை பொருக்திய அரக்கன்,--அக்த அம்புகளை :அச்.த[அவ் 
வாரான] அம்புசளினாலேயே முறித்துத் தள்ளினான்: (பின்பு), ஆகாயம் 

எவ்வளவு (உண்டோ), எட்டுத்தசைகள் எவ்வளவு (காரம்உண்டோ), 

எத்துணைச் சமுத்திரங்கள் (உண்டோ) (இவைகளையும்) மற்றைப் பிரதே” 
சங்களையும் கவிச்ு சொள்இன்ற கடையுகத்து மிக்கமழைகள் பொழி 
வதையொப்ப, இனி எந்த அம்பு உலகத்து (மிச்சமாக) உள்ள [எசர்த 

அம்பும் மிச்சம் இல்லை] என்னும்படி (மிகப் பல அம்புகளை இலட்சும 

ணன்)தொடுத்து விட்டான்;(௪-று.)--எய்தானென்பதற்கும் அரச்சனெ 

ன்பதையே எழுவாயாகக்கொள்வாருமுளர். பி-ம்:--1அவ்வம்பையும். 

ஆடல், 8௨௭. *4வெவ்வம்பரம்வையச் இசைமலை. 5வய்யம், 6மானம், () 

௧௦௬. ஆயோனெடுங் குருவிச்குல 'மென்னுஞ்சில வம்பாற் . 
போயோடிடத் தரந்தானவை பொறியோவென $3மறியத் 

தூயோனுமத் துணைவாளிகள் தொடுத்தானவை*தடுத்தான் 
யோனுமக் கணத்தாயிச நெடுஞ்சாரிகை திரிந்தான். 

(இ-ள்௩) அ௮க்த இந்திரசித்து, நெடிய குருவிச்கூட்டமென்று 
சொல்லுதற்குரிய ல அம்புகளினால் அவைகளை ஒழிச் துபோய்விடும் 

$்ப்டி. அரந்தான்: (அவை) பொறியோவென்னுமாறு மீண்டிட, பரிசுத்த 
னாகிய இலட்சுமணனும் (பின்னும்) அத்துணைவாளிகள் தொடுத்தான்: 

அவற்றைத் தடுத்தவனாய்க் கொடியவனாகிய இச்.இரசித்தும், ௮க்சணச் 

தில் ஆயிரம் மநெடுஞ்சாரிகை திரிந்தான்; (எ- று.)--பொறி- இப் 

பொறி; ஊழ்வினையென்பாரு முளர். if = —lorer ar GAS, என்பா 

னென,போயோவிடத், மறைய, 4துணித்தான்; (௨௧௬௧௭௬) 

%$88



௨௯௮ கமபராமாயணம் யுத்த 

௧௦௭எ்.கல் ) ஓத்நெடு 1மலையும்பல மரமுங் சடை காணும் 
-புல்லுஞ்சி.று கொடியும்மிடை தெரியாவகை புரியச்[ வோன் oa 
“செல்லுக்கெறிழ தொறுஞ்சென்றன ₹தெறுங்கால்புசை மற 
“8மல்லின்முதிர் 7தேருஞ்சின வயமாருதி தாளும். 

. (இ-ள்.) கற்களும் நெடியமலைகளும் பலமரங்களும் (தாவரவருக் 

ச்த்திற்) சடையாய்கின்ற புல்லும் சறுகொடியும் வேறுபாடு தெரியாத 
படி (எல்லாவிடத்திலும் சமனாக] விரும்பச் செல்லுசன்ற வழிதோறும், 
(“ares காலத்திலே உயிர்களையெல்லாம்) அழிக்கின்ற சண்டமாரு 
தத்தையொத்த” மறத்தையுடையவனான இச்திரசித்தின் வலிமைமிக்க 

தேரும், சினங்கொண்ட வலிய மாருதியின் கால்களும் சென்றன. 

௮.நமன் சால்சென்றவழி இக் திரசத்தின்தேரும், இக்.திரசித்தின் 
தேர் சென்றவழி அநுமன்காலும், கல் மலை முதலிய இடவேறுபரடு 
கருதாது எங்கும் ஒருரிகராகப் புரிர்துசென்றன வென்க. 'பி-ம்:-- 

மரனும்பலமலையும். 2இடை. பொடியும். 4முறை. Oem, Saga, 
மல்லும், சில்லின்.. *தேருங்கவி, காலும், _ (2 Her) 

௧௦௮.இருகவீரரு மிவனின்னவ 1னிவனின்னவ னென்னச் 
89சருலீரரு மறியாவகை திரிந்தார்கணை சொரிந்தார் 

் ஒருலீரரு மிவ3சொக்கலெ ரெனவானவ ருவந்தார் [ச் 

- பொருகீரையும் பொருவீசையும் பொருதாலெனப் பொருதா 
(இ-ள்.) (இர்திரசித்து இலட்சுமணன் என்ற) இருலீரர்களும் 

₹இன் இன்னான், இவன் இன்னான்? என்று போர்வீரரும் ௮றியாவகை 

இரிர்தவராய்க் சணைகளைப் பொழிந்தார்கள்; (அப்போது) “*ஒருவீ.ர 

ரும் இவரை ஒத்திலர்? என்று தேவர்களும் பாராட்டிக்கூ.நினார்கள்: 
(அலை) மோதுகின்ற கடலும் (௮லை) மோதுகின்ற கடலும் (தம்மிற்) 

பொருதாலென (அவ்விருகீரரும்) பொருதார்கள்; (எ- று.) -பி-ம்: 
__1இவனின்னனென் நிமையாத். திருவீரருக்தெரியா. 3கேர்கலர். () 

௧௦௯.விண்1செல்கில செல்கின்றன விசிகம்மென விமையோர் 
கண்செல்லை மனஞ்செல்கலை கணிதம்மு௮ு ?மெனினோர் 
எண்செல்கல நெடுங்காலவ னிடைசெல்கில *னுடன்மேற் 
புண்செல்வன 4வல்லாலொரு பொருள்₹செல்வன தெரியா. 
(இ-எ்.) (எய்த) அம்புகள் விண்ணிற் செல்லவோ, செல்கின் 

றனவோ?? என்றுஉணருமாறு தேவர்களின் கண்களுஞ் செல்லை: மன 

முஞ் செல்கலெ: -அளவில் (அந்தஅம்புகள்) அடங்குமெனிலோ, ஒரு 

எண்ணும் செல்லவில்லை: (அவ்வம்புகளின்) இடையே நெடியவாயுதே 
வனும் செல்லமாட்டாதவனாயினன்: உடலின்மீ து புண்செல்வனவல்லா' . 

மல் வேரொருபொருள் செல்லுர்தொழில்கள் காணப்பட்டில;(௪ - று.) 

விண் - ஒகுபெயர். சண்முதலியவற்றின்பின் உம்மைகள் விகாரத் 
தால் தொக்கன. கால்௮வன் - கால்என்று சொல்லப்படுசன்ற அத்தே 

வன்; வாயுதேவன். பி-ம்:--1செல்வனசெல்சன்றன, செல்கலசெல் 

இன்றில, 3எனிலோ. ஊஉேடனே, 4வல்லார், செய்வன, (௨௬௯௧).



8. 

காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௨௯௯ 

௧௧௦. எரிர்தேறின திசையாவையு 1மிடியாமெனப் பொடியாய் 
கெரிந்தேறின நெடுகாணொலி 3படர்வானிறை $யுருமிற் 
சொரிந்தேறின 1சுடுவெங்கணை தொடுந்தாரகை முழுஅங் 
கரிந்தேறின வுலகியாவையுங் கனல்வெம்புகை கதுவ. 

(இ-ள்.)(யாவையும்)செரியும்படி மிக்குச்சோன்நிய நெடிய காணொலி 
ப.ரர்தவானத்தில் நிறைகின் றஇடிபோல(க்கானாப்பட,அவ்விருவீரரும்) 

சொரிர்ததனால் வெளியேறின சுடுவெங்கணைகள் உலசெகங்கும் சனலின் 
பெவ்வியபுகைக துவ(ஒன்றையொன்றுமோதி)ப் பொடியாகஇடிபோல 

எரிந்துகொண்டு திசையெங்கும் வியாபித்சன:(ஆகாயீத்துதி) தோன்று 

இன்ற ஈட்சத்திரமுழுதும்(அச்தஅம்புகளினாற்) கரிர்துகொண்டு பரவிநி 
ன்றன; (௪-று.)--பி-ம்:--1மலையாவையுமிமையா, மலையாவையுமிடியா, 

பட. 8உருமுஞ். 4து. ரக்த நினசுடுவெம்கணைமுழுதும். (௨௦௦௦) 

ககக. வெடிக்கன்றன 1திசையாவையும் விழுகின்றன 83விடி.வர்து 
இடி. க்கின்றன 4சலைகாணொலி யிருவாய்களு மெதிரக் 
கடிக்கன்றன கனல்வெங்கணை கலிவா“னுற விசைமேற் 
பொடிக்கின்றன பொறிவெங்கன லிவைகண்டனர் புலவோர், 

-ள்.) வில்கடாணியினொலி,--இசையாவையும் வெடிச்சன்றன னால், யு 19.& GI Gor 
-வ்ரய், விழுகன்றனவான இடிபோலச்தோன்றி ஓலிக்கின்றனவாயின; 

(வில்லின்) இ.ரண்டுமுனைகளும் எதிர்தலாலே | வளைதலாலே] (உடலைக்) 
கடித்துச்கொள்வனவான கனலைச்கொண்ட கொடியஅம்புகள்,--ஒலி 

யைக்குணமாசக்கொண்ட வானத்திற்பொருக்தச்சென்ற விசையினால் 

மேலே வெங்கனற்பொறியைத் தோற்றுவிப்பனவாயின: இவற்றை 

யெல்லாம் தேவர்கள் கண்டார்கள்; (௪ - று.)--இருவாய்களும்௪ திரக் 

கடிச்செறனஎன்றுஎடுத்து - இரண்டுவீரரின்வாய்களும் மாறுபட்டு (ச் 
கோபத்தால் கெறுநெறென)க் கடிப்பனவாயின என்றுமாம். பி-ம்:_.. 

1மலைரின்றன. அழிக்கின்றன. 9விழவர்து. 49று, உரை. (௩௦௦௧) 

௧௧௨.கடல்வற்றின மலையுக்கன 1பருதிக்கனல் ?க துவுற்று 
உடல்3பற்றின 4மரமுற்றன 5$கனல்பட்டன வுதிரஞ் 
சுடர்வற்றின சுறுமிக்கது அுணிபட்டுதிர் கணையின் 
“திடர்பட்டது பரவைக்?குழி 10இரியுற்றது புவனம். 
(இ-ள்.) (அவ்விருவரும் எய்த ௮ம்புகளினால்), கடல்சளெல்லாம் 

வற்றின; மலைகள், பிளவுபட்டன; சூரியனுடைய உடல்முழுதும், சன் 
லாற்கதுவப்பட்டுப் பற்றியெரிர் தன, மரங்கள் உற்றனவான கனலினால் 

அழிக்தன; இரத்தம், சுடர்வற்றின; சுறுகாத்றம், மிக்குத்தோன்றிற்று; 
அணிபட்டுஉ திர்கின்ற கணைகளாலே கடலாஇயகுழிச்தஇடம் மேடாக 
விட்டது; புவனமும் சுழன்றது; (௪- று.)-பி-ம்:--1பருவச்சனல், 

பேருகுற்று, 8வற்றின. 4மரமுற்றின. 5அனல்பட்டன, சனல்பற்றின, 
சுடர்பற்றினசுறவுக்சன, சுடுவற்றனவெரியுச்கது, *உயர், 8இடருற் 

றது. 9புவி. 10 இரிவுந்றன, இறிவுற்ற.து, (௨௦0௨)



௩௦௦ . தம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௧௩.எரிசன்றன 1வயில்வெங்கணை யிருசேனையு மிரியத் 
திரின்றன £புடைநின் நில திசைசென்றன இதறிக் ad 
கரிபொன்றின பரிமங்கின கவிசிந்தின கடல்போற் 
சொரிகின்றன பொருசெம்புன *ரொலைகின் றனர் கொலையால். 

(இ-ள்.)(இருவரும் விடுத்த)எரிகின்றனவான கூரிய வெவ்வியகணை 
சள்,--இருசேனைகளும் நிலைகெடும்படி ,திரிவனவாய் அங்குத்தானே நில் 

லாமல் திக்குகளிற் சிதறிச் சென்றன: (அக்கணைர்களினால்), யானைகள் 

இறக்தன; குதிரைகள் ௮விக்தன; வானரங்கள் சிதறின: கடல்போல 
(அலை) மோதுன்ற இரத்தம் வெளிப்பபுவனவாயின; (பலகவீரர்களும்) 
கொலையால் உயிர்தொலைபவராயினர்; (௪ - று.)--பி -ம்:--1விரிவெங், 
8இடை. 8தொலைசன்றன. (௩௦௦௩) 

௧௧௪.1புரிந்தோடின 1புகைந்தோடின பொரிந்தோடின புகை 
எரிந்தோடின ?கரிந்தோடின விடமோடின வலமே [போய் 
*தரிந்தோடின 6செறிந்தோடின விரிந்தோடின திசைமேற் 
6சரிந்தோடின கருங்கோளரிக் சளையான்விடு சரமே. 

(இ-ள்.) கருநிறமுடைய வலிய இங்கம்போன்ற ஸ்ரீராமனுக்கு 
இளையவனாகிய இலட்சுமணன் விடுச்த ச.ரங்களுள் (சில), வளைந்தோ 
டின: (சில), புகைந்தோடின; (சல), பொரறிர்தோடின; (சல), புகை 6 

நீங்கு எரிர்தவண்ண மோடின; (இல), கரிர்தோடின: (சல), இடமோ 
டின; (சில), வலமே தஇிரிர்தோடின; (சல), நெருங்கியோடின;' (சில 

ஒன் து. தருக), விரிர்தோடின; (சல), திக்குகளிற் சரிர் அ ஒடின)(௭-று) 
பிம்; பொரிந்தோடினப்கைந்தோடின, புகசைந்தோடினபொிக் 
தோடின, பேகையோடு, 8௭திர்ச்கோடின; -இரிர்தோடின. கதெரிச் 

தோடின. 5கரிர்தோடின திக தாதன் வங்கக்கடல் செறிக்தோ 

டின, 6சறிர்தோடின, 1வி௫கம், . (௩௦௦௪) 

கக௫.நரீரொத்தன நெருப்பொத்தன பொருப்பொத்தன. நிமிருங் 
காரொத்தன வுருமொத்தன சடலொத்தன SBC sme 
தேசொத்தன விடைமேலவன் 1சிரிப்பொத்தன வுலின் 
வேசொத்தன *செருவொத்திக லரக்கன்விடு 3விசிகம், 

(இ-ள்.) போறிலே ஓத்துப்போர்செய்கின்ற இச் இர இத்து விடுத்த 

, விம்புகளுள் (சில), நீரையொத்தன; (சில), செ௫ப்பையொத்தன; (Aw), 

மலையையொத்தன (சிலவானத்து) நிமிரும்' மேகத்தையொத்தன (Ax), 
இடியையொத்தன: (சில), கடலையொகத்தன; (சில), குரியன்தேரைப் 
போன்றன; (சில), இடபத்தை வாகனமாசச்கொண்டு ஊர்பவனாூய ; 
சிவபெருமானின் சிறரிப்பையொத்தன; (அச்சத் இனால்தோன்றிய) உல 
சத்தின் வேர்வை நீரையொத்தன; (எ-து.) 

வேர்என்பதற்கு - மூலமெனப்பொருள்கொள்ளலும் ஒன்று: உல் 
கம் நிலைகெடும்படி களைந்துவெளிவிட்ட வேரையொதச்தன என்க. நீரொ 

த தன என்பதற்கு - மேகத்தினின்று நீர்த்தாரை வெளிப்படுவதுபோல



தாண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் கடக் 

விற்களினின்று அம்புகள் வெளிப்பட்டன எனச் கருத்துச்சாணலாம். 

- பிம்: _.1இனம்.வாயொத்தனகிருதன்,விறன்மேதகுகிருதன். 9ச.ரமே.() 

௧௧௬.1ஏமத்தடங் கவசத்திக லகலத்தன விருவோர் 
வாமப்?பெருந் தோண்£மேலன வதனத்தன 4வயிர த் 
5தாமத்தன மார்பத்தன சாணத்தன ?தத்தங் 
காமக்குல மடமங்கையர் கடைக்கண்ணெனக் கணைகள், 

(இ-ள்.) சாமத்தையுண்டாக்குகன்ற குலத்திற்பிறச்த மடமைச் 

குணம்பூண்ட தம்.தமது மங்கையரின் கடைக்சண்ணைப்போல, (இக்.திர 

சத்தும் இலட்சுமணலனும் விட்ட) அம்புகள், -பாதுகாவலாகிய பெதிய 
சவசத்தைப்பூண்ட பராச்சிரமம்௮மைந்த மார்பில்தங்குவனவும், இரு 

வோரின்௮ழசய பெரியதோளிற்பதிவனவும், முகத்திற்பாய்வனவும் 
உறுதியான மாலையையணிக்தனவான மார்பிற்பாய்வனவும், இரண்டு 

சால்களிலும் பாய்வனவுமாயின; (௭௪ - று,)--மங்கையர்கண்கள்போல் 

மார்புமுதலியபலவிடங்களிலும் அம்புகள் பாய்க்சன வென்க. பி-ம்:__ 

்ஏமத்தககவசத்தனவொருவோரென.3பொருச்.3மேலவன், மேலென, 

4வயிர்த்த, உயிர்த்த. 5தாமத்துணைக்குறங்கோடிரு, 5தங்காச்.(௩௦௦௯) 
_... ௧௧௭.எந்நாளினி னெத்தேவர்க ளெத்தானவ 1செவரே 

* ன்னார்செரு வொத்தாரென விமையோசெடுத் தார்த்தார் 
பொன்னார்சிலை யிருகால்களு மொருகால்பொறை யுயிரா 
மூன்னாளினி லிரண்டாம்பிறை முளைத்தா லென வளைத்தார். 

'(இ-ள்.) எக்தசாளினில் எக்தத்தேவர்கள் எந்தத்தானவர் (மற்று 
முள்ள) எவர்தாம் (இர்.இி.ரசித்து இலட்சுமணன் என்ற) அவரூடைய 

செருவையொத்துப் போர்புரிர்தாரெனத் சேவர்கள்எடுச்து ஆரவாரித் 
தார்கள்; பொன்கட்டுஅமைச்த விற்களின்இருமுனைகளும் ஒருமுறை 

பொதையயிர்ச்குமாறு முதற்பட்சமாகிய சுக்கிலபட்சத்தில் இரண்டாம் 

பிறை முளைத்தால்போல வளைத்தார்; (எ - று.)--பொறையுயிர்த்தல்ஃ 
அம்புகளைவெளிப்படுத்துதலால் தம்பாரம்நீங்குதல், ஒருமுறைவளை த்த 

வில் அம்புகளை உமிழ்க்தபடியே இருந்ததென்பார், *ஒரூகால் வளைத் 
தார்? என்றார். சாள் - பட்சமென்றபொருளில்வருதலை, **இருணாட் பிந 
'ந்தவம்மானை??என்ற இடத்துங்காண்க. முன்காள்-பூர்வபட்சம்.பி-ம்:-- 

1இவே, 8என்னே, இன்னார். (௨00௭) 

 ௧௧௮.வேகின்றன 1வலூங்கிவர்விடுகின் றன விசிகம் 

போன்றன 2சுடர்வெர்தன விமையோர்களும் புலர்ந்தார் 
ஆகன்றதொ ரழிகாலமி தாம்ன்றென வயிர்த்தார் 
கோகின்றன திசையானைகள் *செவிகராணொலி நுழைய. 

(இ-எ்.) இப்போது இவர் விடுகன்றனவான அம்புகளால் உலகம் 
வேகின்றன; (வானத்திற்) சஞ்சரிப்பனவான (சூரியன்முதலிய)சுடர் 
கள்வெர்சன; இமையோர்களும் உடல்வற்றினார்:(அன் றியும்),/சோன்று 

இன்ற ஊழிச்சாலம் இதுவாகும் அன்றாகும்? என்று அயிர்த்தார்கள்



௩௦௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

. இச்சஜங்கள், (தம்)செவியிலே நாணியினொலி அழைய வருந்துவன்வா: 

யின; (௪-ு.)--பி-ம்:-.1உலகங்கிளர். கேடல்வெச்தன, FL Ror Der. ya 

- $புலந்தார். 4சலை, (௩௦௦௮) 

௧௧௯.மீடனுக்கது நெடுவானகம் வெயி!லுக்கது சுடரும் 

மா1னுக்கது முழுவெண்மதி மழையுக்கது வானர் 

. தானுக்கது குலமால்வரை ”தலையுக்கது தகைசால் 

். ஊோனுக்கன வுயிருக்கன வுலகத்தினி னெக்கும். 

.(இ-ள்.) (இருவரும் எய்த அம்புகள் படுவசதனால்), நெடியவானத்தி 

லிருக்து நட்சத்திரங்கள் உதிர்ச்தன; சூரியனும் வெம்மையை யுகுச்திட் 

ட; முழுவெண்மதி மானைச் சிர்திவிட்டது,வானம் மழைகளைச் சிந்தி 

ற்று; அஷ்டகுலாசலமும் பொடியாகிவிட்டது ;பெருமைமிக்க(பல) தலை 

கள் ழ்சிந்தின: உலகத்தி லெங்கும் (எல்லாப் பிராணிகளும்) உடம் 

பைச் இர் தினவாய் உயிரைச்டக் இன; (௭-று.)--மீன், மலை, தலை என் 

பன-சாதியொருமையாதலால், ஒருமைமுற்றைக் கொண்டன. தானுக் 

கதுகுலமால்வரை தலையுக்கது என்பதற்கு-குலமால்வபை உகத்தொ 

டங்க முதலிற் றலையுக்கதெனச் கூறுவாருமுளர். பி-ம்:--1உச்சகன. 

தேரையுச்சன. 8ஊனுக்கனவுயிருக்கனவுலகத்தினுளெவரும், ஊனுகச்ச 

வெவ்வுலசத்தினு முளவாயின வயிரும், ஊனுக்கதெவ்...னெங்கும், 5, 
'ஊனுக்கது முயிரோடுடனுலகத்தினுளெவையும். (௩௦௦௯) 

௧௨௦.அ.க்காலையி னயில்வெங்கணை யையைத்துபுக் கழுந்தத் 
இிக்காசம வென்றான்மக னிளங்கோ!வுடற் செறித்தான் 
கைக்கார்முகம் வளையச்சில ”கனல்வெங்$கணை கவசம் 
புக்காகமுங் கழன்*றோடிட விளங்கோளரி பொழிந்தான். 

(Q- a.) தஇிச்குக்களையெல்லாம் குற்றமற வென்றவனான இசா 

வணனுடையமகனான இக்திரசித்து,--அர்தக்காலத்தில், கூரிய வெவ் 

விய கணை இருபத்தைர்து புக்கு அழுச்தும்படி இளையபெருமாளின் உட 

லிலே நெருங்க விடுத்தான்; இளையசல்கம்போன்ற. இளையபெரு 

மாளும்,--(தன்) கையிற்பிடி.த்த வில் வளைய, சில சனல்கின்ற கொடிய 

அம்புகள் (இட்சுமணன.த) கவசத்திற்புகுர்து உடலினின்றுங் சழன்று 
போம்படி பொழிசர்தான்; (௪-று.)-கவசத்திற் புகுந்து உடலைத்துளை 

த்து வெளிப்பமமாறு இளங்கோளரிபொழிரச்தானென்௧க, ஐயைந்து 

. என்பழை உம்மைக்தொகையாகச்கொள்ளின், பத்து என்று பொருள் 

படும், பி-ம்:--3உடல், 8க.திர், 8௪.ரவ், 4*ஆடிட, (௨௦௧௦) 

கஉக.தெரிர்தான்சில சுடர்வெங்கணை *தேவேக்திரன் சினமா +, 
.இரிர்தோடிடத் அரர்தோடின விமையோசையு £முன்னாள் 
௮ரிந்தோடின ₹வெரிந்தோடின வவைகோத்தட லரக்கன் 
சொரிர்தா 4*னுயர் நெடுமாருதி தோண்5மேலினிற் றோன்ற, 
(இ-ள்.) வலிமைபொருச்திய அரக்கன்,--தேவேர் தரனுடைய 

.. தினங்கொண்ட ஐ.ராவதயானை நிலைகெட்டு ஓடிவிட (வில்லைவிட்டுச்)



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௦௩ 

அ.ரச்து விரைர்துசென்றனவும், தேவர்களையும் முற்காலத்தில் அறிக் 

. தோடினவம், எரிர்தோடினவுமான ல சுடர்கின்ற வெவ்விய கணை 

களைத் தெரிக்தெடுத்து அவற்றைச் கோத்து உயர்க் துள்ள நெடியமா 
ரு.தியின் தோளின்மேல் தோன்றுமாறு பொழிச்தான்;(௪-று.)--பி-ம்:-- 

1தேர்பூண்டன, தெய்வேர் திரன். 9௮ச்ாள். 9எரிர்தோடுறும், 4அவை, 

்்புக்கனதோன்ளறா, (௩௦௧௧) 

௧௨௨.குருஇப்புனல் 1/சொரியக்குணம் குணிப்பில்லவன் (Homes 
பருதிப்படி பொலிவுற்றதை யிலங்கோளரி பார்த்தான் 
ஒருதிக்கினும் பெயராவகை யவன்றேரினை யுதர்த்தான் 
பொருதிக்கணம் வென்றானெனச் சரமாரிகள் பொழிக்தான். 

(இ-ள்.) எண்ணமுடியாத [மிக்க] குணங்களையுடையவனான அறு 
மன் குரு இிநீர்சொரிவ௪சனால் மேற்றிசையிற்சேர்க்த [| அஸ்சமிக்குக் கரு 
ணத்தையடைர்த],கூரியன்போலப் பொலிவுற்றதை இளையசங்கம்போ 
ன்ற இலட்சுமணன்,--பார்ச்து, (பொருது இக்சணத்தில்கானே வென் 
ருனாவன்? என்று (கண்டோர்) கருதும்படி சரமாறிகளைப் பொழிச் த, 
ஒரு.இச்சிலும் பெயர்ந்து செல்லமுடியாதபடி அர்த Qs Drs Sor 
தேரைப் பொடிப் பொடியாக உதிரச்செய்தான்; (எ- று.)--பி-ம்:_ 

| 1சொரியும்முயர்குன்றென்னுமவ்வறமன். பேருஇத்திருரிறமொத்தவை, 
உயராவகை, (௩௦௧௨) 
௧௨௩.அத்தே!ரழிர் ததுகோக்கிய விமையோசெரடுத் தார்த்தார் 

மூத்தேவரு முவந்தா3ரவ னுருமேறென முனிர்தான் 
தத்தாவொரு தடந்தேரினைச் தொடர்ந்தான்சாக் தலைமேற் 
பத்தேவின னவைபாய்தலி னிளங்கோளரி பதைச்தான். 

(இ-ள்.) ௮ச்த இக்.இிரசத்தின்தேர் அழிர்ததை கோக்யெ சேவர்கள் 
எடுத்து[ஒங்கெயகுரலுடன்] ஆரவாரித்தார்கள்; (அயன் அரி அரன்என் 
னும்)மூன்றுதேவர்களும் ம௫இழ்ச்தார்கள்; ௮ச்த இச். இரசித்து இடியேறு 
போலச்சனந்து பாய்க்துசென்று ஒருபெரியதேரினை ச் தொடர்ச்தேறி, 
(பின்பு)பத்துச்சரங்களை (இலட்சுமணனுடைய) தலைமேல் ஏவினான்;௮ 
வைபாய்தலினால்,இளையபெருமாள்அடித்துச்சோர்ச்சார்;(எ-று.)-பி-ம்: 

--1அழிச்திடகோக்கனன், அழிர்திடகோக்னெர். 2முதல், போய்சலும், 
5௨௪. பதைத்தானுட !1னிலைக்தான்சில பகுவாயயிற் பகழி, 

விதைத்தானைவன் விலக்காதமூன் விடைமேல்வரு 53விமலன்,4*மத 
தீதாலெதிர் வருகாலனை யொருகாலுற மருமத்து, உதைகத்தா 
Dow gs தனித்தோர்கணை யவன்$மார்பினி 7லுதைத்தான். 

(இ-ள்.) பசைத்த இலட்சுமணன்,--உடம்பு தேறினவனாய், ல 
பிளவுபட்ட வாயையுடைய கூரிய அம்புகளை வித்தினான்: அவ்விரு இர 
சித்து (அவைகளை) விலக்குவதற்கு முன்னமே, விடைமேல் வருஇன்றத : 
விமலனான சவெபெருமான் உடற்சொழுப்பினால் எதிர்த்து வந்த யமனை 
ஒருகால் மருமத்திலே பன்ற உதைச்தாற்போலகத்சனித்த ஒருகணையை 
அர்த இச்திரசச் இனுடைய மார்பிலேசெலுக்தினான்;(௪-.)--பி-ம்;_-



௩௦௫ கம்பராமயாணம் யுத்த 

்தரிச்தான்?ல.92௮வை.5கெடியோன்,சடையோன்.*மதச்கானென,மதி 

த்தானென. 8உசைக்தானெனச். 6மார்பிடை, *உய்ச்சான்,சைக்சான், 

௧௨௫.கவசத்தையு நெடுமார்பையுங் 1கழன்றக்கணை கழிய 
அவசத்தொழி லடைச்தானதற் கிமையோரெடுத் தார்த்தார் 
திவசத்தெழு கதிரோனெனக் “0தரிகின்றதொர் கணையாற் 
துவசத்தையுச் 4அுணிச்தேயவன் மணித்்தோளையுக் துளைத்தான், 

... (இ-ள்.) (இலட்சுமணன்விடுச்த) ௮ச்ச அம்பானது (இக்.இர௫ச் 

தினுடைய) கவசத்தையும் கெடியமார்பையும் (தொளைச்துக்கொண்டு) 

வெளிப்பட்டு அப்பாற்செல்ல, அவ௪ச்சன்மையை யடைக்தான், (இக்தி 

ரசித்து); அதற்காகத் தேவர்கள் குரலெடுத்து ஆரவாநித்தார்கள்; (அப் 
போது இலட்சமணன்),--சாலில் உதயமாகின்ற சூரியனைப்போலச் 

தோன்றுன்றகான ஒருகணையினாலே, (அந்தஇர்இிரசத்தின் தேர்த்) 
துவசத்தையுச் அணித்து அவன் அழகிய தோள்களையும் தொளைத்திட் 

டான்; (௪-று.)-பி-ம்:.சடச்சச்கணை, சுடரோன், திரிகின்ற 

தொர். *துணிச்சானவன். தோள்களைத், (௩௨௦௧௫) 

௧௨௬,உள்ளாடிய வுதிரப்புனல் /கொழுர்தயென வொழுகத் 
தள்ளாடிய வடமேருவிற் சலித்தானுட நரித்தான் [போல் 
தொள்ளாயிரங் கடும்போர்க்கணை அரந்தானவை tet 

விள்ளாநெடுங் கவசத்திடை நுழையாதக வெகுண்டான். 

(இ-ள்.) (அவ்வாறு இலட்சுமணனெய்த அம்பினால்) உள்ளே 
ஒடிக்கொண்டிருச்ச இரத்தகீர் கொழுவிய செருப்புச்சுவலைப்போல 

வெளிப்பட, சள்ளாடிய வடமேருவைப்போல (முதலில் இச்.இர௫த் த) 

நிலைகலல்கனொான்: (உடனே) உடம்புகிலைகிற்சப்பெற்றவனாய், சொள்ளா 

யிரம் சடிய போர்க்கணைகளைச் தரர்தான்; அவை சடரைப்பேபன்ற 

பிளவாதகெடியகவசச்தினணிடையே நுழையாது சிந்திவிடச் சனந்தான், 
(எ-று.)-பி-ம்:-.1ஏழுக்தியினொடுமிழ்ச்சான், கொழுர்தியொனொடு 

மிழ்க்தான். உடன்றரித்தான். *புள்ளாடிய. 4துறைபோய், (௩௨௦௧௯௬) 

௧௨௭."மறித்தாயிரம் வடிவெங்கணை ”மருமத்தினை மதியாக் 
குறித்தாயிரம் பரித்தேரவன் விடுத்தானவை/குறிபார்த்து 
இறுத்தானெடுஞ் சரத்தாலொரு தனிசாயகற் இளையோன் 
செறித்தா$னுடல் சிலபொற்கணை சிலை கரணறத்தெரித்தான். 

(இ-ள்.) ஆயிரம்பரிபூண்ட சேரையுடையவனானஇச் தரச் த,--மீண் 
டும் வெவ்விய வடிச்துச்கூராக்கெ ஆயிரங்கணைகளை மருமத்தைக்குறி 

யாக எண்ணிவிடுச்தான்: ஒப்பற்ற தனிசாயகற்கு இளையவனான இலட்சு 

மணன் கெடுஞ்சாத்தாற் குறிபார்ச்து அவற்றையெல்லாம் முறித்திட் 

டு,சலபொற்கணைகளை (அவ்விர் தி௫ச்தின்) உடலிலே கெரும்சச்செலுக் 

இி,(சலபொற்கணைகளைச் செலுச்இச) சலையின்சாணியை யறும்படி செ 

ய்தான்; (௪-று.)--பி-ம்:-1மறுதச்து. மருமர் துளே, மருமங்களை. 3அ.ரச் 
தான். *குறியால், குறியாத். 5சறிச்சான்.8ந சற்சில,உகைசல.7ஈரணுற 
த்தெறிக்தான், காணையுந்தெறித்தான், சாணறத்தெறித்தான், (௨௦௧௪)



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௦௫ 

௧௨௮.--இந்திரசித்து சலித்தல், 

வில்லிங்கது நெடுமால்சவ 1/னயன்மேலவர் தனுவே [யாச் 
கொல்லென்றுகொண் டயிர்த்தானெடுல் கவசத்தையுகங் குலை 
செல்லுங்5கொடுல் கணையாவையுஞ் 4சதையாமையுக் தெரிர் 
வெல்லுந்த.ர 5மில்லாமையு மறிக்தானேக மெலிக்தான்.[ தான் 

(இ-ள்.) “இப்போது இவ்விலட்சுமணன் பிடித்துள்ள வில், செடு 
மால் சிவன்பிரமன் என்றுசொல்லப்படுசன்ற சறச்த தேவர்களின் சனு 

வேதானோ!' என்று (திகைத்துக்) கூதி (இக்.இர௫த்.து), ஐயுற்று, (தன் 
னுடைய) நெடிய கவசத்தையும் அழிச் துக்கொண்டு செல்கின்ற கொடி 
யகணை எல்லாமும் அழிவுபடாம விருப்பதையும் ஆராய்ச்தான்: (தான்) 
வெல்லுக்தன்மை இல்லாமையையும் அறிக்தவனாய் மனம் மெலிர்தான்; 

(எ-து.,)--பி-ம்:-1 எனும். 2கொலையாற். 9கடுங், 4இிசையாவையும், 
5அல்லாமையும், 6அற. (௩௦௧௮) 

௧௨௯.--டஇந்திரசித்து மனஞ்சலித்தமையை விபீஷணன் 

இலட்சுமணனிடம் கூறுதல், 

1௮த்தன்மையை யறிந்தானவன் சிறுதாதையு மணுகா 
முத்தன்முக கோக்காவொரு மொழிகேளென *மொழிவான் 
எத்தன்மையு மிமையோர்களை வென்றானிகல் வென்றாய் 
Sse was களர்ச்கானினிப் பிழையானெனப் பகர்க்தான். 

(இ-ள்.) ௮ச்த இக்திரசத்தின் சத்றப்பனான விபீஷணாழ்வானும் 
(Qt S10 g Dor) அச்தத்தன்மையை யுணர்ர் து (இலட்சுமணனை) கெரு 

_ க்கி முத்திக்கு உரிய திருமாலின;ிசமான இலட்சுமணனுடைய முகத் 
தை கோச்சி (ஒருமொழிகேள்? என்னு மொழிபவனாய், *எர்த நிலைமை 

யிலும் [எப்படிப்பட்டவராயிருக்சாலும்] இமையோர்களை வென்றவ 

ஞான இவனைப்போரில் வென்றவனானாய்: (எவ்வாறெனில்?) போர்ப் 
பித்துப்பிடி ததவனான இவ்விர் இரசிச்.து மனஞ்சோர்ச்திட்டான்: இனி, 
உயிர்பிழையான்? என்று கூறினான்: (எ-று.)--பி-ம்:-1 அத தன்மை 
யும். மொழிச்தான். கண்டாய், சண்டால். 4மகன். (௩௨௦௧௯) 

௧௩௦.--டாண்டுகவிகள்-இந்திரசித்து பலவகையஸ்திரங்களைத் 
தோடுத்தலையும், இலட்சுமணன் அவற்றைமாற்றுதலையும் கூறும். 

கூற்றின்படி கொதிக்கன்றவக் கொலைவாளெயிற் றரக்கன் 
ஏற்றுஞ்சிலை நெடுகாணொலி யுலகேழினு மெய்தச் 

சிற்றக் லைக் தலைசென்றுற விதுதசெனத் தெரியாக் 
காற்றின்படை *தொடுத்தானவ னதுவேகொடு காத்தான். 
(இ-ள்.) கூற்நினையொப்பச் கொ திச்சின்றவனான அச்தச்கொலை 

புரியும் வாட்படையையும் எயிற்றையுமுடைய அரச்சன் ஏற்றிய சிலை 
யின் கெடியகாணொலி உலகேழினுஞ் சென்றுசே, சீற்றம் தலைச்குமேற் 
சென்று பொருக்க, “இதைப் போக்குவாய்” என்றுசொல்லி, ஆராய்ச். 
வாயுபசவானைத் தேவதையாகக்சொண்ட அம்பைக் தொடுச்சான்; 
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௩௨௦௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

அவ்விலச்குமணன் ௮அதனையேகொண்டு தடுத்தான்; (எ.து.)-பி-ம்:. 

்சொடுச்தானறக், 3த.ரச்தான், 

௧௩௧. அனலின்படை தொடுத்தானவ ன துவேகொடு 1 தடுத 
தான், புனலின்படை தொடுத்தானவ னதுவேகொடு பொறுத் 

தான், 9சனவெங்கதி ரவன்வெம்படை 4*துரக்தான்மனங் கரி 

யான், னெவெந்திற லிளங்கோளரி யதுவேகொடு, தீர்த்தான். 

(இ-ள்.) ஆக்கனேயாஸ்இிரச்தை (இர்.இர௫த்து) சொடுத்தான்: அவ் 

விலச்குமணன் அதனையேகொண்டு காத்தான்: வாருணாஸ் திரத்சைத் 

தொடுத்தான் (இச்.இிரசக்து): இலட்சுமணன் அதனையேகொண்டுதாய் 
இனான்; நெருங்கிய வெவ்விய பொணங்களையுடையவனான ஸுவிர்யனது 

வெவ்விய அ௮ஸ்.இரச்தைச் செலுத்தினான் கரியமனமுள்ளவனான இர் 
இரத்து: சனம்பொருர் திய வெவ்விய இறலையுடைய இளையசிங்கமான 

இலட்சுமணன், அதனையேசொண்டு (இர்.இிரசிச்து விடுக்ச௮ஸ் இரச் 

தைப்) போக்இஞன்; (௭ - று.)--பாபசிர்சையை யுடையவனென்பது, 

;மனங்கரியான்?என்பசன்பொருள். பி-ம்: காத்தான். தொடுத்தார்ச் 

கவும். சனலின்ச இரவன். 4தொடுச்சான். 5களியான். (௩௦௨௧) 

௧௩௨.--இந்தீரசித்து பிரமாஸ்திரம் விடுதல். 

இஅதகாத்திகொ லென்னாவெடுத் திசி,ப்படட யெய்தான், ் 
அசுகாப்பதற் கதுவே1யள வென்னாத்தொடுத் *தமைத்தான், 
செதுகாப்படை *தொடுப்பேனென பஅதினைக்தான்றிசை முகத் 

தான், 5முதுமாப்படை 8துரந்தானினி முடிர்தாயென மொழிக் 
தான். ் 

(இ-ள்.) (இதுதன்னைச் சாப்பாயோ?? என்றுசொல்லி எடுத்து 

இரசப்படையை(இக். இரசக் த)எய்கான்:அதனைக்சாப்பதற்கு அதுவே 

தச்சவளவினதென்று (அதனையே) தொடுத்.த(இலட்சுமணன்) அடக்கி 

னான்; (பிறகு), அழியாகபடையைச் தொடுப்பேனென்் றுரினை ச் தானாய், 
கான்முகத்சையுடையவனான பிரமதேவனது முது மாப்படையைவிட் 

டவஞாய் இனி (8) இறக்தவனாவாய்? என்றுமொழிக்தான், (அர்தஇச் 

இரசித்த): (எ- று.)-_-இ௫கப்படை இஜ்காஸ்சாரமென்ப, 19-ம்: 

்உளதென்னாச். 2அறுக்தான். $துரவேனென. 4அமைச்சான். முது 
காப்படை, 6துரர்தேன், SIIB STO, * (௩௦௨௨) 

௧௩௩. போர்காணவந்த தேவர்களின் சல்... 

வானின்றலை 1நிலைகின்றவர் மழுவாளியு மலசோன் 
ருனும்?முனி வரரும்பிற *தவத்தோர்களு மறத்தோர் 
கோனும்பிற பிறதேவர்கள் குழுவும்மனங் குலைந்தார் 
ஊனம்மினி 4யிலதாகுக விளங்கோக்கென வுரைத்தார். 

(இ-ள்.) வானத்தினிடத்துஇருக்கவரகிய சவபெருமானும் பிரம 

தேவனும் முணிவாரும் பிறதவசக்தோர்களும் அறத்தையுடையரான 

தேவர்கட்குத் தலைவனும், (இர்.தரனும்]மற்றுமுள் எதேவவர்க்கங்களும்



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௦௭ 

மனம்ஈடுங் நி, (இளையபெருமாளுக்கு இனி ஊனம் இல்லா இருக்க?என்று 

உரைத்தார்; (௪ - று,) 
* இச்இிரரத்து பிரமாஸ் தரத்தை விடுக்கசனாலே, ('ஊனம்உளதா 

கும்என்று அஞ்சி மழுவாளிமுதலியோர் *ஊனம்இலதாகுக?என்றனர், 

பி-ம்:1நின்றார்முழு. 3முனிவோரும், 8அறத்தோர்களுர் தவத்தோர். 

உளதாகுமிவ், , (௩௦௨௩) 

௧௩௪. இச்தீசசித்து பிரமாஸ்திரந்தோடுத்ததை இலட் மணன் 
காணுதல். 

ஊழிக்கடை 1யிறுமத்தலை யுலலயாவையு முண்ணும் 
ஆழிப்பெருங் கனூ$றன்னொடு சுடரென்னவு 5மாகாப் 
பாழிச்சிகை 4பரப்பித்தனி படர்கின்றது பார்த்தான் 

ஆழித்தனி முதனாயகற் களையான மதித்தான். 

(இ--ள்.) ஆழியையுடைய ஒப்பற்ற தலைவனான ஸ்ரீராமனுக்கு இளை 
யவனான இலட்சுமணன்,--யுகார்தசாலத்தில் (யாவும்) அழிகின்ற அப் 
போது உலகுஎவற்றையும் உண்ணுகின்ற கடலிடையேயுள்ள பெரியவ 

டவைச்சனலினுடனே சூரியன் என்றாலும் உவமையாகப்பெரறாத வலிய 

சுவாலைகளைப் பரப்பிச்கொண்டு சனியே (பிரமாஸ்இரம்) படர்கின்ற 

தைப் பார்த்தவனாய், அதுகுறித்து எண்ணினான்; (௭ - று,)--பி-ம்:-- 

இறு இித்தலை. 2தன்னொரு. ஆகத். 4விரியத். 5இவை, (௩௦௨௪) 

௧௩௫,--இலட் சுமணன் தானும் பிரமாஸ்தீரம் விடுமாறு துணிதல். 

மாட்டா1னிவன் மலரோன்படை £மூதற்போதுதன் வலத் 
் தால், *மீட்டானலன் நடுத்தானலன் முடிரந்தானென விட்டான், 
காட்டாதினிக். 4கபந்தால.து கருமம்? மல தென்னாத், தாட்டா 
மரை மலரோன்படை தொடுப்பேனெனச் சமைர்தான். 

(இ-ள்.) :வலிமையற்றவனாகிய இவன், மலசோனஸ் இத்தை 

மூதற்போதில் [முன்முறையில்] தன் வலிமையினால் -மீளச்செய்கானல் 
லன்: தடுத்தானல்லன்: முடிக்திட்டான், (ஆகவே, இப்போதும் இறந் 

தேதீருவான்), என்று கர.இ (இர்திரசித்து ஈம்மீது) விடுத்தான்: இப் 

போது (கம் இறமையை) வெளிக்காட்டாமல் ஒளித்தால், ௮தசெய் 

தச்ச செயலாகாது?? என்று கருதி, (இலச்குமணன்)), சாளத்தைச்கொ 

ண்ட தாமரைமலரின் மீ தருப்பவனாகிய பிரமதேவனுடைய அ௮ஸ்.தஇரத் 

தைத் தொடுத்துவிடுவே னென்று es (எ- று.)--மலரோன் 
படை - பிரமாஸ்திரம். பி -1இனி, இகல். 3மோற், 8லீட்டா 

வகை, ககரச்தில்லது. Saya). (௩௦௨௫) 

௧௩௬.--6எவர்க்தந் தீமைவிளைக்காது வாக்கன்விடுத்த பிரமாஸ்திரத் 

தைமாத்தீரம் ஒழிக்க? என்று இளையபெருமாள் பிரமால்திரம் விடுதல், 

நன்றாகுக வலகுக்கென முதலோன் மொழி கவின்றான் 
1பின்ராதவ னுயிர்மேற்செல வொழிகென்ப௮ பிடித்தான்



௩4.௮) க்ம்பராமாயணம் யுத்த 

ஒன்றாகவிம் முத்லோன்படை தனை மாய்க்கவென் அசைத்தான் 

நின்றானது தரரந்தானவ னலம்வானவர் நினைந்தார். 

(இ-ள்.) (அப்போது) முதன்மைபெற்றவனான இலக்குமணன், 

'உலகுக்கு(த்தீங்குவிளையாமல்) ஈன்மையுண்டாகுக* என்று (இர்த)மொ 

ழியைச்கூறினான்; '(பிரமாஸ் திரத்தை விடுதற்குப்) பின்வாங்காதவனான 

இர்திரசித்தினுடைய உயிர்மேற்செல்லுதலை ஒழிவாயரக? என்பதையும் 

உறுதியாகச்கூறினான். (பின்னும்) தவராமல் இர்த முூதலோனுடைய 
படையை [பிரமாஸ் இரத்தை]மாய்க்க? என்றும் கூறிகின்றானாய் அந்தப் 

பிரமாஸ் இரத்தைவிட்டான்; வானவர் அர்த இலட்சுமணனுடைய நற் 

குணத்தை யெண்ணிவியந்தார்கள்; (௪-று.)--வியந்தவகை மேற்கவியிற் 
கூறப்படும். இக்இர9த்.துவிடுத்த பிரமாஸ் இரத்தினால் உலகத்துஎவர்க் 

கும் திீமையுண்டாகாதிருக்க வேணுமென்ற கருத்தினால் அதனை யடச் 

குமாறு இலட்சுமணன் பிரமாஸ் இரத்தைவிடுத்தானென்ச.பி.ம்:-.1பின் 

ரு.தவருயிர்மேல்விடலொழி. 9ஓன்றா சவிம், ஒன்றாதவம். 3இவன்றனி.() 

௧௩௭.--தேவர்கள் இலக்கமணனது நற்தணத்தைப் 
பாராட்டிக்கூறுதல, 

தான்!விட்டது மலரோன்படை. 3யென?மற்றிடை தருமே 
வான்விட்டது மண்விட்டது மறவேோ4னுட 5$லதறுமே 
கேன் "விட்டிடு மலரோன் படை "தீர்ப்பாயெனச் தெரிந்தான் 
ஊன் விட்டவன் மறம்விட்டில னெனவானவ ருவந்தார். 

(இ-ள்.) “இவ்விலக்குமணன் விடுத்தது பிரமாஸ்திரமாதலால், 

(அது) வானத்தை அழியாது விட்டதும் பூமியை அழியாது விட்டது 

மானாலும், (இக்இிரசித்தினுடலை யறுத் திடு என்ரால்) மறத்தையுடை, . 

யோனான அந்த இக்திரசித்தினுடல் அறுபட்டுவிடுமே; (௮௮) பின்னி 
டையுமோ? [பின்னிடையாது ]; தேனை வெளியிட்டுச் சிர்துன்ற மல்ரி 

லெழுக்தருளியிருப்பவனான பிரமதேவன் படையைச் தீர்ப்பாயென்றே 
(இச்தப்படையைக்) தெரிக்து விடுத்தான்; குற்றமற்ற இலட்சுமணன் 
மறக்குணத்தை வெளிவிட்டானில்லை [ அறச்குணத்தையே வெளிவிட் 

டான்]?? என்று வானவர் உவந்துகூறினார்கள்; (எ-று) : 

“இலட்சுமணன் பிரமாஸ்திரத்தையே பிரயோூத் திருக சலால்- 
இவ்விலட்சுமணன் அந்த அஸ்.இரத்தைவிடுத்தபோது வானையும் மண் 
ணையும் அறியாமல் விட்டிட்டு, இச்.தி.ரசித்சையழியென்றால் அழித் 
இருக்குமே: அவ்வாறுசெய்யாமல். கருணையுடையவனாய் அரக்சன் 

விடுத்த பிரமாஸ்இிரத்தையே ஒழிப்பாயென்றுசொல்லி விடுத்தானே! : 

இவனுடைய கருணையை என்னென்றுசொல்வது? என்று வியர்துகூறி 
@Qrs ளென்பதாம். ஊன்-ஊமென்ற வடசொல்லின் விசாரம். ஊன் 
மாமிசம் என்பாரு முளர். பி-ம்:--1விட்டனமலரோன், விட்டதுமுத 
லோன், 8எனின். 3மற்றிவைதருமோ, 4உடன், 5இறுமோ @ ) » GaGwu. 
6விட்டுகு, *தீர்ப்பானென க்தீர்க்கான், 8விட்டவும், (௩௦௨௪) '



காண்டம் ௨௬௭-நிகும்பலையாகட்படலம் ௩௫௯ - 

௧௩௮.--இலட்சுமணன் விடுத்த பிரமாஸ்தீரம் அரக்கன் விடுத்த 
அஸ்திரத்தையழித்து எங்தகமாதல. ் 

உருமேறுவர் தெதிர்த்தாலக னெதியேரெருப் புய்,ச்தால் 

வருமாங்க,த தவிர்ர்காலென ?மலரோன்படை மாயத் 

திருமாறனக் களையான்படை 3யுலகேழையுக் திய்க்கும் 

அருமாகன லெனகின்றது விசும்பெங்கணு மாகி, 

(இ-ள்.) கெருப்பைச்செலுத்தினால் அதனெதிரே பேரிடிவக்து 

எதிர்க்க ஆரம்பித்சால் அப்போ து(முதலிலே)வக்த அந்தகெருப்புசவிர் 

ந்தாற்போல (இச்.இ.ர௫த்து விடுத்த) பிரமாஸ் இரம் மாய்ச்திட்ட தாக, 

திருமாலுக்கு [ஸ்ரீராமனுக்கு ] இளையதம்பியாகிய இலட்சுமணன் விடு 

த்த பிரமாஸ்திரம் உலகேழையும் தய்க்கவல்ல அறியபெரறிய நெருப்புப் 

போல ஆகாயத்திலே எங்குமாகி நிறைந்தது; (௪-று.)---இலகச்குமணன் 

விடுத்த பிரமாஸ் இரத்துக்கும் இந்திரசித்து விடுத்த பிரமாஸ் இரத்திற் 

கும், பேரிடிக்கும் நெருப்பிற்கு முள்ள வேறுபாடு இருந்த தென்க. 

பி-ம்:.1இழிச்தால், மறவோன். 8உலதியாவையும். (௩௨௦௨௮) 

௧௩௯.--ஓலட்சுமணன் ஒருபாணத்தைவிடுத்துப் பிரமாஸ்தீரத்தின் 

வேகத்தைத் தீர்த்தல. 

உ படையங்கது படசாவகை பகலோன்குல மருமான் 

3இடையொன்றது தடுக்கும்படி செந்தியுக வெய்தான் 

0 தொடையொன்றினைக் கணைமீமிசைத் துறுவாயினி யென்றான் 

8விடமொன்றுகொண் டொன்தீர்ந்தது போற்றீர்ந்தது வேகம், 

(இ-ள்.)சூரியகுலச்துத்தோன் றியவனான இல்ட்சுமணன்,--௮ர்.த௮ஸ் 

இரம் வானத்திற்படராதபடியும் வானக்திலொன் நிய அதைத்தடுக்கும் 

படியும் (இனி, (அர்தப்) பிரமாஸ்தரத்தின்மீது நெருங்குவாய்? என்று 

சொல்லியவனாய், ஒருபாணச்தகைச் செந்திப்புறப்படஎய்தான்: ஒருவிடச் 

தால்மற்றொருவிடம்ஈரப்பட்டதுபோல (இலட்சுமணன் பின்னர்விடுத்த 

கணையால் முன்விடுத்த பிரமாஸ்இர.த்.தின்) வேகம் நீல்கிற்று;(௭-௮.)-- 

பி-ம்:--1உடையென்றெடுத்தொடுச்கும்படியகனாலுறுகளிற்றை.2இடை 

யொன்றணைப்பவன் போலமைத்திறுவாயினியென்றான், இடைசென் 

நிமைப்பனபோலமைத்திறுவாயினியென்றான், 5விடையொன்றொரு 

விடமுற்றெனஎன்ற பாடத்துக்கு-ஒருவிடத்தால் மற்றொருவிடம்விடை 

கொண்டு போனாற்போல எனப்பொருளாம். (௩.0௨௯) 

௧௪௦, ஒராமலட் சுமணரின் திறமையைத் தேவர்கள் வியநீதுகூற, 
சிவபேருமான் கூறத்தோடங்குதல. 

ந விண்ணாா த கண்டார்வய 1வீரர்க்கினி மேன்மேல் 
ஓண்ணாதன வுளவோவென மனந்தேதின ருவந்தார் 

கண்ணார் நுதற் பெருமா?னிவர்க் கரிதோவெனக் கடைபார்து 

எண்ணாதிவை பகர்ர்தீர்பொருள் 4கேளீரென விசைத்தான். 

(இ-ள்.) விண்ணோர் அர்தஇலட்சுமணனதுசெயலைப் பார்த்து 

(வலிமைபொருக்திய வீரராகிய இவ்விராமலக்குமணர்கட்கு இனிமேன்
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மேல் செய்த முடித்தற்கு௮ரியனவும் உளவோ!” என்றுசொல்லி, (தங் 

சள்சாரியம் ரிறைவேறலாமென்று) மனந்தேறினவராய் ம௫ழ்ச்தார் 

கள்: கண்பொருர்திய கெற்றியையுடைய சிவபெருமான் (அத்தேவர் 

களைப்பார்த் து), “இவர்க்கு அரியதும் உண்டோ? என்று கடைவரை 

யிற்பார்த்து உண்மையை யெண்ணாமல் இவ்வார்த்சையைச்சொன்னீர் 

சள்:உண்மைப்பொருளைச்கேளீர்'என்றுசொல்லிக்கூறலானான்;(௪-று.) 

--இவபெருமான் கூறுவதை மேல்கான்குகவிகளிற் காண்க. பிம்: 

1வீரற்கு. சண்ணாறுதல். 8அவர்க்கு, இவற்கு, *கேணீர். (௩௦௩௦) 

௧௪௧.-இதுழதல் நான்துகவிகள் - ஒநதொடர்: சிவபெருமான் 

தேவர்கட்கக் கூறியவற்றைத் தேரிவிக்கும். 

நாராயண ஈரரென்றிவ ரளசாய்*ஈமக் கெல்லாம் 

வேசாய்முழு முதற்காரணப் பொருளாய்வினை கடந்தோர் 

'இராயினுச் தெரியாததொர் நெடுமாயையி னகத்தார் 
பாராயண மறைகான்கையுங் கடந்தா3ரிவர் பழையோர். 

(இ-ள்.) இந்த இராமலட்சுமணர்,--சாராயணன் ஈரன் என்ற இரு 

வராச உள்ளவராய்,ஈமக்கெல்லாம் மூலகாரணமாய்.(இவ்வண்டங்கட், 

கெல்லாம்) முழுமுதற்கடவுளான காரணவஸ்துவாய், வினைகடந்தவர் 

ஆராய்ச்தாலும் (அவர்கட்குர்) தெரியாதசான ஒப்பற்ற பெரிய மாயை 

யினுள் மறைச் திருப்பவராய், (காம்) பாராயணஞ்செய்கின் ற மறைசகான் 

குக்கும் அப்பாற்பட்டவர்: இவர், பு.ராணபுருஷ ராவர்; (௪4 று.) 

இருமாலே உலகத்தார்க்கு ஆசாரியனும் சஷ்யனும் இருச்சவேண் 

டிய முறையைக் காட்டுவதற்காக, பதரிசாச்சரமத்திலே ஈரரா.ராயண 

ராகத் திருவவதறித்.து ஈரனான௫ஷ்யனுக்கு காராயணனென்ற தான் 

ஆசார்யனாகித் இருமச்திரத்தையுபதேசத்தா னென்று நூல்கள் கூறும்: 

அந்த இருவராய்த்இருவவதரித்த மூர்த்தமே இப்போது இராமலட்சு 

மணராகத் திருவவதரித்துள்ள சென்றபடி, பி - ம்;:--1ஈமர்க்செல் 

லாம். கடந்தார், 89ல, (௩௦௩௧) 

௧௪௨. அறத்தாறழி வுளதாமென வறி௮ுர் தொடர்ச் தணுகாப் 
புறத்தார்புகுர் தகத்தாரெனப் £புகுர்தன்னத புசப்பார் 

மறத்தார்?குல முதல்வேரற மாய்ப்பானிவண் வந்தார் 
4 இறத்தாலது தெரிந்தியாவருக் தெரிய/வகை 45திரிவார். 

(இ-ள்.) அறிவும் தொடர்ந்து கெருங்கமுடியாதபடி. (அவ்வறிவு 

க்கு) அப்பாற்பட்டவரும், தருமமார்க்கம் அழிவுள்ளதாகுமென்கையில், 

புகுர்துள்ள பூதலத்தவர் போலவே (தாமும்) புகுந்து அர்தத்தருமத் 
தைப் பாதுசாப்பவருமான அவர்கள், கொடுமையையுடைய TES Hoot 

குலம் முசன்மைபெற்ற வேரோடு அறும்படி ஒழிப்பதற்காக இங்குவச் 

துள்ளார்;(ஆயினும், தம்) திறமையால் அச்செயலை யாவரும் ஆராய்ந்து 

உணராதபடி சஞ்ச்ரிப்பார்; (எ-று.)-புகுக்தகத்தார்-பெயரெச்சத்.இன் 

அகரவீறு, தொகுத்தல். பி- ம்: 3புகுந்தறத்தாரென. 3புறக்தாரது,. 

8முதற்குலம். 4திறத்தாலவை, தஇிறத்தாரவை, தெரிவார். (௩௦௩௨௨)



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௧௧ 

௧௪௩.1உயிர்தோறுழுற் றுளன்?ோச்திர கத் தொருவன்னென வுரை 
அயிராகிலை 3புடையானிவ னவனிவ்வுல கனைத்துக் [க்கும் 
தயிர்தோய்பிரை 4யெனலாம்வகை கலந்தேறிய கலைவன் 
பயிராததொர் பொருளின்னதென் 5றுணர்வீரிது பரமால். 

(இ-ள்.) *உயிர்தோறும் பொருக்தியுள்ளவஞய்தக் சோத்திரஞ்செ 

ய்தற்கு உரிய ஒப்பற்ற கடவுள்? என்று சொல்லத்தக்கவனாகிச் சந்தே 

கச்சவேண்டாத நிலையையுடையவன் இக்த இலட்சுமணன்: அர்த இரா 

மனும் இவ்வுலகனைத்திலும் தயிராகத்தோய்தற்குக்காரணமான பிளை 
மோசென்று சொல்லலாம்படிகலந்து எங்கும்பரக்த..தலைவன்: தவறுத 

லில்லாத ஒப்பற்றபொருள் இன்னதாகுமென்று நீங்கள் உணருங்கள்: 

இதபரமார்த்தமாகும்; (எ - று,)--முதற்கடவுளே இருமூர்த் தியாக வ௫் 

அள்ளார்: இது உண்மையென்றவாறு. பி-ம்:--1உயிர்தோறுமூளன், 

சகோத்திரத்.து. உடையானென. 4எனலாமவை. 5௮ றிவீர், உணரீர், () 

௧௪௪. நெடும்பாற்கடற் 1கடநர்தாரும்பண் டி.வர்கோங்குறை 
கேர,விடும்பாக்கெய முடையார்களைக் “குலக்தோடற வீட்டி,இடும் 
பாக்கயத் தறங்*காப்பதற் இசைந்காரென 5விதெலாம், அடும்பா 
க்கியத் தடைச்செஞ்சடை முதலோன்பணித் தமைந்தான். 

(இ-ள்.) கெடியபாற்கடலிலே இடந்தவரும், முன்பு நாம் குறை 

கே, அழியத்தக்க பாக்கெயத்தையுடையவர்களான அரக்கரைக் குலத் 

தோடு ௮றுமாறுகொன்று பொருகச்திய பாக்கியத்தையுடைய அறத் 

தைச் சாப்பதற்கு இசைச்தாரும் இவர் எனஇதனையெல்லாம், சங்கா 

ரத்தொழிலை (த் தனக்கு) உரியசாகக்கொண்ட அஷ்டைசுவரியங்களு 

க்கு உரிய செவ்விய சடையை' யுடைய முதல்வனான சவபெருமான், 

சொல்லி அமைந்து நின்றான்; (௭-று.) 

விடும்பாச்செமுடையார் - தம்முடையபாக்கியம் விட்டுப்போகுங் 
காலத்தை யடைந்துள்ளவர். பாக்கெத்து இடும் ௮றம்-செளபாக்கியத் 

தைச்கொண்ட தருமம். பி-ம்:--1இடர்தானும். நீர். $தவத்தோடற,. 

காப்பதிற், எல்லாம். 6பாச்சிெயக்தொடை. (௩௦௩௪) 

௧௪௫,--தேவர்கள் பாமார்த்தழணர்த்திய சிவபேமாநனைப் 

புகழ்ந்து தோழுதல. 
௮றிந்தேயிருர் 1தறியேமவ னெடுமாயையி னையிர்ப்போம் 
பிறிந்தோமினி முழுதையமும் பெருமானுரை பிடித்தோம் 
எறிர்தோம்பகை முழுதும்3மினித் தீர்ந்தோமிடர் கடந்தோம் 
செறிந்தோர்வினைப் பகைவாவெனக் தொழுதார்கெடுர் தேவர். 

(இ-ள்.) *நெருங்கெவரின் தீவினையைப் போக்குபவனே! அதிக் 

திருந்தே அவனுடைய கெடியமாயையினாலே அறியாமாூச் சந்தேகப் : 

போம் இப்போது ஐயம்முழு தம் நீங்கப்பெற்றேம் பெருமானாகிய உம் 

மூடைய உரையை உறுதியரையாகக்கொண்டோம்: பகைமுழுதையும் 

போக்னெவரானோம்; இனித் துயர் தீர்்தோ மாச (அவற்றை)ச்கடச்
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-இட்டோம்:? என்று சொல்லிப் பெருமைபெற்ற தேவர்கள், (சி௨பெரு 

மானைத்) தொழுதார்கள்; (௭ - று.)--பி-ம்:-1அயர்ச்தோம். 3அயற் , 

பால், அயர்ப்போம். 8இனி திருர்தோம், இனியிருர்தோம். (௩௦௩௫) 

௧௪௭.-இந்திரசித்து இலட்சுமணன்மீது திநமாலின்படையை விடுத்தல். 

மாயோனெடும் படைவாங்கிய வளைவாளையிற் றரக்கன் 
பியேமிது 2தடுப்பாயெனி னினக்காரெதிர் 8கிற்பார் 
4போயேலவிசும் படைவாயி௫ பிழையாதெனப் புகலாத் 
தூயோன்மிசை யுலகியாவையுக் தடுமாதிட.த் துரந்தான். 

(இ-ள்.) வளைந்த ஒளியுள்ள கோரப்பற்களை யுடையவனான MEG 
இர்திரசத்து,  மாயையுடையவனாகிய திருமாலின் கெடியபடையை 

'யெடுத்து, “நீ இதனைத் தடுப்பாயானால் உனக்கு எதிரே நிற்கவல்லவர் 

.எவருளர்? (இதனால் நீ இவ்வுலகத்தைவிட்டுப்(போய் விசும்பையடை 

வாய்: இது தவறாது? எனச்சொல்லி, பரிசுத்தமூர்த்தியாகிய இலட்ச 

மணன்மீது உலகெல்லாம் தமொறும்படி விடுத்தான்; (௪- 2.)— 

மாயோன்படை யென்பதற்கு - சச்சரப்படையென்று ஒரு சாராரும், 

சாராயணாஸ் இரமென்று மற்றொருசாராரும் கூறுவர், : பி-ம்: நியோ. 

2டுத்தாய். 8சிகர்ப்பார். 4போயோ. _ (௩௦௩௬) 

௧௪௭,--இதுவும் அடுத்த கவியும் - மயாவநம் கைதவிப்ப, > 

அந்தப்படைக்கழன்னே இலட்சும என் தன்னை நாராயணனைத் 
தியானிக்க, அது விலகிச்சேலலுதலை க்கூறும், 

சேமித்தன ரிமையோர்தமைச் சரத்தேந்திய கரத்தார் 
ஆமித்தொழில் பிறரியாவரு மடைந்தார்பழு தடையாச் 
கோமிப்பஅு முடிவிப்பது “படிகின்றது கண்டான் 
சேமித்தனி யரிதானென கினைக்தா£னெழிர் "ஈடர்தான். 

(இ-ள்.) சேவர்கள் சரத்திலேக்திய கையையுடையவரராய் தம்மைக் 

சாத்துக்கொண்டனர்; பொருந்திய இத்கொழிலையே (மூணிவர் முத 
லிய) மற்றையோர்யாவரும் செய்தனர்: [யாவரும் கைகூப்பித் சம்மைப் 

பாதுகாத்துக்கொண்டனர்): பழுதுஅடையாமல் வேண்டியதை முடிப் 

பதாகிய அச்தப்படை (கைகூப்புவார்க்குப்) படிரந்துபோவசைக் சண்ட 

இலட்சுமணன், ஒப்பற்ற சக்கரப்படையைச்கொண்ட அரி தான் என் 

பதைநினைந்தவனாய் (அர்தச்சச்கரத்தின்) எதிரேகடந்தான்; (a - று.) 
இருமாலின்படை இலடசுமணன்மேற் பிரயோ௫ச்சப் பட்டிருப்பி 

னும், இடையிலிருப்பவற்றையெல்லாம் அறுத்துக்கொண்டு செல்ல 
வல்ல சன்மையதாதலால் தேவர் முதலியோர் (ஈம்மை இது அண்டித்,. 
துவிடுமோ?? என்று அஞ்சிக் கைகுவித்தாராக, ௮து அவர்களையெல் 

லாம் ஒன்றுஞ் செய்யாது படிர்துபோயிற்று: அதுகண்டு இலட்சும 

ணன்வருவது இருமாலின்படையாதலையறிர்து தன்தன்மையைச் காட் 

டக் கருதித் தன்னைத்திருமாலாக உள்ளநிலையை நினைஈசவண்ணம் அத 

னெதிரே ஈடர்தா னென்பசாம். பி-ம்;-கரத்தால், 8அமைத்தார்,



னி
 

காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௧௩ 

அமைர்தார். 8காமித்தது. 4படர்கின்றது, படர்வுற்றது, படற்வுற 

Osi. 8காமத். 6அது, 7ஈயர்தான், ஈயத்தான். ் (௩௨௦௩௭) 

௧௪௮. இக்சன்றதிவ் 1வுலகேழையு மெனச்?செல்வ.துக் தெரி 
ந்தான், நீச்குந்தர 3மல்லாமுழு முதலோனென நினைந்தான், *வீக் 
தன்றில தயல்“சென்றது விலங்காவலங் கொடுமேற், 6போய்த்தங் 
௧௫ கனன்மாண்டது புகைவீய்ச் து பொதுவே. 

(Q- ao.) இவ்வுலகேழையும் திக்சன்ற தென்னுமாறு (அந்தப்ப 
டை) செல்வதையும் உணர்ந்தான்: ஒழிக்கு்தன்மை உடையோனல் 
லாத முழுமுதற்கடவுளே (தான்) என்றுகினைந்தான்; (பின்பு) wae 

அச்சப்படை, (அவ்விலக்குமணனை) அழிச்காததாகிவிலூப் பக்கத்துச் 

சென்று பிரதட்சணெஞ்செய்து அந்தரத் திலேபோயிற்று; (அத), பொ 

துவாச [எவர்ச்குமாக]கெருப்புச்சுடர் ஒழிர் துபுகையும்௮.ற்.ற.த;(எ-று.) 
_-போய்த்து - முற்று, பி-ம்:--4உலடஏயாவையும். சேறலுந்தெளிர் 
தான், 8அல்லான்முழுமுதனானென, அல்லான்முழுமுதலாமென. 4மீச் 

சென்றிலத, மீச்சென்றில, 5சென்றியது, 6போய்ச்சங்கது. (௩௦௩௮) 

௧௪௯. இமையோர்ழதலோரின் களிப்பு 

ஏத்தாடின 1ரிமையோர்களுங் கவியின்குல மெல்லாங் 
கூத்தாடின ரரமங்கையர் குனித்தாடினர் தவத்தோர் 
காத்தாயுல கனைத்தும்மெனக் களித்தாடினர் கமலம் 
பூத்தானுமம் மழுவாளியு முழுவாய்கொடு,புகழ்ச்தார். 
(இ-ள்.) இமையோர்களும் ஏத்.தி ஆடினார்கள்: கவியின் குலத்தார் 

யாரும் ஆனர்தச்கூத்தாடினர்; அமரமங்கையர் குஇத்தாடினர்: தவத் 

தவர் உலகனைத்தும் காத்தவனானாய்? என்று மனமஇழ்க்தாடினர்:(காபீ) 
கமலத்தில்தோன் நியவனான பி.ரமதேவனும் அந்தமழுவாளியும், முழு 

வாயைக்கொண்டு புகழ்ச்தார்; (௪ - து.) ர. [52௨7 

முழுவாய்கொடு புகழ்தல்-தம்மாலியன்ற ம் தபூ 

புசழ்தல், பி-ம்:.1இமையோர்புலம், 3பூத்கானுடன்...புகழ்ச்தான், () 

௧௫௦.--இந்தாாசித்து பாசுபதாஸ்திரத்தைத் தொடூக்கக் கநதுதல, 
௮வனன்னஅ கண்டானிவ னாசோவென வயிர்த்தான் 
1/இவனன்ன முதலேயுடை யிறையோனென 3வியவா 
ச வனென்னினு ஈன்றாகுக வினியெண்ணல னென்னாச் [ தான். 
“சிவனின்படை தொடுத்தாருயிர் முடிப்பேனெனத் தெரிந் 
.(இ-ள்.) அச்ச இக்இரசித்து அவ்வாறு திருமாலின்படை போன 

தைச் கண்டான்: (இவன் ஆரோ?? என்று சக்தேகித்தான்: (இவன் அச் 

தச்சக்கசரப்படையையுடைய முதல்வனான தலைவனே? என்றுவியக் து, 

எவனானாலும் (என்செயல்) ஈன்றாகுக: இனி (இகனைப்பற்றி, எண்ணே 
னென்று சொல்லி, வெனுடைய அஸ் .தி.ரத்தை [பாசுபதாஸ் திரத்சை]ச் 

தொடுத்து (இவனுடைய) அறிய உயிரை முடிப்பேனென்று எண்ணி 

ஞான்; (௪-று.9--இவன் அன்னது உடைமுதல் இறையோனே ஏன 

இயையும், இனி, அன்னது முதலேயுடையிறையோன் என்பதற்கு அர் 
#10 

ந் 

வ்.



௩௧௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

தப்படைச்குமுதல்வனும் எல்லாவற்றையுச்தனதாசவுடைய இறைவனு. 

மாவனெனினுமாம். பி-ம்:--1இவனின்னது முூதலேயுடையிறையோ. 
வென. ண்ணா. 8எவனென்னினி. 49வனன்படை, 8தெளிர்சான், |) 

௧௫௧.--௮துகண்டூ வானஹேரநம் உலகோநம் கலங்குதல். 

பார்ட்பான்றரு முூலகியாவையு 1மொருகாளொரு பகலே 
தீர்ப்பான்படை தொடுப்பேனெனத் 3தெரிந்தானது தெரியா 
மீப்பாவிய விமையோர்குலம் வெருவுற்ற3திப் பொழுதே 
மாய்ப்பானென வுலகியாயவையு *மறுகுற்றன மயங்கா. 

(இ-ள்.) பிரமதேவன்படைச்ச உலகை எல்லாம் ஒருகாளின் ஒரு 
பகற்பொழுதில் தானே ஒழிப்பவனானபசுபதியின் படையைச் தொடுப் 

பேனென்றுகருகினவனான இக்திரசத்தினுடைய அச்கருச்தை யுணர் 
ந்து, மேலே பரவியிருக்க தேவர்கூட்டம், அச்சங்சகொண்டது; உலச 
மெல்லாம், இப்பொழுதே இவன் (ஈம்மை) மாய்ப்பானென்று மயய்கிக் 

சலச்சங்கொண்டன; (௪-று.)--பி-ம்: he are, மேனச்தோடுறத் 

தெளியா, 8௮ப். 4மறுகுற்றன. மயல் இ, (௩௦௪௧): 

௧௫௨.--இதுவும் அடூத்த கவியும்-ஒநதேோடர்: சிவபேருமான் 

நேரோதந்த டுந்தப்பாசுபதாஸ்தீரத்தைவிடின் இவன்அமிவது 

திண்ணமென்று இந்திரசித்து அந்தப்படையை விடுத்தலை& கூறும், 

1தானே௫ிவன் நரப்பெற்றது தவகாள்பல £வுழந்தே 
. 3தோானேபிற ரறியாத௫ தர்தேனெனச் சமைந்தான் 
ஆனாலிவ னுயிர்கோடலுக் கையம்மிலை யென்னா 
3மேனாளுமி தனையேவிடி னெதிர்கிற்பவ ரில்லை. 

(இ- ல OF ere) பலகாள் வருர் தித்தவஞ்செய்ததனால், சிவ 

ய ae வந்து) தானே தரப்பெற்றது பிறரறியாத இத 

வன்க 'சானே (அறுச்சிரசத்துக்) கொடுத்தான்: இப்படி 

யானால் | இப்படியிருச் தலால்], இவன் உயிரை (இகனாற்) கொள்ளுதற் 

GF சர்தேகம் இல்லை: முற்காலத்திலும் இசனைவிடினே எதிர்நிற்பவ 

ரில்லாதவராயினர்' என்று (இச்.தி.ரசத் ௧) கூறி, (எஃது.)--4என்னா? 

என்றவினையெச்சம், அடுத்தசெய்யுளில் “விட்டான்? என்பதனோடு இயை 

யும். பி-ம்:-1ரானே. உழர்தேன். மேனாளினுமதனாலெ திர்தடைசெய் 

தவர்மீளார், எனாளுமிசானாலெதிர் தடையில்லதையெடுத்தான். () 

௧௫௩. மனத்தான்மலர் புனல்சாந்தமொ : டவி1தூபமும் 
வகுத்தான், கினைத்தானிவ ஸயிர்”-கொண்டிவ ஸணிமிர்வாயென 
நிமிர்த்தான், சனத்தானெடுஞ் சலைகாண்டடந் தோண்"மேலுறச் ... 
செலுத்தா, 1எனை த்தாயதொர் எணாதுரகளிடை தடையில்லை 
விட்டான், 

(இ-ள்.) புஷ்பமும் (அர்ச்யெபாத்தியல்கட்கு ஏற்ற) ஜலமும் சர் 

தனமும் (ரிவேசனத்இற்குஉரிய) அவி-ம் அபமும்ஆயெ எல்லாவற்றை 

யும் மனத் தினாலேயேவகுகத்தவனாய், (இர்.திரசத௪),--இயானஞ்செய்து



wy 
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காண்டம் ௨௬.---நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௧௫ 

பூசித்தான்; எப்படிப்பட்டதொருபொருளாலும் இடையே தடையில் 
லாத அச்சப்படையை (கோக்க), (இச்த இலட்சுமணனுடைய உயிரைப் 

ப்றித்துக்கொண்டு - இங்கேவருவாய்? என்றுசொல்லி, சினத்துடனே 

கெடியவில்லின் சாணி பெரியகோண்மேற்பொருர்தச்செலுத்தி மேலெ 

டுச்துவிட்டான்.; (௪-று.)-நிமர்த்சான் விட்டான் --நிமிர்த் துவிட்டாண். 
பி-ம்:-1இபமும்; 8கோடனைநிமிர்வாயெனகெஞ்சாற், கொண்டனை 

நிமிர்வாயெனகெஞ்சார். 8வேலுற, வினை க்தாயதொர். (௩௨௦௪௩) 
௧௫௪, பாசுபதாஸ்திரம் வந்தபோது தோன்றிய கடநீலையை 

இதுவும் அடுத்தகவியும் தேரிவிக்கும், 

சூலங்களு மழுவுஞ்சுடு கணையுங்1கனற் சுடரும் 
ஆலங் களு மரவங்களு மசனிக்ஃகுல மெவையுங் 
காலன்றன அருவங்களுங் கரும்பூதமும் பெரும்பேய்ச் 
சாலங்களு நிமிர்கின்றன வுலகெங்கணுச் தானாய், 

(இ-ள்.) (அப்போது), சூலங்களும் மழுச்களும் சுடுகின்.றஅம்புக 

ளும் ௮ச்சினிச்சுவாலைகளும் விஷங்களும் பாம்புகளும் இடிக்குலமெல் 

லாமும் யமனுடையசொருபங்களும் கரும்பூதங்களும் பெரியபேய்க 

ளின் கூட்டங்களும் உலகுஎல்லாம் தானாகிப்ப. ரச் துவரலாயின ;(௪-று.) 
_டி-ம்:-1சறைசுடரும். 3குலச்செயையும். (௩௨௦௪௪) 

௧௫௫,.ஊழிக்கன லொருபாலத னுடனேதொடர்ச் அடற்றுஞ் 

சூழிக்/கொடுங் கடுங்காற்றக னுடனேவரத் தூர்க்கும் 
*ஏழிற்குமப் புறத்தாயுள பெரும்போர்க்கட லிழிரஈ தாங்கு 
ஆமித்தலைக் சிடர் தாலென நெடுந் தூங்கரு எடைய, 

(இ-ள்.) யுகார்துகாலத்து அக்கினி ஒருபக்கத்து அதனுடனே 
தொடர்ந்துவச்து (உலகத்தை) வருத்தாரிற்கும்: (ஒருபச்கத்து) TUS 
டல்களும் அ௮ப்புறத்தசாகியுள்ள பெரும்புறக்கடல் அங்கு [ப் போர்ச்ச 

ளத்திலே] இழிர்தாற்போன்றுள்ள் சேனா சமுச்இிரத்திலே டெந்தாற் 
போல நெடிய மிச்ச இருள்வர்து நெருங்க, சுழலுக்கன்மையகான 
கொடியசண்டமாருதம் அர்தப்படைக்கலத்துடனே வருதலால் (உலக 

மெல்லாவற்றையும்) - அராகிற்கும்; (௪-௮ு.)--சேனாசமுத்திரம் பெரும் 

புறச்கடல் வர்தாற்போலிருச்க, ௮து தனக்கு அப்பாலுள்ள இருள்வச் 

தர்ந்போலப் பேரிருள்வந்து சேோப்பெறுமென்க. பி-ம்:.1சடுல் ' 
கொடுங்காற்றதனயலே வரத்தொடக்கும்; கொடுங்கடுங்காற்றயலே 
வரத்தூர்ச்கும். ழுக்கும். 8கடச்சாங்சென, கடர்தாங்கணை, (௩.௦௪) 

௧௫௬.--பாசுபதாஸ்தீரத்தாற் பலவிடத்து ழண்டான நீலைதிரிவு, 

இரிக்தார்குல நெடுத்தேவர்க எளிருடிக்குலக் தெவரும் 
பரிந்தா!ரி து பமுதாகில திறுவானெலும் பயத்தால் 
நெரிக்தாங்கைழி குரங்குற்றது பகருர் அணை நெடிதே 
திரிக்தா?ரிரு சுடசோடுல கொருமூன் ுடன் நிரிய, 

(இ-ள்.) சிற்த பெருமைபெற்ற தேவர்கள், நிலைகெட்டோடினார் 

கள்; இருடி குலத்திலுள்ள எவரும், இது பமுஅ.ஆகுக்சன்மைய சன்று)



கக்கு கம்பராமாயணம் யுத்த 

(ஆதலால் இலட்சுமணன்) அழிச் இடுவான்? என்ற பயத்தினால் வருகச் 

இனார்; அப்போது வானரங்கள் தகொருங்இப்போய் அழிதலை யடைச் ௪ 

5௮; (அச்தப்பாசுபதத்.தினால் நிகழ்ச்ததுபத்றிச்) சொல்லும் அளவு 
மிசக்சதோ? (அர்தப்படை) இிரிதலாலே இருசுடர்களோடு உலகொரு 

மூன்றிலுள்ளவர்களும் உடன் இரிர்தார்; (௪ - று,)--ஈற்றடிக்கு--(௮ச் 

தப்பாசுபதாஸ் இிரம்)) இருசுடரோடு - இருசுடர்களுடனே, உலகு 

ஒரு மூன்று - மூவுலகத்திலும், உடன் இரிய - ஒருசேரத் திரிதலாலே, 
இிரிக்தார் - (எங்கு உள்ளாரும்) சுழன்றார்எனக் கூறினுமாம். நெடிதே 
என்பதன்கருத்து, எவ்வளவுசொன்னாலும் அந்தப்பாசுபதத்தைப்பற் 

தித் தகுமென்பது, அழி - முசனிலைத்தொழிற்பெயர். பி-ம்:--4அது 

பழுதாகயெது, அதுபழுதாகிலது, இனி. 9அ.இர்ர்இடவே. (௩௦௪௬) 

௧௫௭.--4விபீஷணன் இதனை விலக்கழடியுமோ?? என்ன 
இளையபேரநமாள் சிரித்தல். 

பார்த்தாரனெடுச் தகைவீடண ஸனுயிர்கோலுறப் பயத்தால் 
வேர்த்தானிது விலக்குக்?த.ர முளதோ*முதல் வீரா 
திர்த்தாவென ₹வழைத்தானதற் சளெங்கோளரி சிரித்தான் 
போர்த்தா?ரடர் கவிலீரரு மவன்£ருணிழல் புகுந்தார். 
(இ-ள்.) பெருங்குணமுடையவனான விபீஷணன் (அதனைக்)... 

கண்டு, பயத்தால் உயிர்ப்புவெளிப்பட உடல்வேர்த் தவனாய், (இலட்சு ' 
மணனைகோக்), (இதனை விலக்குதற்குஉரிய ஆதரவு இருக்ன்றதோ? 
மு.தல்வீரனே! பரிசுத்தமூர்த்தியே!? என்று கூவினான்: அதற்கு எதி 
சாக, இளையபெருமாள் ிறித்தார்: போர்மாலையை யணிர்த (பசை 
வரை) அடர்க்சன்ற வானாவீரர்களும், அகத இலட்சுமணனுடையபாத 
ரிழலிலே பதுங்கிக்கொண்டார்கள்; (௪-௮). -போர்த்தார் என ஒரு 
சொல்லாக எடுத்து, ஒன்றுசேர்க்தவராய் எனினுமாம், பி-ம்:.1அத 
னெதிர். சால்வுறு, 8துணை, 4உடல், உரைக்தான். 6உடல், அ௮டற், 
7தாளிணை முதல்வீரர் என்று படித்தாரும் உளர். (௩௦௪௪) 

௧௫௮.--யாவர்க்தம் ௮பயமளித்து, (இதனைச் சமிப்பிக்தமாறு 
பாசுபதாஸ்திரத்தையே தொடூப்பேன்?என்று இலக்தமணன் கநதுதல், 
1அவயம்முனக் 1கவயபெனு மனைவோரசையு மஞ்சல் 
1௮ வயம்”முவக் “களித்தோமெனத் தன்கைத்சலத் தமைத்தான் 
56உவயம்முறு முலகன்பய 5முணர்ச்தேனினி யொழியேன் ன், 
7சிவனைம்முக மூடையான்படை தொடுப்பேனெனத் 8தெளிந்தா 

(இ-ள்.) 4அபயம்: உனக்கு அபயம்? என்சன்ற அனைவோரையும் 
பார்த்து, (இலட்சுமணன்), “அஞ்சற்க: உமச்கு அபயம் அளித்தோம்!** 
என்னா சொல்லிச் தின்கைத்தலத்இினால் அமர்த் இனன்: (பூமி விண் 
என்ற) இரண்டாசவுள்ள உலகின்பயத்சை யுணர்ர் இட்டேன். இனி, 
சும்மா இரேன்: ஐம்முகமுடையவனான சிவபெருமானுடைய படையை 
யே தொடுப்பேன்? என்று (மனத்தில்) கெளிவுசொண்டான்; (௪-ு.)-- 
7வையன் மனமுடையான் என்ற பாடத்திற்கு - பார்வதியை ஒருபா



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௧௪ 

கத்துக்சொண்டவனாய்த் தன்னையணுஇனொரைக்காக்கும்மனமுடையான் 
. என்ச: மனமுடையானென்ற தொடர் இலக்குமணனைக் காட்டுமெனச் 

கொள்ளினுமாம். சவை-பார்வ தி. பி-ம்:--34அபையம், 8அஞ்சேல், ௮ஞ் 
சற்க, உனக்கு, &ஏன்றோளிணையெனச்கைத்தலங்கவித்தான். உபயம், 

உவையம். உணர்வான். *7சிவனின்மனம். 8.திறிச்தான். (௩௦௪௮) 

௧௫௯.---இலட் சுமணன்விடுந்த பாசுபதாஸ்திரம் 
இந்திரசித்தின் படையை விழங்கிடுதல். 

௮ப்/பொற்படை மனத்தானினைர் “தர்ச்சித்ததை எிக்பாம் 
இப்பொற்படை தனைமற்றொரு தொழில்செய்கிஃயென்னாத் 
அப்பொப்பதொர் கணைகூட்டினன்றுரந்தா*னிடைதொடரா 
எப்?பொற்பெரும்படையும்புக விழுங்குற்றதொ ரிமைப்பின், 

(இ-ள்.) ௮க்த அழகிய படையை மனத்தினால் நினைத்து, அதனை 
அருச்சித்து இந்த (இச்.இிர௫த்து விடுக) பொற்படையை அழிப்பாய்: 
மற்றொரு செயலும் செய்யவேண்டா? என்றுசொல்லி(த் தன்) வலிமை 
க்கு ஒப்பதாகிய ஒரு பாணத்துடனே (அந்தப்பாசுபதாஸ் தரத்துக்கு 

உறிய மச்திரத்தைக்)கூட்டி விடுத்தான்: (௮௮, முன் இச்.இிரசிதஅுவிடு 

த்த அஸ்திரத்தின்) இடத்தைச் தொடர்ந்து எப்படிப்பட்ட [மிகக் 

. கொடுமையுள்ள ] பெரும்படைகளை இரிமைப்பிற்குள் (தன்னுள்) அட 

ங்ச விழுங்கவிட்டது; (௪-று.)---பி-ம்;--- 1 போர்ப்படை, 8அமைச் 
தானிவை, அருசித்துவைத்து, 8செயல்செய்யலை. 4அ௮அவை, 5பொற் 
படையெயையும், போர்ப்படையெவையும். (௩௦௪௯) 

௧௬௦.--மகிழ்ச்சியினலை விண் மண்ழுதவியன ஆரவாரித்தல. 

விண்ணார்த்தத மண்ணார்த்தது மேலோர்மணி முரசின் 
கண்ணார்த்தது கடலார்த்தது மழையார்த்தது *கலையோர் 
எண்ணார்த்தது ரமறை3யாரத்தது விசயம்மென 4வியம்பும் 
பெண்ணார்த்தன எறமார்த்தது 5புறமார்த்தத பெரிதால். 

(இ-ள்.) விண்ணுலகத்தார் ஆரவாரிச்சனர்; மண்ணுலகத்தார் ஆர 
வாரித்தனர்: மேலேயுள்ளாரான வானவருடைய அழகிய முரசின் சண் 

ஆர்த்தது; கடல்ஆர்த்சது; மழை யார்ச்தது; கலைவல்லோரின் மனம் 

ஆர்த்தது; மறைஆரவாரிக்தத; விசயப்பெண் ஆர்த்தனள்: அறம் gigs 

தது: (மற்று இவ்வாறு)புறம்பே மிகவும் ஆர்த்தது; (௭.ு,)_-பி-ம்:_- 

கலையோடு, கவி, 8ஆர்ச்தன. 4விசயப், 5பிறர், பிற, (௩௦௫௦) © 

௧௬௧.--இலட் ௬ுமணன்திறனைக் கண்டு இந்திரசித்து திகைக்க, 
அவனைத் திநமாலே யென வுணர்தல. 

இ௮ுகாலையி னுலகியாவையு £மவிப்பானிகற் படையை 
மறுகாவகை வலித்தானது வாங்கும்படி. வல்லான் 
தெ௮கோலனிற் கொடியோனுமற் றதுகண்டகநர் திகைத்தான் 
*அறுகால்வயக் கவிலீரரு மரியென்பதை யறிந்தார். 

(இ-ள்.) யாவையும்) அழியும் யுகார்தகாலத்தில் உலகம்முழுவதை 
பும்அழிப்பவனாகிய உருத்திரமூர்த் இயின் வலிமையுள்ள ௮ர்த௮ஸ்.இ.ரத் 
தைப்பின் வாங்கும்படி, வல்லவனான இலட்சுமணன்,--(உலகம்) கலய



௩௧௮ க்ம்பராமாயணம் யுத்த 

சாவகை வலித்திட்டான்; அழிக்கின்ற யமனைக்காட்டிலும்கெர்டியவ 

னான இக்இரூத்தும் --அ௮க்த இலட்சுமணனது இறலைக்கண்டு 'மனக். 

இகைத்தான்; (பாசுபதம்வருவதைக்சண்டு) (முன்பு) காலற்ற [ஓய்க்த] 
வானரலீரரும் (அவன்) ௮அறியேயாவனென்றநிலையை யுணர்ந்தார்கள்; 

(எ-று.)_-பி-ம்:--1விய்ப்பான். 2புறிச்சான், பு.ரக்தான் -8காலினில்.. 
4அருகாம்...யறிர்தார் மறுகாவயக்...யாம்வகையறிந்தார், (௩௦௫௧): 

௧௬௨.--அுஸ்திரத்தினலைன்றி எய்யும் வல்லமையாற் போருவேனேன்று.. 

இந்திரசித்து கணைதூவுதல். 
தெய்வப்படை 1பழுதுற்றது வெனக்கூசுதல் ?சிதையா 
எய்வித்தக 5முள*தன்னஅ 5பிழையாதென விசையாக் 
கைவித்தக மதனாற்கில கணைவித்தின னவையும் 
மொய்வித்தகன் றடந்தோளினு அு.தற்சூட்டினு மூழ்க, 

இதுவும், அடுத்த கவியும் - குளகம். 
(இ-ள்.) *தெய்வப்படை பழுதுற்றது”என்று பின்வாவ்கு தலையொழி 

5S, (இர்திரசத்து), எய்கின்றவல்லமை (எனக்கு) உள்ளது; அது 
பிழைபடாது?என்று சொல்லி, கைத்திறமையாற் சலகணைகளை (இலட் 

சுமணன்) மீது காவினன்; அவைகளும், வலிமைபெத்த சமர்த்தனான 
இலட்சுமணனுடைய பெரியதோள்களிலும் நெற்றியினுச்சியிலும் , 

மூழ்க, (பின்னும்),--(எ-று.)--4உய்த்தான்? என அடுத்த கவியில் முடி 

வுபெறும், பி-ம்:--1முழுதிற்றது. 3தெளியா, சதைவால், 9௨௭, 4என் 

னிது, 5பிழையோ, (௩௦௫௨) 

௧௬௩.--சுக்கிரீவன் ழதலியோர்மீது பல அம்புகளைத்தூவி, 
இந்திரசித்து அயலநின்ற விபீஷணனைச் சேறுத்தல, 

வெய்யோன்மகன் முதலாகிய 1விறலோர்மிகு திறலோர் 
கையோய்விலர் மலைமாரியி னிருதக்கடல் கடப்பார் 
உய்யாரென வடிவாளிகள் சதகோடிக ளுய்த்தான் 
?செய்யோனய றனிகின்றதன் சறுதாதையைச் 5*செறுத்தான். 

(இ-ள்.) (அந்த இக்திரசத),--சூரியபுத்தானான சுக்ரீவன் 
முதலாகிய வலிமையுடையரான மிக்கபராக்ரமசாலிகள் கையோய்வு 
இல்லாசவராய் மலைகளை மாரிபோலக் அவி நிரூதச்கடல் கடப்பவரை, 
(இவர்) உய்யார்? என்னுமாறு கூரிய அம்புகள் சககோடிகள் செலுத் 
இனன்: செம்மைகிறமுள்ள வனான இலட்சுமணனுடைய அயலில் தனி 
யேகின்ற தன்னுடையூறிய தர்தையைப்பார்ச் அச்சர் துகூ.றலானான்; 
(௪-று)---பி-ம்:.-1மடலோர். அவிய வெறுத்தான். (௩௦௫௩) 

வறு, 
௧௬௪--இதுழதல் எட்டுமவிகள் - ஒநதோடர்: விபிஷணனை 

இந்திரச்த்து இகழ்தலைத் தெரிவிக்தம். 
முரட்டடர் தணடு மேந்தி 1மனிதரை முறைமை குன்றப் 
பிரட்டரிற் புகழ்ந்து பேதை யடியரிற் 0ொழுத பின்சென்று 
இரட்டுறு மூரச “மென்ன விசைத்ததே யிசைக்கின் ருபைப் 
புரட்டுவன் றலையை£யின்று 6பழியெவா வொழிவன் போலாம். —



காண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௧௯ 

(இ-ள்.) வலியபெரியதண்டாயுகச்தை (கையில்ஏந்தியும்,) (சா 

.தியினின்றும்) பிரஷ்டரானாரைப்போல மூறைமைதவற மனிதரைப் 
புகழ்ச்து, பேதைமையையுடைய . அடியவரைப்போலத்சொழுதுகொ 

ண்டு (அவருடைய) பின்னேசென்று, அரையப்படுகின்ற முரசவாத்இ 

யம்போல (அர்தமணிதர்) சொன்னதையே சொல்லுகின் றவனான உன் 

னைத் தலையை இன்றுபுரட்டுவேன்: (ஆனால், அவ்வாறுசெய்வ த) பழி 
யாயிற்றே என்று ஒழிவேன்; 

ஒலிப்பதால், சொல்லியே சொல்லுவதற்கு, மு.ர௬, உவமையாயிற்று, 
பி-ம்:--/நீசரின். 3முறைமைகூறி, முறையைக்குன்றிப், 8இரக்து, 
4என்னா. 5 அந்தோ, ஒன்றோ. 6பழியொடும். (௩௦௫௮) 

~
 

                     

௧௬௫,விழிபட முதல்வ ரெல்லாம் வெ.தும்பின1ரொ ங்கி வீழ்ந்து 
வழிபட வுலக மூன்று மமடிப்பட வந்த தேனும் 
௮ழிபடை தாங்க லாற்று மாடவ ரியாண்டும் 3வெஃகாப் 

பழிபட வந்த வாழ்வை *யாவரே 5கஈயக்கற் பாலார். 
(இ-ள்.) கண்விழி பட்டமாத்திரத் தில் (உடலம்) வெதும்பினவராய் 

முதல் மூர்த்திகளான பிரமருக்திர விஷ்ணுச்கள் யாவரும் ஒதுங்கச்£ழ் 

வீழ்ச் து, வழிபமொறு உலகமூன்றும் (உனக்குச்) சுவாதினமாகவக்தா 

5, லும் தோற்றோடுகின்ற சேனைகளை (ஒடவொட்டாது) தாங்கும் வல்ல 

மைபெற்ற ஆடவர் எங்கும் விரும்பாதபழி விளையுமாறு வர்த வாழ்வை 

யாவர்தாம் விரும்புதற்கு உரியார்? (௪ - று.)_-பி-ம்:-_1ஓ துவ்இவீழ, 
ஒதுங்கவீழ்சக்து. 3அடிதொம, அடிபட, 8ஆகாப், வைகார், வைகப். 

$யாவரோ. 5பகரற், (௩௦௫௫) 

௧௬௬ 1நீருள தனையு முள்ள 3மீனென கிருத ரெல்லாம் 
வேருள தனையும் 3வீவா ரிராவண னோடு மீளார் 
ஊருள தொருவ னின்ளாய் நீயு 4யுறைய கின்னோடு 
ஆ5ருள ரரக்கர் நிற்பா ரரசுலீற் றிருக்க வையா, 
(இ-ள்.) நீர் இருக்குமளவும் உயிருடனுள்ள மீனென்னுமாறு 

நிருதரெல்லாம் வேருள்ளசனையும்(பொருது) இராவணனுடனே இற 

ந்துபடுவரேயன் றி, (எவரும் உயிருடன்) மீளமாட்டார்; (பின்பு), இலங் 

கைஈகரம் உள்ளதாகும்; (இப்போது) ஒரு ச்சளாய் | வேறுபட்டவஞய்] 

நின்றவனான நீ (௮ச்ஈகரத்தில்) வசிப்பதற்கு உள்ளவனாவாய்: ஐயா! (8) 
அரசுசெய்து வீற்றிருச்குமாறு உன்னுடன் நிற்கப்போசன்றவரான 

அரச்கர்யாவருளர்? (௪-று.)--பி ம்:---1நீருளதனையே. மீனினம். 9வீய, 

*உறையும். உளர, (௩௨௦௫௯) 
௧௬௭ முந்தைகா ளூலகநர் தந்த 1மூத்தவா னோர்கட் கெல்லார் 

தீர்தையார் தந்ைத யாரைச் பெருவிடைச் சாயத் தள்ளிக் 
கந்தனார் தந்தை யாரைக் கயிலையோ டொருகைக் கொண்ட 
எந்தையா ரரசுசெய்வ திப்பெரும் பலங்கொண் டேயோ, 

(இ-ள்.) முந்தைசாளில் உலகங்களைப்படைத்த மூத்த(வரும்) 
வாஜேர்களின் தந்தையாருமான பிரமதேவரது தச்சையான திருமா



௩௨௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

லைப்போரிலே தளர்க்து விழுமாறுதள்ளி, கர்தனாருடையதச்தையரான 

சிவபிரானைச் கயிலைமலையுடனே ஒருகையில் அாச்கிச்சொண்ட என்தச் 

கையார் அரசுசெய்வஅ இக்ச (மானுடரின்)பெரும்பலத்தைச்கொண்டு 

தானோ? (எ-று.)---மானுடரின் துணைவலிகொண்டு இலங்கையை 

யாளவேணுமென்று கருதுவது, சிறிதுக் தகுதியன் றென்றவாறு, 

பி-ம்:---3மூர்த்தி...எல்லாம், முழுமுசலிமையோர்க்கெல்லாம்.(௩௦௫௭௪) 

௧௬௮.பனிமலர் த்தவிசின்மேலோன்பார்ப்பன குலத்துக் கெல்லாந் 

தனிமுதற் றலைவ1னான வுன்னைவர் தமார் தாழ்வார் 
மனிதருக் கடிமையாய்நீ யிராவணன் *செல்வ மாள்வாய் 
*இனியுனக் 5கென்னோ மான மெங்களோ 6டடங்இற் றன்றே. 

(இ-ள்.) குளிர்ச்த சாமரைமலரா௫ஏய ஆசனத்தின் மீது இருப்பவ 

ஞான பிரமதேவனுடைய பார்ப்பனக்குலத்துக்கெல்லாம் soap sb pe 
வனான உன்னை வச்து(பிறச் சகுலப்பெருமைச்காகத்)தேவர்களும் வண 

ங்குவார்: நீயோ, மனிதருக்கு அடிமையாகி இராவணனுடைய செல்வச் 
தை யாளப்போகிருய்: இனி உனக்கு மானம் என்பது என்ன இருக்கன் 

று? (மானமென்பது கரங்களொழியின்) எங்களோடு அடங்கி விட்ட 

தேயாம்; (எ-று.)---பி-ம்:---4ஆனாய், ஆவாய், செய்வாய், 8செல்வமாள. 
இனி அனக்கு, இனிதுளது, இணிதுகின். 5எண்ணமெசக்தாய். 6அடவ் 

இற்றென்றால், அடங்கிற்றன்றால், ட (௩௦௫௮) 

௧௬௯. 1சொல்வித்தும் “பழித்து நங்கை மூக்கைத் 3துணி 
வித்தோரால், *எல்வித்தும் படைக்கை யுங்க டமையனை யெங்க 
ளோடும், 5கொல்வித்துந் தோற்று கின்ற கூற்றினார் குலத்தை 
யெல்லாம், வெல்வித்தும் வாழும் வாழ்வின் 6 வெறுமையே *விமுமி 

தன்றே, 
(இ-ள்.) (பிறரைக்கொண்டு இழிமொழிகளைச்) சொல்வித்தும், 

(கேராகவே)பழித்தும், உன் தங்கை மூக்கனைச் துணித்தோரால் ஒளி 

யைவெளிவி௫கன்ற படையைச் கையிற்கொண்ட உங்கள் தமையனை 

எங்களுடனே கொல்வித்தும், (இதுவரையில்) தோற்றுச்ெர்த யமனா 

ருடைய பறிவாரங்களை யெல்லாம் வெல்வித்தும் (8) வாழ்சன்றவாழ் 

வைச் காட்டிலும், வெறுமையே [வாழ்ச்சியற்ற நிலைமையே] இறந்த 

தாகு மல்லவோ? (௭-று.)---சொல்லித்தும் என்பதற்கு - உளவுகளைச் 

சொல்லியும் என்று உரைப்பாருமுளர். துணிவிக்தோர்- துணித்தோர். 
பி-ம்:---4சொல்லித்துப், 3பழிதர் தங்கை, சுணிச்தோராலே, தணி 
வித்தோரார். 4வெல்வித்தும். கொல்வித்துத். 6பெருமையே. 7விமுமி 

தன்றோ. (௩௦௫௧) 

௧௭௦.எழுதியே. ரணிந்த திண்டோ ளிராவண ஸிராம னம் 
பாற், புழுதியே பாயலாகப் புரண்டநாள் புரண்டு மேல்கவீழ்க் து, 

தியோ நீயுங் கூட வார்த்தியோ 1விவனை வாழ்த்தித், தொ! 

தியோ வென்னே செய்யத் 3தூணிந் தனை விசயத் தோளாய், 

ட



ப 

காண்டம் ௨௬,--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௨௧ 

(இ-ள்.) வெற்றிதங்கெய தோள்களையுடையவனே! (9த்.திரம்) எழு 
தப்பெற்று அழகைச்சொண்ட வலிய தோளையுடைய இராவணன் இரா 

மனுடைய அம்பினாலே புழுதியே பாயாகப் புரள்சன்ற காலத்தில் நீயும் 

கூடப்புரண்டு Coad pig அழப்போடின்றாயோ? (அன்றி மூழ்ச்சி 

யினால் ஆரவாரிக்கின்றவரோடு) மூழ்ச்சி யாரவாரஞ் செய்யப்போ 

சன்றாயோ?இச்தஇராமனை வாழ்த்திச் சொழப்போடன்றாயோ?என்ன 

செய்யத் துணிகர்துள்ளாய்? (௪- று.)--பி - ம்; அவனை. யோதோ. 

9துணிர்தத. ் (௩௦௬௦) 

க௭எக.ஊனுடை 1யுடம்பி.2னீங்கி 3மருந்தினா ஓயிர்*வர் தெய்தும் 
மானிட ரிலங்கை வேந்தைக் 5கொல்வசே நீயு மன்னான் 
தானுடைச் செல்வர் 8அய்க்கத் தகுதியே சரத்தி னோடும் 
வானிடைப் 7புகுதி யன்றே யான்பழி மறுக்க லென்றான், 
(இ-ள்.) ஊனையுடைய உடம்பினின்று (உயிர்) நீங்கு மருக தினாலே 

(மீண்டும் ௮வ்)வுயிர்வர்து சேரப்பெறும்' மானுடர் இலங்கைவேச்தைச் 

கொல்லமாட்டுவரோ? நீயும், ௮ர்தஇரசாவணனுடைய செல்வத்தைப் 

பெற்று அனுபவித்தற்குத் தக்கவனாவாயோ? யான் பழியென்பது 

பாராது (அம்பினாற்) கொன்றேனாயின், ௮வ்வம்பினோடும்; வானிடைப் 
புகுவாயல்லவோ! என்று கூறிமுடிக்தான், (இச்.இிரசத்து); (எ-று.)-- 
பி-ம்:--1உடம்பு. 3நீக்இ, 3மருர்இனின். 4பெற்றுய்யும், வக்.ய்யும், 
கொல்வதே. 6துய்யத்துறுதியே. 7பூ தி. (௧0௬௧) 

௧௭௨.--விபீஷணன் பதிலுரைக்கத் தோடங்கதல். 

அவ்வுசை யமையக் கேட்ட லீடண னலங்கன் மெளலி 
1செவ்விதிற் ௮ளக்கித் ?தன்பான் மூறுவலுச் தெரிவ தாக்க 

_ வெவ்வி௮-பாவஞ் சாலக் தருமமே விழுமி தைய 
இவ்வுரை கேட்டி யென்னா வினையன விளம்ப லுற்றான். 
(இ-ள்.) (இர்இரரித்து கூறிய) அ௮ந்தவார்த்தையைப் பொருச் 

SECSLL விபீஷணன், மாலையை யணிக்த முடியை ஈன்கு ௮சைத்துச் 

தின்னிடக்அப் புன்முறுவலும் வெளிச்செரிவதாசச்செய்து, ஐயனே! 
பாவம் கொடியது: தருமமே மிகவுஞ் றெர்தத: இர்தவுரையைச் கேட் 
பாய்? என்று இவ்வார்க்தைசளைச் கூறத்தொடங்கனான்; (௪- று.) 
விடீஷணன் கூறுவதை மேல்ஜஐந்து சவிகளிற் காண்ச. பி-ம்:.1செவ் 
விது. 3வீர, மூரல், 8இயம்பல், (௩௨௦௬௨) 

௧௭௩.--இதுழதல் ஐந்துகவிகள் - ஒநதோடர்: விபீஷணன் 
கூறுவதைத் தேரிவிக்தம். 

௮றந்1 துணை யாவ தல்லா லரு௩ர கமைய ல்கும் 
மறந்துணை யாக மாயாப் பழியொடும் வாழ மாட்டேன் [லாத் 
துறர்திலேன் 3மெய்ம்மை யெய்:-தும் பெரய்ம்மையே அறப்ப தல் 
*பிறந்திலே. னிலங்கை வேந்தன் பின்னவன் பிழைத்த போதே. 

(இ-எ்.) தரும்மே துணையாவதல்லது (கடப்பதற்கு) அறிய ஈ.ர 

சத்தைப் பொருந்துமாறு தருன்ற பாவம் துணையாகச் மாயாத பழியோ 
#4]



௩௨௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

டும் வாழமாட்டேன்: செய்யுமாறுகேர்கின்ற பொய்ம்மையைதச் துறப்ப 

தல்லாமல், மெய்ம்மையைச் துறச்திலேன்: இலங்கைவேச்சனான இமா 

வணன் பிழைபட ஈடர்தபோதே, (கான் அவனுக்குச்) தம்பியா கப் பிற 

வாதவனே யாயினேன்; (எ-று.)--பி - ம்: துணையாக, ல்க, 

3மெய்ம்மைபொய்ம்மையும்மையே. “பிறக் இலன், 5இறக்த. (௩௦௬௧.) 

௧௭௪. உண்டில னறவம் பொய்ம்மை யுரைத்திலன் வலியா 

லொன்௮ங், கொண்டிலன் மாய வஞ்சக் குறித்தில 'னியாருங் 
குற்றங், சண்டில ரென்பா லுண்டே நீயிருங் காண்டி ரன்றே,பெ 
ண்டிரிற் நிறம்பி னாரைத் துறக்த.து பிழையிற் 3௬மே. 

(இ-ள்.) மதுவைப் பருெ தில்லை; பொய் பேசியதில்லை;வலிமை 

மினாலே (பலாத்காரத் தினால்] எதையும் கவர்ர்துசொண்ட இல்லை; மாய 

த். தினாற் செய்யும் வஞ்சனைச்செயலை (மனச் தினால்) எண்ணியதுமில்லை; 
எவரும் என்னிடத்தில் தீச்செயலைச்கண்ட இல்லை: என்னிடத்து (த் 

இமை) உளதோ? நீங்களும் பார்க்சன்றீர்களல்லவா? பெண்டிரின் 

பொருட்டு முறைதஇிறம்பிஈடச் தவரைத் துறர்திட்டத,பிழையையடைய 

தாகுமோ? (௪-௮ு.)--என்பால்? என்பது, மத்திமதிபமாக ஈரிடத்தும் 

இயைந்தது. பி-ம்:--1எவரும், *இிறம்பினானை. 3ஆமோ. (௩௦௬௪) 

௧௭௫, மூவகை 3யுலக$மேத்து முதலவ னெவர்ச்கு மூத்த ட 3 
3தேவர்தர் தேவன் றேவி கற்பினிற் “சிறந்து ளாளை ் 
கோவன செய்த தீதென் ௮ுரைப்பநுன் ரு ௪றிப்[ னோ. 
போவென $£வுரைக்கப் போந்தே னரகதிற் பொருந்து வே 

(இ-ள்.) (மூவகையுலகமும் துதிக்கின்ற முதற்கடவுளும் எல்லாத் 

தேவரினும் மேம்பட்ட தேவாதிதேவனுமான திருமாலின் பத்தினி 
யான கற்பிற் சிறந்துள்ளவளை வருந்தத்தக்கனசெய்தல் தமையான.த” 

என்று (சான்) உரைப்ப, உன்தர்தை சற்றங்கொண்டு ;போ”என்று 

சொல்ல, (அவனைவிட்டு) வர்இிட்டேன்: (இதனால்), உரகத்.இற் சேர்வே 
னோ? (௪ - நு.)--பி- ம்:--1உலகும். 3தச்தமுதல்வனே, 3கரவலன்றேவி 

யன்றே, 4பிறந்துளாளை, 5கோவது, 6பொருர்கேனின்று, (௩௦௬௫) 

௧௭௬. 1வெம்மையிற் றரும ?கோக்கா வேட்டதே வேட்டு 
லீயும், உம்மையே புகழும்3பூண *துறக்கமு முமக்கே யாக, செம் 
மையிற் பொருந்தி மேலோ சொழுக்கினோ டறத்தைத்தேறும், 

எம்மையே பழியும் 5$பூண ஈரகமு மெமக்கே யரக, 

(இ-ள்.) கொடுமையினாலே தருமத்சைப் பாராமல் காமத்தையே 

விரும்பி இறக்கப்போகின்ற உம்மையே, புகழும் அடையட்டும்; ஈல்லு ., 

லகமும் உமச்சே யுண்டாகட்டும்: ஈற்குணத்திற்பொருச்இிரின்று மே 

லோருடைய ஒழுச்சத்திீனோடு ௮அறத்சைச் தேறுகன்ற எம்மையே பழி 

யும் அடையட்டும்: ஈரகமும் எங்கட்கே யுண்டாகட்டும்: (a - 2.)— 

தருமத்தைச் செய்வதனால் பழியும் ஈரகமும் கிடைக்குமென்றாலும், 

சாங்கள் தருமத்தை. சாடுவோமேயன் றி அதருமத்தை காடமாட்டோ



கர்ண்டம் ௨௬.--நிகும்பலையாகப்படலம் ௩௨௩ 

மென்றவாறு, -பி-ம்:--1மெய்மையிற், 3நோக்£ர். Byars, yous: 

சுவர்க்கமும், 5பூண்க. (௨௦௬௬) 

௧௭௭. அறத்தினைப் பாவம் வெல்லா தென்னும தறித்து 
1ஞானதக், திறத்தினு முறுமென் றெண்ணித் *தேவர்க்குர் தே 
வைச் சேர்ந்தேன், புறத்தினிற் புகழே யாக பழியொடும் புணர்க 
*போதச், 5சிறப்பினிப் பெறுக 6தீர்க வென்றனன் சற்ற "மில்லான், 

(இ-ள்.) 4அறத்தைப் பாவம் வெல்லாது? என்டன்்த அதனை 

யறிர்து (இராமபிரானைச் சேர்கின்ற அச்செயல்)ஞானத்தின் a gui 

டிலும் பொருந்து மென்று கருதி, தேவாதிதேவனான ஸ்ரீராமனைச் சேர் 

ந்தேன்: வெளியே (எனக்குப்) புகழுண்டாகட்டும்: (அல்லது) பழியோ 
டும் (கான்) சேர்க: மிகவும் மேன்மையை இனிப்பெறுக: (அல்லது, சற 

ப்பு) ஒழிக: (அதுபற்றிக்க வலையில்லை) என்றுகூறினான் :((யாவனெனில்), 

சீற்றம்நீங்கினவனாகிய விபீஷணன்; (௪ - று,)--பி-ம்:-.1யானே, நர் 

னே, தானே.' 3றத்தினதம். 3தேவர்க்குத். 4போகச், 59றப்பி 
னைப். தீர்க்க, போக, தச்காய், 7தர்க்தான், (௩௨௦௬௭௪) 

௧௭௮. -விபீஷணன்மீது வீரவாதத்துடன் இந்திரசித்து அம்புஎய்தல். 

. பெறுஞ்சிறப் பெல்லா மென்கைப் பிறைமுகப் 1பகழி பெற்றுல் 
* இறுஞ்சசறப் பல்லா லப்பா 3லெங்கினிப் போவ தென்னாத் 

தெனுஞ்சிறைக் கலுழ னன்ன வொருகணை "தெரிந்து செம்பொன் 
உறுஞ்சுடர்க் கழுத்தை நோக்கி நூக்கின 5னுருமின் வெய்யோன். 

(இ-எ்.) இடியைப்போல் வெய்யவனான இத்திரசதது, (8) பெறு 
வதாகச் கருதுன்ற .சிறப்புகளெல்லாம், என்கையிலேயுள்ள பிறை 
முகத்தையுடைய பகழியைப் பெற்றால் அழிகின்ற சறப்பாகுமேயல்லா 
மல், இணிஎங்கே!(இதற்குத்தப்பி) அப்பாற்போவது!? என்று சொல்லி, 
(சர்ப்பத்தை) அழிக்கின்ற சறையையுடைய கருடனை யொத்த ஒரு 
"கணையை .ஆதராய்ர்தெடுத்து (விபீஷணனுடைய) செம்பொன்னணிபொ 
ருக்.திய ஒளியுள்ள கழுத்தை கோக்கச்செலுச் இினான்; (௭-று.)---பெறுஞ் 
சிறப்பு இறுஞ்சிறப்பாகும் என்றது-ரீ பெறக்கருதுஞ்சிறப்பு இற்றதாய் 

விடு மென்றபடி.-பி-ம்:--4வாளியொன்றால்,8றப்பில்லையைய,8எங்கனி 
ப்பெறுவை, எங்கனிப்போவை. 4தொடுத்துச். 3௮சனியொப்பான். 0 

௧௭௯.---இலட்சுமணன் ௮ந்தக்கணையைத் தடுத்தல். 

௮க்கணை யசனி யென்ன 1/வனலென்ன வால முண்ட, 
முக்கணான் சூல மென்ன முடுகிய முடிவை நேரக்இ 
3இக்கணத் திற்றா னிற்றா “னென்கின்ற 4விமையோர் காணச் 
கைக்கணை யொன்மறால் வள்ள லக்கணை கண்டங் கண்டான், 

(இ-எ்.) ௮ந்தச்கணையானது இடியேயென்னவ௮ும்,௮னலே என்ன 

வும், விஷத்தையுண்ட திரிகேத்திரனான உருத்திரமூர்த்தியினது சூலப் 
படையென்னவும். விரைந்துசென்ற முடிவான நிலையை கோக்கு, (இக் 
சணத்திலே(இச்சவிடீஷணன்)ழிர்தான், ஒழிர்தான் 'என்ன்ற இமை



௩௨௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

யோரும் காணும்படி உதாரகுணமுடையவனாூய இலக்குமணன் (தன்) 
SEIN GES கணையொன் நினாலே(இக்.திரசத்து விட்ட) அக்கணையைக் 

துண்டமாக்இனான்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1அன்றென; அன்றவன். 2இச் 

சணம். என்பதன், 4இடையேயெய்தான், இடையேயீண்டு, 5ஜயன். () ' 

க௮௦.--இந்திரசீத்து வேற்படையை விபீஷணன் மீதுஏவ அதனையும் 
இலட்சுமணன் அழித்தல். 

கோலொன்று துணித லோடுங் கூற்றுக்குங் கூற்ற மன்னான் 
வேலொன்ன வாங்கி விட்டான் வெயிலொன்று ?விழுவ் தென்ன 
காலொன்று மூன்று $மான புவனங்க ணடுங்க லோடும் 
நூலொன்று *$வரிவி லானு மதனையு அுறுக்கி வீழ்த்தான். 

(இ-ள்.) ஒப்பற்ற அம்பு துணிபட்டவடனே, யமனுக்கும் யமனை 
யொப்பவனான இக்திரசிதத,---வேற்படையொன்றைக் கையிலெடுத்து 

விட்டான்: ஒருசூரியன் விழுவதுபோல (அர்தச்சூலப்படை பிரகா௫த் 

அக்கொண்டுதோன்ற), ஏழமான புவனங்கள் ஈடுங்குதலும், சாஸ்.இிர 
முறைப்படியே கட்டமைந்த விற்றொழிலில் வல்லவனான இலட்சுமண 

னும் ௮ந்தவேற்படையையும் அழித்துத்தள்ளினான்; (௪-.று,)---பி-ம்:-.- ' 
கூற்றாமென்ன, கூற்றமன்ன. 3விழுக்தது. 3ஆயவுலகங்கள், 4விதிவலா 

னும், வரிவிலன்றான், வரிவில்வல்லான். (௩௦௪௦) 

௧௮௧.--விபீஷணன்௫இந்திசசித்தினதுதேரின் சாரதிததிரைகளையழித்தல், 

1வேேல்கொடு ஈம்மே லெய்தா. னென்றொரு வெகுளி ?பொங்கக் 
கால்கொடு காலிற் கூடிக் கைதொடர் கனகத் தண்டாற் 
கோல்கொளு மொருவ னோடுங் “கொடி த்தடக் தேரித் பூண்ட 
பால்கொளும் 5புரவி யெல்லாம் 6படுத்தினான் £படியின் மேலே. 

(இ- ள்.) வேலைச்சொண்டு ஈம்மேல் எறிஈ்சானென்று ஒருசோபம் : 

இளர்க்தெழ, (விடீஷணன்),---காலினால் காற்றுப்போல் (விரைவ) 

பொருக்இக் கையிற்பற்றிய பொன்மயமான தண்டாயுத தினால் தேரை 
செலுத்துகின்ற ஒருவனுடனே [(பாகனுடனே] கொடிகட்டிய பெறிய 
தேரிற்பூட்டிய பால்கிறமான குதிரைகளையெல்லாம் பூமியின்மீது 

விழுத்தினான்; (௪ - ௮.)---பி-ம்1---4வேலொடுகொல்லலுற்றானென்ப 

தோர். 2வீங்கச், தோன்ளுக், 8கீர்லொடு... கூட்டிக்சைகொடு, க அவ 

னெடுங்கொடித்திண்டேரும், ௮வனெடும்...தேரின், பு ரவியோடும், 
புரவிபாரிற். பரப்பினான். 1அடிப்பும்மாற,உயிர்ப்புமாற, அடிப்பும்பாற, 

௧௮௨.--- விபிஷணன்: இலக்தமணன் ழதலியோர் மீது. 

இந்திரசித்து ௮ம்புபோழிந்து ஆரவாரித்தல். 
அழிந்ததேர் மீது நின்றா னாயிர கோடி. 1யம்பாற் 

பொழிக்தவன் GC aja esr ₹மேலு மிலக்குவன் புயச்தின் மேலும் 

8ஓழிர், வ ரசத்தின் மேலு முதிசநீர் வாரி 4யாக 

5ுழிந்திழிந் தோட.கோக்கி 1யண்டமு ₹மிரிய வார்த்கான்,



காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௨௫ 

(இ-ள்.) அழிர்ததேரின்மீது நின்றவஞன இர்்இரரசித்து, அச்ச 
விபீஷணன் தோளின்மேலும் இலச்குமணனுடைய புயத்தின்மேலும் 

ஒழிக்கவரின் மார்பின்மேலு. ம் ஆயிரகோடி யம்புகளினாற் பொழிச்து) 

இரத்தப் புன்ற்கடல் அழிச் திழிர்தோட கோக்க அண்டமும் நிலைகெட் 
டோட ஆாவாரித்தான்; (௪-ு.)---பி-ம்:---1அம்பு,3மீதும்ஓழிர் தபேர், 

ஓதம், 5அழிர்தழிச்து, 6 நாக்கி, 7படரண்டம், 8மடிய, வெடிச்சு, () 

௧௮௩.--இந்திரசித்து வானத்துமறைந்து இராவணனிடம் சேலலுதல. 

ஆர்த்தவ னனைய போதி னழிவிலாச் தேர்கொண் டன்றிப் 
போர்த்தொழில் 1புரிப லாகா தென்பதோர் பொருளை புன்னிப் 
"பார் த்தவ ரிமையா முன்னம் விசும்பிடைப் 5 *பாய்ந்தா னென்லும் 
வார்த்தையை நிறுத்திப் போனா னிராவணன் மருங்கு சென்ருன். 

(இ-எ்.) ஆசவாரஞ்செய்த அர்த இந்திரசித்து, அப்போது *அழி 

வில்லாத தேரைக் கொண்டாலல்லாமல் போர்த்தொழிலைச் செய்ய 

முடியாது” என்பதான ஒருவிஷயத்தைச் க௬இ, பார்த்தவர் சண்ணைச் 
கொட்டுங்காலத்தித்குள் விசும்பினிடத்துப்பாய்ர்தானென்னும் வார்த் 

தையைபுண்டாச்விட்டுப்போனவஞய், (௮ங்குகின்று)இராவணனுள்ள 

இடத்துக்குச்சென்றான்; (௪ - று.)---பி-ம்:---1வெல்லல், கோத்தவர், 
8க.ரந்தான், புக்கான். (௨௦௭௩), 

* நிதம்பலையாகப்படலம் ழற்றிற்று. 

௨௪.-- அவது இந்திரசித் துவதைப்படலம். 
. (இலச்குமணன் செய்த) இர்.இரசத்தினுடைய வதையைக் கூறும் 

படல்மென்பஅு) பொருள். 

* இராவணன் மருங்கு சென்று சேர்ர்த இச்இரசித்து, அ௮வ்விராவ 

ணனைச்கண்டு விபீஷணன் உளவுசொல்லித் தருவதையும் இலட்சுமண 
னுடைய பாாச்சிரமத்தையுஞ் சொல்லி; (சதையை விட்டியெசே செய் 

யச்தச்சது”?என்ன, அதுகேட்ட. இராவணன் சினக்து தான் போருக்கு 

எழமுயல,அப்போது இர்்இரசித்து அவ்விராவணனைச் தடுச்துச்சானே 

போருச்கு எழுரக்துசென்று இலட்சுமணனோடு கடும்போர் விளைக்க, 

கூரியனுதித்ததும் இலட்சுமணன் இச்இிரசித்துசெய்த மாயப்போசை 

வன்று ௮அவனைச்சங்கரிக்கவே, அரச்சரிரிர்தோடினராசச் தேவர்கள் 
மகிழ்ச்சியினால் ஆரவாரித்தனர், அப்போது சடவுளருளால்-இறர்த வா 
னார் உயிர்பெற்றெழ, அங்கதன் இக்.இ.ரசச்தின் தலையை யேந்தி முன் 

டனணியில் வர,இலக்குமணன். ௮துமன்தோளின் மீசேசென்றனன். இச் 

இரத் தின் தலையைச் காணிக்கையாகவைக்து இலட்சுமணன் வணங்க, 

ஸ்ரீராமன் அவனைப் புகழ்ச்து அவனிடத்் அள்ள பேரன்பினால் அவனுட 

லிலுள்ளபுண்களை யொற்றிப் போச்னெ னென்பது, இர்தப்படலத்திற் 
கூறிய பொருள். 
  

* நிகரும்பலைவேள்விப்படலம்முற்றும் என்று ஒருபிர இயிலுள்ள 2,



௩௨௭௬ கம்பராமாயணம் ் ய்த்த 

க. --டுமாவணன் இந்திரசித்தைநோக்கி விவைத்தோடங்ததல். . 

விண்ணிடைக் 1கரந்தா னென்ன வஞ்சனை விளைக்கு மென்பார் ள் 
3கண்ணிடைக் கலக்க நோக்கி யையுற வுழக்குங் காலை 
புண்ணிடை யாக்கைச் செந்நீ ரிழிதரப் புக்கு கின்ற 

எண்ணுடை மகனை கோக்கி யிராவண னினைய சொன்னான், 

(இ-ள்) வானத்தினிடச்சே சளிர்துகொண்டா னென்ற சார 

ணத்தால் (முன்போல) மாயச்செயலைச் சோற்றுவிப்பானென்பாராய்ச் 

சண்ணினிடத்துச் கலக்கமுண்டாக எண்ணயிட்டு (வானார்)சர்தேகப் 

பட்டு வருச்சிச்கொண்் டிருக்கும்போது, உடலின் புண்ணீனிடத்தி 
னின்று இரத்தம்பெருக (த் தன்முன்னே) வந்துநின் றவனான (மகாவீர 

னென்று) மதிப்புப்பெற்ற மகனை (இர்இுரரித்தை] ப் பார்த்து, இரா 
வணன் இவ்வாறான வார்த்தையைச் கூறலானான்; (௭ - று,)--அதனை 

மேற்கவியிற்காண்க, சண்ணிடைச்சலக்கநோக்இஎன்பதற்கு - தமது 

சண் வானத்தினிடத்துப்பொருக்தப் பார்த்தவண்ணம் என்று உரைத் 
கலுமாம். பி.ம்;-.1சலச்தான். என்பார். கண்ணிடைச்சலச்சனோசக்இ, 

சண்ணிடை சலச்கநோக்கி, 4புண்ணுடையாச்கைசெச்நீர், (௩0௪௪) 

௨.-நீகழ்ந்ததைச் சொலவாயென்று ராவணன் இந்திரசித்தைவினுவல், 

தொடங்கிய வேள்வி 'முற்றப் பெற்றிலாத் தொழில்கின் ரோண் * 

அடங்கிய வம்பே யென்னை யறிவித்த தழிவி லியாக்கை [மேல் 
நடுங்கினை 4 போலச் சாலத் தளர்ந்தனை கலுழ னண்ணப் 

, படங்குறை யரவ மொத்தா யுற்றது.பகர்தி யென்றான். 

(இ-ள்.) (8) தொடங்கிய வேள்வியானத முடிவு பெற்றிலாத தன் 

மையை உன்னுடைய தோளின்மேற் பதிர்துள்ள அம்பே என்னை யறி 

விச்சது; அழிவில்லாத உடல் நடுக்கமடைர்தாய்போல மிகத்தளர்ச் 
தாய்: (அதனால்) ,கருடன் கிட்டப் படமொடுங்கெ சர்ப்பம்போன்றாய்: 

நிகழ்ர்ததைச் கூறுவாயென்றான்: (எ-று,).பி-ம்:. முற்றும், முற் 

நிப். 3தொழிலுச், 8அம்பிற்ற றறவறைச்தனவயர்வில் யாக்கை, அம்பு 
கோன்ற வறைக்கன வயர்வில்யாக்கை, Soar ape. (௩௦௭௫) 

௩.--இதுழதல் நான்தகவிகள் - ஒரதோடர்: 
இந்திரசித்து கூறிய பதிலைத் தேரிவிக்தம். 

சூழ்வினை மாய மெல்லா மும்பியே gion sae சுறறி 
வேள்வியைச் சிதைய நூறி வெகுளியா லெழுர்து a mG) 
அள் வினை யாற்றல் தன்னா லமாத்தொழில் தொடங்கி யார்க்குர் 

தாழ்விலாப் படைகண் மூன்றனுள் தொடுத்தனன் ற்டுத்து விட்டான், த் 

(இ-ள்.) (மான்) ஒராய்ச்து செய்த மாயச்செயலையெல்லாம் உன் 

தம்பியே யொழிக்க,(பிறகு இலட்சுமணன் வானர சேனையுடனே) முற் 

ஓசைசெய்து வேள்வியைச் கெடும்படி. யழித்தகனால், (சான) சினத் 
கோடு எழுந்து பராச்ரமத்தோகடிய வல்லமையால் மக்குப் போர். 

திகொழிலைத் தொடங்க ஆரவாரிக்கின்ற தாழ்வில்லாத (முத்தேவர்



காண்டம் ௨௭.---இந்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௨௭ 

சளின்படைகளையும் தொடுத்து விட்டேன்:(அவற்றை யெல்லாம் அவ்வி 

லச்குமணன்) தடுத்து விட்டான்; (௪ - று.)-ஆற்றல் தன்னால் வீங்இத் 

தொடங்கி என்ச: வீங்குதல் - மிகுதல், பி-ம்:--1மாயை,. 8ஆழ்வினை, 

8ஆற்றான்...புக்கு நின்றான். (௩௦௪௬) 

௪,நிலஞ்செய்து விசும்புஞ் செய்து 1நெடியமால் படைகின் ருனை 
வலஞ்செய்து ₹போயிற் றென்றால் மற்றினி வலிய 3 துண்டோ 
குலஞ்செய்க4பாவச் தாலே கொடும் பசைதேடிக்கொண்டாய் 
சலஞ்செயி னுலக மூன்று மிலக்குவன் "முடி.ப்பன் முனே, 
(இ-ள்.) நிலக்தையுண்டாக்கி மேலுலகத்தையுமுண்டாக்இப் பெ 

ருமைபெற்ற தஇருமாலின் படையும் (போரில் நின்ற) இலச்குமணனைப் 

பிரதட்ணெஞ்செய்து போயிற்றென்றால்,பின்னர் இனி வலிமையுடைய 
படையும் உண்டோ? (அ௮ரச்கர்)குலஞ் செய்த தீவினையாலே கொடிய 

பசையைச் தேடி.ச்கொண்டாய்: இலக்குவன் கோபங்கொண்டால் தா 

னொருவனே உலக மூன்றையும் முடிப்பான்;(எ - று.)--குலம்-தொகுதி 
யுமாம், பி - ம்:--1நெடியவன், போவதானால், 8உண்டே, 4திமை 

யாலே, 5பழி, 6தேடிச்கொண்டேம். "முடிக்கும். (௩௦௭௪). 

௫. முட்டிய செருவின் முன்ன முதலவன் படையை 1யென்மேல் 
3விட்டில னுலகை யஞ்ச யாதலால் வென்று மீண்டேன் 

கட்டிய 3போதுங் 4காத்தா னின்னமுங் 5ள.ர வல்லான் 
சுட்டிய 6வலியி னாலே கோறலைத் துணிந்து நின்றான். 

(இ-ள்.) கெருங்கச்செய்த போரில் முன் (மூம்ஞூர்த் இியரில்) முதலிற் 
சொல்லப்படுபவனான பிரமதேவன் படையை உலகை(யழித்து விடுகே ' 

யென்று) அஞ்சன் மீ அ விடுத் ene அதஞல்வென்துமீண்டேன்: (௧. 

பிரயோகித்த பிரமாஸ் திரம் தன் னக) ட்டியபோம் காத்துச்கொ 
டான்: இன்னமும் உற்சாகுங்கொண்டு போர்செய்ய வல்லான்: பெ 

மைபெற்ற(தன்) வலிமையாலேயே (என்னைக்) சொல்வதைத் துணிக், 
நின்றான்; (எ - இ. பி.ம்:- முன்பா, முன்பால், என்பால், 3விட். 

லர். போது, *்காத்தார்.. .வல்லார்.5கிளர்வரல்லாச். 6முனையிலன்னால் 

ருடங்யெ,சொல்லற்பாற்றோ, வலியினாலே...நின்றார். : (௩௦௪௮) 

௬. ஆதலா லஞ்சி னேனென் றருளலை யாசை தானச் 
சீதைபால் விடுதி யாயி 1னனையவர் சீற்றக் ?தீர்வர் 
யோ தலும் புரிவர். செய்த தீமையும் பொறுப்ப ருன்மேற் 
காதலா ஓரைத்தே னென்றா னுலகெலா-ங் கலக்கி வென்றான். 
(இ- ள்.) இவ்வாறுஈடக்கதனால் (கான்) அஞ்சினேன் என்று நினை 

யாதே: (8) ௮ச்தச்்தையினிடர்து ஆசையை விடுவாயாயின், அந்த 

இசாமலட்சுமணர் சனம் நீங்இவிடுவர்; (போர்செய்து ஈம்மைச் சொல் 
லாமல்)மீண்டுபோ தலையுஞ் Gilead mers :(நீ)செய்ச தீமையையும் பொ 
அப்பார்கள்: உன்மீது அன்பினாற் கூறினேன் என்று ,கூறிமுடித் 

கான்: (ட: வனெனில்),-உலகத்தை யெல்லாம் கலங்கவடித்த வென் 

றவனான இர.திர)ந்து; (௪- து.) ie vee



௩௨௮ கம்பராமாயணம் .. யுத்த 

உலகத்தையெல்லாம் கலங்கவடித்தவன் இப்போது தான் கலக்ச 

மடைச்து இவ்வாறுகூறலானா னென்ச., தான் கூறுவது அச்சத் தின 

.லன்று: தந்தைமீதுள்ள அன்பினாலென்று இக்திரசத்து தான்கூறுவதற் 
குச் காரணத்தைவிளக்குகின்றான். பெரியோரிடத்துப் பேசுமிடத்து 

:அருள்?என்ற சொல்லை உடன்சேர்ச்துச்சொல்லும் மரபுபற்றி, நினை 

யாதேயென்ற பொருளில் 'அருளலை? என்றான், பி-ம்:---1அன்னவர். 
9£ர்க்து. ் . (௩௦௭௪௯) 

எ..--இனி, ஆறுகவிகள் - ஒருதொடர்: இராவணன் இந்திரசித்தை 
வேறுத்துக்கூறுதலைத் தேரிவிக்தம். 

இயம்பஅ௮ மிலங்கை வேந்த னெயிற்றிள நிலவு தோன்றப் 
புயங்களுக் குலுங்க க்குப் போர்க்கினி*யொழிதி போலாம் 
மயங்கினை 5மனிதன் றன்னை யஞ்சலை வருந்த லைய 
சயங்கொடு தநவ னின்றே மனிதரைத் கனுவொன் ராலே, 
(இ-ள்.) (இவ்வாறு இர்திரசச் த) கூறியவுடனே, இலங்காஇபதி 

யாகிய இராவணன் கோரரப்பற்களினின்று இளநிலா வெளிப்படவும் 
தோள்கள் குலுங்கவுஞ் சரித்து, (இனிப் போர்க்குச்செல்லாமல் நீங்கு 

். வாய்போலும்: மணிதனைப்பார்த்து மயச்சமடைந்துவிட்டாய்: அஞ்சா 
சே: வருர்தாதே:ஐயனே! (என்னுடைய)ஒற்றைவில்லைக்கொண்டு இன் 
றே மனிதரிடத்து வெற்றியைச்சொண்டு தருவேன்: (எ-.று.)---பி-ம்:- 
1சில௮மெய்தப், 3ேச்கான். போக்கு, ta psCurs, ஒழிதிபோல, 

ஒழிசல்போலாம்.5மனமுமஞ்? வருச் இனை, மனிதன் றன்னையஞ்சினை.() 

௮. முன்னையோ ரிறந்தோ மெல்லா மிப்பகை மூடிப்ப சென் 
2ம், பின்னை யார். நின்றா ரெல்லாம் ?வென்றவர்ப் பெயர்வ 
/ரன்றும், 3உன்னைநீ பல்டை வென்னு சருதியென் அுணர்ந்து 
மன்றால், என்னையே கோக்கி 4ஈணிந் நெடும்பகை தேடிச் 
கொண்டேன், os 

(இ-ள்.) சான் (௪தையைக்கவர்ந்து பசைசேடிச்சொண்டத),-- 

முன்னயேபோர்க்குச் சென்றவராய் இறந்தவரெல்லாம் (எனது) 

இப்பகையை யொழிப்பாரென்றாவது இன்னும் (போர்ச்குச் செல் 

லாது) பித்பட்டவராய் கிற்பவரெல்லாம் வென்றுமீள்வரென்றாவது, 

உன்னைக்குறித்து நீ அவரை வென்றுதருவாய்? என்றாவது கருதி 
அன்று: என்வலிமையையே எண்ணி யான் இக்௪ நெடியபலகையைத் 
தேடிச்கொண்டேன்; (௪-று.)--என்றும் உணர்ந்தன்று என்க, 9-ம்: : 
1பின்னையே, வென்றவர். 3இன்ன$...இன்றால். 4அன்றே, 500 கொண்ட 
தென்றான். (௩௦௮௧) 

௯. பேதைமை யுசைத்தாய் 1பிள்ளா யுலகெலாம் பெயர பே 
கர்தையென் புகழி ஷேடு நிலைபெற வமரர் கரண ராக் 

மீதெழு மொக்கு என்ன யாக்கையை விடுவ தல்2ாஜ் 
சிகையை விடுவ துண்டேோ விருபது *தோளுண்; ;_ாம. 

(இ-ள்.) பிள்ளாய்! அறிவில்லாக ஆலோசனையைச்* 7சான்னாய்: 
(ஒருசால் எனக்கு வெற்றியேயுண்டாகாதென்ராலும்),எனச்கு இருபது
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தோள் உண்டாயிருக்கும், உலகமெல்லாம் பெயர்கையிலும் அழியாத 

3, என் புகழினோகடியபாடல் நிலைபெறுமாறு அமரர்கண்டுகொண்டிரு 

க்ச(8ீரின்) மீததோன்றுற குமிழியையொத்த(என்)யாக்கையை விடுவ 
தல்லாமற் சடையை விடுவது உண்டோ? (எ-று ) 

இரண்டுதோள்களையே பெற்றமனிதர்க்கு அஞ்சித் தேவர்காணச் 
சதையைத் திருப்பிக்கொடுத்து நிலைத்த பழியைப் பெறுவசைச்காட்டி 

லும், தேவர்காண. நிலையாக இத்தேகத்தைப் போரில் விட்டிட்டுகிலைத் 

குள்ள புகழைப்பெற்றுப்போவதே இருபதுதோள் படைத்த யான்செய் 

யத்தக்ச சென்கின்றான், இராவணன். இவ்விராவணன் கூறியபடியே 

இவன் பெயர்கதையாகி வழங்குதல் சாண்க, பி-ம்:--1மைந்தா. 8திர 
டோஞுண்டால், திண்டோனுண்டாய், (௨௦௮௨) 

. ௧௦,வென்றில னென்ற போதும் வேதமுள் எளவு மியானும் 
1நின்றுள னன்றோ மற்ற விராமன்பேர் கிற்கு மாற் 
பொன்றுத லொருகோ லத்துத் தவிருமோ பொதுமைத் தன் 
இன்றுளார் நாளை மாள்வார் புகழுக்கு மிறு தி யுண்டோ. [னோ 

(இ-ள்.) (சான்) வெற்றிப்பெற்றிலே னென்ற காலத்தும், அவ்வி 
சரமனுடைய(வீரப்)பேர் நிலைத் துநிற்குமாயின், வேதமுள்ள அளவும் யா 

ஆனும் (பெயரினால்) நிலைபெற்றுள்ளே னாவனன்றோ? (எர்தச்காலத்.திலா 
வத) ஒருகாலத்தில் இறப்பு என்பது நீல்காதுவருவதேயன்றோ? (இறப் 
பென்பது பிறக்த பிராணிகட்கெல்லாம்,பொதுமையானதன்றோ? இன் 
அஉள்ளவர் காளைக்கு [வருல்காலத்தில்] இறக்தே தர்வர்: புகழுக்கும் 
அழிவுண்டாகுமோ? (௪- று.)--£€ழ்ச்செய்யுளிற்கூறிய கருத்தையே 
இங்கு விவரித்துச் கூறுகன்றனன் இராவணனென்க._-பி -ம்:_18ன் 
நிவன். கோலத்துர், (௩௦௮௩) 
கக.விட்டனன் 1சிதை தன்னை ?யென்றலும் விண்ணோர் ஈண்ணிக் 

கட்டெவ தல்லா $லென்னை 4யானெனக் கருது வாரோ 
பட்டன னென்ற போஅ மெளிமையித் படுகி லேன்யான் 
எட்டினோே டி. ரண்டு மான திசைகளை யெறிந்து வென்றேன், 
(இ-ள்.) (கான்) சதையை(இ.ராமனிடம்) விட்டேனென்ற வடனே, 

(பின்பு) .சேவர்கள் என்னைச் இட்டிச் கட்டிச்கொண்டுபோவதல்லாமல் 
சான் என்று எண்ணி அஞ்சிநிற்பாரோ? பத்துத்திசைகளை (ப் படைச் 
கலங்களை) எறிர்துவென்றவனாஏயகான் இறக்தேனேயென்றாலும் எளி 
மையோடு இறச்சமாட்டேன்; (௪-று.)--பி-ம்:--1சனூசன்னை.என்ன 
லம்,3பின்னைப், 4பொருள். 5எட்டுமோரிரண்டுமான, கொண்டேன்.() 

“க் ௧௨. சொல்லியென் பலவு கீகின் னிருக்கையைத் தொடர்ந்து 
தோளிற், புல்லிய பகழி வாங்கிப் போர்த் i i : காணத், தாழிற் சரமம்போக் 
9, எல்லியுங் கழித்தி யென்னா வெழுந்தன 1னெழுந்து பேழ்வாய், 
வல்லிய ?முனிந்தா லன்னான் வருகதேர் விரைவி னென்றான். 

(இ -ள்.) பலசொல்லி யென்? நீ உன்னுடைய இருப்பிடச்சைச் 
சார்க்து, eae அம்புகளைப் பேர்த்தெடுத்து,போர்த்சொழி 

+
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லால்கேர்ந்த இளைப்பைடீச்ச,இரவையுல்கழிப்பாய் என்றுசொல்லி எழு 
ந்தனன்: எழுக்து, பிளக்சவாயையுடைய புலி கோபித்தால் (அதை) . 

ஒத்தவனான இராவணன், தேர் விரைவில்வரட்டும்? என்றுசொன்னான்; 

(எ.-று.)பி-ம்:--1எயிற்றுப், 3முனிச்தவன்னான், முனிர்சதென்ன. 

5 தருக, வருக, - owe) 
௧௩ _இந்திரசித்து இராவணனைத் தடூத்துதீ' தானேபோநருமாறுசேல்ல 

இரதமேறுதல். 

1எழுந்தவன் றன்னை கோக்கி யிணை.படி யிறைஞ்சி யெந்தாய் 
ஒழிக்தருள் சீற்றஞ் சொன்ன வுறுதியைப் பொத்தி யோனோ 

கழிந்தன னென்ற 3பின்னர் 4ஈல்லவா. காண்டி யென்னா ர ர. 
்$மொழிர்தகன் நெய்வத் தேர்மே லேறினன் முடிய லுற்றான். 

(இ-ள்.) எழுந்த இராவணனைப் பார்த். து, இணையடிகளிலே வண . 

ங்கி, 'எக்தாய்!சீத்றம் ஒழிர் தருள்: (உனக்கு சான்)சொன்ன உற:திமொழி 

யைப்பற்றி, (என் மீது செங்சொள்ளாது) பொறுத்தருள்வாய்: யானோ 

இறச்தே னென்ற பின்பு (சான் சொல்லியவற்றை) ஈல்லனவாசச் சாண் 

பாய்"என்று கூறியவனாய், இறத்தற்கு நிச்சயங்கொண்டவனான இந்திர 

சித்து தெய்வத்தேரின் மீத ஏறினான்; (எ-று.)--பி-ம்;--1எழுச் சனன்... 
பயோன்போய்க். 8Curs, பின்னும். *ரல்லவாச், நாவலா, 
5மாழிர் ௪ தன். (௩0௮௬) 

௧௪.--தானம்ழதலியன செய்து டூந்திரசித்து இமாவணனை நோக்கிக் 
கண்ணீர்பெரக்கிச் சேல்லுதஃ. 

படைக்கல விஞ்சை 1மற்றும் படடத்தன பலவுர் தன்பால், 
அடைக்கல$மென்ன வீச னித்தன 3தேர்மேலாக்கக்,கொலடத் 
தொழில் வேட்டோர்க் கெல்லாங் 4கொடுத்தனன் கொடியோன் 
றன்னைக், கடைக்கணா னோக்கி சோக்கி *மிருகணீர் கலுழப் 
போனான். 

(இ-ள்.) (தான் தேதிய) படைச்சலவிச்சையிலே படைத்துள பலவ 
கைப்படைக்கலங்களையும், சதன்னிடச்து அடைச்சகலம்போலச் வெபிரா 
னளித்துள்ள படைக்கலகங்களையும், மற்றுமுள்ளனவற்றையும் தேர் 
மேலே வைத்து, கொடைகத்கொழிலிலே விரும்பினவர்ச்செல்லாம் 
(விரும்மியன எல்லாம்) கொடு த, (பின்பு) கொடியோனான இராவண 
னைச் கடைச்சண்ணினற் பார்த்துப்பார்த்து இருகண்களினின்றும் 
கண்ணீர்பெருகப் புறப்பட்டுச்சென்றான், (அச்தஇச்.திரசச்ு); (௪- று.) 

இனி, இராவணனைப் பார்ச்சப்போ௫ூற தில்லை யென்ற கருத்தினா 
லும், இவனாலல்லவா இவ்வள தேர்வ தென்ற சருத்தினாலும், கொடி 
யோனைப் பார்த்துப் பார்ர்துக் கண்ணீர் பெருக்கனென், இர்்இிர௫த்.த. 
பி-ம்:--1மற்று. 8ஆசச்தேவர், 8ல்லாம்வாய்ஓ, 4சொடுத்தபின். 
பிறிவினித்கழிக் ௪, பிரிவினாற்கலுழ்ச் து, (௩௦௮௭)
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௧௫.--இலங்கைவீரர் மனமழிந்து தொடா, இந்திரசித்து அவர்களை 
இராவணனைக் காக்தமாறு கூறித் தேற்றிச்செல்லூதல். 

இலங்கையி னிருத ரெல்லா 1மழிக் தனர் விரைவி னெய்தி 
விலங்கலர் தோள நின்னைப் பிரிகலம் விளிது 5$மென்ன 
வலங்கொடு தொடர்ந்தார் தர்மை மன்னனைக் காமின் யாதுங் 
கலங்கலி 4ரின்றே சென்று மனிதரைக் கடப்ப லென்றான். 

(இ - ள்.) இலங்கையிலுள்ள அரக்கரெல்லாம், மனமழிச்தவராய் 
விரைவிற்கிட்டி, மலைபோன்ற அழகிய தோளையுடையவனே! உன்னைப் 
பிரியோம்:இறப்போம்'? என்று சொல்லிப் பிரதட்செஞ்செய்து தொட 
ர்ச்தவரான அ௮வ்வரக்கரைகோக், மன்னவனைச் காத்திடும்: சிறிதும் 
கலங்காஇர்: இன்ழேபோய் மனிதரை வெல்வேன்”என்று கூறினான். 
(அவ்விக்இிர௫த்து); (எ - று,)--வலங்சொடுதொடர்க்தார்- தாமே வலி 
யத்தொடர்ச்தாரென்றும், தம்சேனைவலிமுதலியனசொண்டு பொரச் 
சொடர்ச்தாரென்றும் உரைச்சலாம். பி-ம்:--1எழுச்சனர். 3தோளா 
யுன்னை. 9என்னா, என்று, 4இனிமேற். 5சடப்பேன். (௩௦௮௮) 

௧௬.--௮ரக்கமகளிர் அத்சி நோக்க, இந்திரசித்து போர்க்களத் 
சேல்லுதல், ் 

ஆவணங்குவார் வாழ்த்து வார்தன் வடிவினை நோக்கித் தம்வாய் 
் உணங்குவா ருயிர்ப்பா Geran முருகுவார் ?வெருவ லுற்ற 
கணங்குழை மகளி ரீண்டி யிரைத்தவர் கடைக்க ணென்னும் 
அணங்குடை நெடுவேல் பாயு மமர்கடக் தரிதித் போனான். 

(இ-ள்.) அஞ்சுதல் பொருர்திய திரண்ட குழையென்னுவ் காத 
ணியையணிக்த மகளிர் கெருக்க, வணங்குபவரும் வாழ்த்துபவரும் 
இர்திரசித்தின் வடிவத்தைப் பார்த்.துத் தம்வாய் உலரப்பெறுபவரும் 
பெருமூச்செறிபவரும் மனமுருகுபவருமாஇ(த் அயரத்தினாத்) சதறு 
சன்றவரின் கடைக்கணென்ூற வருத்.துர்தன்மையமைக்த நெடியவேற் 
படை பாயப்பெற்ற போரைக்கடந்து, (இந்திரசித்து போர்ச்களம் 
கோக) அரிதிற் சென்றான்; (௪ - று.) 

தனக்கு மரணம் கேருமென்று மனத்இற் பட்டுள்ளதனாற் சரமப் 
பட்டு, தன்மீது காதலுள்ள மகளிர் அச்சத்தோடு விரும்பி கோக்கு 
கையிற் சென்றா னென்பார் வெருவறுற்ற மகளிர் கடைக்சணென்னும் 
வேல்பாயும் அமர்கடக்து அரிதிற்சென்றான்? என்றார்:வேல்பாய்வ தனால் 
அவ்விடமே ௮மர்ச்கள மாயிற்று, இச்செய்யுளில் *உருகுவார்? என்பது 
வசையிதுள்ள வினைகள் £ழ்ச்செய்யுளில் (மணிதசைச் கடப்பல்? என்று 

ம் அபயமளிச்கப்பெற்ற அரக்கரின் செயலாசக் சொண்டாருமுளர், 
பி-ம்:.1வாழ்த்துவார்கள். 8 வெருவலுற்றுக், BOC wy. 9௮ணய் 

குறை,அணக்குளை. (௩௮0௯) 
௧௭.--இலட் சுமணன் டுந்திரசித்தின் தேரோவியைக் கேட்டல். 

ஏயின 1னின்ன னாக விலக்குவ னெடுத்த வில்லான் 
சேயிரு விசும்பை கோக்க வீடண தீயோ னப்பாற்



he கம்பராமாயணம் யுத்த 

போயின னாதல் 3வேண்டும் புரிந்தில னொன்று மென்பான் 
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின்பே ரரவங் “கேட்டான். 

(இ-ள்.) (விசும்பின்வழியாகச்)சென்ற இகச்திரசத்து இவ்வாறு 

மீண்டு போர்ச்சளம்கோக்கிவருபவனாகவிருக்க,--இலக்குவன்,--கையி 

லெடுத்தவில்லையுடையவனாய், உயர்ந்துப்பரச்த ஆகாயத்தைப்பார்த் து, 
(இச்.திரசித்தின் செயலொன்றையும் காணாமையால் விபீஷணனைரேர்ச் 

இ), விபீஷணா! கொடுக்குணமுடையவனான இக்திரசத்து (வானத்தை 

விட்டு) அப்புறம்போயினவனாகவேண்டும்: (ஏனெனில்), யாதொருசெய 

லையும்செய்திலன்? என்று சொல்பவனாக, (அப்போது), ஆயிரங்கு திசை 

கள் பூட்டிய தேரின் மிச்ச ஒலியைக் கேட்டான்; (௪ - று.) 

நிகும்பலையாகப்படலத் தின்இறு இச்செய்யுளில் “விசும்பிடைச்சரக்தா 

னென்னும் வார்த்தையை கிறுத்திப்போனான்'”என்று கூறிய சவி, இக்கு 

*ஏயினன்'என்று அதனொடு தொடர்புபடுத்திக் கூறுகின்றார். ௮ல்கனம் 

இக்.இிரசத்து விசும்பில்மறைந்து இராவணனிடம்வர்து அவனுக்குப் 

பு.த்திமதிகூறியும் அவ்விராவணன் இசையாது செங்கொள்ளவே, ௮வ் 

விந்இரசித்து அவனை த்தெளிவித்துப் போர்ச்சோலங்சொண்டு போர்ச் 

களம்கோக்கி ஆயிரம்புரவிபூண்டதேரின்மீது வர; அவ்வரவம், வானத் , 

தில் இந்திரசித்து இல்லாமையைச் சண்டு விமீஷணனோடு ௮து குறித் ் 
அப்பேசிக்கொண்டிருர்தஇலட்சுமணனுடையசெவியிலேபட்டதென்க. 

ஒன்றும் புரிர்தில்லாமையாகிய ஏதுவை முன்னிட்டு, அப்பாற் போயின 
னாதல்வேண்டுமென்று இலட்சுமணன் அ.அமானித்த தனால்,இத-அநுமா 
னலங்காரம்.பி-ம்:--1இன்ன ௮.3ஒன் அம்புரிர் இலனாகும்..கொண்டான். 

வேறு, 

௧௮.--இந்திரசித்தின் இரதம் வருவதை, இதுவும் அடுத்தசவியும் 
தேரிவிக்தம், 

குன்றிடை நெரிதர வடவசையின் குவடுருள் குவதென 
1முடுகுதொறும்,பொன்றிணி கொடியின திடி3யுருமி னை திர்குரன் 
$முரல்வது புனைமணியின், 5மின்றிரள் ௬டரது கடல்பருகும் வட 
வனல் வெளியுற வருவதெனச், சென்றது திசைதிசை யுலகரியத் 
திரிபுவ னமுமுறு $தனியிர தம். 

(இ-ள்.) பொன்தண்டத்திற் திண்ணியதாகப்பொருர்திய கொடி 

யையுடையதும், இடியேத்தின்குரல்போல ௮.இர்ன்ற ஒசையையுண் 
டாக்குவதும், அலங்காரமாகப்பதிக்த இரச சனங்களால் மின்னலின் 
திரண்டசுடரையுடையதுமாகத், தஇரிபுவனத்திலும் சென்றதான ஒப்-.. 

பற்ற ௮ர்.தஇர்.திரசத் தின் இசதம்,--விரைர் அுவருர்தோறும் மேருமலை 
யின்உச்சி உருள்வதென்னுமாறு இரிகூடாசலத்தினிடம் கெரிர்திட,-- 
கடலைப்பருகுன்ற வடவைச்கனல்(அச்க டலினின்று) வெளியேபொரு 

சீதவருவதென்று கருதுமாறு திசைதோறும் உலகு கிலைகெட்டோடச் 
சென்றது; (எ-று,)--குற்றெழுத் அப் பயின் அள்ளதனால், இச்செய்யுள் -



காண்டம் ௨௭..-.இந்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௩௩. 

தறுத்சீர்வண்ணம்: மேற்கவிகளிலும் இங்கனமே காண்க. பி-ம்:- 

1முசடுகொறும், உருமென். 3பொதிர். 4முகிர்வத.5மின் நிணிவிரிசடர் 

சடல்பருகும், மின்றிணிவிரிக டல்பருகுறுமவ், 6இறல். (௩௦௯௪) 

௧௯. கடன்மறு இடெவுலகுலையநெடுங் ரியிரி தாவெதிர் 
கவிகுலமும், 8குடர்மறு கட4*மலை குூலைய“கிலங் குழியொடு இழி 

. பட 8வழிபடரூம், இடமறு கஇயபொடி $மூடுகிடவு மிருளுள 
தெனவெழு மிகலரவின், படமறு கிடவெதிர் 9விரவியதவ் விருள் 
பக லுறவரு பகையிர தம். 

(Q - or.) ௮ச்தஇரவு பசல்போலாகுமாறு (பேரசொளியுடன்) வரு 
ன்ற பகசைவனுடையஇரதம்,--சடல் கலங்கவும், உலகு வருந்தவும், 

- கெடிய(இச்) சசங்கள் நிலைகெட்டோடவும், ௪ திர்கிற்கின்ற வானரர்கூட் 

டமும் குடல்மறுகிடவும்,அஷ்டகுலாசலங்களும் சடுங்கவும், நிலம் குழிவு 

படுதலுடனே £ண்டிடவும், செல்லுகன்றவழியாகயஇடம் தாள் தாளான 
புழூதிவிரைந்து வானத்துச்செல்லவும், இருள் உள்ளதென்னுமாறு 

(விஷத்தைச் கக்சிச்கொண்டு) எழுகின்ற வலிய ஆதிசேஷனத புடம் 

மறுகும்படி. (இலட்சுமணனுக்கு) எதிராகப்பொருர்தியது; (எ. று.) 

.... புழுதிபோய்விடவே பூமியின்£ழிருர்து தாங்குன்ற ஆதிசேஷனு 
டையபடம்மறுகுவதாயிற்றென்று உயர்வுநவிற்சியணிபடச்கூறியவாறு, 
பி.ம்:--1உலைய, நிலைகுலைய, 3நெடுங்க திறிரிதர. குடல். 4ரிலைகு 

லைய மலையுலைய, உலகுலைய, 5நெடுங். 8ரிலைகுலேய உடல்குலைய,7மறுய 

படி. 8ப.ரவியவண்பகலிருள்வருவன.9விரவ விருள் பகலுறவருவன, 0 

௨௦.--டந்திரசித்துக்கம் இல்ட்சுமண்னுக்தம் 
போர்நிகற்தல். 

ஆர்த்தது நிருதாத மனிக முட னமாரும் வெருவினர் க்வி 

குலமும், வேர்ச்த.து வெருவலொ ?டலம்வரலால் விடுகணை இத 
றின னடுதொழிலோன், தீர்த்து மவனெதிர் முடுகநெடுந் Bans 
செவி டெறிதர விசைகெழுதிண், போர்த்தொழில் புரிதலு Lupe 
குகடும் புகையொடு சகையனல் பொதளியதால், - 

.. (இஃள்.) அரச்கர்சளின்சேனை, (ஒருசேர) ஆரவாரித்து; (அது 
கேட்டு) உடனே அமரர்களும் அஞ்சினர்; குரங்குகளின்கூட்டமும், 
அச்சத்துடனே மனச்சுழற்சிதோன் நியதால் (உடல்) வேர்ச்சலாயிற்று; 
(பின்பு), கொல்லுர்தொழிலையுடையவனான இக்இிர௫ித்து (வில்) வெளி 

விடுின்ற அம்பைச் தெறினன்: பரிசு த்தமூர்.ச்தியாகிய இலட்சமண 
டனும்,அச்த இக்இுரசித் துக்கு எதிரே விரைச்து செடிய இசைசெவிடுபடும் 

படி. (காணியை) எறிய(ப் பிறகு) விரைவுபொருச்திய வலிய போர்ச் 

தொழிலைப்புரிகலும், உலகிற் கொடியபுகையுடனே சுவாலையோடகூடிய 
நெருப்புகெருங்இற்று; (௭ - று.) 

நிருகசேனை ஆரவாநிச்சவும் அதுகேட்டு அமர ரஞ்னெராக, *இர் 

திரசித்து போர்க்கு வச்திட்டானே! என்னசெய்திரிவானே? "என்று



th_th_&! கம்பராமாயணம் “யுத்த 

கருஅவதனால், மனச்சுழற்ியும் அச்சமும் vows MSEC STH HY, anor 

ரங்கள் உடல்வேர்த்தனவென்க, பிம்; 1/உடன்றமரரும், 3அலம்வர 
லம். 89 தனன். 4உல்கமெடும். : (௩௦௯௩) 

௨௧.-- விபீஷணன் இப்போது இந்திரசித்தை விட்டிட்டால் 

பின் வேல்வது அரிது என, இலட்சுமணன் கடுமையாகப் 

பாணப்பிரயோகதஞ்சேய்தல, 

வீடண னமலனை விறல்கெழுபோர் விடலையை யினியிடை 
விடஓளதேற், சூடலை துறுமலர் வாகையெனசத் தொழுதன 1னவ 
ளவி லழகனுமச், சோடணை வரிசிலை யுலகுலையக் குலவரை பிதிர் 

பட 8நிலவரையிற், சேடனும் வெருவுற வுருமுறழ்திண் 3டெறு 

சணை முறைமுறை Gi a Gam eer. ப | 
(இ-ள்.) குற்றமற்றவனும் வலிமைபொருக்திய போரநில்வல்ல 

லீரனுமான இலட்சுமணனை நோக்கி, விபீஷணன், *இனி இடை. தாம 

இிச்த லேற்படுமாயின், கெருங்கெய வாகைமலர்மாலையைச்சூடமாட்டாய் 

[வெற்றிபெறமாட்டாய்]'என்று தொழுதுகூறினன்; அவ்வளவிலே அழ : 
கியவனான இலட்சுமணனும்,--அ௮ந்தப் பேரொலிசெய்தலுள்ள கட் 

டமைந்த வில்லை, உலகுவருக்தவும் குலமலைகளும் பொடி.படவும் பூமி 
யின்€ழெல்லையிலுள்ள ஆ திசேஷனும் ௮ச்சமடையவும் இடியையொத்த - ட் 

வலிய அழிக்கவல்ல அம்புகளை முறைமுறையே ஆவினன்; (௪. று.) 

வாகைமலர்மாலை, பகைவென்றோர் சூடுவதற்கு உரியது. நிகும்பலையென் 

னும் ஆலமரத்தைச் சேர்ச் இடின் இர்.இிரசித்தைப் பின்வெல்வது அரி 8 
என வீடணனுரைத்ததாக முூதனூலிழ் கூறியது ,இங்குக் காணத்தக்கது, 

, கோடணை-கோஷணா என்ற வடசெல்திறிர்துவர்தத, பி.-ம்;--1அவ் 
"வளவு, உரைசெய, 3நிலவரையுஞ். 8தறிடலும், (௩௦௯௪) 

௨௨.--இனி ஐந்துகவிகள் - இந்திரசித்துக்கம் இலட்சுமணனுக்தங் 
கைகலந்த போர்நிகழ்தலைக் கூறும், 

1ஆயிர வளவின $வயின்முகவா யடுகணை யவன்விட 
விவன் $விடவத், தீயினு மெரிவன வுயிர்பருகச் இதறின 4கவி 
களொ டினநிருதர்,போயின போயின திசை நிறையப் புரள்பவர் 
முடிவிலர் பொருதிறலோர், ஏயின ரொருவரை யொருவர்குறித் 
தெரிகணை "யிருமழை *பொழிவனபோல், 

(இ-ள்.) ஆயிரக்சணச்சான கூரியமுனைபொருச் சிய கெரல்ல 
வல்ல அம்புகளை அச்ச இலட்சுமணன் பிரயோகிக்க, இந்த இச்.இர௫த் 
து(ம் எதிரே)பிரயோடிக்கவே, அந்தத்தீயைக்காட்டிலும் (கடுமையாக) - 
எறிவனவான (இருவரின்) அம்புகளும் உயிர்பருகுவதனால் தெறின 
வானரர்களுடனே கூட்டமாயுள்ள அரச்கர்களும், ஐடிச் சென்ற இச் 
குச்சனிலெல்லாம் நிறையப்புரண்டு வீழ்பவர் அளவில்லாதவராயினர்; 
போர்செய்கின்ற வல்லமையுடைய அவ்லிருவரும்,--எதி௫ன்ற கணை 
களை, பெரிய இரண்டு மேகங்கள் சொரிவனபோல ஒருவரை யொருவர்
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இலகச்காகவைத்துச் இர் இனார்கள்; (௪ - று.)--பி -ம்:--1ஆயினவளவை 
யின் 3அனல்,. ?விடலும். *கவிகளோடினர். 5தஇிசை திசையனல், 6ஏயின. 

£சொறிவன. 8இருமழைபோல், . (௩௦௬௫) 

௨௩. 1அற்றன வனல்விழி கிருதன்வழங் கடுகணை யிடை 

யிடை. 8யடலரியின், கொற்றவன் விடுகணை முடுகியவ ஸனுடல் 
பொதி குருதிகள் பருகினகொண்டு, உற்றன வொளிகிளர் கவச: 
நுழைந் துறுகல தெறுகில வனுமனுடற், புற்நிடை யரவென 

துழையநெடும் பொருசசர *மவனவை யுணர்கிலனால். 

(இ-ள்.) நெருப்புப் புறப்படுகன்ற கண்களையுடைய இக்திரசித து 
விடுத்த கொல்லுவ் கணைகள் இடையிடையே யற்றனவாக, வலிய Ae 
சம்போன்ற வெற்றியையுடையவனான இலக்குவன் விட்ட கணைகள் 

விரைந்து ௮ச்த இர்்இரசித்தினுடைய உடவில் நிறைந்த இரத்தங்களைப் 
பருெவாய்க்சொண்டு பொருச்தின; (பின்னர் இச்இிரசத்து விடுத்த) 

நெடிய பொருகன்ற சரங்கள், ஒளிவிளங்குசன்ற(இலட்சுமணனுடைய) 
கவசத்திலே நுழைந்து பொருச் தில: ஊறுபடுத் தவுமில்லை; (ஆயினும்), 

அதுமனுடலிலே புற்நிடை அரவு (நழைவன)பேசல நுழைய, அவற்றை 

. அல்வதுமான் உணரவில்லை; (௪ - று.) 

அவனவையுணர்கிலன் - தன்னுடலிலே .நழைக்த சரங்களை அநு 

மான் இல.ட்சியஞ் செய்யவில்லையென்பது கருத்து. பி-ம்:--1அற்றவன். 

8அரியவிளங், அரியினிஎங். 3பொர், பொழி, 4அவன்விட, (௩௦௯௬) 

௨௪. ஐயிடை யிளையவன் 1விடமனையர னவனிடு கவசமு 
மழிவுபடத், தூயின னயின்முக விசிககெடுர் ?துளைபட £விழி 
கனல் சொரிய 4மூனிந்து, ஏயின கிருகன தெரிகணைகா னிடனில 
படுவன விடையிடைவந்து, ஓய்வுறு வனவது தெரிவுறலா லுர: 
றின ரிமையவ ர௬ுவகையினால். 

(இ-ள்.) அப்போது [அநுமானுடலில் நழையும்படி இக் திரசத்து 
சரங்களைத் தாவினபோது], இளையபெருமாள் விஷச்தசையொத்தவனாய் 

[(பெருஞ்னெங்கொண்டு], அர்த இச்இிரசித்து தரித்திருந்த கவசமும் 

அழிவுபடச் கூரியமுகத்தையுடைய அம்புகளைச் அவினான்; (௮ர் த௮ம்பு 

களால் தன்னுடல்) பெருக்தொளைபட்டதனால், விழியினின்று அனல் 

புறப்படச் சினங்கொண்டு ஏவின இச்திரசித்தினுடைய எநிஏன்ற கணை 
கள், (தான்குறிக்காத) இடத்திலே படுவனவும் இடை யிடையே வந்து 

.. தளர்வுறுவனவு மாயின; அதனைக்காணுதலால், இமையவர் உவகை 

யினால் ஆரவாரித்தனர்; (எ --று.)-பி -ம்:--1விடநினைவான். 3இரள். : 

3வழிபுனல், விழியனல், 4முகச்து, 5ஏயினன். (௩௦௯௭) - 

௨௫. வில்லினின் வலி 1தர வரிதெனலால் வெயிலினு மன 
அமி ழயில்விரைவிற், செல்லென 3மிடல்கொடு கடவினன்மற் றது 
திசை முகன்மக னுதவியதால், 4எல்லினும் வெளிபட Qasr 
வதுகண் டிளையவ னெழுவகை ₹முனிவர்கடஞ், சொல்லினும் 
வலியதொர் சுடுகணையா "னடுவிரு துணிபட வு. ரறினனால்,
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(Q - ar.) (ser) வில்லினுடைய வலியைச் காட்டுதல் முடியா 

தென்று ஏற்பட்டதனால், வெயிலைக்காட்டிலும் (வெப்பமான) ௮னலை 

யமிழ்சன்ற அயிற்படையை விரைவிலே செல்வாய்? என்று வலிமை 
கொண்டு செலுத் இனொன்(இர்.தி79ச்.த);அ அபிரமதேவனுடையமகனான. 

புலஸ்திய முணிவன் உதவியதால் பகற்பொழுதினும் விளக்கமுண்டாக 
எதிர்ந்து வருவதுண்டு, இளையபெருமாள், எழுவகை முனிவர்களின் 

சாபச் சொல்லினும் வலியதான ஒரு சுடகணை (யெய்ய அக்கணை)யினால் 

(அவ்வயில்) ஈடுவிலே இரண்டுதூண்டுபட மூழல்கினான்; (௪ - று,)-- 

மத்று-வினைமாற்று, தசைமுகன்மகன் - உருத்இிரமூர்த்தியென வுரைப் 

பினுமாம். பி-ம்.--1தரலருமையினால். 3அிளிர்வகொரயில். 8முடன 
னனையது முற்றிசை முகன்மகன்முதல், 4எல்லவியை, 5வருவதுகண்டு, 

6முணிவரர்தம், முணிவர்தரும். *உடலிருதுணிபட வு.தவினனால், 0 

௨௬. ஆணியி 1னிலையென விசிக3நுழைந் தாயிர முடல்புக 
3வழிபடுசெஞ், சோணித நிலமுற வுலறிடவுக் தொடுகணை 4விடு 
வன மிடல்கெழுதிண், பாணிகள் கடு முடுடெலும் பகலவன் 
மருமக 5னடுகணையின், அணியை யுருமுறழம் பகழிகளாத் ௮ணி 
பட முறைமுறை சிதறினனால். 

(இ-ள்.) ஆணிவர்துகிற்பதுபோல (இளையவனேவிய) அம்புகள் 
ஆயிரமுகமாக நுழைந்து உடலிலே புக்கனவாக, (௮ல்ூருக்து) பெருக் 
கெடுக்க செக்கிறமுள்ள இரத்தம் நிலத் திலே பொருக்த. (உடல்) வற்ற 

வும், தொடுத்துவிடும் அம்புகளை விடுவனவாக வலிமைவிளக்குஇன்ற 
(இச்.திரசித்தின்) வலியசைகள்மிகவும் விரைவுசொண்டு சென்றவளவில்,. 
சூரியனுடைய குலச்சோன்றலாகிய இலட்சுமணன், அவ்விர் இரசித்தின் 

. அடுகணை நிறைச்த தூணீரத்தை இடியையொத்த அம்புகளினால் தணி 

படும்படி முறைமுறையே காவினான்; (எ - று,)--பி-ம்:---3நிலயவன். 
நுழைத்து. 8வபுபடு, அழிவுபடும். 4தொடுவன, தொகுவன, 5அடுகணை 
வன், எரிகணையின், எரிகணைவன். 6 ணியின், (௩௦௯௯) 

௨௭.--அப்போரிலே டுந்திரசித்தின் சாரதியை இலக்குமணன் 

துணித்து வீழ்த்துதல், . 
தேருள தெனினிவன் வலி!தொலையா னெனு£மது 8தெரிவுற 

வுணருறவான்,போருறு புரவிகள் படுகல3வாற் 0புனைபிணி! துணி 
கில பொருகணையாற், சீரிது *பெரிதித னிலைமையெனத் தெரிபவ 
னொருசைடு தெறுகணையாற், சாரதி மலைபுரை தலையைநெடுக் 
தரையிடை யிடுதலு 10நிலைதிரிய, 

இதுவும் அடுத்த கவியும்-குஎகம். 
(இ-ள்.) (தேர் உள்ளதாயின், இவன் வலிதொலையமாட்டான் 

என்கிற அதனை (மனத்திற்பட) ஈன்கு உணர்பவனான இலட்சுமணன் 
பொருகின்ற கணையால் போரில் அருமையாகச் செல்சன்ற குதிரைகள் 
இதச்அுபட்டில: (அன்றியும்), புனைக்துள்ள கட்டும், துணிவுபட்டில: 
இச்தத்தேரின்டிலை மிகவும் சீர்மையுற்றசாகும்? என்று ஆசாய்பவ



காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௩௭ 

ஞய், அழிச்சவல்ல ஒருசுகெணையினால் (தேரின்) நிலை மாறுபடும்படி 

(அத்தேரின்) சாரதியினுடைய மலையையொத்த தலையை(க் கொய்து) 

நெடியதரையிலே தள்ளுதலும்,--(௪ - நு,)--;போன்ற.த? என அடுத்த 
. சவியோடு முடியும். பி-ம்:-- தொலையாத, 3இ௮. 8தெரிகுறவுணர்குறு 

வான். 4போரரு, போர.று, 5இண். தன்பிணி, 1அறுலபொரு, துணி 

இலவ. 8பெறிதித. 9தெறுசுடு, 10முறைதிரிய. (௩௧௦௦) 
வேறு. 

௨௮.--சாரதியழிந்த தேரின்நிலைமை. 

1/உய்வினை யொருவன் ழோாண்டா ஸுலத்தலிற் றவத்தை 

ஈண்ணி, ஐவினை ஈலிய நைவா னறிவிற்கு முவமை யா௫, மெய் 
வினை யமைந்த காமம் விற்கின்ற 3விரசற் ரோலாப், பொய்வினை 
மகளிர் 4கற்பும் போன்றதப் பொலம்பொற் நிண்டேர். 

(இ-ள்.) உய்வினையுண்டாச்குகன்ற ஒப்பற்ற சாரதி தூண்டமுடி 

யாதவனாய் அழிச்திட்டதனால், wesgypGu வலிய பொற்றேரா 

னத, -தவத்தைப்பொருக்இ(றப்தம் ஸ்பரிசம் மூ.சலிய) ஐச். துவிஷயங் 

களைச்சொண்ட ஐம்பொறிகள் சலிவதனால் சைபவனாகய தவ௫யின் அறி 

விற்கும் உவமையாசப்பொருச்இ, மெய்ம்மைச்செயலமைர்தாற்போன் 

றுள்ள சாமத்சைவிற்கன்ற தர்இரத்திற் பின்வாங்காத பொய்ம்மைச் 

செயலையுடைய பொதுமகளிரின் கற்பையும் போன்றது; (௪ - று.) 

சாரஇியற்றதனால் ஒருநிலைப்படாத தேருக்கு - தவத்தைத்தொட்வ் 

இச்செய்தும் பஞ்சேர்திரியங்களை யடச்சமாட்டாதவனுடைய மனத் 

தையும், வேயெரின்கற்பையும் உவமைகூறினார். ' ஐவினை - சுவை ஒளி 

ஊறு ஓசை சாற்றம் என்ற ஐர்.துவிஷயங்களையுடைய ஐம்பொறிக்குப் 

பண்புத்தொகையன்மொழி, பி-ம்;-4சைவினை. சோண்டாது. விரை 

விற்சோரப், விரகற்றோராம். *கற்பே, ..... (௩௧௦௧) 

௨௯.--ஒந்திரசித்து தன்தேரைத் தானே தாண்டித் தன்உடம்பிற் 

பொத்திய அம்புகளை யேடுத்துத் தாவுதல். 

அள்ளூ1பாய் புரவித் தேரு முறைமுறை, தானே தூண்டி, 
அள்ளின்ன் பறிக்குந் தன்பே ராகமே யாவமாக, வள்ளன்மே 

் லனுமன் றன்மேன் மற்றையோர் 3மற்றிண் டோண்மேல், உள் 

eps பகழி 3தூவி யார்த்தன னெவரு Epis. 

-(இ-ள்.): துள்ளுதலுடனே பாய்சக்துசெல்கன்ற குதிரைகள்பூட் 

டிய தேரையும் முறைமுறையாகச் தானேசெலுத்தி, தன்பெரியமார்பே 

அம்புப்புட்டிலாகச்சொண்டு, அள்ளிப்பிடுங்கிய (மார்பிற்பொசத்.இய) 

அம்புகளை இலட்சுமணன்மீதும் அநுமான்மீதும் மற்றையோரின்வலிய 

இண்ணிய தோளின்மீதும் எவருமுட்க உள்ளேபாயும்படி அாவியார 

வாரித்தான், (இச்.இ.ரசத் து); (௪-று.) 

அம்பறாத்தூணி துணிபட்டுப்போய்விட்டதனாலும் சாரதி இறர்து 

பட்டதனாலும், இர்.இரசத்து தானே தேரைக் கடவியவண்ணம் தன் 
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௩௩.௮ கம்பராமயாணம் யுத்த 

னுடலிற்பொத்தியிருக்ச அம்புகளை யெடுத்துத் சாவின னென்றவாறு, 

பறிதீதனன்௮ள்ளும் பகழி சாவி யார்த்தனனென்க. அம்பறாத்தூணி 

யிற்போல:இவனுடம்பில் அம்புகள் மிக்கருர் ததனால், (பேராகமே யாவ 

மாக' என்றது. பி-ம்:--1வான். 3மோாத்திண். தாண்டி. (௩௧௦௨) 

௩௦.--தேவதைகள் டுந்திரசித்தின் திறனைவியந்து மலர்மாரி .தூவுதல. 

வீரரென் பார்கட் கெல்லா 1முன்னிற்கும் வீரர் வீரன், பேர 

சென் பார்க ளோகும் பெற்றியிற் பெற்றி தாமே, சூரரென் 

றுரைக்கற் பாலார் துஞ்சும்போ அணர்விற் சோரார், தீரரென் 

றமரர் 4பே௫ச் சிந்தினார் தெய்வப் பொற்பூ. 
(இ.- ள்.) (இவன்) வீரரென்று சொல்லப்படுபவர்க ட்குள் ese 

நிற்கும் மசாவீரனாவன்: பேர்பெற்றவரென்னப்பபெவர்களிடத்து உண் 

டாகும் வீரத்தன்மையைப்போன்ற தன்மையையுடையதோ (இவ: 

னுடையகீரத்தன்மை)? [இவனுடைய வீரத்தன்மை எவ்வீசரிடத்தும் 

சண்டதில்லை யென்றபடி]; சாவுகேரும்போதும் (தமது)வீ.ரவுணர்ச்ட 

யிற் சோர்வுபடாமல் தைரியத்தோடு இருப்பவரே, சூரரென்று சொல் 
லச்தச்கார்? என்று தேவர்கள் சொல்லித் செய்வத்தன்மையுள்ள பொற் 

பூவைச் தெறினார்கள்; (எ - று.)--பி-ம்:-1இணிமற்றிவ், ஆகாப், ௮ல் 

லாற், 8சோராத்இரன். *செப்பிச். ... (௩௧௦௩) 

௩௧,--௫இளையபெருமாளும் இந்திரசித்தின்ஆற்றலை வியத்தல். 

* எய்தவன் பகழி யெல்லாம் பறித்தவ னென்மே லெய்யுங், 
கைதடு மாரு துள்ள 3முயிரினங் கலங்கா யாக்கை, மொய்கணை 
கோடி கோடி மொய்க்கவு 4மிளைப்பொன் றில்லான், ஐயனு. 
மிவனோ டெஞ்சு மாண்டொழி £லாற்ற லென்ஞான். 

(இ-.எ்.) (கான்) எய்த வலிய அம்புகளெல்லாம் (தன்னுடலிற் 
பொத்த இர்த இந்திரசித்து அவற்றையெல்லாம்) பிடுங்கெவஞாய், என்: 

மேலேயே தொடுப்பான்; (யான் எய்த) கெருங்கெய அம்புகள் பலகோடி. 
கள் உடம்பிலேமொய்த்துச்சொண்டிருக்சவும், (இவன்)மனம் நிலைதடு 
மாறுகின்றதில்லை; இன்னும் உயிரும் கலங்காது; சோர்வும் சிறிதும் 

இல்லாதவனாகஇருக்கிறான்; (இப்படி மகாவீரனாகஇருத்தலால் இவ 
னிறந்தால்)) ஆண்மைத்தொழிலும் . வல்லமையும் இவனுடனே (இவ் “ 

வுலகத்தில்) ஒழிர்இடும்'என்று (வியர்து)கூறினான்,இலட்சு மணனும். 

(இவன்இறர்தபின், இவ்வாரான ஆண்டொழிலும்ஆற்றலும் வே 

றெங்குங் சாணமுடியா? என்று அந்த இர்திரசத்தின் இறத்தை இலட்சு 

மணன் வியர்துகூறின னென்ச. இனி, என்னுடைய ஆண்டொழிலும்। 
ஆற்றலும் இவனுடனேபொருதலா லெஞ்சு மென்று இலட்சுமணன் 

கூறியதாக உரைகொள்வாரு முளர், கைதடுமாரறாது-அவ்வாறு பறித்து 

எய்வதற்குக் கைதடுமாறுவ தில்லை: உள்ளமும் உயிருங் சகலங்காஎனினு . 

மாம். பி-ம்:-.1எய்தன. 3பேறித்திவன். 8உயிர்நின்றுகலங்காது, உயி: 
ரநின்றுங்கலங்காது, உயிரினங்கலங்காத, 4முடி௫ன்றில்லான், மொய்க் 

இன்றில்லென்று, 8ஆற்ற, (௩௧௦௪)



- 

காண்டம் ௨௭.--இத்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௩௨௯ 

௩௨.--விபீஷணும்வான் இந்திரசித்தைப்பற்றிக் கூறுதல். 

தேரினைக் கடாவி வசத செல்லினுஞ் செல்லுஞ் செய்யும் 
போரினைக் கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போயக் 
காரினைக் *4கடந்து வஞ்சங் கருதினுங் கருங் காண்டி. 
வீ.ரமெய்ப் பகலி னல்லால் விளிகில ஸனிருளின் 5வெய்யோன். 

இதுமுதல் மூன்றுகவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ-ள்.) (இந்த இக்திரசத்த), தேரினைத் மாண்டி வானத்தஇற் 
சென்றாலும் செல்வான்: செய்கன்ற போரை விட்டிட்டு மாயப்போரைச் 
செய்தாலும் செய்வான்; (இங்குகின்று) வெளிப்பட்டுப்போய் ௮ர்தமேக 

மண்டலத்தைக் கடர்திருந்து வஞ்சனைசெய்யச் கருதினாலும் கருது 
வான்: வீரனே! (கருத்துடனே) காண்பாய்: கொடியவனான Qs Or 

. சித்து பகற்பொழுதஇிலல்லாமல் இருட்பொழுதில் இறர்இடான்: (இத). 
உண்மை: (எ -று.)--தேறினைக்கடாவி வானிற் செல்லுதல்முதலியன 

இர்.திரசிச்இன்செயலாதல், கழ்ச்கண்டனவே, பி-ம்:...1விண்மேந்,. 
மாயை, 8௮ம்பால், 4கலக்து,கசடந்தும், 5வெல்வான். (௩௨௧௦௫) 

௩௩.--இலட்சுமணன் ஓப்போழதே வேல்வேனேனல், 

என்றெடுத் திலங்கை Cars 5p இளையவ ஸனியம்ப “வின்றே 
பொன்றுவ தல்லா லப்பா லினியொரு போக்கு முண்டோ 
சென்றுழிச் செல்லு மன்றே “தெறுகணை வலியிற் 4நீர்ந்தான் 
வென்தியிப் போதே கோடும் காணென விளம்பு மெல்லை. 

(இ-ஸ்.) என்று எடுத்துச்கூறிய இலங்காதிபஇயான விபீஷண 
னுக்கு, இளையபெருமாள் .இயம்புமாறு, (இப்போதே (இவன்) இறப்ப 
கல்லாமல் அப்பால் (போவதற்கு) இனிஒருபோக்கும் உண்டாகுமோ? ' 
(எனத) அழிக்குக்தன்மையுள்ள அம்பு (இவன்)சென்ற இடமெல்லாம் 
செல்லுமல்லவோ? (மேலும் இவன் தன்) வலிமையிணின்று ஒழியப் 
பெற்றான்: - இப்பொழுதே வெற்றியைப்பெறுவோம்: காண்”என்று 
சொல்லுமளவில்,--(௪ - து.)--(உதித்தன னருச்கனுப்பால்??என மேழ் 
சவியோடுமுடியும். . இயம்பவென்னே-சொல்லுமாறுயாதுஉள்ளது எனி 
னுமாம், பி-ம்:--1வேர்துச்கு, 3இன்னேஒன்னே. தெரி. 4இர்ச்தால். 
5விஎம்பலுற்றான், விளம்பும் வேலை, (௩௨௧0௬) 

௩ ௪.--சூரியனுதித்தல். 
செம்புனற் சோரிச் செக்கர் திசையுறச் 1செறிகை யாலும் 
3௮ம்பென வுற்ற கொற்றத் தாயிரங் கதிர்க ளாலும் 
வெம்புபொற் நேரிற் றோன்றுஞ் ?சிறப்பினு மரக்கன்*4வெய்யேனா : 
உம்பரிற் சென்றா னோடொத் அுதித்தன 0ேருக்க னுப்பால். 

(இ-ள்.) செர்மீராகுய இரத்தத்தாற் செவ்வானம் இஇசைகளித் 
பொருக்த நெருங்கத்தோன்றுகையாலும், அம்பென்றுசொல்லுமாறு 
பொருச்திய வெற்றிபொருக்திய ஆயிரங்கிரணங்களைப் பெற்றிருச் சலா 
ஓம்,வெம்புகின்றபொற்றேறிலே தோன் றன் நழெப்பினாலும்,௮ரச்சனா 
எெகெங்கோன் உம்பரிலே சென்றானை யொத்து மேலிடத்துச்



feo கம்பராமாயணம் ய் தீ த் 

உதித்தான்; (௪-று.)--எதிர்நீலையணி: சலேடையையங்கமாகக்கொண்டு 
வர்சது. பி-ம்:--1சேறலாலும், 3அம்புடற்றுற்ற, அம்பெனத்துற்ற. 

8விசையினும், சறப்பொடும். 4மெய்யோடு, செல்கின்றான். 6௮ ருக்கனும் 

பால், அருக்கனப்பால், (௩௨௧௦௪) 

௩௫.--பொழது விடிந்தது கண்டு, இந்திரசித்து ஒழிந்திடுவா னேன்று 
வானவர் மகிழ்தல. 

விடிந்தது பொழுதும் வெய்யோன் விளங்கின னுலக மீதா 
விடுஞ்சுடர் விளக்க மென்ன 8வரக்கரி னிருளும் வீயக் 
கொடுஞ்னெ மாயச் செய்கை வலியொடுவ் *குறைந்து குன்ற ~ 
முடிந்தன னரக்க னென்னா 5முழங்கின ரும்பர் முற்றும். 
(இ-ள்.) பொழுதும் விடிந்தது: சூரியன் உலகம் மீதாக விளக்): 

ஊன்: சுடர்விடும் விளச்குக்கள்போலவே அரக்கர்போன் றஇருளும் - 

ஒழிய, (அப்போது) வானவரெல்லாம், *இர். இரத்து, வலிமையுடனே 
"கொடிய சனம் மாயச்செய்கை என்பன குறைந்து ஒழிய (இணி) முடிர் 
இட்டான்?! என்று (மூழ்ச்சியினால்) ஆரவாரித்தார்கள்; (௪ - று.) 

மாயத்திற்கு இடங்கொடுக்கும் இராச்காலம் இருச்சவரையில் 
இர்த இக்இரசித்து என்ன மாயச்செயலைத் தொடங்கிச்செய்வானோ!” 

என்று அஞ்சியிருக்ச: தேவர், இரவுஒழியச் குரியனு இத் திட்டதனால், 
(இனி மாயஞ்செய்ய இடமில்லை யாகையால், இவன் பொன்றுவது 
இண்ணம்”என்று கருதி, மூழ்ச்சியினால்.ஆரவாரித்தார்க ளென்பதாம். 

முடிர்தனன் - தெளிவினால் வச்ச காலவழுவமைதி, பி-ம்:--1பொ 
- முது. 2மீதாய். 8அரக்கராமிருளும். *கரைக்து.5முழங்கெது, (௩௧௦௮) 

௩௬.--சிவபேருமானீந்தசிலையும் தேரும் இநக்க இவன் அழியா 
னேன்று விபீஷணன் தெரிவித்தல், 

ஆரழி யாத சூலத் 1தண்ணற ஊருளி ஸிந்த 
சகேரழி யாத போதுஞ் சிலைகரத் திருந்த போதும் 
போசழி யானிவ் வெய்யோன் புகழழி யாத பொற்றோள் 
வீ. ரவி தாணை யென்றான் வீடணன் விளைவ தோர்வான். 
(இ - or.) புகழ் அழியப்பெருமலிருத்தற்குச் சாரணமான-அழூய 

தோள் வலிமையையுடைய வீரனே! இலைஅழியாமலுள்ள சூலப்படையை 

Cus திய பெருமையிற்சிறச் தவனாகிய சிவபெருமான் தன்னருளோடுகொ 

பித்த தேர் அழியாசபோதம், (இர்தச்)சிலை கையிலிருக்தபோதும், இச் 
தக்கொடியவன் போரில் அழிச்திடான்: இது இண்ணம்? என்று கூதி 

ஞான்: '(யாவனெனில்),--விளை வதை. யுணர்பவனா௫ிய . விபீஷணன்: 
(௪ - து.)--பி.ஃ ம்; 4அர்தணன், (௩௪௦௯) 

௩௭.-- அதுகேட்ட இலட்சுமணன் இந்தீரசித்தின்தேரைத் 
தன்வில்வலலமையால் அச்௬வேறு ஆணிவேறு ASHEN. 

பச்சைவெம் புரவி வீயா 1பல்லியச் ?9ல்லி பாரின் 
நிச்சய மற்று *நீங்கா வென்பது நினைந்த கில்லின்



ர 
காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் eS 

விச்சையின் 5கணவ னானான் £8வின்மையால் 7வயிர மிட்ட 
௮ச்சினோ 8டாழி வெவ்வே ராக்கினா ”னாணி நீக்கி, 

(இ-ள்.) வில்வித்தைக்குத் தலைவனான இலட்சுமணன், *இந்தத் 
தேரிற்பூட்டிய கொடிய பச்சைச்குதிரைகளோ இறச்துபடா: பல்லி 

யம்போலொலிக்கின்றசக்க ரம்(உடைந்துபோய்ப்)பூமியில் நீங்கமாட்டா: 

இிண்ணம்'என்பதைநினைக்.து, (தன்)வில்லின்வல்லமையால் கடையாணி 
யைச்கழற்றி, வயிரத்தன்மைபொருக்திய அச்சுடனேசச்கரத்தை வெவ் 

வேருகப்பிரித் இட்டான்: (௪ - று.)--பல்லியம் - பலவசைவாச்சயம், 

பி-ம்:-1பல்லியற். 3சில்லிப்பாருள், சில்லியாருள். 8நிச்சயமன் நி. 4நீல் 
காது. $கணவனான. 6வன்மையால், வண்மையால்,7வயிரமீட்ட. 8ஆணி. 

நாணை, : (௩௧௧௦) 
௩௮.--ததீரை வலிமையற்றுச் சிதறுதல், 

மணிகெடுகர் தேரின் 1றட்டு விட்டது மறித லோடும் 
அணிநெடும் புரவி ?யெல்லா மாற்தல வாய வன்றே 
திணிநெடு மரமொன் ருழி வாண்மமுத் தாக்கச் இந்திப் 
3பணைநெடு முதலு 4தீங்கப் 5பாங்குறை பறவை Cure. 
(இ-எ்.) அழகிய மெடிய தேரின் தட்டுக்களெல்லாம் பூட்டுவிட்டுப் 

, போனதனால் அக்தத்தேர் அழிச்தவுடனே, அழகிய நெடிய குதிரைக 
ளெல்லாம்,--வலிய [தமக்குப்பற்றுக்கோடான] நெடியமரமொன்று 
ஆழிபோற்கூரிய கோடாலிப்படை தாக்குவதனாற் பருத்தநரீண்ட அடிப் 
பகுதியுமுட்படஒழிரக்திட, (ஆங்கு) இனிதுறைர்துவர்த பறவைகள் 
(சிதறுவன) போலச் சிதறி வல்லமையற்றநனவாயின; (௭ - று.) ் 

பற்றுக்கோடாயிருர்த பொருள் நீங்கவே, அதனை யொட்டிய பிரா 

ணிகள் இதெறு மென்சக. பி - ம்: 1கம்டு, 9ல்லாமத்றவாறான, 

பேணையொடு, க4நீங்இப், 8பாங்குறு, 6போலும், (௩௧௫௧) 

௩௯.--இந்திரசித்து வானத்து மறைந்துபோதல். 

அழிந்ததேர்த் தட்டி னின்று 1மங்குள்ள 2படைக எளனளிப் 
பொழிர்தன*னிளைய வள்ளல் கணைகளாற் அுணித்துப் போக்க 
?மொழித்திறா வகையில் விண்ணை 6முட்டினா னுலக மூன்றுங் 
கழிந்தன வென்ன வார்த்தான் கண்டில ரோசை கேட்டார், 

(இ-எ்.) அழிரச்ததேரின் தட்டிலிருந்து ௮க்கருக்த படைச்சலவ் 
களையெல்லாம் (இக்திரசக்.த) அள்ளிப் பொழிசர் தனன்: (அவற்றை), 
இளை யபெருமாள், (தன்) கணைகளால் துணித்தப் போக்க, சொல்லுஞ் 
சொல் முடிவதற்குமுன்[வெகுவிரைவில்]வானத்தில்தாக்சநின்று :உலச ' 
மூன்றும் இழிஈ்திட்டன? என்று தோன்றும்படி ஆரவாரிச்தான்: (௮ப் 
போது எவரும் ௮தஇச்.திரசத்தைசக்) காணமாட்டாதவரரடச, ௮வ 
ஞரவாரத்தைமாகத்திரம் கேட்டார்கள்; (௪ - து.)--பி-ம்:--1ஆல்குள்ள, 
வரங்களிற். படையை, 8பொழிக்தவை. 4இளையவீரன், 5மொழிக்த 
தோளவில், 6மூட்டினான், முட்டின, (௩௧௧௨)
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௪௦._-டந்திரசித்து போழிந்த் கஃ்மழையால் வானாவீரர் 

மடிந்து விழுதல். 
மல்லின்மா மாரி யன்ன தோளினான் மழையின் 1வாய்ர்த 

கல்லின்மா மாரி பெற்ற வரத்திஞஷற் சொரியுங் காலைச் 

2செல்லுவான் றிசைக 3ளேசரார் சிரத்தினோ 4டுடல்கள் சிந்தப் 

புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் 6போகார். 

(இ-ள்.) பெரிய மழையையொத்த வனா, வலிமைகொண்ட தோளை 

யுடையவனான இச்இிரசித்து மழையையொத்துப்பொருக் திய ' பெரிய 

சல்மழையை(த் தான்) பெற்றுள்ள வரத் இினாற் பொழியும்போது,-- 

நின் றவானரவீரர், (அப்பாற்) போகத்தக்ச பெறிய இசைகளையறியமாட் 

டாதவராய், சரத்தினோட உடம்புகள் வீழ நிலத்தைச் தழுவிக்கிடந்தார் 

கள்; (எ-து.)--பி-ம்:--1 வாய்க் 2. செல்லுவான் .றிசையுள். 8ஓ.ரரச், 4உட 

லஞ்சிர் இப். 5நின்று. போல்வார். (௩௪௧௩) 

௪௧.--டுந்திரசித்து வானத்துமறைந்து கஷஃமழைபோழியவே, — 

இளையபெருமாள் திசைகளேங்தம் வாளியேவுதல. 

. 1காண்டுலன் கல்லின் மாரி யல்லது காளை வீரன் 
சேண்கலர் தொளிக்து நின்ற ”செய்கையாற் றிசைக ஸெக்கும் ௪: 
மாண்கலந் “தளந்த மாயன் வடிவென முழுதும் 4வெளவ 
ஏண்கலச் தமைந்த வாளி யேவினா னிடைவி டாமல், 

(இ-ள்) வானத்திலே ஒன்றுபட்டு (இர்.இிரசித் து தன்னை) மறைத் 
். துக்கொண்டு நின்ற தன்மையினாலே, காளைபோன்ற வீரனான இலட்ச 

மணன், கல்மாரியல்லது (வேறரொன்றைக்) காணமாட்டாதவஞாய், பெரு 

மைபெற்றுத் இசைகளெங்கும் அளந்த (இரிவிக்கரமனான) இருமாலின் 
வடிவுபோல(த் திசைகள்) முழுதையும் கவரும்படி பெருமைபெற்ற 

மைந்த அம்புகளை இடைவிடாமல் ஏவினான்; (a - று.)-பி-ம்;-- 
1காண்டில. 3செயற்கையாற்...ளெங்கும், செயலினை த்தெளிர்துகோச்சி, 

8அமைந்த, 4வவ்வி. (௩௪௧௪) 

௪௨.-டரத்தம்பேநக இந்திரசித்து 4 வானத்துக் காணப்படுதல். 

மறைந்தன தஇசைக 1ளெங்கு ?மாறுபோய் 8மலையு மாற்றல் 
4குறைந்தன னிருண்ட மேகக் குழாத்திடைக் குருதிக் கொண்மூ 
உறைக்துள தென்ன நின்றா னுருவினை யுலக மெல்லாம் 
நிறைந்தவன் கண்டான் காணா வினையதோர் "நினைவ தானான், 

(இ-ள்.) (இலட்சுமணன்விடுத்த அம்புகளால்), திசைகளெக்கும் '* 
மறைசர்தன; மாறாக எதிர்த்துப் பொருகன்ற வல்லமை (இர்.திரசத்.த) 
குறையப்பெற்ரறுன் :((அப்போது)இருண்ட மேகச்கூட்டத்தினிடையில் 
செவ்வானம் உறைந்துளதென்னுமாறு நின்றவனான Qe Gries Sor 2G 
வினை, உலகமெல்லாம் நிறைர்தவனான இலட்சுமணன், சண்டான்! 

கண்டு, இப்படிப்பட்ட ஒருஎண்ணத்தைக் கொண்டவனானான்; (ar-.)
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காண்டம் ௨௭.   இந்திரசித்துவதைப்படலம் - ௩௪௩ 

-4இனையதோர்நினைவு? என்பதை, மேற்செய்யுளில் ₹6சலையருசெனி 
னும் மற்றத்திண்ணியோன்றிரண்டதோளாம், மலையறாு தொழியாதென் 

னா”?என்று கூறுதல் காண்க. 

வானத்தினிடையே உடலெல்லாம் செக்நீருடனே தோன்றும் இச் 

இிரசித்துக்கு, இருண்டமேகக்குழாத்திடை உறைந்துளதாகய குருதிச் 

கொண்மூ ஏற்ற உவமையாம், குருதி - செக்கிறத்துக்கு, ஆகுபெயர். 

மறைச்சனதிசைகளெங்கும் மாறுபோய்என்பதற்கு - அம்புகள் இக்இிர 

சித்துச்கு மாராகப்போனதனால் இசைகளெங்கும் மறைந்தன எனினு 

மாம். பி-ம்:--.1 எல்லாம். மாயம்போய். 3மறையுமாற்றால், 4குறைந்தன. 

வடிவினை, 6நிறைர்தமன். "நினைப்பன்,. (௩௧௧௫) 

௪௩.--இலட்சுமணன் இந்திரசித்தின் விற்பிடித்த கையைக் 

கோய்யுமாறு அம்புஏவுதல. 

சிலையரு தெனினு மற்றத் திண்ணியோன் றிரண்டதோளாம் 
மலையரு தொழியா தென்னா 2வரிசிலை யொன்றும் வாங்கிக் 
கலையறாத் திங்க என்ன வாளியாற் கையைக் கொய்தான் : 
விலையரு மணிப்பூ ணோடும் வில்லொடு கிலத்து வீழ, 

.(இ-ள்.) ‘Sa (எனதுஅம்புகளால்) அண்டிச்கப்பட மாட்டா 

தென்றாலும், ௮ சவலியோனான இக்இிரசித்தின் திரண்டதோளா௫ய 

மலை துண்டிச்சப்படாமற் போகாது”என்றுசொல்லி, (இலட்சுமணன்), 

கட்டமைந்த ஒருவில்லை வளைத், விலைதர்ச்சமுடியாத [மதிப்பிட முடி 

யாத]மணிகளமுத்திய ஆபரணங்களோடும் வில்லோடும் நிலத்திலேவீழ, 

மானினால் ௮ற்றுப்போதலில்லாத (அர்த்ச)சச்திரனையொத்த பாணவ் 

களினாற் கையை யறுத்துவீழ்த் இினான்; (எ - நு.)--மற்று-வினைமாற்று, 

தேரும் வில்லும்உளனாக இவனை ' வெல்லமுடியாதென்று ஸ்ரீவிடீ 
ஷணாழ்வான்' கூறியகசையொட்டி இக்்இி.ரசித்தின்தேதேோரை ஆணியைக் கழ 
ற்றி ௮ச்சுவேறு தட்டுவேறாக்ச் தைத்த இலட்சுமணன், வில்லைப் 
பாணத்தைச்சொண்டு அுண்டிச்கமுடியாசென்று துணிந்து அதனைப் 

பற்றிய கையையே அுணித்துவீழ்த்தினா னென்சு. பூர்ணசர் இரனினிடை 
ப்பகுதி களங்கமாகிய கலையினால் [மானினால்] அந்து [அறுபட்டு]த் 
தோன்றும்: பிறைச்சர்திரனின் இடையிடம் அவ்வாறு கலையினால் அற் 

அச்தோன்றா தாதலால், பிறைச்சக்திரனை *கலையறாத்இங்கள்? என்றார்: 
“பாகவான்பிறைபோல் வெவ்வாய்ச்சுடுகணை? என மேல் வருவதும் 
காண்க. ஆகவே, இத்தொடர்க்கு-(தன்னுடைய)கலைகள் [கரணங்கள்] 
குறையப்பெருத பூர்ணசச் இரனென்று பொருளுரைத்தல் பொருக்துவ 
சாகத் தோன்றவில்லை. பி-ம்:-.1 இண்டோள். 8வடிச்சணை. (௩௧௧௬) 

௪௪,--இந்திரசித்தின் சாகைஅற்றுவீழ்தல். 
பாகவான் பிறைபோல் வெவ்வாய்ச் சுடுகணை படுத லோடும் 

1வேகவான் 8கடுங்கா லெற்ற முற்றும்போய் 9விளிர்ச நாளின்
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மாகவான் றடக்கை மண்மேல் விழுந்தது மணிப்பூண் மின்ன 
மேகமா காயத் திட்ட வில்லொடும் வீழ்க்த தென்ன. 

(இ-ள்.) வானத்துத்தோன்றும் (சம் திரனுடைய)பாசமாகய பிறை 

போன்ற வெவ்வீயவாயைச்கொண்ட சுின்ற கணை பட்டவுடனே, 

மிச்சவேவேகங்சொண்ட கொடுங்காற்றுவீசுவசனால் யாவும்அழிர் தபோன் 
காளில் [யுகாக்தசாலத்திலே], ஆகாயத்திலுள்ள மேசமானது (தன் 
மீ.து)இட்ட லில்லோடும் (மண்ணின்மீ த) விழுக்த தென்னும்படி,-மாகத் 
இனின்று [ஆகாயர்தினின் ௮] மிகப்பெரிய (இச்்.இரடத்தின்,)சையானது,. 

மணிப்பூண்மின்ன (வில்லொடும்) மண்மேல் விழுக்தது; (௪ - று.) 

தற்தறிப்பேற்றவணி. வான்பிறை-சிறக்தபிறையுமாம், வான்-அகா. 

யம், பெருமை. மாசவான் - மகாகமென்னப்படுகின்ற வானமுமாம். 

கடுங்காற்று - சண்டமாருதம். பி-ம்--.1மோசவான், கொடும், ' 

3விளியும். (௩௨௧௧௭) 

௪௫.--கீழ்வீழ்ந்த டுந்திரசித்தின் கை துடித்தல். 
படித்தலஞ் சுமந்த நாகம் பாகவான் பிறையைப் பற்றிக் 

கடித்தது போலக் கோல விரல்களா லிறுகக் கட்டிப் 
பிடி.த்தவெஞ் சிலையி னோடும் பேரெழில் வீரன் பொற்றோள். 
துடித்தது மரமுங் கல்லுர் அகள்படக் 1குரங்குக் துஞ்ச. 

(இ-ள்.) பூமியைச்சுழர்துகொண்டுள்ள ஆதிசேஷன் பாசமா 

யுள்ள சறர்தபிறைச்சர் இிரனைப்பற்றிச் கடித்ததுபோல அழ$ூயவிரல் 
களினால் உறுதியாசக்சட்டிப்பிடித்த கொடிய சிலையினோடும், பேரழசை 

யுடை.யவீரனது பொற்றோளானஅ,--மரமும்கல்லும்துகளாககும் குரல் 

குகள் இறக்கவும் அுடிக்சலாயித்று; (எ - று.)--வளைக்தவில் பிறைச் 

சர் திரனைப்போலுமென்ச. பூமியில்லீழ்ச்த கை வில்லை இறுகப்பிடித்துள் 
எதனால், இல்போரநளுவமை கூறினார். பி-ம்:--1குரங்கு. (௩௧௧௮) 

௪௬.--டுந்திரசித்தின் கை அற்றுவீழ்ந்ததுகண்ட வானவரின் அதிசயம், 

௮ச்தர மதனி னின்ற வானவ ரருக்கன் விழாச் 
சந்திரன் 1வீழா மேரு மால்வரை தகர்ந்து வீழா 
இந்திர சித்தின் பொற்றோ 83ளிற்றிடை விழுந்த தென்றால் 

எந்திர மனைய வாழ்க்கை யினிச்சில *ருகந்தெ னென்றார். 

(இ-ள்.) வானத்தினின்ற வானவர், *சூரியன் வீழ்க்திடாமலும் 
சச் இிரன்வீழ்ர் திடாமலும் மேருமால்வரை யுடைர்து வீழாமலுமிருச்சை 
யில், இக்.திரசித்தின் பொற்றோளானது இடையிலே அண்டுபட்டு விழுஈ 
ந்ததென்றால், எக் திரம்போன்ற [இன்னபோதுகெடுமென்பது உணரப் 

படாத (இக்சஉயிரோடுகூடிவாழும்) வாழ்ச்சையை (உலகத்துச்) சிலர் 

இனணி(ஈசுவரமென்று நினையாமல்) உவந்து என்னபயன்! என்று ௯ தினார் 
கள்;(௭-று.)--அருக்கன்முகலியோர்வீழ்சக்சால் இவன்கைவீழத்தச்சதே 
யன்றி இவ்வளவுசாமானியமாக இவன்கை வீழத்தச்கதன்றென்பார் 

ர்



காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௪௫ 

அருக்கன்வலீழா...வீழா இர்திரசித்தின் பொற்றோளிற்றிடைவீழ்ர்தது? 

என்றனர்: வீழா-எஇிர்மறைவினையெச்சம்: இனி, செய்யாவென்னும் 
வாய்பாட்டு உடன்பாட்டுவினையெச்சமாகச்கொண்டு, அருச்சன்மு தலி 

யனவீழ என்று பொருள்சாண்பாருமுளர். பி-ம்:--1வீழ, வீழ்க. மேல், 

8இற்றினி, 4$உசப்பதென்னே, உவர்ததென்றார், (௩௪௧௯) 

௪௭. வுதுகண்ட டஇராக்கதரின் கலக்கம், 

மொய்யற மூர்த்தி பன்ன 1மொய்ம்பினா னம்பி னாலப் 
பொய்யறச் இறிதென் றெண்ணும் பெருமையான் புசல்வன் பூத்த 
மையறக் கேரிதென் ஜெண்ணு 8மனத்தினான் வயிர மன்ன 
கையறத் தலையற் முர்போற் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார். 

(இ-ள்.) கெருங்கெ தருமத்தின் சரீரச்தையேயொத்த [தருமமே 

வடிவுபடைத்து வந்தாற்போன்ற] வலியவனான இலட்சுமணனுடைய 
அம்பினால், பொய்யை (பஞ்சமகாபாதகங்களுள் ஒன்று என்று கருதா 

மல்) மிசவும் அற்பமானஅ௭என்று எண்ணுகின்ற அர் தப்பெருமைபெற்ற 

இராவணனுடைய மகனும், உண்டாக்கிய அஞ்சனத்தைக்காம்டிலும் 

மிசவும் சரியதென்று எண்ணுதற்குரிய [கொடிய எண்ணங்கள் 

fons gs) மனத்தையுடையவனுமான இக்.திரஏத்தின் வயிரம்போன்ற 

$ [உறுதியான]சை யறுபடவே,(அதனைச்)கண்டவரான நிருதர்,(தம்) தலை 

யற்றவர்போலச் கஃச்கமடைந்தனர்; (௪ - று.)--தீமனமுடைமையை 

மனம் இருண்டிருப்பசெனக் கூறுதல், மரபு, :பி-ம்:--1முன்பினான் 

கேரியதென்னும், 3நிறத் தினான். (௩௪௨௦) 

௪௮.--வானார் மேல் வீழ்ந்து அரக்கர்களை மடித்தல, 
அன்ன நிகழும் வேலை யார்த்தெழுர் தரியின் வெள்ளம் 
மின்னெயிற் றரக்கர் சேனை யாவரு மீளர வண்ணம் 
கொன்னகக் கரத்தாற் 1பல்லான் ம.ரங்களான் மானக் குன்ற 
£பொன்னெடு நாட்டை. யெல்லாம் புதுக்குடி யேற்றிற் றன்றே. 

(இ-எ்.) (இர்.இ.ர௫த்தின்கை அற்றுவீழ்கையாகிய) ௮ர்தச்செயல் 
ஈடந்தபோது, குரங்குவெள்ளம்,--ஆரவாரித்துச் இளர்க்து, மின்னல் 

போன்ற எயிற்றையுடைய அரச்கரின் சேனையிலே எவரும் மீண்டு 

போகாதபடி கொல்லுர்தன்மையுள்ள ககத்தையுடைய கையினாலும் 

பல்லினாலும் மரங்களினாலும் பெரியகுன்றுகளினாலும் நெடியபொன்னு 
லகம் [சுவர்க்கம்] முழுவதையும் பு.தக்குடியாக ஏறச்செய்தது; (௪-ு.)- 

அன்றே - தேற்றம், 
:அரக்கர்சேனயைக் கொன்றது? என்றபொருளில், *அரக்கர் 

சேனை யாவரும் மீளாவண்ணம் புதுக்குடியேற்றிற்ற”என்ற - பிறிதி 
னவிற்சியணி. பி-ம்:-.1சாலான். பொன்னுடை. (௩௧௨௪) 

௪௯.--டந்திரசித்து இலக்தமணனைநோக்கி உன்னை 
ழடித்தாலன்றி யான் ழடியேனேனல. 

காலங்கொண் டெழுந்த மேகக் கருமையான் செம்மை காட்டும் 
ஆலங்கொண் டி.ருண்ட கண்டத் தமரர்கோ னருளிந் பெற்ற 
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௩.௪௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

சூலங்கொண் 1டெறிவ லென்று தோன்றினான் ?பகையின் றோற்ற 

மூலங்கொண் 0ணேரா நின்னை முடி.த்தன்றி முடியே 8னென்முன். . 

(இ-ள்.) விஷத்தையுட்கொண்டுஇருண்ட கண் டத் துடனே செச் 

நிறத்தைச்கொண்ட தேவதேவனான சிவபெருமானுடைய அருளினாலே 

பெற்ற சூலத்தை க(கையிற்)கொண்டு, (இதனை) எறிவேன் என்று 

தோன் நியவனும், கார்சாலத்து(நீரைக) சொண்டு எழுர்தமேகம்போன்த 

க ருநிறமுடையவனுமான இச்.திரசத்.௪.--4பகையினுடைய பிறப்பு. வரலா 

ற்றையதியாத உன்னைக் கொன்றொழித்தல்லாமல் (கான்) இறவேன் 

என்று கூறினான்; (௭ - ௮.)--தோற்றம் - பிறவி.” எமது பிறப்பு வலிமை 
முதலிய சறப்புச்களையறியாது பொருபவன் 8: என்று பழிப்பான்,பகை 

யின் ரோற்நமூலங்கொண்டுணரா நின்னை! என்றான். பி - :—ler Jaa. 

8பகையிற்ளோற்ற, பகையிற்றோன்ற, Bare @,. (௩௨௧௨௨) 

௫௦.--டுந்திரசித்து மாயப்போர் புரிதல். . 

காற்1றென வுருமே றென்னக் கன'!லெனக் கடைகா ளுற்ற 
கூற் றமோர்சூலங் கொண்டு குறுகிய தென்னக் கொல்வான் 

4தோற்றினா னதனைக் காணா வினித்தலை அுணிக்குங் 5காலம் 
ஏற்றதென் றயோத்தி வேந்தற் களையவ *னிதனைச் செய்தான்: 

(இ-ள்.) காற்றென்னவும் இடியேறென்னவும் கனலென்னவும் சடை 

சானிற்பொருர்திய யமன் ஓர் சூலங்கொண்டு குறுகிய தென்னவும்; 

கொல்லும்பொருட்டு, (இச்.திரசதத),- தோன்றினான்; அதனைக்கண்டு 

அயோத்திக்கு அதிபதியாகிய இராமபிரானுக்கு இளையவனான இலட்சு 

மணன் இனி (இவனுடைய) தலையைத்துணிக்குங்காலம் வக்திட்டதெ 

ன்றுஇச்செயலைச் செய்யலானான்; (௪-ற.)--பி-ம்:--1என்ன. 2a HO poor 

வுருவுகொண்டு, குறுகுறுது. 4 தோற்றினான் றன்னை, 5காலை. 6இனைய.() 

௫௧--(இராமனே பாம்போரளானல் இந்திரசித்தைக்கொல்க? என்று 

இலக்தமணன் வம்பு ஏவுதல். ் 

மறைகளே தேறத் தக்க வேதியர் வணக்கற் 1பாலான் 
இறையவ னிசாம னென்னு நல்லற மூர்த்தி யென்னிற் 
பிழையெயிற் திவனைக் கோறி யென்றொரு பிறைவாய் evel 5 

றையுற வாங்கி விட்டா னுலகெலா £கிறுத்தி நின்றான். 

_ (இ-ள்.) 'மறைகளே ஆராய்க்து அறியத்தக்கவனும் வேதம் வல்ல 
அந்தணர்கள் வணங்குதற்கு உரியவனுமான தலைவன் இசாமனென்?த 

* 

சிறந்த தருமமூர்த்தியே யாவா னென்னில், பிறைபோன்ற எயித்றை- 

புடைய இவளைச் சொல்வாய்” என்று ஒருபிறைவாயையுடைய அம்பை 
(4 தன்வலிமை) கிறைதலுத இழுத்அவிட்டான்: (அ.தனால்),உலக மெல் 
லாம் (ore ங்க) நிலைகிறு,ச் இரின்றான் ; (எ- று.,)--உலசெலாம் நிறு 

ச்திரின்றான் - தன்முடிமீது தாங்குவசனால் உலகமுழுதையும் நிலை 
பெறச்செய்றெ ஆதிசேஷனுடைய அமிசமான இலக்குமணனெனினு



காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௪௭ 

மாம். பி-ம்:--1 பால. ?2இசாமனேயச், இராமனென்னின். 9எயிற்றவனை. 

கதிறைவுழ். நிறுத்த. (௩௧௨௪), 

௫௨.--இந்திரசித்தின்தலை அறுபடுதல். 
கேமியுங் குலிச வேலும் 1நெற்றியி னெருப்புக் கண்ணான் 
நாமவே ரானு மற்றை ஈரன்முகன் படையு காணத் 
திமுகங் கதுவ வோடிச் சென்றவன் சிரத்தைத் தள்ளிப் 
பூமழை வானோர் இந்தப் 8பொலிந்ததப் பகழிப் புத்தேள். 

. (இ-.எள்,) (விஷ்ணுவின்) சக்கரப்படையும் வச்சிராயுதமும் 

செத்றியிலே கெருப்புக்கண்ணையுடையவனான சவெபெருமானுடைய ௮ச் 

சத்தைவிளைக்ன்ற வேலும் மற்றும் பிரமதேவன்படையும் காணுமாறு, 

௮க்த (இலட்சுமணன் விடுத்த) தெய்வவாளியானது,--கெருப்பு தன் 
வாயிலேபற்றி யெரியஐடிச்சென்று, ௮ச்த இக்்இிரசித்தினுடையதலை 

யை (உடலினின்று) அப்புறப்படுத்தி (த தேவர்கள்) மலர்மாரிபொழிய 

விளல்இற்று; (௪-ு.) 
தேவர்களால் வெல்லமுடியாத இக்இரசித்தின் தலையை யறுத்துத் 

தள்ளியதனால், சேமிமுதலியவை இந்த லட்சுமணனது பகழியைக் 
கண்டு காணுவன வாயின, குவிசவேல் - குலிசப்படை. புத்தேட் பகழி 

ட)யென மாறுக, இனி, பகழிப்புத்தேள் - ௮ம்புத்தெய்வ மென்பாரு 

மூளர். பி-ம்:--1வாயு௮ம். 3மாரி அமரர். 8போக்தது, புகுக்தது. 0 

௫௩.--டந்திரசித்தின்தலை வீந்வதற்தழன் அவனுடல் மண்ணிலவிழதல். 
அற்றவன் நலைமீ தோங்கி 1யண்டமுற் றணுகா முன்னம் 
பற்றிய சூலத் தோடு ?முூடனிறை பகழி யோடும் 
எற்றிய காலக் காற்ருன் மின்னொடு மிடியி னோடுஞ் 
சுற்றிய புயல்வீழ்ந் தென்ன வீழ்ந்தது சோர னியாக்கை, 
(இ--ன்.) அவ்விக்இரசித்தின்தலை அற்று மேலேளழுகந்து பூமியிற் 

பொருக்திச் சேர்வதற்கு முன்னம், வஞ்சனைக்குணத்தையுடைய அந்த 

இக்திரசித் தின் உடல், மின்னலோடும் இடியினோடுஞ் சுழ்க்தமேகம் வீசிய 
புகார். தகாலசக் -காற்றினால்விழுச்தாற்போலக் (கையிற்) பற்றிய சூலத் 
தினோேடும் தன்னிடத்து நிறைந்த ௮ம்புகளோடும் வீழ்ச்தது; (எ-ு,)-- 
கொண்ட படையும் உடல்நிறை பகழியும் - மின்னலுக்கும், வீழ்ச்த 
போது தோன்றிய ஒலி - இடிக்கும், உடல்-மேகத்துசக்கும் உவமை 
யாம். அண்டம் - வானமுமாம், பி- ம்:--1அண்டத்தை, 2உடலுறு, 
உடலுறை, 9இற்றொருகாளமேகம்வீழ்க்தென வீழ்க்ததியாச்கை, 0 

௫௪ --இந்திரசித்தின்தலை மண்மேல்விழதல். 
அ. 1விண்டலத் இலங்கு திங்க ளிரண்டொடு 3மின்னு வீசுங் 

குண்டலத் தஅணைக ளோடுங் கொந்தளக் குஞ்சச் 8செங்கேழ்ச் 
சண்டவெங் *4கதிரோன் செக்கர்த் தழலொடு மருவித் தாம 
மண்டலம் விழுந்த தென்ன விழுந்தது தலையு மண்மேல். 

(@ - or.) கொடிய உஷ்ணசஎரணனான சூரியனது ஒளியுள்ளமண் 
Lan ஆகாயதலத்திலே விளங்குன்ற சக்திரனிரண்டோடும் மின்



௩௪௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

னலைவீசுசன்ற குண்டலமிரண்டினோடும் தலைமயிராகய செம்மைகிறம் 

விளங்குகின்ற செக்நிறத்தழலோடும் பொருக்கி விழுச்சாற்போல, (இக் 

,இ.ரசித் தின்) தலையும் மண்மேல் விழுச்தது; (எ - று.) 

இங்களிரண்டு - இரண்டுவக்கிரதர்தங்கட்கு உவமை, துணை - 

இரண்டு. பி-ம்:--1விண்டலத்தியங்கு ...,விண்டலத் இரண்டு இங்களிரண் 

டென.3மின்னும், மின்னின். செங்கட். *க இரின்கற்றைத்தழையொடு 

மிரவித்தாய, க திரின்கற்றைத்தழையொடுமிரவிதானம். 5வீழ்வது. () 

௫௫.--இந்திரசித்துஇறக்கவே, வாக்கர் இரிந்தோடுதல். 

1உயிரிறப் புக்க காலை யுண்ணின்ற வுகர்வி னோடுஞ் 
செயிரறு பொறியு *மந்தக் கரணமுஞ் சிந். து மாபோல் 
அயிலெயிற் றரக்க ர௬ுள்ளா ராற்றல ராகி 4யான்ற 
எயிலுடை யிலங்கை கோக்கியிரிர்தனர் படையும் விட்டார். 

(இ-ள்.) (உடலிலுள்ள) ஆன்மா (அ௮க்தஉடலை விட்டுநீங்கத 

தொடங்கெயெகாலத்து, உள்ளேநின்ற உணர்ச்சியினோடும் குற்றமற்ற 

ஐம்பொறிகளும் ௮ச்தக்கரணமும் அப்பாற்படுவனபோல,(இச்.திரசித்து 

இறக்கவே, சேனையிலுள்ள) கூரியபற்களைக்கொண்ட அரக்கராகி 

யுள்ளவர், தரித்துநிற்கமுடியாதவ. ராகி, (கையிற்கொண்ட) படைகளை 
யும் போகட்டுவிட்டு, சறந்தமதிளையடைய இலங்கைஈகரைநோக்கி சி 

நிலைகெட்டு ஓடினார்; (எ- று.)--பி - ம்:--1உயிர்புறத்துத்ற, உண் 
ணிறை. 3மற்றைக்கரணமும். &ஆற்றல், ஆற்ற. (௩௧௨௮) 

௫௬.--தேவர்கள் மகிழ்ச்சியினை ஜாவாரித்தல். 

வில்லாள ரானார்க் கெல்லா மேலவன் விளித லோடுஞ் 
செல்லா தவ் விலங்கை வேத்தற் கரசெனக் 1களித்த தேவர் 
எல்லாருக் தூசு நீக்கி யேறிட வார்த்த போது 
கொல்லாத விரதத் தார்தங் கடவுளர் கூட்ட மொத்தார். 
(இ-ள்.) வில்லாளராயுள்ளவர்கட்கெல்லாம் மேலானவனான இச் 

இரசித்து இறர்தவுடனே, (இனி), ௮௫5 இலல்கைவேந்தற்கு அரசு ஈட 

வாது”என்று மனமூழ்ச்சிகொண்ட சேவர்கள் யாவரும், (தம்௮ரையி 

செய்தலுடுத் திருகத) ஆடைகளையவிழ்த்து மேலேலீசியெறிக்து ஆரவார 

ஞ்போது,கொல்லாவிரதத்தைக்கொண்டவரானஅருகமதத்தவருடைய 

தெய்வங்களின் உட்டத்தை யொத்தார்; (a-9.)—19:6:—lsof $53. 

கொல்லாவிரதத்தாரின் தெய்வம்-௮அரையில் ஆடையின் நி அம்மண 

மாகஇருக்கும்: அரையிலாடையின்றி யிருக்கையென்ற பொருளில் 
(அமணம்?என்ற பெயர்வழங்கியதும்,இதற்கு ஒருசான்றாகும். (௩௨௪௨௧) . 

௫௭.--திநுமாஷ்ழதலியோரை வானவர் தம்கண்ணாற் காணுதல், 

வரந்தரு முதல்வன் மற்றை மான்மறிக் கரதத வள்ளல் 
புரந்தரன் முதல்வ ராய நான்மறைப் 1புலவர் பாரில் 
நிரந்தரந் தோன்றி நின்றா ரருளினா னிறைந்த கெஞ்சர் 
கரர்தில ரவை யாக்கை கண்டன கு ரங்குங் கண்ணால்,
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(@ - or.) (வேண்வொர்வேண்டிய)வரத்தைத் தரவல்ல திருமாலும் - 

மான்குட்டியைக்கரத்திலேக் திய உதாரகுணமுள்ளவனான சிவபெருமா 

னும் நான்மறைகளையோதிக்சொண்டிருக்கும் கடவுளாகிய பிரமதேவ 

னும் இர்திரனும் முதல்வராய அருளினால்கிறைச்த கெஞ்சையுடைய 

தேவர்,(தம்முருவத்தை)மறைத்துக்கொள்ளாமற்பூமியிலே
(௮ப்போ.த) 

நிரர்தரமாகச் சாணப்பட்டிருரந் தனர்; அவருடைய யாக்கையைக் கு.ரப் 

கும் (தம்)கண்ணாற் கண்டன; (௪-று.)--ச.ரந்தில ரென்பதை, “அருளி 

னால்நிறைந் த கெஞ்சர்? என்பது சமர்த்தித்துகின்றது: தோடர்நீலைச் 

செய்யுட்தறியணி. பி - ம்:-1புலவரானோர். தோன்ற. 8குரங்கு. 0) 

௫௮.--இறந்தவாளார் கடவுளநுவினல் உயிர்பேற்றெழுதல. 

அறந்தலை நின்றார்க் இல்லை யழி 1வெனு மநிஞர் வார்த்தை 

இறெந்தது சரங்கள் பாயச் சிந்திய ரத்த வாடப் 

பறந்தலை யதனின் 5மற்றப் பாதக வ.ரக்கன் கொல்ல 

இறக்தன 4கவிக ளெல்லா மெழுந்தன விமையோ சேத்த, 

(இ-ள்.) (இச் திரசத்தவிடுத்த) ௮ம்புகள்பாய்க் ததனாற் சரம் சந்தப் 

பெற்றனவாூப் போர்ச்சகளத்திலே பாசக வரச்சனாற் கொல்லப்பட்டு 

இறர்தனவாகிய கவிகளெல்லாம், இமையோரேத்த உயிர்பெற்றெழுக் 

தன: (அதனால்), :அறத்தைமேற்கொண்டுரின் றவர்க ட்செல்லாம் அழிவு 

இல்லை? என்ற அதிஞர்வார்த்தை சறப்புற்றதாயிற்று; (௪ - று,)--£ழ் 

கடவுஏர்வருகையைக்கூறி, இங்கு வானரம் உயிர்பெற்றெழுச் தமையைக் 

கூறியதனால், அறிஞர்வார்த்தை சிறத்தல் - அறிஞர்கூறியசொல் பழுது 

படாது அருஷ்டாகத்துச்கு வருதலென்ற பொருளைச் காட்டுமென் 

ப, பெறப்படும். பி-ம்:---1என்பது. 2சரத்தர், 8வந்த, 4கவியும், () 

௫௯.--அங்கதன் இந்திரசித்தின் தலையையேந்தி ழன்னணியிற் 

செல்ல, அநுமன்மீது இலக்தமணன் செல்லுதல். 

ஆக்கையி னின்று வீழ்ந்த வரக்கன் 1றன் றலையை யங்கை 

தூக்னெ ?னுள்ளங் கூர்ந்த வாலிசேய் “தூசி செல்ல 

மேக்குயர்ர் தமரர் வெள்ள 4*மள்ளியே தொடர்ர்து வீசும் 

பூக்ளெர் பந்தர் நீழ லனுமன்மே லிளவல் போனான். 

(இ-ள்.) உடலினின்று (வேறுபட்டு) வீழ்ந்த அரச்சனுடைய 

தலையை, மனமஒழ்ச்சிமிக்க வாலிகுமா.ரனான அங்கதன்,-அழகயகையி 

லேச்தியவனாய் முன்னணியிற்செல்ல, வான்த்துஉயரவிருந்த அமரர் 

சளின்இரள் அள்ளித் தொடர்ச்துவந்துஎறிச்த விளங்குகின்ற பூச் 

சளினாலாகிய பந்தறின்கிழலில் இளையபெருமாள் அ.ருமான்மீது 

, ஏறியவண்ணம் போனான்; (௭ - று.)--பி - ம்:--1செர் தலையை, செய் 
தலையை, துள்ளுங்கூத்தன். 3௮௬, 4அள்ளினர்...லீசும், இடைவிடார் 

வீசுகின்ற, (௨௧௩௨) 

௬௦.--இராமன் இந்திரசித்தின்தலையை அங்கதன்கையிற் காணுதல். 

ஒங்கிய தோளன் Cougs மெலிகின்ற! பழியன் மேன்மேல் 

8ஓங்கயெ வுவகை யூது முள்ளத்த ஸும்பர்க் காகத்
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௩௫௦ க்ம்பசாமாயணம் யுத்த 

8தேங்கிய கடலை முன்னாட் டி.ரி.க்தவன் சேய்செங் கையால் 

தாங்கிய குரிசில் பற்றிக் கொணர்ந்தடும் தலையைக் கண்டான். 

(இ-ள்.) (இயற்கையாகப்) பருத்த சகோளையுடையவனும், தேய்க்து 

மெலிசன்ற பழியையுடையவனும், மேன்மேல் ஓங்கிய மகிழ்ச்சி  சுரச் 

இன்ற உள்ளத்தையுடையவனுமான குரிசில் [ஸ்ரீராமன் ], (ஆழமாகத்) 

தேங்கிய பாற்க டலைத் தேவர்களின்பொருட்டாக முன்னாள் கடைந்தவ 

னான வாலியின்குமாரன் சிவந்த கையால்தாங்கியதாய்ப்பற்றிக்கொணர் 

ந்இடுந்தலையை(த் அ.ரத்திற்) கண்டான்; (௪ - த.) --பி-ம்:--1 விழியன் 

மீதுற்று, 9 ஒங்கெமுடியன்றிங்களொளிபெறுமுக த்தனுள்ளால், ஓங்கிய 

‘passer நிங்கட்கொளிர்கின்ற முகத்தனுள்ளாய். 8வாங்கெயதுயரன் 

மீப்போய்வளர்கன்றபுகழன் வந்துற்று, *4ஐங்கெவுவகையாள eft Bar 

னுரைப்பதானான், ஒங்கயவுவகையாள ஸிக்திரனினைய சொன்னான். 0 

௬௧.--ஒதுவும், அடுத்த கவியும் - ஒநதோடர்: கையில் இந்தீரசித்தின் 

தலையையேந்திவரும் அங்கதனைக்கண்டு, இராமன் கூறுதலைத் 
தேரிவிக்கம். ் 

எல்லி1வான் மதியி னுற்ற கறையென ?வென்மேல் வந்து 

புல்லிய வடுவும் போகா தென்றகம் “புலம்பு தின்றேன் 

சொல்லிய தரும ஈல்கத் 6துவக்கற்றுத் துயரச் தீர்ந்தேன் . 
செல்வமும் பெறுதற் குண்டோ குறையினிச் சிறுமை யாதோ, 

(Q- or.) இரவில் விளங்குகின்ற வெள்ளிய சர்இரனிடத்துப் 

பொருக்திய களங்கம்போல என்மேல்வந்து பொருந்திய வடுவும் 

போகாதென்று மனத்திற்குள் வருர்தாகிற்கின்றவனான கான், (sor eve 

ofp) கூறப்பட்ட தருமதேவதை கருணைசெய்யப்பிணிப்பு நீங்கி (அச் 

சத்) தயரம் நீங்சகப்பெற்றேன்; செல்வமகளையும் பெறுதற்குச் குறையுண் 

டாமோ? இனி (எனக்குச்) சிறுமை யாதோ? (௭-று,)--பி-ம்:-1வாள், 

வாழ், 8இரண்டுமென்றோள். போகா, *புழுங்குன்றேன், வில்லி 

யர்திலகம், வில்லியரொருவர். $துடைத்துறும் வெறுமை, (௩௪௩௪) 

௬௨,தென்றலை 1யாழி சூழ்ந்த திண்மதி லிலங்கை காக்கும் 
2புன்றலைக் கள்வன் பெற்ற புதல்வனை யிளவல் வீழ்த்த 

8வன்றலை யெடுத்து நீமுன் வருதலால் வான ரே௪ு 
என்றலை 4யெடுக்க லானே னினிக்குடை யெடுப்ப னென்றான். 

(இ-ள்.) தென்புறத்துச் கடலாந் சூழப்பட்ட இண்ணிய மதிளை 

யுடைய இலங்கையைக் காக்கும் சறுமையைச்கொண்ட வஞ்சனைக் 

குணமூள்ள இராவணன் பெற்ற புதல்வனை இளையவன் கொன்து : 
வீழ்த்த,(அவனுடைய)வலியதலையை நீ கையிற்கொண்டு முன்னேவருத: 

லால், வானசேசனே! (இதுவரையில் சாணத்தாற்கவிழ்ர்இருந்த) என்னு 

டைய தலையையெடுச்ச oT Carer: Qo (crear) Ow cin Oar hme குடையை 

யும் எடுப்பே னென்று கூறினான், (ஸ்ரீராமன்); (எ-று.) குடையெடுத்தல்- 

வெற்றிபெறுதல்.பி-ம்.-1ழிகொட்டோன்சேயருட்சிறுவன்செம்மல்,



காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் கடுக 

ஆழிதொட்டார்தேவருட்சிறுவன்செம்மல். வென்றலைத்தென்னையார்த் 

அப் போர்த்தொழில்கடர்தவெய்யோன், வென்றலைத்தென்ன ...வெய் 

யோன். 8இன்றலை... வானரேச, தன் தலையெடுப்பச்கண்டு தானவர் தலை 

கள்சாய, 4*எடுத்தேனின்னச்தனிச். (௩௧௩௫) 

௬௩.--௫ராமனநகிலிருந்தவர் அங்கதனைப் புகழ்ந்துரைத்தல், 

வான்றலை யெடுக்க வேலை மண்டலை யெடுக்க வானோர் 
கோன்றலை யெடுக்க வேதக் குலந்தலை யெடுக்கக் குன்றாம் 
தேன்றலை யெடுக்குர் தாராய் தேவரை வென்றான் தீய 
ஊன்றலை யெடுத்தாய் நீயென் ௮ரைத்தன ௬வகை மிக்கார், 

(இ-ள்.) (குறையாத தேன் சன்னிடத்துத் தோன்றப்பெற்ற மலர் 
மாலையை யணிர்தவனே! வானுலகத்தார் (குணிச்த) தலையை நிமிரஎடுக்க 

வும், கடலாற்சுழப்பட்ட மண்ணுலகத்தார் (அச்சம்நீங்கித்) தலையெடுக் 

சவும், வாஜனோர்க்குத் தலைவனான இக்தி.ரன் தலையெடுச்கவும், வேதத் 

தொகுதி தலையெடுக்கவும், தேேவரைவென்றவனான தீய இகர்.இிரூத் 
தின் ஊன்தலையை யெடுத்துவந்தாய் ந? என்று உவகைமிக்க வராய், 

(இசாமனருகனின்றவர்) கூறினார்கள்; (௪ - று.) 

அங்கதன் இச்இிரசித் இன் தலையையெடுத்து வந்தது - வானத்தார் 

முதலியோர் தலையையெடுக்க ஏதுவாயிற்று எனச் சமத்கசாரக்தோன் 
றச் கூறியவாறு காண்க, *தலையெடுத்தல்? என்பதுபொருள் வேறுபாட் 
டென்பல மூறை வந்தது - சொற்பின்வநநிலையணி. இச்செய்யுள் 
பலபிர திசளில்லை. (௩௧௩௬) 

௬௪.--இராமன் இந்திரசித்தைவேன்று இலக்தமணன் 

மீண்டுவநவதைக் காணுதல். 

வர தன்போய் மறுகா கின்ற 1மனத்தினன் மாயத் தோனைச் 
சரதம்போர் வென்று மீளுர் தருமமே ?தாங்க வென்பான் 
விர தம்பூண் 3டுயிரி னோடுர் தன்னுடை மீட்சி கோக்கும் 
பரதன்போன் றிருந்தான் றம்பி வருகின்ற பரிசைப் பார்த்தான்: 

(இ-ள்.) மிகவும் கலங்காநின்ற மனத்தையுடையவனும், தரும 
தேவதை தால்க மாயத்தையுடையவனான இசர்இரசித்தைநிச்சயமாச 
[தவராமல்] போரில் வென்று மீளுவான்? என்று எண்ணியிருப்பவனும், 
விரசத்சைமேற்கொண்டு தன்னுடைய உயிருடனே [யாகோரிடையூறு 
மின்றி] மீட்சியையே யெதிர்பார்த் திருக்கும் பரதனைப் போன்று 
(இலச்குமணன்வென்று மீண்டுவருவதை எதிர்பார்த்து) இருர்தவனு 
மான இராமன், தம்பிவருகன்ற தன்மையைக்கண்டான்; (௪ - அ.)-- 
வரதன் - இராமன், போசல் - மிகுதல்,--பி-ம்:--.1மன்னன்மா, மன்னு. 
மா. தோங்குசென்பான். 8உய்வனோடும். (௩௧௩௪) 
௬௫.--இலக்தமணனைக் கண்ட இராமன் கண்ணீர்பெரக்கியவநணனை, 

வன்புலங் கடந்து மீளுர் தம்பிமேல் வைத்த மாலத் 
தீன்புல ஈயன மென்னுர் தாமரை சொரியும் தாரை



௩௫௨ ் கம்பராமாயணம் யுத்த 

அ௮ன்புகொ 1லழுக ணீர்கொ லானந்த வாரி யேகொல்் 
ஊன்புக ஞருகச் சோருங் கருணைகொ லியோச தோர்வார், -, 

(இ ~ or.) பகைவனிடத்துச்சென்று வென்றுமீஞூன்ற தம்பிமேல் 

வைத்த. தன்பொறியாகிய ஈயனமென்கின்ற தாமரை ஒழுங்காகச் 

சொரியும் நீர்த்தாரையானத ,--அன் பினால் பெருயெதோ? அழுகையால் 

கேர்ச்த சண்ணீர்கொலோ? ஆகந்தப்பெருச்கோ? என்புகள் உருப் 

பெருகுதற்குக்காரணமான கருணையின்பெருக்கோ?  அதனைஅறிந்து 

சொல்வார் யாவர்? (௪ - று,) 

இலட்சுமணனிடத்து இசாமபிரான் பேரன்பு௨ல டயவனாதலா. 

லும், பிறிர்தாரைக் கூடுமிடத்துப் பிரிவுத்துயரம் தோன்றுதலும் 

மகழ்ச்சிதோன்௮ு தலும் இயற்கையேயாதலாலும், இராமபிரான் கருணா 

மூர்த்தியாகலாலும் அப்பிரானுடைய சண்ணநடீரை 4அன்புசொல்'! முத 

லியவாசச் குறித்தார்: தன்மைத்தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:---கழிக 

ணீர்கொல், 2என்புற, 3யோாயேதேர்வார். (௩௧௩௮) 

௬௬.--டராமபிரானதுதிநவடிகளில் இந்திரசித்தின்தலையைச் 
சமர்ப்பித்தல். ் 

1விழுர்தழி கண்ணி னீரு முவகையுங் களிப்பும் வீங்க, எழுந் 
தெதிர் வந்த வீர னிணையடி முன்ன ரிட்டான், *கொழுந்தெழுஞ் 
செக்கர்க் கற்றை 4வெயில்விட வெயிற்றின் “கூட்டம், அழுந்துற 
6மடித்த பேழ்வாய்த் தலை£யடி. யுறையொன் றாக. 

(Q - or.) கண்களினின்று இழிந்து பெருகுகின்ற நீரும் உவகை 

ல் 

யும் களிப்பும் மிச எழுச்து எதிரேவச்்.த வீரனான ஸ்ரீரரமபிரானுடைய 

இரண்டு திருவடிகளின்முன்னே, ஜ்வாலைதோன்றுகின்ற செவ்வானத் 

தையொத்த மயிர்ச்கற்றையின்தொகுதி ஒளிவிட, பற்களின் தொகுதி 

அழுர்தும்படி. மடித்த பிளவுபட்ட வாயையுடைய Qs ares far 

தலையை ஒப்பற்ற பாதசாணிச்கையாக அமையவைத்தான், (இலட் 

சுமணன்); (௪ - று.) 

வீங்க வர்தஎன்௧, உவகை - மகழ்ச்சி, களிப்பு-சான் செய்வது 

இன்னஅ-என்பது தெரியமுடியா தபடி தலைதமோறுதற்கே துவாகய மன 

நிலை, கோபச்குறியாகப் பல்லைக் கடித்த உதட்டுடனும் செம்பட்டமயி 

ருடனும் இக்திரசித் தின்தலை யுள்ள தென்பது, பின்னிரண்டடிகளில் 

விளங்கும்.பி-ம்:--1விழுர் இிழி. நின்ற. கொழுக்தெரிசுடரின், கொழுச் 

தழிசுடரின். 4குமாங்கொள. ஈட்டம். கடித்த. *உறையடி, அடியிறை. 

௬௭.--அப்போதைய இராமபிரானுடைய மகிழ்ச்சி. 

தலையினை நோக்குக் தம்பி கொற்றவை தழீஇய பொற்றோண், 

மலையினை நோக்கு கின்ற மாருதி வலியை நோக்கும், சிலையினை 

கோக்கும் தேவர் செய்கையை நோக்குஞ் செய்த, கொலையினை 

கோக்கு மொன்று முரைத்திலன் களிப்புக் கொண்டான்,



காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௫௩ 

(இ-௬ஊ்.) தலையைப் பார்ப்பான்; தம்பியினுடைய வெத்றிமசள் 
 தீழூவிய பொற்றோளாகய மலையை சோச்குவான்; எதிர்கின்த மாருஇ 

யின் வலிமையை சோக்குவான்;(இலச்குமணன அ)வில்லைகோக்குவான்: 
தேவர்களின்செய்கையை கோகச்குவான்; தம்பிசெய்த இக்திரசத தின் 
கொலையினை சோக்குவான்; (பின்பு) களிப்புக்கொண்டவனாய், ஒன்றும் 
உசையாதவனாயினான்: (எ - ஐ.) ் (௩௧௪௦) 

௬௮.--ஸ்ரீராமன்தாளில் இலட்சுமணன் வீழ்ந்துவணங்கதத 2. 
காள!மே கத்தைச் செக்கர் சுலந்தெனக் கரிய குன்றம், 

காள்வெயிற் பரக்த தென்ன சம்9?தென் றம்பி மார்பில், தோளின் 
மே லுதிசச் செங்கேழ்ச் சுவடுதன் ஒருவிற் ரோன்றத், தாளின் 
மேல் வணங்க னானைத் தழுவினன் 3றனித்தொன் நில்லான். 

(இ-ள்.) தனிப்பட்டு(2 தனக்கு) உவமையாவதொருபொருளளைப் 
பெரு தவனாய்ச் குணபூர்ணனான இராமபிசான்,--(௪ன்) பாதங்களில் 
வணக்னெவனான தன் தம்பி இலட்சுமணனை,காளமேகத்தைச் செவ்வா 
னம் சலக் ச துபோலலம் கசியகுன் றத்தில் காலை வெயிற்பரக்ததுபோல 

. வம் (அவனுடைய)மார்பிலும் தோளின்மேலும் பரக் உதாத்தின் செர் 
கிதச்சுவடு சன்னுருவிலே காணப்பட, தழுவிச்கொண்டான்; (எ-து.) 

அரச்சரோடு பொருத வென்றுவக்த இலஃசுமணனுடைய மார் 
பிலும் தோளிலும் படிர்திருக்த இரத்சக்கறையானது அழுக்தச் தழுவிய 
ஸ்ரீசாமபிரானுடைய திருமேனியித்படியவே, ௮.2. இருமேனி காளமேகத் 
திற் சலக்த செக்சரையும் கறியகுன் றத்திநற் பரக்த காள்வெயிலையும் 
போன்று சோன்றிற்றென்க. பரம்பொருளான திருமாலால் வடிவம் 
உருவம் படைக்கலம் மு.தலியனவெல்லாம் அடியார்பொருட்டுச்சொள் 
எப்பட்டனவே என்ற சாற்கொள்கைபந்றி “தனித்தொன்றில்லான்”என் 
ருசெனினும் பொருக்கும். கனித்தொன்றில்லான் சம்பி, தன்தம்பி 
காளின்மேல் வணக்இனானை, மார்பில் தோளின் மேல் உதிரச்செங்சே 
ழ்ச்சவடகாளமேகத்சை...என்னத் தன்னுருவில் தோன்றத் தழுவினன் 
என்ச,--பி-ம்: —lG@uss 85. "குன்றின்.3சழிசொன்றில்லான்.(௩௧௫௧) 

வேறு. 

௬௯. --இராமன் இலட்சுமணனைப் புகழ்தல், 
கம்ப மதத்துக் களியானைக் காவற் சனகன் பெற்றெடுத்,, 

கொம்பு மென்பா லினிவந்து 626 @'Qarar ஐகைங்குளிர்க் தேன், வம்பு செறிக்க மலர்க்கோயின் மறையோன் படைத்த 
_, மாநிலத்தில், தம்பி புடையான் பகையஞ்சா னென்னு மாற்றக் தந்தனையால். 

(இ-௭.) சட்டுத்தறியிற்கட்டப்படுன்ற மதஃகளிப்புக்சொண்ட 
யானைச்சேனையாலாலய காவலையு/டைய சனகன் பெத்தெடுத்த சொம்பு போன்ற சீதையும் இனி என்னிடம் வக்து குறனெவளாவ ளென்று மனம் குளிர்க்தேன்: மணம் சிரம்பிய சாமசைமலரை(த் தன்)வாழிடமாச 
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௩௫௫ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வடைய பிரமதேவன் படைத்த பெருகிலத்தில் தம்பியுடையான் . 

பகைக்குஅஞ்சான்? என்ற சொல்லை நிலைகிறுத் இனாய்; (௪ - து.) 

தம்பியாகிய உன்னைப் பெற்றதனாலன்றோ இகச்திரசத்தை இப் 
போது வெல்ல, இனி இராவணனை வெல்வது அருமையன்று என்ற 

கருத்துத் இிட்பமாக உண்டாயிற் றென்றவாறு. *தம்பியுடையான் படை 

க்கஞ்சான்? என்ற பழமொழியைப் பெய்த கூறியிருச்தலால், இச்செய் 
யுள்-உலகவழக்தநவிற்சியணியாம். இச்செய்யுள், சல பிர இிகளிலில்லை. 
பிம்: 1நன்றெனச். ் - (௩௧௪௨) 

Gam. ் 

௭௦.--இராமபிரான் இலட்சுமணனிடத்துப் போன்பினுல் 
அவனுட்ற்புண்களை யோற்றிப் போக்ததல். 

தூக்யெ தூணி வாங்கித் தோளொடு 1மார்பைச் சுந்றி 
வீக்கிய கவச பாச மொழித்தத 3விரைவி னீக்கத் 

_ தாக்கிய பகழிக் கூர்வாய் தடிந்தபுண் டமும்பு மின்றிப் 
போக்கனென் நழுவிப் பல்காற் பொற்றடந் தோளி னொற்றி, 

(இ-ள்.) (சதோளிற்) சட்டிய தணீரச்தை (அப்பால்) வாம்ஓ, 
தோளுடனே மார்பைச் சுற்றிக் கட்டியுள்ள sass சட்டையவி 
ழ்த்து அதனை விரைவிற் கழற்றி, மோதிய அம்புகளின் கூரிய வாய் 
வெட்டியதனாலான புண்களை, பலமுறைசழுவி அழ௰யபெரிய தோளி 
னாலொற்றித் தழும்பு மில்லாதப.டி. போச்னென், (ஸ்ரீராமன்); (௪ - று.) 
பி-ம்:--1மார்பிற், 2விசத்த.து. 3விரன். (௩௨௧௪௧) 

எ௧க.---இராமன் விபீடணனைப் புகழ்தல். 

ஆடவர் திலக கின்னா 1லன்றிக லனுமனென்லும் 
சேடனா லன்று வேறோர் தெய்வத்தின் சிறப்பு மன்று 
வீடணன் றந்த வென்றி யிதென 4விளம்பி மெய்ம்மை 
ஏடவி ழலங்கன் 5மார்ப னிருந்தன னினி. னிப்பால். 

(இ-ள்.) இதழ்விரியப்பெற்ற மாலையையணிக்த மார்பனான ஸ்ரீசா 
மன் --(இலட்சுமணனைகோர2இ), *ஆடவரிற் சறக்சோனே! (இப்போது 
தோன்றிய)இக்தவெற்றியானஅ,உன்னாலன் று:வலிமையையுடைய அநு 
மானென்௫ற சரேட்டனா லன்று: வேரானதெய்வத்தின் Ben wu eo oy 
மன்று; விபீஷணன் கொடுத்ச வெற்றி(யாகும்)? என்று உண்மையைச் 
சொல்லி,இக்குஇனிது இருக்தனன்; (௪ - ௮.)--௮ல்கு இராவணன் இச் 
இரசித்து இறக் ததையறிக்து புலம்புவதைக் கூறப்போடன்றா ராதலின்7 
“இப்பால் இனி தினிருக்தனன் என்றார். பி-ம்:---1அன்றிக்த. 8மத்னோர். 
3வெத்றி.4விளம்பும். 5மார்பரிருர் தனர். (௩௧௪௪) 

ஸ்ரீ வான்மீகத்தில் நிதம்பலையாகப்படலம் இந்திரசித்துவதைப்பட 
லம் என்ற இவற்றிலுள்ள சரிதம் கூறியவகை வருமாறு:--*திகும் பிலையில் 
ஹோமத்திற்குமுயன்று அதனை சிறைவேற்றாமலும் நிகும்பிலயென்ற



காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் ௩௫௫ 

, ஆலமரத்தைச்சேசாமலும் இருக்கும்போது, எவன் உன்னை யெதிர்த்து 
வருத்துவானோ, அவன் இக்இரசத்துருவான உன்னை வ$ப்பான்” 

என்று அர்த இச்.இர௫த்துக்குப் பிரமன் வ.ரக்தச்துள்ளான்: ஆகை 
யால், இலக்குமணனை இப்போது ஏவுக?என்று விபீஷணன் ஸ்ரீராமனை 
வேண்டிச்சொண்டதும், அப்பிசான், இக்திரசத்தின் இயல்பைஎடுத் 
துசைத்து, $வானரசைனியங்களோடும் விபீஷணா தியசோடும் அக்த. 

இர்திரசித்தை வெல்லுமாறு செல்லுக?என்று இளையபெருமாளை யேவி : 
னன். இளையபெருமாள் போர்க்சோலங்சொண்டு புறப்படுகையில், 

வான சசைனியல்களும் உடன்சென்றன: க.ரடிச்சேனைகளும் உடன் 

சேர்க்தன. அ௮ச்சேனைகளுடனே வெகுஅரங்கடக்து சென்று இலட் 

சுமணன், விடீஷணனோடும் ௮.நுமான் அங்கதன் என்பவர்களோடும் 

இருர்.து நிகும்பலையைக் காவல்செய்யும் ௮.ரக்சச்சேனையைக் கண்ட 
னன். அப்போது விபீஷணன் இலட்சுமணனைகோககி, *இக்த அரக்கப் 

பெருஞ்சேனையை வானரரும் அழிக்கட்டும்: நீயும் இதனைப் பிளர்தா 

யாயின், இச்.திரசத்.து புலப்படுவான்: அலவன் தான் தொடங்கிய சடல் 
கைமுடித்து நிகும்பலையென்னும் ஆலமரத்தைச் சேருமுன் அவனைச் 

கொன்றிடவேண்டும்: பிறகுகொல்ல முடியாது'என் றனன். ௮௬ தவிமீஷ 

ணனது மொழிப்படியே வானசர்களும்இலக்குமணனும்பொலாயினர். 

'அப்போது இச்திரசித.த,தன்படை பகைவரால் வருத்தப்படுவதுகேட் 
டுத் தொடங்கிய சடக்கு முடியுமுன்னே சனெங்சொண்டு அ.ரச்கத்துணை 

வசோடு போர்க்குஎழுச்து, அனுமான் அரச்கர்களை உருமாய்த்துக் 

கொண்டிருத்தலைச் சுண்டு, அவனைகோக்கிச் சென்றனன். . 

அப்போது விடீஷணன் சேய்மையிலுள்ள இக்இிரசத்தை இலட்ச 
மணனுக்குச் சுட்டிக்காட்டி, (இவன் நிகும்பலையென்ற ஆலமரத் தினடி 
யைச்சேர்க்து பூதங்கட்குப் பலிகொடுத்துப் பொரவருவானாயின், 

யாவர்கண்ணுக்கும் புலப்படானாகையால், அங்குச்சேர்வதற்குமுன் 

அவனைச்கொல்வாய்? என்று அக்த நிகும்பலையென்ற ஆலமரத்தண்டை 
இட்டுக்கொண்டு போயினன். இலக்குமணன் அங்குநின் திருக்கையில், 

இர்திரசித்துப் போர்க்கோலங்கொண்டு இலட்சுமணனுக்குப் புலப்பட் 
டனன். இலட்சுமணன் ௮வனைகோக்கி 4போர்தருக? என்ன, இக்திர 
சித்து அங்கு விபீஷணன் இருப்பதுண்டு அவ்விமீஷணன் செயலைப் 

பலபடியாகக் சண்டித்துக்கூ நினன். விமீஷணன் அவற்றுக்குத் தச்ச 

சமாதானங்களைச் கூறி, “6 விரைவில் இலட்சுமணனாலிறப்பாய்? 
, என்றனன். 

அப்பால் அனுமான்தோளில் விளக்கும் இலக்குமணனைச் சுண்டு, 
இக்திரசித்த,'முன்னர் இராப்போரில் நீவிர் அடிபட்டுவீழ்ச்ததை மறக் 
இிட்டீர்போலும்? என்பது முதலாகப் பலவாறு வீரவாதங்கூற, இலக்கு 

மணன் *கள்ளன்போல மறைந்துபொருத அதனைக்குறித்துத் தற்புகழ் 
ச்்செய்வதிற் பயன் எளன்ன?வல்லாயாயின் கேர்கின்று பொருக?”என்ன, 
அப்போது இருவர்க்கும் மும்முரமான போர் நடக்கலாயிற்று, ௮ப்



தக அ ane உதுதியத், 
.த்தாமல் இனியனவாச மேல்விழுன் றன: க 

- என்றுசொல்லி, வலிமையுள்ள பாணங்களை 
ச்,5ி7ரித்.இன்சவசம் பொடியா வானத்தினின். 
போல உ£ர்க்தது: இர்.இர9த்து ௨ச்9ரங்கெ, 

எ சளேத்துசச்க, இலட்சுமணன் கவசமும் முறிந்து. 
] வெகுமேம்கழிர்தும் - வெத்றிதோல்வியின் தி, | 

ம் ௮ஸ்.திரல்களையும்விுவதும் சன்ன 

இருந்தனர். ச 
இவ்வாறு சேரம்கழிவதுகண்டு விபீஷணன் மச். 

னும் போரிற்புகுர்து வானரர்களைப் புகழ்ர்து உற்சாக 
போரிற் செர்ச்சிசொண்டனர். ஜாம்பவான் சன் சே 
னா, அரச்சச்சேனையோடு கடுமையாகப் பொருதனன். 
ம் சாலமரத்தைசிசொண்டு பல்லாயிசமரச்சசைச் தாக் 

. விபீஷணன்மேல் அ௮ம்பெய்த இர்.திரசத்தோ இலட்சும ன் 
31 எதிர்த்துப் போயினன். அவ்விருவர்க்கும் வெற்றிதோல் 

ச கடும்போர் நிகழ்ச்ததாக, ௮.து.கண்டு இருடியர் அஞ் 
 மங்களமுண்டாகுக!என்று வாழ்த் தினர்: போர்காணு, 
2515 அஞ்ச விலூனர். அப்போரில் இலட்சுமக 

இக்திரசத் தின் தேர்ப்பாகனுடைய சரத்தை யறுத்து வீழ்த்த, இர், 
இத்து தானே தேரைச் செலுத்தியவண்ணம் பொசலாயினன். 
'கரையோட்டுஞ் சமயக்தோறும் இலட்சுமணன் அவனைச் தாக்க லே, : 

இக்திரரத்து போர்ச்செருக்கு OYis Gi Bea; வானது தப திக ் 
குமணனைப் புகழ்ச்தனர்.௮ப்போது ப். ரமா.இ சரபன் ரபசன் , 

னன் என்னும் வானரலீரர் கால்வரும் இர்.இர9த் இன் தேர்ச் 
எம் சான்கின்மேற்பாய்ச்து அவைகளைச் கொன்று பெருக்சே 

gst. பதாதியான இக்.திரசதது கூரியஅம்புகளை ௦ 
ests, இலட்சுமணன் தன்௮ம்புகளால் தடத்திட்ட 

ங்கனம் போர்நிகழ்கையில், அரக்கர்களும் தந்த? 
சைச் கவிர்துகொண்டு அவனுக்குப் பக்சபலமாக இருச்தனர். 
ஈதுஇச்.இரரத்துதுரச்கர்களைப் புகழ்ச்துஇந்தத், ॥  



ஆ, 

காண்டம் ௨௭.--இந்திரசித்துவதைப்படலம் ரூ.௫௭ 

இருள்மூடிச்சொண்டிருத்தலால், சிகழ்வகின்னதென்பது புலனாகா 
இருச்சன்றது. இங்கு நீவிர் எதிராளிசளுடன் போர்புரிர்துகொண் 

டிருப்பின், சான் இலங்கைசேர்ச்து வேறொருதேரின்மீ௮ு ஏறிச் 

கொண்டுவருவேன்? என்று சொல்லி, அவர்கள் ௮அவ்கனமே புரிய 

வானரர்களை யேமாற்றி இலங்கைசேர்ந்து திவ்யமானதேரொன்றின் 
மீது வல்லமையுள்ள பாகனோட்டிவர மீண்டுவர்துசேர்ச்தான்: அது 
கண்ட இலட்சுமணன்முதலியோர் அவ்விச்திரசித்தினுடையதிறமை 
யை வியக்தனர். அப்பால் இச்இிரசச்து பெருஞ்னெங்கொண்டு ஓயாமல் 

அம்புஎய்து வாணரர்களைக்கொல்லவே, வானரர்கள் 265A இலட்ச 
மணனைச் ச ாரணமடைச்சனர். பிறகு, இலட்சுமணன் கடுஞ்சினங் 
கொண்டு அம்பெய்து அவனஅ விற்களைத்துணிச்துச் கவசத்தையும் 
பிளந்தான். இங்கனம் இலட்சுமணன் இக்திரசத்து விடுக்கும் அம்பு 
கட்குப் பின்வாங்காது வெகுகடுமையாகச் தன் வீரியத்சைக்காட்டிச் 
கொண்டு பலஅரக்கர்களையும்எய்து பாகனையும் வீழ்த்தினான். இர்திர 
சித்து வேறொருவிற்கொண்டு இலச்குமணன்மீது அம்புதொடுத்து 

அவனது கவசத்தைப் பிளஎச்கப்பார்ச்க, 99) அபேத்ய சவசமாயிருக் 
தஅகண்டு அவன்நெற்றியின்மீது அம்புதொடுத்தான். இவ்வாறு 
போர்ரிகழ்கையில், இச்.இிர௫த்து விபீஷணன்மீதும் வானசர்மீதும் ௮ம் 

புகளைத் தாவ, விபீஷணன் தன்கசாயுதத்தால் அவன்தேர்ச்குதிரை 
களைப்புடைத்து வீழ்த்தினான்.சாரகியையும் குதிரையையு மிழக்த தேரி 
னின்று இக்திரரத்து €ழேகுதித்து அத்தேரிலுள்ள சச்தியென்னும் 
படையையெடுத்து விபீஷணன்மீது எறிய, இலட்சுமணன் இடையே 
அதைப் பத்துச்சுச்சலாகுமாறு அுணித்திட்டான். இச்.திரசத்து சீறி : 
யமாஸ்.இரத்தை எடுத்துவிட, குபேரன் ஸ்வப்ஈத்திலே தனக்குக் 

கொடுத்திருந்த அஸ்திரத்தை இலக்குமணன் தொடுக்க, இரண்டும் 
மோதிக் €ம்விழுக்கன, இருவரும் தமது௮ஸ்.இரங்கள் பழுதுபட் 
டமைக்கு சாண, இலட்சுமணன் வாருணாஸ் இரக்தை விட, அரக்கன் 

செளத்சாஸ்திரத்தினால் அதனைத் தடுத்இட்டு, ஆக்சேயாஸ்திரத்தைத் 
தொடுக்க, இலச்குமணன் சூரியாஸ் இிரத்தினால் தடுத்திட்டான். தன் 

அஸ்திரம் பழுதுபடவே, கதம்விஞ்சிய அரச்சன் ஆஸுராஸ்இரத்சை 
விடுக்க, இலட்சுமணன் மாஹேஸ்வராஸ் இரத்தினால் அதனைத் தடுத் 
இட்டான்; இவ்வண்ணம் அவ்விருவருடைய போரும் ஆச்சரியமாக 
இருக்க. இருடியர்முதலியோர், *இலட்சுமணனுக்கு வெற்றியண் 

டாகுக? என்று வாழ்த் இனர். அப்பால் இலட்சுமணன் மிகச்சிறந்த 
அம்பு ஒன்றையெடுத்து வில்லைப்பூட்டி ஐச்திராஸ்இ.ரத்தை அபிமச் 

திரித்து -ஸ்ரீராமன் தருமஸ்வபாவனும் சத்திமசர்தனும் ஆண்மையில் 
தன்னொப்பாரில்லாதவனுமாயின், கணையே! இவனைச் கொல்க?என்று 

சொல்லிவிடுத்தனன்:அச்தக்கணை அந்தஇச்திரசித்தினுடைய தலையைச் 

அண்டித்துத் தரையில்லீழ்த்தியது., அதுகண்டு வானரர்முதவியோர் 

பெருமகிழ்ச்சிசொண்டு கொக்கறித்தனர்; சாம்பவான்முதலிய பலர்



௩௫.௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

இலட்சுமணனைப் புகழ்த்சனர்: தேவர்கள் பூமாரிபெய்தனர்: அக்தர 

துர்துபி முழலங்கற்று. சலதேவர்கள் சாமே போர்ச்சகளத்தில் நேரே 

வந் தகண்டு இக் இரசித்து இறக்ததை ஈம்பினர். ் 

பிறகு இலட்சுமணன் இச் தரசிச்சைவென்ற மூழ்ச்சியுடனே உட 

லிற்பொத்திய பாணங்களாற் சோர்ந்து வானரர்கள் சூழ, அனுமான் 

மீதும் விபீஷணன்மீதும் ஊன்றியவண்ணம் போர்க்களத்தினின்று 
ஸ்ரீராமணிருக்குமிடத்துக்கு விரைந் துபோய்,அப்பிரானை வலஞ்செய்து 

வணங்கி அருஇல்நின்று இந்திரத் தமாண்டதைச் தெரிவித்தானாச, 
ஸ்ரீராமன் மனமுவச்து இலக்குமணனை கோக்க, :நீ இக்இரசித்தைக் 
கொன்றதனால், இனி இராவணனைக் கொன்று சதையைமீட்டதாக 
வே நினைக்கின்றேன். 'இராவணனுக்குப் பெரிய பற்றுக்கோடாக 

இருக்த அவன்மகன் மூன்றுஅகோராத் ரங்களிற்பொருது கொல்லப் 

பட்டானன்றோ?விபீஷணனும் அனுமானும் இந்தப்போரில் மிச்ச திற 

மையைக் காட்டியுள்ளார்? என்றுகூறி, அவனை மடியிலிருத்தி உச்ச 
மோச்து உடலெல்லாம் கணைகளாற்பொத்அண்டு புண்பட்டிருப்பது 

சுண்டு மிசவருக்திச் கையினால்தடவிக்கொடுத்து,சடேணனென்பவனை 

யழைத்து,நீ சச்சைசெய்வ தில் வல்லவனாதலால்,இக்தஇலக்குமணனை 

யும் விமீஷணனையும் மற்றும் கணையாற் புண்பட்ட வானரர்களையும் பிணி 

நீய்இத் தக்ரிலையினராகுமாறுசெய்க?என,அ வனும் ஓஷதியொன்றை இல 

ட்சுமணனதுமூக்கில்வைத்து மோச்சச்செய்தனன்: அம்மாத்திரத்தால் 
அ௮வ்விலக்குமணனுடைய உடலிற்பொத்துண்டிருர்த சல்லியங்களெல் 

லாம்நீங்கி வேதனையுக்கீர்க்து புண்களும் உலர்ச்திட்டன: இவ்வண் 

ணமே அனைவரையும் சொஸ்தராக்னென். யாவரும் புண்ணொழிக்து 

த் 

] 

இன்னிலையையடைந்து இக்கிசசித்துமாண்டமைக்குமனமுவச்திருக்தன் 

சென்பதாம். 

இந்திரசித்துவதைப்படலம் ழற்றிற்று. 

௨௮-ஆவது இராவணன்சோகப்படலம். 

இராவணன் இர்திரசித்துமாண்டதையறிந்து துயரமுற்றதைச் 

கூறும் படலமென்பது, பொருள். சல ஒற்றர் இச்திரசத் தமாண் டதும் : 

அரிதிற் போர்க்களத்தைநீத்துச்சென்று இலங்கையையடைக் மிச்ச 
ஈடுச்கத்தோடு இராவணனுக்குச் செய்தி யறிவித்ததும், அருகலிருக்த 
தேவர்முதலியோர்:உலகுக்கு என்னகேருமோ!'என்றுஅஞ்சியொளிச்ச, 
இசாவணன் துயரத்துடனே சனம்விஞ்சச் செய்திசொன்ன ஒத்நர், 
களை ஒரேவீச்சாகவீச, புதல்வனிடத்துவைத் திருந்த அன்பும் கொடுக் 
கோபமும் வெளித்தோன்ற இருபதுகண்களிலும் இரத்தச்கண்ணீர் 
தாரைதாரையாய்ப்பெருசப் பற்களைகெறுகெறென்று கடித்துக் கைச 
ளால்மோதி வெகுவாய்ப் புலம்பி, போர்க்களத்து இறர் துவீழ்ச்துகடச் 
கும் மகனுடலைக் சாணப்புறப்பட்டுச்சென்று ரணகளங்குறுஇ, ஒரு 

ர்.



காண்டம் ௨௮.--இராவணன்சோகப்படலம் ௩௫௯ 

சாளெல்லாம் களத்தில்லீழ்க் தூடக்கும் பரிமாமுசலியவற்றினுடல் 
. களைப் புரட்டிப்புரட்டிப்பார்த்து முதலிற் கையைக் சண்டு பித்துப் 

பிடீத்தவன்போன்று அச்தக்கையைத் தலையிற்கொள்வதும் பெருமூச்சு 

டனேமார்பிற்கொள்வதும் தன்கழுத்தில் வைத்துக்கொள்வதும் சண் 

களில் ஒற்றிக்சொள்வதுமாயிருச்து பிறகு தலையற்ற அவ்விர் இரசித்த 
னுடலைக்சண்டு அந்தப்பிணத்தின்மேல்விழுச*்து ஒருவரும்பட்டிராத 

பெருஞ்சோகத்துடனே பலபடிபிரலாபித்துப் பின் அதனை எடுத்துச் 

கொண்டு இலங்கையிலே பெண்சகளின்திரள் கோவெனச்கதறியழு 

இன்ற ௮ரண்மனையிற் போய்ச் சேர்ச்து, பின்பு (இவ்வாறெல்லாம் ஈமக் 
6S துயரம் கேர்ந்ததற்குக் காரணம், சதையேயல்லவா! ஆகையால், 

அவளைக் சொன்றுவிடுகன்றேன்? என்று விரைய, ௮அகண்ட மகோ 

தரன் பலபடிகூற, இராவணன் சனக்தணிந்து இக்திரசத் இனுடலைத் 
தயிலத்தோணியிலிட்டு வைச்குமாறு நியமிக்க, பணியாளர் அவ்வாறே 

செய்தார்ச ளென்ற செய்தி இப்படலத்திற் கூறப்படுகின்றது. 

வேறு. 

க. -இராவணனிடத்தில் இந்திரசித்து இறந்தசேய்தியைச்சோல்லத் 

தூதர் ஒடதல. 
ஓக சோதன வேலை கடந்துளார் 
பூத சோதரம் புக்கெனப் 4போர்த்திழி 
சத ரோதக் குருதித் 5திரையொரீஇத் 
தூத $ரோடினர் தாதையிற் சொல்லுவான். 

(இ-ள்.) அதர் - ஒற்றர்கள்,--தாதையின்-(இச்.திரூத் தின்). தர் 
தையாகிய இராவணணிடத்தில், சொல்லுவான் - (புதல்வனான இக்திர 

சித்து இறக்ததைச்) சொல்லும்பொருட்டு,-போர்த்து இழி- (போர்ச் 
களமெங்கும்) போர்த்துக்சொண்டு இழி௫ன்ற, சதம் சோதம் குருதி 

இரை-குளிர்ச்சியையும் சரையையுமுடைய இசத்தக்சகடலை, ofQ-fad, 
ஒதம்-பெருவெள்ளமாகத்திரண்ட, சோதனம்-அழுசையைக்கொண்ட, 

வேலை-அ.ரக்கராகய கடலை, கடச்து உளார்-கடக்தவராக,பூதர உதரம் 
புக்குஎன - மலையின் உள்ளிடத்திற் புகுர்சாற்போல, (லங்காககநின் 

, கோபுரவாயிலிற்புகுச்.*), ஓடினர் - ஓடினார்கள்; (௪ - து.) 

இச்.திரசித்து இறர்சசோகத்தாற் புலம்பும் பெருந்திரளான அரசக் 

கரசை அத்தாதர் கடந்துசென்றமையை, $ஓதரசோதன வேலை கடக் 
அளார்? என்றார். இலங்கையின் கோபு ரவாயில் மேருவை நிறுத்தி 

, வெளிசெய்ததுகொல்?? என்றவாறு மேருமலையைத் தொளைசெய்து 
் வைத்தாற்போல் இருத்தலால், இராவணனிடத்துச் செல்வதற்காகத் 

காதர்கள் அவ்வாயிலைச்கடச்தமையை :பூதரோதரம் புசக்சென? என்று 
உபமானமுகத்தால் விளக்கினார். அமர்ச்களத்தைக் கடகச்குமிடத்து 

இரத்தவெள்ளத்தைச் காதர்கடர்துசென்றன சென்பத,மூன் ருமடியிற் 
குறிச்சப்பட்ட பொருள், இரத்தம் உடலிலிருக் துவெளிப்படுமிடத்து



௩௬௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வெம்மையாயிருக்குமாயினும் பிறகு குளிர்ர்அவிமொதலால், '£தச்குரு 

இ? என்றனர். இச்செய்யுளில், திரிபுஎன்ற சொல்லணிகாண்ச, ஓதம் - 
வெள்ளம். ரோதனம் - அழுகை, பூகரோதரம்-குணசக்திபெற்ற வட 

மொழித்தொடர்; பூதரம்-பூமியைத்தாங்குவத என மலைக்குச் காரணச் 

குறி. ரோதம் - கரை. திரை - கடலுக்கு, ஆகுபெயர். குருதித்திரைச் 

குக் கரை, காற்புறத்திலுவ் குவிர்த சவங்களென்னலாம். ரோதம், 

சோதம் என்று வடமொழியிற் பிறக்தகவண்ணமாகவே கூநினார்: ராச 

மாபுறி' என்றதுபோல, பி-ம்:.!ததரோதமர், ஓதரோதரம், ஓதரோ 

தமா, ஓதமோதச்தம். கடந்துராய்ப், பூதரோதனம், பூதசோதந்த 

ரம், 4*போக்கறுஞ், போச்கலும், போர்த் துறும், பொய்த் துவ, 5இசை. 

6ஒதவெங்காலிற்றுனைர்துளார், ஐடினர் தாதையிற்சொல்லுவார், ஒரு 
பிரதியிற் £ழ்ப்பாடலோடு படலம் முடிச்சப்படாமல், இச்தப்பாட் 

டின்முன் இராவணன்சோபம் என்று எழுதியுள்ள த. (௩௧௪௫) 

2.515 இராவணனைக் கிட்டுதல், 

அன்றி லங்கரும் பேடைக .ளாமென 

முன்றி லெங்கு 1மரக்கியர் ?1மொய்த்தழ 

இன்றி லங்கை யழிந்ததென் றேங்குவார் 
சென்றி லங்கையிற் முதையைச் சேர்ர்துளார். 

(Q- a.) அழகிய கறிய அன்றிற்பேடைகள்போல வீட்டின் முன் 
னிடமெங்கும் ௮ரச்கமாதர்கள் கெருவ்கி யமுதுகொண்டிருச்கையில் 
(அத்தாதுவர்), “இன்று இலங்கையழிச்அுவிட்டது? என்று ஏங்குபவர்ச 

ளாய், விளங்குகின்ற வேற்படையைக்டுசாண்ட இக்திரசச் இன் தர்தை 

யான இராவணனைச் சென்றுசேர்ச்தவரானார்; (௪ - று.) 

. நான்காமடியில்,: அயில்? என்பது - *ஐயில்என்று போலிபெற்று 
வந்தத. பி-ம்:-.1அரச்சகளை. மொய்த்தெழ, மொய்த்தொடி., 8இலம் 
சையினிப் பகைசெகச்துளார், இலங்கையிற் ருகையிற்சேர்க்துளார். () 

௩..--தாதர் இந்திரசித்து இறந்தசெம்தியை இராவணனிடம். 

தேரிவித்தல், 

பல்லும் வாயு மனமுந்தம் பாதமும் 

நல்லு யிர்ப்பொறை யோடு நடுங்குவார் 

இல்லை யாயின 1னுன்மக னின்றெனச் 
சொல்லி னார்பயஞ் சுற்றத் *துளங்குவார் 

(இ-ள்.). (அத்தாதுவர்), தம்முடைய பல்லும் வாயும் மனமும் 
பாதமும் இறந்த உயிர்ச்சுமையோடு ஈடுங்கப்பெற்றவரும், அச்சஞ்சூழ் 
ந்துசொள்ள நிலைகலங்இயவருமாகி, “இன்றைக்கு உன் மசன் இல்லை 
யாயினன்” என்று (இர்இிர௫த்து இறர்சசெய்இியைச்) சொல்லினார்; 
(எ-று.) பி-ம்;.1நும், தொடங்கினர், துளங்இனார். (௩௨௧௪௪) 

a 
ஈ



காண்டம் ௨௮.--இராவணன்சோகப்படலம் ௩௬௧ 

௪. இங்கிருந்த வானவரீழுதலியோர் அதுகேட்டு ஒ(இராவணன் 

என் சேம் வானே?? என்று ஒஓடியொளித்தல, 

மாடி. ருந்தவர் வானவர் மாதரார் 
3 ge னுண்ணிடை யார்*மற்று மியாவரும் 
வீடு மின்றிவ் வுலகென £விம்முவார் 
ஒடி. யெங்கணுஞ் சந்தி 6யொளித்தனர். 

(இ-ள்.) (அதுகேட்ட), இராவணன்பச்கத்தி விருந்தவரான. 
வானவர்களும், ஆடுக்தன்மையுள்ள நுண்ணிய இடையைச்சகொண்டவ 

சானமா த.ரார்களும் மற்றுமுள்ளாரும்,(இராவணனுடைய சனத் தினால்) 
இன்றுஇவ்வுலகமானது அழிக்துவிடுமென்று புலம்புபவ.ராய், ஐடி.எ௰் 

கும் சதறியொளித்துக்கொண்டனர்; (௪-று,)--பி- ம்:--1இருக்தனர். 
மோதவர்வானவர், வானவர்மாதவர், 8ஈடு, எஈடில். 4மற்றியாவரும். 
5விம்மினார். ஒளித்ததால், (௩௧௪௮) 

௫.--சேய்திசோன்ன தாதரை இராவணன்வெட்டித் தான் 

கீழ்விழதல், 
சுடர்க்கொ மும்புகை தீவிழி தாண்டி டத் 

ழ். 'தடற்று வாளூரு வித்?தரு தூதரை 
மிடற்று 35வீச லுரு*விழுந் தானோ 
கடற்5பெ ருந்திரை போற்கரஞ் $சோரவே. 

(இ-ள்.) கோபாச்சனியின் கொழுவியபுகையைத் இவிழிச்்ற 
கண்கள் வெளிப்படுத்தவும், (இராவணன் சனது)வாட்படையை உறை 
யினின்று உருவி (யெடுத்தத் துயர்ச்செய்தியைக)சொணர்க்த தூ.துவர் 

களைச் கழுத்தினிடத்தில் வீசி, பெரியகடலலைகள்போற் சைகள் 
சோர்ச் இட வீழ்ச்திட்டான்; (௪ - று.)--திவிழி-கெருப்புப்பொறி புறப் 
பட விழிப்பது; கண். பி-ம்:-.1தடச்கை. 3தருச்,8வீசலுற்றான். 4விழுச் 
தார். 5கருக்திரை. சேரவே, (௩௧௪௯) 

௬.--புத்திசோகத்தால் இராவணனுக்தச் சினத்தீ மிக்தத்தோன்றுதல். 

வாய்ப்பி றந்து 1முயிர்ப்பின் வளர்ந்தும் வான் 
காய்ப்பு ௮ந்தொறுங் கண்ணிடைக் காந்தியும் 
போய்ப்4பி றந்திவ் வுலகைப் ஈபொதியும்வெர் 
தப்பி றர்$துள தின்றெனச் செய்ததால், 

(இ-ள்.) (புத்திரசோகமானது),--வாயினிடத்தில் Ini gid, 
_ பெருமூச்சில் வளர்ச்தும், மிகுதியாகக் காய்த்தல்பொருர்.துந்தோறுவ் 
சண்ணினிடையில் விளக்கியும் பிறர்துபோய், இவ்வுலகை மூடுகன்ற 
கொடிய (சனச்)தயானஅ இன்று இராவணனுக்குச் தோன்றியுள்ள த? 
என்னுமாறு செய்தது; (எ - று.) 

புத்திரசோகத்தால் இராவணனுக்கு மிகுந்த சனம் தோன்றித் 
றென்றவாறு, Aw sFS Corer Dug - வாயைச்சடித்தல், பெருமூச்சு 
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விடுதல், உறுத்துப்பார்த்தல் முதலிய செயல்களாற் புறத்துவிளங்குவ 

தால், *வாய்ப்பிறர்துமுயிர்ப்பின்வளர்ச் தும் சண்ணிடைக்காச்தியும் - 

உலகைப்பொதியும் தீ: யென்றார். பி-ம்;-1உயிர்ப்பு, உயிர்ப்பும், ?2வளர் 

ந்தும்வன், வளர்ச்துவான், 3ோப்பிறந்தறுவான். சாப்புறுக்தொறு. 

8பிறவ்கவ்வுலகம், பொதிய, 8உளவன்றெனச்செய்கையால், உளதின் 

றெனச்சென்றதால். (௩௧௫௦) 
எ.-இதுவும் அது. 

படம்பி றங்யெ பாந்தளும் பாரும்பேர்ந்து 
இடம்பி றங்க1யலம்?பெயர்க் தீடுந 
உடம்பி றங்சக் 3கிடர்துழைத் தோங்குதீ 
விடம்பி pss கடலென 4வெம்பினான். 

... (இ-ள்.) (தன்) உடல் தளர்ச்சியுற்று(த் தரையிற்) கிடச்.துவருக்து 
தலால், (ஆயிரம்) படங்களோடுவிளங்குகின்ற ஆதிசேஷனும் (அவனால் 

தாங்கப்படுஇன்ற)பூமியும் (தாம் இருச்குமிடத்தைவிட்டுப்) பெயர்ந்து 

eM ss அலமர்துவலிகுலைய,(இராவணன்), வெளிப்பட்டோக்குகின்ற 

கோபத்தியினால் விடர்தோன்றிய கடல்போல வெதும்பினான்; (எ-று.) 

இடம்பேர்ர் துபிறங்குதல் - இடம்விட்டுப்பெயர்ச்து ஒலித்தல். பி-ம்:-- 

1வலம்.3பெயர்த்தண்டுற.3டெச்துதைத்து,கடர்துமைக்அ.*விம்மினான். டூ. 

௮.--இராவணன் கண்ணீர்பேநக்கதல். 

திருகு வெஞ்சினத் தீரிகர் சீற்றமும் 
பெருகு காதலுர்! துன்பும்“பிறங்கெ 

விருப தென்னு மெரிபுரை கண்களும் 
உருகு செம்பென வோடிய 3தூற்றுநீர், 

(இ-ள்.) (யாவும்) நிலைகெதெற்குச்காரணமான இயையொத்த” 

கொடியகோபமென்றுசொல்லப்படுகின்ற சீற்றமும் மேன்மேல் பெருகு 

இன்றஅன்பும் துன்பமும் விளங்கித்தோன்றியதனால், இருபதுஎன்று 

சொல்லப்படுகன்ற(இராவணனுடைய)எரியையொத்த சண்களினின்று 

(மேன்மேற்)சுரக்கின்ற அழுகைச்சண்ணீரானது, உருகெசெம்புபோல் 

ஓடலாயிற்று; (௪ - று,) 

பகைவனிடத்துச் €ற்றம், மசன்மீதுள்ள அன்பு, அவனையிழச்தத 

னுலுண்டானதுன்பு என்ற இவற்றால் இராவணனுடைய கண்களி 

லிருந்து சண்ணீர் இரத்தம்போற் பெருசலாயிற்: றென்ச,பி-ம்:-.1அன் 

பும். 3பீழிச்திட, பிறழ்ச்இட, ஊன். நின, ஊறின. (௨௪௫௨) 
௯.-- சினத்தினால் இராவணன் பற்களைக் கடித்துத் தரையில் ன் 

மோதுதல். 

கடித்த பற்குலங் 1கற்குலங் சண்ணற 
இடித்த காலத் துருமென வெங்கணும் 
அடித்த OES SO Widow யாழிகீர் 

*பொடித்த வாய்தொ.றும் பொங்கெ மீச்செல,
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இதுவும், அடுத்த கவியும் - குளகம். 

(இ-ள்.) (இராவணன்நெறுகெறென்று)கடித்தபற்களின்கூட்டத் 
இனால், மலைக்கூட்டத்தின்மீது கண்ணோட்டமில்லாமல் இடித்தமழைச் 

-காலத்து இடிபோல எங்கணும் பேரொலியுண்டாக, (அம்மலையில் 

'இராவணன்)மோதியகைத்தலத்தினால்[கைத்தலத்.தனால்மோத] பொடி 
யாய்விட்ட அம்மலையிடச்தோறும் கடலின்நீர்கள் இளர்ச் துமேற்செல்ல 

வும்,--(௪-று.)--4மைச்தவோவெனும்!? என அடுத்த: கவியில் முடியும். 

இலங்கை கடலிடையிலுள்ள தீவு ஆதலால், தான் உள்ள திரிகூடா 

சலத்தில் இராவணன் கையினால்மோதுகசையில் மோதப்பட்ட மலையி 
னிடமெல்லாம் பொடியாய்விடவே,£ழிருக்த ஆழி£ீர் இளர்ச்துபொங்க 

மேற்செல்வதாயிற்றெனஉயர்வுநவிற்சியணிபடக் கூறினார்.இனி,குளச 

மாகச்சொள்ளாமல், மீச்செலப் பொங்க என்று முடிச்சவுமாம், 

பி-ம்:-1கைக்குலம். சண்ணுற, 9கைத்தலத்து. 4வெடித்த. (௩௧௫௩) 

௧௦.--இதுழதல் நான்தகவிகள் - இராவணன்புலம்புதலை த் 

தெரிவிக்தம். 

மைந்த வோவெனு மாமக னேயெனு 

மெந்தை யோவெனு 1மென்னுயி ரேயெனும் 

முந்தி னேனுனை கா?னுள னேயெனும் 

வெந்த புண்ணிடை வேல்பட்ட *வெம்மையான். 

(இ-ள்.) (அப்போ) வெக்த புண்ணினிடையில் வேல்பட்டாற் 
போன்ற கொடுந்துன்பத்தை யடைந்தவனான இராவணன், மைந்த 

னே! ஓ!! என்பான்; சிறர் தமகனே! என்பான்; எந்தையோ! என்பான்; 
என்னுயிசே! என்பான்; உனக்கு முர்தினவனாகிய சான் உயிரோடுஇருச் 
சன்றேனே!! என்பான்; (௪- று.) 

சதையைப்பெறவேண்டுமென்று தான் செய்துவக்த முயற்சி பலி 

யாமையோடு மிகச்சிறக்த புதல்வனாகிய இச்.இி.ரசத்து இறந்த தயரை 
யம் அடைர்தவனான இராவணனை :வெந்தபுண்ணில் வேல்பட்ட வெம் 

மையான்? என்றார். இச்செய்யுள், அடுத்த பாடலின்பின் சலபிர தியில் 

உள்ளது. பி-ம்:--1என்மகனே, *உளனா, உளனோ. 9வெம்மையால், () 

கக, புரந்த ரன்பகை 1பேசயிற்றன் ரோவெ.லும் 
௮. ரந்தை வானவ சார்த் தன சோவெனும் 
க.ரந்தை சூடியும் 3பாற்கடற் கள்வனும் 
நிரந்த ரம்பகை நீங்கின ரோவெனும், 

(இஃள்.) இந்திரனதுபகை போயிற்றன்றோ! என்பான்; (இது 
வரையில் ஈம்மால்) துன்பத்தையடைக்தவரான வானவர்கள் (ம௫ழ்ச்ச 

யால்)ஆசவாரித்தாசோ! என்பான்; கரந்தப்பூவைச்சூடிய சிவனும் பாற் 

கடலில்ஒளித்துக்கொண்டுள்ள வஞ்சனைக்குணத்தையுடைய இருமா 
லும் நிரந்தரமாகத் தம்பகை நீங்கப்பெற்றாரோ! என்பான்; (௪- று.)
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சிலபிரதிகளில், இச்செய்யுளின் முதலிரண்டடிகள் தம்முள் :மாறி 

யுள்ளன. பி-ம்:--1பேரயினதோ. வானரர். கோர்க்கடல், 4நிரக்தவான் 
பகைநீச்னெரோ. (௩௧௫௫) © 

௧௨, நீறு பூரயு நேமியு நீங்கினார் 
மாறு குன்றொடு வேலை மறைந்துளார் 
ஊறு நீங்க ராயுவ ணத்தினோடு 

ஏறு மேறியுலாவுவ 1ென்னுமால். 

(இ-ள்.) விபூதியைத்தரித்தவனான சவெபெருமானும் திருமாலும் 
(மாறுபட்டு) எ திர்நிற்பதினின் று நீங்வெவர்களாய், மலையோடு கடலில் 

மறைக்துளார்கள்,- (இப்பொழுது) இடையூறு நீங்கெவர்களாய்ச் 

கருடப்பறவையோடு இடபத்தின்மீது ஏறி யுலாவுவார்கள் என்று 

சொல்லுவான்; (எ.- று,)--ஊறு - அச்சமுமாம், நீறுபூசி? நேமி? 

என்று கூறியதற்கு எதிராக, *உவணத்தினோடு?, *ஏறு”என் ற.து-எதிர்நீர 
னிறைப்போநள் கோள். பி-ம்:--1சேயெனும். ....... (௨௩௧௫௯) 

௧௩. வரன மர்னமும் வானவ ரீட்டமும் 
போன போன.1திசையிடம் ?புக்கன 
தான மானவை சார்கிலர் *சார்குவ.து 
ஊன 5மானிடச் வென்றிகொண் டோவெனும், 

(இ-ள்-) வானவர்களின்கூட்டமும் (அவர்கள்ஏறிச் செல்லு 
இன்ற) வானத்திற்சஞ்சறிச்சவல்ல விமானங்களும், (இர்திரசத்துச்கு 

முன்னே எதிர்த்துநிற்கமாட்டாமல் அச்சத் தினால்) ஐடிப்போன ஓடிப் 

போன திக்குக்சளில்கானே பதுங்கினவை, (இதுவரையில்) தமக்கு 
உரியனவான தானங்களிற் சேரமாட்டாதனவாயின: அவை, மீண்டு 
சேருவது தாழ்மையான மானுடரின் வெற்றியைக்சொண்டுதானோ? 

என்பான் ;(௪-று.)--ஆனவை-அவை: கானமானவைஎன ஒன்றாகஎடுப் 
பினுமாம். மானம் - விமானமென்பதன்முதற்குறை, 9-ம்:--1இசை 

யிடைப், புக்கனர், 8சார்கல. *சார்குவ. '5மானிடர்கள், மானுடன். () 

௧௪, இதுவும், அடுத்த கவியும் - 
இமாவணனுடைய துயாநிலையைக் கூறும், 

கெட்ட தூதர் 1/ளெதச்தின “வாறொரு 
கட்ட மானிடன் கொல்லவென் காதலன் 
பட்டொ ழிர் தன $னேயெனும் *பன்முறை 
விட்ட மைக்கு முழைக்கும் வெதும்புமால், 

(இ-ள்.) $தீமையையுடைய ஒற்றர் சொன்னவாறு கஷ்டப்படு 
இன்ற ஒருமனிதன் கொல்ல எனது புதல்வன் உயிரொழிந்து அழிச் 
தனனே! என்பான்; பலமுறை குரல்விட்டுக் கூப்பிடுவான்; வருக்து 

வான்; (மனம்) வெதும்புவான், (இராவணன்); (எ-று.)--இலபிர இயில், 

இச்செய்யுள்,''எழுமிருச்கும்'?என்ற அடுத்த பாடலுக்குப்பின் உள்ள. 

பி-ம்:--3ளர்த் தின, Gor gs Hort, 3போய், 82. 4பான்முறை, 0
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௧௫. எழுமி ருக்கு 1ஈடக்கு 3மிரக்கமுற்று 

அழும ரற்று “மயர்க்கும் “வியர்க்கும்போப் 

விழும்வி மிக்கு முகிழ்க்குக தன் 5மேனியால் 

உழு?நி லத்தை யுருளும் புசளுமால். 

(இ-ள்.) (பின்னும் இராவணன் அயரமிகுதியால்)எழுச் திருப்பான்: 
உட்சாருவான்: ஈடப்பான்: இரக்கங்கொண்டு அழுவான்:கதறுவான்: 
சோர்வான்: (உடல்)வியர்க்கப்பெறுவான்: எழுந்துபோய் விழுவான்; 

(சண்ணை)விழித்துப் பார்ப்பான்:(பின்பு) மூடிக்கொள்ளுவான்:தன்உட 
லாற் பூமியையுழுவான்; புரண்டுஉருளுவான்; (௪-று.)--பி-ம்:--1இரைக் 

கும், இரக்கும், *பரச்கும், உயிர்க்கும், 4அழைக்கும், 'வியச்கும்; 

மேனியை. 6கிலச்தையு றழும். (௩௧௫௯) 

௧௬.--இதுழதல் ஏழகவிகள்--இராவணன்சிரங்கள் , 
புலம்பியதைக் கூறும். 

ஐய னேயெனு மோர்!1சிரம் யானினம் 

செய்வ னேயர சென்னுமக் கோர்1சிரம் 

கைய னே$னைனைக் காட்டிக் [கொடுத்தான் 

த் உய்வ னேயென் அரைக்குமங் கோர்!சிரம், 

(இ-ள்.) அப்பொழுது (இராவணனுடைய பத்துச்சொங்களில்) 
ஒரு ரமானது, ஐயனேளன்னும்: . அங்கு ஒருசிரமானத, யான் இன் 
னும் அ. ரசுசெய்வேனே என்னும்: அங்கே ஐர்சரமான௫, உன்னைப் 

பகைவர்கையிற் காட்டிச்கொடுத்த அற்பனாகிய யான் உய்வேனோ!என் 

னும்;(௪-று.)-- அங்குஎன்பதை அசையாகக்கொள்ளினுமாம். பி-ம்:-- 

1தலை. 8செய்யனேயசே யெனும், சையனே. 4கொடுச்துயான், (6) 

௧௭. எழுவிற் கோல மெழுதிய தோள்களால் 

தழுவிக் கொள்கலை “யென்னுமங் கோர்தலை 

உழுவைப் போத்தை யுழையுயி 5ருண்பதே 

செழுவிற் சேவக னேயெனு மோரும், 

(இ-ள்.) ஒர்தலையானது, :(சச்தனச்குழம்புகளாற்) கோலமெழு 
தீப்பெற்ற இரூம்புத்தாணையொத்ததோள்களினால் (என்னைத்) தழுவிச் 
கொள்ளாமலிருக்கின்றாயே!? என்றுசொல்லும்; ஒருதலையான2, வளப் 

பமுள்ள வில்வீரனே! புலியேற்றை மான் உயிருண்பது தகுதியோ!? 

என்றுகூறும்; (எ - .று,)--அலங்காரமாகத் கோள்களிற் கோலமெழு 

*அத லுண்டு: அன்றி, மகளிரை யணையும்போது அவர்கள்மார்பில் அணி 

ந்த கோலம் ப.இந் இருப்பதைக் கூறியதுமாம், இணி, *எழுவிற்கோல 

மெழுதிய தோள்களால்? என்பதற்கு-போரில் மூண்டெழுகன்ற வில்லி 
லிருச்.து புறப்பட்ட அம்புகளாற் பகைவர்கள் மேணியிலெழுதுகன்ற 

(வலிமைபெற்ற) தோள்களால் எனினுமாம்: கோல்-அம்பு: அம் - சாரி 

யை, பி-ம்:--1சைசளால், 3தவெனும், 8உண்பதோ, 4தலை, (௩௧௬௧)
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௧௮. நிலங் காட்டிய கண்டனு கேமியும் 

ஏலுங் 1காட்டி னெறிந்த படையெலார் / 
“கோலங் காட்டித் அ.ரந்தனை மீண்டுகின் 
goa காட்டிலை யோவெனு மோர்?சிரம். 

(இ-எ்.) ஒருதலையானது,--*ரீலகிறத்தைச்கொண்ட கண்டத்தை 
யுடையனான சிவபெருமானும், சக்கரபாணியாகிய திருமாலும் எதிர்ச் 
இன்ற தொகுதியாயிருந்த படைகளுக்கெல்லாம் தோல்வியைச் காட்டி, 

(அவர்களைத்) து.ரத்திவிட்£... நீ மீண்டும் உன்கு.ரலைச் காட்டாமற் போனா 
யோ!? என்றுகூறும்; (௪-று.)--காட்டின் - காடுபோல: தொகுதியாக 

என்றபடி, தோல்-தோல்வி: முதனிலைத்தொழிற்பெயர், அ.ரச் தனைஃது..ர 
ந்தநீ: வினையாலணையும்பெயர், இச்செய்யுள், சலபிரதிசளில் காகமா 

டும்?? என்ற செய்யுளின்பின் உள்ளது. பி-ம்:--4காட்டில், கோலம், 
8தலை, ஒருபிரதியில் இரண்டு மூன்றாம் அடிகள் (கோலங்காட்டித் து.ரா, 

நத படையெலாம், ஏலுங்காட்டி. Qa Dé stor com. Ber? என்று 

உள்ளன. (௨௩௧௬௨) 

் ௧௯, 1 துஞ்சி னாய்கொ அுணைபிரிரஈ் தேனெனும் 
வஞ்ச மோவெனும் வர்ரலை யோவெளும் 
நெஞ்சு நோவ நெடுந்தனி யேஇடந்து 
அஞ்சி னே?னென் றரரற்றுமங் கோர்தலை. 

(இ-ள்.) அங்கே ஒருதலை,--*நீ இறச்திட்டாயோ! (சான்) துணை 
யைப் பிரிச்திட்டேனே! என்று கூறும்; (உனக்கு நேர்கர்த இவ்விபத்,த) 

வஞ்சகமோ ! என்று கூறும்; இணித் தஇிரும்பிவரமாட்டாயோ! என்று 

கூறும்; (நான்) தன்னர்கனியே இடந்து அஞ்சினேன்? என்று கெஞ்சு 

கோவக் கதறும்; (௭ - று.)--இச்செய்யுள், சலபிரதிகளில் :சேலியற் 
கண்? (௨௧) என்ற செய்யுளின்பின் உள்ளது: சலெபிரஇிகளில் காக 
மாடு?? (௨0௦) என்றதன் பின் உள்ளது: சிலபிரஇகளி லில்லை: ஆயினும், 
ஐயனே?? (௧௬)என்றசெய்யுள் தொடங்க, பத்துத்தலைகளும் புலம்பு 
தலைச் சவி கூறுகன்றாராதலின், அர்தச்செய்யுளில் மூன்றுதலைகளும் 
அடுத்த£:எழுவில்'*என்றசெய்யுளில் இரண்டுதலைகளும் புலம்புதல் கூறப் 

பட்டனவாதலாலும், பிறகு ஒவ்வோர் தலையே கூறிவருவதனாலும், 

மற்றையைக்து தலைகட்கு ஐச் அசெய்யுட்கள் வேண்டு மென்க, பி-ம்:--. 

1 தஞ்சும்போது, ?என்னருமகனேயெனும், (௩௧௬௩) 

௨௦0. காக மாடு களத்திடைக் 1காண்பனோ 
3பாக சாதனன் மெளலியொ டும்3பறித்து 
“ஓகை 5மாதவ ருச்சியின் வைத்தகின் ic 
வாகை நாண்மல ரென்னுமற் றோர்தலை, 

இ-ள்.)பின்னும்ஒரு தலையான ,--1இச் திரனுடைய(வெற்றிமாலையை 

அவன்)ரீடத்துடன் பறித்ததனால்மகசிழ்ச்ச்கொண்ட மாதவர்( உன) 
உச்சியிலேவைத்த உன்னுடைய அ௮ன்றுமலர்ச்த வெற்றிமலர்மாலையைச் 

சாகங்களாடுகன்ற போர்ச்களத்திடைச் காண்பேனோ? (இது தச்ச
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தோ?)”என்னும்;(எ-௮.)-மாதவரென்பது-பிரமதேவரைகச்குறிச்குமென் 

_ னலாம்.8ீ இக் ௫இரனை வென்றமையால்மிகமூழ்க்து பிரமதேவன் உன்உச் 

சியிலே உனதுவெற்றிக்கு அறிகுறியாக ௮க்தஇர்தரனது வாகைமாலை 

யைச் சூடினானே, அதனை இன்று காகங்கள் சஞ்சறிக்கின்ற களத்திற் 

புரளச் சாணுமது தச்சதோ!!என இரங்கு மென்றவாறு,பி-ம்:1கசாண் 
பனே, சாண்பனேல். 3பாச்சாதன்.3பொறித்து. ஓதை, ஓகம். 3மாதவ 
-வச்சியின்வைத்தரின், மாதவர்வைக்தெனவுச்சியில், மாதவர்வைத் தவ 

னுச்சியில், ஒருபிரதியில் இச்செய்யுள் :*கூற்றம்?? (௨௨) என்ற பாட 

லின் பின்உள்ள௮, (௩௧௬௮௪) 

௨௧. சேலி யற்1க ணியக்கர்தச் தேவிமார் 
8மமேலி னித்தவிர் இற்பர்கொல் 8வீ.ரகின் 
&கோல விற்குரல் கேட்டுக் குலுங்கித்தர் 
தாலி யைத்தொட லென்னுமற் ஜோர், லை, 

(இ-ள்.) மற்றோர்தலையானத,--(வீரனே! சேல்மீனையொத்த சண் 
களையுடைய இயச்சமனைவியர் உன்னுடைய அழகயவில்லொலியைச் 

கேட்டு ஈடும்சத் தம்தாலியைத் தொடுதலை யினிமேல் தவிர்வார்களோ!? 

என்று சொல்லும்; (எ -.று.)--இதற்குமுச்தி இச்.இிர௫த்து வில்லை 
 யொலிப்பிச்கும்போது *தங்கணவரிறத்சலினால் தச் தாலிக்கு எங்குப் 

பங்கம் வருன்றதோ?? என்ற கருத்தினால் தம்தாலியைத் தொட்டுப் 
பார்ப்பர் இயக்கிய ரென்க. பி-ம்:-1சண்ணியர்தேவர்தேவியர்,கணிக் 
தேவர்தச்தேவியர். ?மேல் விதிர்ச்கப்படரார்கொல்.3வீரனுன், வீரனும், 
{Caraga a, (௩௧௬௫) 

௨௨, கூற்ற முன்னெதிர் வந். தயிர் கொள்வதோர் 
ஊற்றர் தானுடைத் தன் றெனையும் ?மொளித்தூ 
ஏற்ற வெவ்வுல குற்றனை யெல்லையில் 
ஆற்ற லாயென் ரைக்குமங் கோர் தலை, 

(இ-எ்.) அங்கே ஒருதலையானத, எல்லையில்லாத வல்லமையுள் 
எவனே! உன்னெதிரேவந்து யமன் உயிர்சொள்ளுவதற்குரிய ஓப் 

பற்ற உறுதியைக் தான் உடையதன்று; (அவ்வாறு இருக்கவும்), என் 

னையும்ஒளித்து (உனக்கு) ஏற்ற எர்தஉலகத்தை யடைச்தாயோ?என்று 
சொல்லும்; (௭ - று,)--பி-ம்: -18த்றம். ஒழித்து. 8அழைகச்கும். () 

௨௩.--இராவணன் மகனை நாடப் போர்க்களங் தறுகல, 

இன்ன வாறழைச் தேங்குகின் முனெழுக்து 
ae? உன்னு 1மாத்தாத் தோடின லூழிநாட் 

பொன்னின் வானன்ன “போர்க்களம் புக்கனன் 
நன்ம கன்றன தாக்கையை நாயவோன். 

(இ-ள்.) இவ்வாறு கதறிச்சொண்டு ஏங்குகன்றவனான இரரவ 

ணன் நினைச்குமளவிற்குள் எழுந்தோடி, ஊழிக்சாலத்திலே செம் 
பொன்னின் நிறத்தைக் கொண்ட வானத்தை [செவ்வானத்தை]ப்
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போன்ற [இரத்தத்தாற் செக்நிறமடைந்துள்ள] போர்க்களத்தில் தன் 

இறெந்தமகனுடைய உடலைத் தேடும்பொருட்டுப் புகுக்தான்; (எ-.று.) 2 

_ மம்: 1மாத்திரைத்தோடித் அாழிகாள். 3பொற்களம். $தன்மகன். 

௨௪.--தேவர்ழதலியோர் இராவணனைத்தோடர்ந்து 

:என்னவிளையுமோ?? என இரங்ததல். ் 

1தேவ சேமுத லாகிய சேவகர் 
போவ ரும்முட னேதொடர்க் தேகினார் 

மூவ கைப்பே 5௬லகன் முறைமையும் 
4ஏவ தாகுமென் றெண்ணி யிரங்குவார். 

(இ-ள்.) தேவர்முதலாகய பணியாளர்கள் யாவரும், இராவண 

னுடன் தொடர்ந்துசென்றவர்களாய், (மூவகைப்பெரிய உலூன்முறை 

மையும் யாதாகுமோ?? என்றெண்ணி யிரங்குவா ராயினர்; (௭ - து,)-- 

1 தவர்கள். 8ஏவரும்.3உலகமுறைமையும், உலகும்முறைமையும். *யாவ 

தாகுமின்றென்ன விரங்குவார். (௩௪௬௮) 

௨௫.-- களத்தில் இராவ னைக் கண்ட பேய்ழதலியவற்றின் செயல், 

அழுத வாற்ல 1வன்பின போன்றடி. 

தொழுத வாற்லை தூங்கெ வாற்ில ட 

உழுத வானைப் பிணம்புக் கொளித்தவசற் i 

கமும் புள்ளு மரக்கனைக் காண்டலும் 

(இ-ள்.) (அர்தப்போர்ச்களத்தில்) இராவணனைக் கண்டவுடனே, 

பேய்களும்(கழுகுமு.தலிய) பறவைகளும் என்ற இவற்றித் சல அன்பை 
யுடையனபோல அழுதன; சல அடிதொழுதன; லெ சோர்க்தன; சல் 

. போரில்முயன்றுபொருத யானைகளின் பிணங்களிற் புகுர்.து ஒளிச். 

சொண்டன;. (௪ - று.)--பேய்களும் பறவைகளும் பிணத்தைத்தின்ன 

வந்தவை. பி-ம்:--1அன்பினர். கழுகும். (௩௧௬௧) 

௨௬.--பிணங்கவினிடையில் இராவணன் தன்மகனுடலை 

ஒருநாள்ழழவதுந் தேடிப்பார்த்தல், 
கோடி கோடிக் குதிரையின் கூட்டமும் 
ஆடல் வென்தி ?யரக்கர்த மாக்கையும் 

ஓடை 3யோனையுக் தேரு ”முருட்டினான் 
Brie Csr per மக4*னுட னாளெலாம். 

(இ-ள்.) இராவணன் தன்மகனுடலைக் தேடியவனாய்ப் பலகோடிச் 

கணக்கான குதிரைச்கூட்டங்களையும், வலிமையையும் வெற்றியையு 

மூடைய அரச்கரின் உடலையும், கெற்றிப்பட்டமணிர்த யானைகளையும், 

தேர்களையும் ஒருசாளெல்லாம் புரட்டிப்புரட்டிப்பார்த்தான்; (௪-று,)-- 

பி-ம்:--1அரச்சர. ண்கரி. 8உழக்கனொன். 4உடனாடுவான். (௩.௧௪௦) 

௨௭.--௫மாவணன் இந்திரசித்தின்கையைக் காண்டல். 

1மெய்கி டந்த விழிவழி £நீருக 

கெய்கி டந்த கனல்5புளை நகெஞ்சினன்
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மொய்கடந்த சலையொடு மூரிமாக் 

கைூ டந்தது கண்டனன் சண்களால், 

(இ-எள்.) சன்னுடம்பிலிருர்ச சண்களிலெல்லாம் நீர்சிக்த, கெய் 
பெய்யப்பெற்ற கெருப்பையொச்ச [கோபாச்சினி மிக்குச்தோன்று 

சற] கெஞ்சையடையவனான இராவணன்,--வலிமைபொருக் இதய லை 

யுடனே இடர்ததாகிய வலியபெரிய (துண்டுபட்ட இச்.திரரத் தின) 

கையைச் சண்களாற் சண்டான்; (௪-று.)--இதுவரையில் இவ்வாறான . 

கோலத்தைப் பாராத கண்ணாற் பார்ச்சசேர்ர்ததுபற்றி (கண்களாற் 

சண்டான்? என்றார். பி-ம்---1இடச்து, கடந்து, நீர்விழ. பொரு, () 

௨௮.--இராவணன் இந்திரசித்தின்கையை யெடூத்துத் தலைமேல் 
ous HEC HM oh oma, 

பொங்கு தோள்வளை யுங்சணைப் புட்டிலோடு 
௮ங்க தங்களு மம்பு மிலங்கிட 
வெங்க ஞை மெனப்3பொலி மெய்க்கையைச் 
செங்கை யாலெடுத் தான்சரஞ் சேர்த்தினான், 

(இ-ள்.) களர்ச்து தோன்றுகின்ற தோளில் வளைர்துள்ள ௮ம் 
புப்புட்டிலோடு, தோள்வளைகளும் அம்பும் விளங்கசெசொண்டிருச்ச, 

4 கொடுங்கண்ணையுடைய சருப்பம்போல விளங்குகின்ற (இக்.திர௫த் தின்) 

மெய்ம்மையான கையை (இராவணன் தன்) சவர்தகையினா லெடுத்' 
துத் தலைமீது சேர்த்துக்கொண்டான்; (௪ - று.)--*வளையும்? - பெய 
செச்சம், *மெய்க்கை? - இதற்குமுன் பசைவரையழிப்பதில் தவறாத 

கை, பி-ம்:--1விரற், பொழி.3அலங்கிட, அலம்பிட. SQuire Gar mens, 

பொலிமெய்யகதைச். (௩௨௧௪௨) 

௨௯.--அப்போதைய இராவணன் செயலகன்,. 

கற்றிண் மார்பிற் றழுவுங் கழுத்தினிற் : 
சுற்றுஞ் சென்னியிற் 1சூட்டுஞ் சுழல்கணோடு 
ஒற்று ?மோர்திட் டுரகு “முழைக்குமால் 

முற்று காளின் விடுநெடு மூச்சினான். 

(இ-ள்.) (அப்போது)ஆயுள்முடிகின்றசாலத்தில்[மரணகாலத் தில்] 
விடுகின்ற பெருமூச்சைச் சொண்டவனான இராவணன்,--(கண்ட இக் 

இரசித்தின்கையை) மலைபோன்ற வலிய (தனத) மார்பிலே தழுவிச் 
கொள்வான்; கழுத்தினிற் : சுற்றிக்கொள்வான்; சென்னியிற் சூடிச் 

கொள்வான்; சுழல்்சன்ற (தன்) சண்களில் ஒற்றிச்கொள்வான்; மோ 

ர்துபார்த்து உருகுவான், (இவ்வாறு)வருச்சத்தைக் காட்டுபவனானான்; 

(எ-று.)_-பி-ம்--குழும், சோருமுருகும், ஓர்ச் திட்டுருகும், மோர் 

அள்ளுருகும். உளைக்குமால், (௩௧௭௪௩) 

௩௦,-இந்திரசித்தினுடலைக் கண்டு இராவணன் விழந்து புலம்புதல், 

கைகண் டான்பின் கருங்கடல் 1/கண்டென 
மெய்கண் டானதன் மேல்விழுக் தானரோ 
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பெய்சண் டாசை யருவிப் ?பெருர்திரை 
3மொய்கண் டார்திரை வேலையை மூடவே. 

(இ-ள்.) சையைகச்சகண்டவனாகிய இராவணன்,--பின்பு கரியகட ' 

லைச்சண்டாற்போல அவ்விச் திரசத் தன்உடலைக் கண்டவனாய், பொழி 

இன்ற சண்ணீர்த்தாரையாகய அருவியினாலியன்த பெருங்கடலானது 

போர்க்களத்தைச் சண்ட வீரர்களாகிய அலைபொருச்திய கடலை மூட, 
் அவ்வுடலின்மேல் விழுந்தான்; (எ-று.,)--பி-ம்:-1போன்றவம், சண் 

டன. 8பெரும்புனல், 3உய்சண்டார்திரைவேலையினோட்டுவான், பொய் 
சண்டார் இரைவேலையிற்போச்குவான், ஒஓய்கண்டாரில்லைவேலையினோடு 

வான். (௩௧௪௪) 

௩௧,--இரண்டுகவிகள்--இராவணனுடைய சோகச்சேயல்களைத் 

தேரிவிக்தம். ் 

அப்பு மாரி 1யழுக்திய மார்பைத்தன் 
அப்பு மாரி ?யமுதிழி *யாக்கையின் 
அப்பு மாரி னணைக்கு மரற்றுமால் 

அப்பு மானுற்ற இயாவருற் மு.ரரோ. 

. (இ-ள்.) மரித்தலைச்செய்கின்ற அம்புகள் அழுக்திய (இச்.திரசத் 

இன்) மார்பை, (இராவணன்),--அழு சலினால் கண்ணீர்மழை யிழிச்த 
தன் உடலிலே ஒற்றிச்கொள்வான்; மார்பில் ௮ணைத்துக்கொள் 

வான்; வாய்விட்டுக் கதறுவான்; ௮ர்.த(இராவணனென்ூன்ற) புமான் ' 

அடைந்த வருத்தத்தை (இதுவரையில்)'யாவர்௮அடைசந்தார்? (௪-று.)-- 

முதலடியில், அப்பு - அம்பு என்பதன் வலித்தல், மாரி - மரித்தல். இர 
ண்டாமடியில், ௮ப்பு-அப்என்ற வடசொல்லின்விகாரம்: நீரென்றுபொ 
ருள்; இங்குச் சண்ணீர், மூன்றாமடியில் *மார்?-மார்புஎன்பதன் மரூஉ. 

புமாச் - புருஷன்: வடசொல். இச்செய்யுள் - யமகமென்னுஞ் சொல் 

லணியுடையது, பி-ம்:-.1அழுத்திய, 3மாரைத், 8அழுக்கியய அழுச் 

இய, 4யாச்கையன். £5மார்பில். (௩௧௪௫) 

௩.௨. பறிக்கு மார்பிற் பகழியைப் பன்முறை 
மூறிக்கு மூர்ச்சிக்கு 1மோக்கு முயங்குமால் 
எறிக்கும் ”வெங்கதி ரோடுல கேழையுப் 
கறிக்கும் வாயிலிட் டின்றெனக் கார் அமால். 

(இ -ள்.) (பின்னும் ௮வ்விராவணன்,இகச்தி.ரசத தின்)மார்பிலுள்ள 

அம்புகளைப் பேர்த்தெடுத்துப் பலமுறை முறிப்பான்; மூர்ச்சிப்பான்; , 

(அவ்வுடலத்தை) மோச்அபார்ப்பான்;தழுவுவான்; (இவன்), வீசுன்ற ் 

உஷ்ணடூரணங்களைக்கொண்ட சூரியனோடு ஏழுலகங்களையும் இன்று 
வாயிலிட்டுச்கடிப்பானென்று (கண்டவர்) கருதும்படி சோபிப்பான்; 

(எ-று )--இராவணனுக்குக்கோபம் சோகத்தினா லெழுர்த தென்சு. 

பி.ம்:--1 ஏங்கும். பைய்,கோச்துவான், (௨௧௪௬)
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அடைந்த அச்சம். 

தேவ சோடு முனிவருஞ் சீரியோர் 
ஏவ ரோடு 1முடன்திரி கன்றிலர் 
மூவ சோடு முலகொரு ?மூன்றுடன் 
போவ தேகொன் முனிவெனும் 4பொம்மலான். 

(இ-ள்.) “(இவனுடைய)கோபமான ௧,--.இரிமூர்த்திளோடும் ஒரு : 

மூன்றுலோகத்தோடும் போய்விடுவதோ?? என்று கொண்ட வருத்தத்தி 
னால், சேவர்களுடனே முனிவர்களும் சறரந்தவரெவர்களோடும் உடன் 

இரியாதவராயினர்; (௭-று.)--* இரிமூர்த்தகளுடனே மூவுலகமும் இந்த 
இசாவணன்னத்தினால் அழிச் அவிடுமோ!”என்று வருர்தித் தேவர்முத 

லிய ஏிறந்தோர்பலரும் இசாவணனுடையகோபத்திற்குஅஞ்சிவெளிவரு 

தற்குப் பயர்து ஒளிர்துடர் தனரென்றபடி. பீ o:—lo_a iar p 
வர், இடமின்றிரின்றவன், . முனிவருஇன் நிறம். மேன்றொடும். போவ 
தேனும். 4பொம்மலால், பொம்மலார். 

௩௪. -ஃடுந்திரசித்தின்தலையைக் காணாது 
இராவணன் வநந்தத் தோடங்ததல. 

கண்டி. லன்றலை 1கார்திய மானிடன் 
கொண்டி றந்தன 4(னென்பது கொண்டவன் 
புண்டி றந்தன “நெஞ்சன் பொருமலன் 
விண்£டி. றந்திட விம்மி யரற்றினான். 

(இ-ள்.) (இசாவணன், இச்.இிரரித்தின்) தலையைச் காணாதவளய், 
கோபித்து *அர்தமானுடன் தலையைக்கொண்டு அசன்றான்”என்பதைச் 
கரு. தியவனாய், புண் திறர்தாற்போன்ற கெஞ்சையுடையவனும் பெருஞ் 
சோகத்தையுடையவனுமாக, விம்மி, ஆகாசம் பிளக்துபோம்படி. 
யரற்றத்தொடக்கினான்; (௪ - று.)--இராவண ஸனரற்றுதலை, மேல் 
ஐர்துகவிகளிற் காண்க. ௮ம் மானிடன்என்ற-*௮ மானிடன்?எனத் 

தொச்குவச்தது; இனி, சார் இிய?என எடுப்பினுமாம். இறத்தல்-கடச்.து 

போதல், பி-ம்:--காதிய. மோனிடர். 8அ௮அசன்றனன் இறச்தனர். 
என்பதும், 5கெஞ்சம், 6திறர் இற. (௩௧௪௮) 

ே வறு, ் 

௩௫.--இதுழதல் ஐந்துகவிகள் - இராவண னாற்றுதலைத் தேரிவிக்தம், 

- 1நிலையுமோ திரத்து நின்ற யானையு நெற்றிக் கண்ணன் 
மலையுமே $யெளிய வோகான் பறித்தற்கு மறுவின் மைந்தன் 
தலையுமா ருயிருங் கொண்டா *ரவருட லோட் தங்கப் 
புலையனே 5னின் வ மாவி சுமக்கன்றேன் போலும் போலும். 

ஆறுகவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ-ள்.) நிலையாகசவுள்ள இக்கல் நின்ற யானையும் நெற்றிக்கண்ணை 
யுடையவனான சிவபெருமானுடைய கைலாசமலையுச் தானா, கான் 

(௩௨௧௪௭௪)



ete கம்பராமாயணம் யுத்த 

பறித்தற்கு எனியவாயின? (அற்பமணிதர்கள் சான் பறித்தற்கு எளிய 

சல்லராய்விட்டாரோ!!) குற்றமற்ற(என்)மைசக்தனது தலையையும் அரிய , 
உயிரையும் சொண்டவ ரான அந்தப்பகைவர் உடலோடும் தங்கியிருக்க, 

இழிகுணத்தையுடைய சான் இன்னும் ஆவியைச் சுமக்கின்றேன் 

போலும்போலும்; (௭ - று) 

பகைவரை யொழிக்சமாட்டாத கான் உயிர்வைத்துக்கொண்் 

டிருப்பது தகுதியன் றென்பதைச் குறிப்பிக்க,  *சுமக்கின்றேன் 

- போஜறும்போலும்? என்ூருன். பி-ம்:--1நிலையின்.மோத்திரத்து. 8எனிய 
வாயான் மறித்தற்குமறுவில், எளியவேசான் மறிதற்கு' மறிச்.த, எளிய 
வென்னான் மனிதர்க்குமறிர்த, எளியவென்னாமறித்தற்குமறித் த. tare 

வுடறாங்கிநின்ற, எனவுடலோடுக்தாம்ப், அவருடலோடுந்தாக்கிப், 
அவருடலோடுந்தாக்கப். எனினும். (௩௧௪௧) 

௩௬. எரியுண வளகை ஜூதூ 1ரிந்திர னிருக்கை யெல்லாம் 
பொரியுண வுலக மூன்றும்பொதுவறப்:புசர்தேன் போலாம் 
அரியுணு மலங்கன் மெளலி *யிழக்தவென் மதலை யாக்கை 
நரியுணக் கண்டே ஞூணி “னாயுணு முணவு ஈன்றால். 

(Q- or.) (star) அளகையென்ற பழமையானஊரை கெருப்புண் 
ணவும், இர்.இிரனதுஇருக்கையான சுவர்க்கலோகமெல்லாம் (யின் * 
வன்மையாற்) பொரிக்துவிடவும்(செய்து), உலகமூன்றையும் வேறொரு 

வர்க்கும் பொதுவாகாதபடி. காப்பாற்றினேன்போலும்! வண்டுகளுண் 
இன்ற பூமாலையையணிக்த தலையையிழக்த என்புத்தரனது உடலை ஈரி 

புண்கையிற் சண்டவனாகய யான் உண்ணும் உணவைச்காட்டிலும் 
சாயுண்டின்ற உணவும் ஈல்லதாகும்; (எ - று.) 

'என்னுடையபிழைப்பு காய்ப்பிழைப்பினும் சடைகசெட்டது'என்று 

தன்னை இராவணன் நொர்தவாறு, வெறுப்பினாலும் இகழ்ச்சியினாலும் 
'உலசமூன்றும் புரர்தேன்போலாம்? என்கிருன், பி.-ம்:--.1இந்தசர் 

இருச்சை. 3புகுந்தேன். 9என்மசனழிக்தயாக்கை, 4சானுனுமுணர்வு.() 

௩௭, பூண்டொரு பகைமேற் புக்கென்1புத்திர னோடும் போனார் 
மீண்டிலர் விளிந்து வீழ்ந்தார் விரதிய ரிருவ சோடும் 
ஆண்டுள குரங்கு மொன்று ?மமர்க்களத் தாரு மின்னும்: 
மாண்டில ரினி4மற் றுண்டோ விராவணன் வீர வாழ்க்கை, 

(இ-ள்.) (யுத்தசக்சாகத்தை) மேற்கொண்டு ஒருபகையின்மேற் 
(போர்செய்யப்)புகுக்.து என்புத் இரனோடும் போனவர்கள் (எவரும்)மீளா 

தவ.ராய் இறக்துவீழ்க்தார்; ௮அச்தப்பக்சத்திலுள்ள தவச்கோலம்பூண்ட 
இரண்மெனிதருடனே போர்க்களத்திற்பொருந்தும் கு ரங்குகளில் 

இன்னும் யாரும் மாண்டிலர்; இராவணனுடைய வீரவாழ்ச்கையைப் 

பற்றி இனி வேறு (கூறவேண்டியது) உண்டோ? (௪ - று.) 
என்பச்கத்தவராய்ச் சென்றவரெல்லாம் இறக்க,மாற்றார்பக்கத்து 

எவருஞ்சாகாமலிருச்கக் சண்டுசொண்டிருக்ன்ற நான் வீரனென்று



கர்ண்டம் ௨௮--இராவணன்சோகப்படலம் hot th. 

பேர்பூண்டு வாழலாமோ? என்வீரம் மிசஅழகூது!! என்று தன்னைப் 

பழித்தவாறு, *இணிமற்றுண்டோ இராவணன் வீரவாழ்க்கை? என் 

பதற்கு- இனியும் இராவணனுக்கு வீ. ரவாழ்ச்கை யுண்டாகுமோ? உண் 
டாகாது என்று கூறுவாரு முளர். இது, தன்னைப்படர்க்கையாக வைத் 

துக்கூறியஅ. பி-ம்:--1புத்தரரோடும். மாகளத்து,3இன்னம், வந்து, 
வேறு, . (௩௧௮௧) 

௩௮. கந்தற்ப ரியக்கர் சித்த ரரக்கர்தங் கன்னி மார்கள், 19 , 
தொக்குஞ் சொல்லி னாருன் றேவியர் திருவி Arr, a gp 
றெங் கணவன் றன்னைக் காட்டென்று மருங்கு வீழ்ந்தால், 3௮ 

தொக்க 4வரற்ற வோரான் கூற்றையு ₹மாடல் கொண்டேன். 

(இ-ள்.) கக்தருவர், இயக்கர், சித்தர், அரக்கர் ஆகய இவர்களின் 

மகளிராய்ப் பண்ணையொச்குஞ் சொல்லையடையவரான இலச்குமியைக் 
காட்டிலும் அழூய உன்தேவியர் வக்து நெருங்கி :எம்முடையகணவ 

னைச்காட்டுவாய்? என்று சொல்லி என்னருகே வீழ்ச்சால், யமனையும் 
வெற்றிசொண்டவனாகிய கான்,--அவர்களுடனும் (உங்கள்கணவனை 

யமன் கொண்டுபோய்விட்டானென்றுசொல்லி) ௮ரற்றுதலைச் செய்ய 

வோ!கஷ்டம்!!(எ-று.)--என்று இச்.திரசித்தை முன்னிலைப்படுத் திரா 

வணன் புலம்பின னென்ச, கான்காமடியில், ₹$அச்த?- ஹந்த என்ற 

வடசொல்லின் திரிபு, ௮த-ஒக்ச-௮ர்தொகச்ச; தொகுத்தல்.பி-ம்:-- 
1செக்தேற்குஞ், செக்தேகங்குஞ், செந்தோங்குஞ். 3கோட்டொன்று, 
8வெர்தொச்ச, 4அரற்றலோகான். 5வெற்றி, (௩௧௮௨) 

௩௯, சின த்தொடுல் கொற்ற முற்ற விர்திரன் செல்வ மேவ, 
நினைத்தது முடித்த நின்றே னேரிழை யொருத்தி நீரால்) எனக் 
குர செய்யத் தக்க கடனெலா 14மேங்கி யேங்கி, உணக்னுளான் 

செய்வ தானே 6னென்னின்யா 7ரல௪த் துள்ளார். 

(இ - ள்.) கோபத்துடனேரின்று வெற்றியை நிறைவேற்றவும் 

இர் இரசம்பத்தைப்பெறவும் (இவ்வாறு முன்பெல்லாம்) நினைத்தை 
முடித்துகின்றேன், (யான்: இப்போது) கேர்மையான ஆபரணங்களை 

யணிச்ச ஒருபெண்ணின் பொருட்டாகஎனக்கு நீசெய்யவேண்டிய ஈமச் 
கடன்களையெல்லாம் மிச்கஇரக்கங்சொண்டு உனக்கு கான் செய்யுமவ 

னானேன்; என்னைப்போன்றவர் உலகத்தில் யார்இருக்கின்றார்? (௪-று.) 

நீசெயச்கடவன கடன்கள் இரச்கமுற்றுனக்கவன்செய்யு,மென் 
மனனிளையோன்?? என்று பி.ரமாத்திரப்படலத்தில் வரது, இங்கே 

கருதத்தக்க து.பி-ம்:-.1முற்றி. 8செல்வமேவி,செல்வன்றேவி,8கேரால், 

ரின்றாள், 4இரங்கி, என்னின். 6எண்ணிலார். 1உலூன். (௩௪௮௩) 

#0, —Hapbybu, இராவணன் இந்திரசித்தினுடலுடன் 
இலங்கைக்தட் சேலலுதல், : 

என்பன பலவும் பன்னி யெடுத! தழைத் திரங்கி Cuma 
அன்பினான் மகனைத் தாங்கி யரக்கிய ரரற்றி வீழப்



(எச் ர கம்பராமாயணம் ். யுத்த 

பொன்புனை ஈகரம் புக்கான் கண்டவர் பேலம்பும் பூசல் 

ஒன்பது திக்கு மற்றை யொருதிக்கு முற்ற தன்றே. 
(இ-எ்.) என்பன பலவற்றையுஞ்சொல்லிக் குரலெடுத்துச் கூவி 

இரங்கி யேச்சமூற்ற, அன்பினால் மகனைச் சுமந்து, அரக்கியர் வாய் 

விட்டுக் கதறிக்கொண்டுவிழ, பொன்னாலலங்கரித் துச்செய்யப்பெற்த 
நக.ரத்திற் புகுக்சான்,இராவணன்:(௮ப்போ),சண்டவர்யாரும் புலம் 

- புதன்ற ஆரவாரமான, .பத்துத் திக்கிலும் போய்ப் பொருந்தியது; 

(எ-று.)_-பி-ம்: 14 அமைத்து. 3புலம்பப், (௩௪௮௪) 

. கக, பலமாதரின் துயாச்சேயல. ் 

கண்களைச் 1சூல்கின் மாருங் கழுத்தினை த் ?தடி.௫ன் மாரும் 
புண்கொளத் திறந்து மார்பி 4னீருளைப் போக்கு வாரும் 
பண்கள்புக் கலம்பு நாவை யுயிரொடு பறிக்கன் ரும். 
எண்களிற் ₹பெரிய வாற்றா ரிருந் துயர் "பொறுக்க லாற்றர். 

(இ-ள்.) தொகையில்மிக்க ஆறுபோன்ற மாசர்கள்,--(தங்கள்)சண் 
களைத் தோண்டுகின்றவர்களும், கழுத்தைவெட்டிச்கொள்பவர்களும், 

(மார்பிற்) புண்கொள்ளும்படி பிளர்து (அம்)மார்பின்ஸூலமாக ஈரலை 
வெளிப்படுத்துகன்றவர்களும், இராகங்கள் புகுச்துஒலிச்சென்ற சாவை 

உயிருடனே பறிச்சன்றவர்க்ளுமாகி,(அப்போ து தமக்குகேர்ச்த)பெருச் 
அயரைப் பொறுச்சமாட்டாதவராயினார்; (௭ - று.) 

இர்திரசித்தினுடைய உடலுக்கு (கடலை?உழ் ௩௦ - ஆஞ்செய்யுளில் 
உவமைகூறியதனால், அவ்வுடலைச்சாரும் மகளிரை ஆறாசச் கொண்டா 

சென்னலாம். அவர்கள்பெருச்திரளினசாயிருக்தமைபற்றி, *எண்களிற் 
பெரிய? என்ற அடைமொழி கொடுக்கப்பட்டது, பி-ம்:1குர்இன்றா ' 
ரும். கடி௫ன்றாரும், புண்பட. 4ஈ.ரலைப்.பெண்கள்புகூர௫்க....பிடும் 

குவாரும். 6பெரியரிக்த., "பொறுச்கிலாதார், (௩௧௮௫) 

௪௨-பெண்களின் கண்ணிீர்வெள்ளம். 

மாதிரங் கடந்த 'திண்டோண் மைந்தன்றன் மகுடச் சென்னி 
போதலைப் புரிந்த யாக்கை 5பொறுத்தனன் 4புகுதக் கண்டார். 
ஒதநீர் வேலை யன்ன கண்களா ஒலுகுத்த வெள்ளக் 
காதனீ ரோடி யாடற் கருங்கடன் மடுத்த தன்றே. 

(இ-ள்.) இக்குக்களெல்லாம்வென்ற திண்ணிய சோளைச்கொண்ட 
மைக்கனான இக்திரசத் தின் சரீடமணிந்த தலை நீங்ெ உடலைச் சுமர்த 
வனாய் (இராவணன்)வருவசைக் சண்டவரான மகளிரின் வெள்ளமான 
நீரைக்கொண்டகடல்போற்ப.ரச்த சண்களாற் சொரிச்சதும்,அன்பைத் 

. தோற்றுவிப்பதுமான அழுகைநீர் வெள்ளமானத,--அலையாடுதலைச் 
கொண்ட கறியகடலை நிரப்பிற் று; (எ-று.)--போதலைப்புரிதல்-நீங்கு தல். 
அன்றே-தேற்றம், பி-ம்:--1தோளான்வீரன், ்போதலர்துறர்த, போத 
லாற்புரிர்த, 8பொருதவன். 4போதக், போகக், (௩௧௮௬)



காண்டம் ௨௮.--இராவணன்சோகப்படலம் ௩௭௫ 

௪௩..---அரக்கியர் ௮டி, இராவணன் டுந்திரசித்தினுடலைக்கோண்டூ 
அரண்மனையிற் புததல். 

" வியி னினிய காத லரக்கியர் முதல்வ சாய ் 
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றிச் சரத்தின்மேற் றளிர்க்கை சேர்த்தி 

ஓவியம் S big வீழ்க்து புள்வன வொப்ப வொல்லை 
கோவியல் சேோசயிற்- புக்கான் குருதி5ரீர்க் முமிழிக் கண்ணான். 

(இ-௭்.) இசத்தத்தைச்குமிழ்த்தலைக்கொண்ட சண்களையுடையவ 

ஞான இசாவணன்,--உயிரினும் இனிய அன்பைக்கொண்ட இசாக்கத 

மகளிர் முதலோசாகய அவ்விக்திரசத தின்மனைவியரின்கூட்டங்கள் 

சூழ்க துகொண்டு ! தங்கள்) சரத்தின்மேல் தளிர்போன்ற கைகளை 

வைத்தவண்ணம் சத்திரப்பதுமை தரையில்வீழ்க்து வீழ்க்து புள் 

வனவற்றையொப்ப (ப் புரண்டுகொண்டிருக்க), விரைவாக அரசற் 

குஉரிய அரண்மனையிற் புகுக்தான்; (௪-று.)--தலையின்மேத் கையை 

வைத்துச்சகொண்டிருத்தல்,சோகத்தைக் குறிப்பிக்கும்.பி-ம்:--1ச ந்றச். 

8தீர்குழிய. ஒருபிரதியில் *6கோவியங்சோயில்புச்சாள் குரு இநீர்க்குமி 

ழிச்கண்ணாள்! என்று சான்சாமடி. (௩௨௪௮௭) 

௪௪. மண்டோதரி வநதல். 

கருங்குழற் கற்றைப் பாரங் காறொடக் கமலப் பூவாற், குரும் 
பையைப் புடைக்கின் ருள்போற் கைகளான்!முலைமேற் கொட்டி, 
3௮ருங்கலச் சும்மை தாங்க வகலல்கு லன்றிச் சற்றே, £₹மருங் 
குல முண்டோ வென்ன மயன்மகண் மறுக வந்தாள். 

(@ - @.) மயன்மகளான மண்டோதரியானவள்,--தாமரமைப்பூவி 

OP குரும்பையைப் புடைக்கன்றவளைப்போல(த் தன்) கைகளால் 

முலைமேற்புடைத்துக்கொண்டு, அருக்கலமாய மேகலாபரணத்தின் 

பாரத்தைத் தாங்குவதற்கு அகன்ற அ௮ல்குலேயல்லாமல் நுண்ணிய 

தாகிய இடையும் இருக்ன்ததோ என்னுமாறு கரியகூச்தலின் பாச ் 

மாய தொகுதி காலைத் ண்டவும், (ஒல்சயொ௫ர்தவண்ணம் துயசத் 

தாத்) சலவ்வர்தாள்; (எ - று.)--அருங்கலம்-௮ருமையான [சறச்த] 
ஆபசணங்களாகிய முத்தாகாரம்முதலியன என்பாருமுளர். பி -ம்:-- 

]முலையிற், 8அருக்தலைதளிர்ப்பொற்பாதகிலத்தொடு மஃதேயென்று, 

அருள்சலத்தளிர்ப்பொற்பாதநிலக்தொடு மதுவேயன்தி. $மருங்குலு 

முண்டுண்டென்ன, மருங்குலுண்டுண்டென்னும். (௩௪௮௮) 

௪௫. வந்த மண்டோதரி இந்திரசித்தினுடலின்மேல் விழதல். 

தலையின்மேற் சுமக்த கைய 2ழலின்மேன் மிதிக்கன் ருள்போல் 
கிலையின்3மேன் மிதிக்குர் தாள ணேசத்தா னிறைந்த கெஞ்சன் 
கொலையின்மேற் குறித்த வேடன் 5கூர்ங்கணை யுயிரைக் கொள்ள 
மலையின் மேன் மயில்லீழ்ச் தென்ன மைச்தன்மேன் மறு வீழ்க்தாள். 

(இ-௭்.) தலையின்மேத் சுமக்த கையையுடையவளும், கெருப் 

பின்மேல் மிச ன்றவள்போலப் பூமியின்மேல் மிஇிக்ன்ற
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தாளையுடையவளும், அன்பினால் நிறைந்த கெஞ்சையுடைய 

வளுமாகி,- (மண்டோதரியானவள்),-- கொல்லுதற் ரொழிலில் 

எண்ணங்கசொண்ட வேடனுடைய கூறிய கணை உயிரைக்சகொள்ள 

மயிலானது மலையின்மேற் விழுக்தாற்போல பரக்க ரப தயகல்க, 
மேல் தூயரத்தாற் கலல்இ வீழ்ச்தாள்; (௪ - று.) 

நிலை-ஸ்்இிரா என்ற வடசொல்லின் மொழிபெயர்ப்பு, egies 
யில் தாளைவைத்து ஈடந்து பழகாமையால், அழலில் மிதஇிச்இன்றாள்-. 

போல் நிலையில்மிதிச்சலானாள். மலை - இச்இர9த்தின்மார்புக்கும், மண் 

டோதரி மயிலுக்கும் உவமை. பி-ம்:--1கையாள், கைகள், 8அன லையே 

.. தணலின். 3மேற்பதைக்குர், 4ஏச்சத்தால், ஏகத்தால், ஒகீகத்தால், 
கூன்சணை, கூட. (௩௪௮௯) 

௪௬.--சோகக்தறியோடூ நீன்ற மண்டோதரி புலம்பத்தொடங்ததல்.. 

உயிர்த்தில ஞணார்வு 1மில்ல ளூயிரிலள் ?கொல்லோ வென்னப் 
பெயர்த்தில ளியாக்கை யொன்றும் பேசலள் 5விம்மி யாதும் 
வியர்த்தில 4ணெடிது போ £விம்மலண் 6மெல்ல மெல்ல 
7அயர்த்தில எரிதிற் றேறி வாய்திறர் தரற்ற லுற்றாள். 

, (இ-ள்.) கெடுகேரம் மூச்சற்றவளும், உணர்வுஇல்லா சவளும், 

[உயிரற்றவளோ!? என்று கருதுமாறு உடம்பை யசைத்தலில்லாதவ 

ஞம், ஒன்றும் பேசாதவளும் துயர்மிக்குச் சிறிதும் வியர்க்காதவளு 

மாயிரு து, மண்டோதரியானவள்,--மெல்லமெல்ல அயர்ப்புரீல்செவ 

ளாய் அறிதில் தேறி விம்மி வாய்விட்டுக் சகதறத்தொடங்கனொள்;(௪-று.) 

மண்டோதரி கதறுதலை, மேல் ஏழுகவிகளிற் சாண்ச. பி-ம்:- 

இல்லை. கொல்லென்றெண்ணி, என்கொலென்னப், 3அல்லதியாதும், 
பிறிதொன்றியாதும், பிறங்யொதும். 4நெடியபோதும், 8விம்மினள். 

. 6மெள்ளமெள்ள. 7அயிர்த்திலள், அயர்ச்தனள். (௩௧௯௦) 

௪௭.--டுதுழதல் ஏழகவிகள் - மண்டோதரி புலம்புதலை க்கூறும். 

கலையினாற் றிங்கள் போல வளர்கின்ற £காலக் தேயுன் 
சலையினா லரியை வெல்லக் காண்பதோர் 3தவமுஞ் செய்தேன் 

தலையிலா வாக்கை காண வெத்கவஞ் செய்தே னந்தோ 
நிலையிலா வாழ்வை 4யின்னு கினைவனோ கினைவி லாதேன், 

எட்டுச்சவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) சந்திரன் கலையினால் காளுக்குசாள் வளர்வதுபோல 

வளர்சன்ற இளம்பருவத்திலேயே உன்னுடையவில்வலியினால் இக்தி 
ரனை வெல்லக்காண்பதற்கு ஏதுவரசய ஒப்பற்ற தவத்தைச் செய் 

துள்ள கான், (இப்போது) தலையில்லாத (உன்) உடலைச் சாண்பதற் 

கும் என்ன தவம்செய்கேனோ! அந்தோ!! ஈல்லெண்ணமில்லாதவ 

ளாகிய யான் நிலையில்லாகசான உடலோடு வாழ்வதை இன்னும் 

நினைச்கச்கடவேனோ? (௭-ு.)



காண்டம் ௨௮.--இராவணன்சோகப்படலம் ௩௭௭ 

நிலையில்லாதஉடலுடன் வாழ்ச்கசையை விரும்பி மேற்கொள்வது, 
. எனக்குத் சச்கதன்றென்றபடி;உயிர்விடுதலே தச்கதுஎன்பது கருத் து, 

இரண்டாவது வந்த *தவம்? என்பது எதிர்மறை யிலக்கணையாகிய 
பிறகுறிப்பால், தீவினையைக் சாட்டிற்று, இச் இரனையும் இளம்பருவத் 

தில் நீ வெல்ல அதனைச்சண்டு களிச்குமாறு தவஞ்செய்திருந்த எனக்கு 

அவ்வண்ணஞ் சூரனான மசனுடையதலையை மாற்றான்கொள்ள,முண்ட 

மாகிய உடலைச் காணுந் தீவினை எவ்வண்ணம் நேர்ந்தசோ! என்று 

இரங்கெவாறு, அரி-இக்.இரன். பி-ம்:-.1என்ன, கசோலத்தைய, 3தவ 

முன்செய்தேன். *இன்னம்,. (௩௨௪௯௪) 

௪௮. ஐயனே யழக னேயென் னரும்பெற 1லமிழ்தே யாழிக்: 
கையனே மழுவ னே3யென் றிவர்வலி கடந்த கால 
மொய்யனே முளரி யன்ன நின்முகங் கண்டி லாதேன் 
உய்வனோ வுலக 4மூன்றுக் கொருவனே 5செருவ லோனே. 

(இ-ள்.) சச்சக.ரத்தைச் கையிலேந்திய திருமாலும், மழுப்படை 
யையுடையவ்னான இவபெருமானும் என்ற இவர்களின் வலிமையை 

வென்ற யமன்போன்ற வலிமையுள்ளவனே! உலகம்மூன்றுக்கும் ஒப் 

பற்றவீரனே! போரில்வல்லவனே! ஐயனே! அழகனே! என்னுடைய 

பெறுதற்சரிய அமுதே! தாமரைமலரையொத்த உன்முகத்தைச் காணம் : 

பெருத யான் உய்வேனோ! (எ-.று.)--தலையற்ற உடலைச் சண்டத 

னால், இவ்வாறுகூறினா ளென்னலாம். இரண்டாமடியில் ஏகாரங்கள் - 

எண்ணுப்பொருளன. காலன் 4 மொய்யன்-காலமொய்யன்: யமன் 

போல் வலியன். இச்செய்யுள், சிலபிரஇகளில் முக்கணான்?? (௫௨) 

என்றபாடலின்பின் உள்ளது, பி-ம்:-1மருந்தே. என்றவர். 3காலை, 

மூன் றில். 5சலை. (௩௧௬௨) 

௪௯, தாளரிச் சதங்கை 1யார்ப்பத் தவழ்கின்ற பருவச் தன் 
னிற், கோளரி யிரண்டு பற்றிக் கொணர்ந்தனை ?கொணர்ந்து 
கோப, மூளுறப் பொருத்தி மாட முன்றிலின் “முறையி னோடு, 
மீளரு விளையாட் டின்னங் காண்பனோ விதியி லாதேன், 

(இ-ள்.) தாள்சளில்(உள்ளே)பாலிட்டசதங்கைகள் ஒலிக்கும்படி 
தவழ்கின்றபருவத்தில்கானே (8) இரண்டுவலிமையுள்௪ சிங்கங்களைப் 

பிடித்துக்கொண்டு வகச்தாய்; (அங்கனவ்) சொண்டுவக்து மாளிகையின் 

முன்றிலில் கோபம்மூளும்படி (அவைகளை) முட்டவிட்டு முறைமை 

யோடு (செய்கின்ற) மீளமுடியாத (உன்னுடைய) விளையாட்டை ஈல் 
வினையில்லாத யான் இன்னவ் சாணப்பெறுவேனோ? (எ- து.)--ஐகர 

சம்-எ இர்மறையோடுபுலம்பல். பி-ம்:...-1ஆர்ச்கும் பருவச்ேேதளிர்ச்கை 
தன்னால், 3கொணர்ர்த, 3கோமுன், *முறையினோடி.. 5மீளரு, 
6 : Se reir oor, (௩௨௪௧௩) 

௫௦, அம்புலி 1யம்ம வாவென் றழைத்தலு மவிர்வெண் டி.ங்கள் 
“இம்பர்வர் தானை யஞ்ச லெனவிரு கரத்தி3னேந்தி 

* 48 
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வம்பு௮ு மறுவைப் பற்றி முயலென வாங்கும் வண்ணம் 

எம்பெருங் களிறே காண வேசற்றே *னெழுக்தி ராயோ. 
(இ-ள்.) எமது பெரிய யானையைப்போன்றவனே! *அம்புலி : 

அம்மா! வா? என்று £ அழைத்தலும், விளங்குன்ற வெள்ளிய சச்தி 

ரன் (அஞ்சி) இவ்வுலகில் வர்தவனை, பயப்படாதே? என்றுசொல்லி, 

் இரண்டுகசைகளினாலும் ஏக்இிக்கொண்டு, வீணாகப்பொருச்திய saw 
கத்தைப்பற்றி முயலென்று (சொல்லி, வாங்கும் விதத்தைக் சரண்பத 

ற்கு ஆசைகொண்டேன்: (என்னாசைதர்க்க நீ) எழுர்இதருச்கமாட்டா 

யோ! (எ - நு.)--அம்புலியை *அம்மா? என்ற து-அன்புபற்றிய மரபுவழு 

வமைதகி. பி-ம்:-1அம்மா. சம்பவுன்றாதையாணைக் கஞ்செனன்மருங்கு, 

நம்பவுன்றாதையாணைமறுத் திடாமருங்கு. ண்ண, நின்ற, *4வாட்கை, 

வாழ்ச்கை, 5எழுக்திராயோ,. (௩௨௧௧௪) 
௫௧, ஓயக்கய 1ரரக்கி மார்கள் விஞ்சைய ?3மேழை மார்கள் 

முயற்கறை 5பயிலாத் திங்கண் முகத்தியர் “முருக கின்னை 
மயக்கிய முயக்கந் தன்னான் மலரணை யமளி மீதே 
அயர்த்தனை யுறங்கு வாயோ வமர்பொரு 68தலசி னாயோ. 
(இ-எ்.) முருகன்போன்ற அழகையுடையவனே! இயச்சயெரும் 

அரச்மொர்களும் வித்தியாச. ரஸ்திரீகளும் ஆய முயலாகய களங்க 
மற்ற சக்திரன்போன்ற முகத்தையுடைய ஸ்திரீகள். உன்னைத் தம்வசப் 
படுத்திய முயக்க த். தினால் மலரணையாகிய படுச்கையின்மீது அயர்க்த 

வனா யுறங்குகன்றாயோ? (அன்றி), போர்செய்து அலுத்து உறங்குகன் 

ராயோ? (எ-று.)--பி-ம்:--1அரக்கர்மாதர், அரச்மொதர், 2ஏனைமாதர், 

ஏழைமாதர். $மலராத், இலாத, மெலிக்த. 4முழுக, 5ஈயச்குகர்மருள$£ 

நின்ஈளிர்முகங்காட்டிஈல்காய், ஈயக்குனர்மருள நீயும்...ஈல்காய், 6 அஞ் 

இனாயோ. . (௩௪௯௫) 

௫௨. முக்கணான் முதலி னோரை யுலகொரு 1மூன்றி னோடும் [ம் 
புக்கபோ ரெல்லாம் வென்று நின்றவென் புதல்வன் போலா 
மக்களி லொருவன் கொல்ல “மாள்பவன் வான பேரு 
49 cA வணுவொன் ஹோடி யுதைத்தது போலு மம்மா. 
(இ-ள்.) ஒருமூன்றுஉலகத்திலும் புகு்தபோரிலெல்லாம் HA 

ணேத்திரனான சவபெருமான் முதலினோரை ஜெயித்துகின்ற என் 
புதல்வன்,--மக்களில் ஒருவன் கொல்வதனால் மாள்வான்போலும்; 

(இச்செயலானத), *4வானம்வசையில் வளர்க்தமேரு இந்தும்படி 

ஒர் ௮ணுவானது ஓடி. உதைத்ததையொகச்கும்; (இதுஎன்ன)வியப்போ! 

(எ - து.)--பி-ம்: . 3மூன்றினேடும். நின்றவன். 3மாள்வசேமான,, 

. வாழ்வதேவான, 4உ௨க்குமென்காலால் வேரோரொடிதலுமுளதே 
யம்மா, உச்சவென்சாலால் வேரோடொடித்தலுமுளசே யம்மா, உச்ச 

மென்காலால்வேசோடொடிவதுமுளதே யம்மா, (௨௪௬௪) 

௫௩. 1பஞ்செரி யுற்ற தென்ன வசக்கர்தம் பரவை யெல்லாம் 
வெஞ்சின மனிஃர் கொல்ல Sols கதே மீண்ட தில்லை 

க
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அஞ்சனே*னஞ்சி னே£னச் €தையென் ூறமிழ்திற் ஜோய்த்த 

ஈஞ்சின லிலங்கை "வேந்து நாளையித் தகைய னன்றோ. 

(இ-ள்.) பஞ்சிலே தீப் பொருக்தினாற்போல ௮.ரக்கருடைய சேனா 

சமுத்திரமெல்லாம் கொடுக்கோபத்தையுடைய மனிதர் சொல்ல இற் 

ந்ததேயாம்; (போன) திரும்பின தில்லை: (சான்) மிகவும் அஞ்சினேன் . 

அஞ்சனேன்;அர்தச்சதையென்கிற அமிழ்தத்தில் தோய்த் தசஞ்சினாலே 
இலங்கையசசனும்[இராவணனும்]காளைக்கு இத்தன்மையுடையவனாவா 

னன்ரோ [இறகந்துவிவானன்றோ]? (௪-று.)--வெளிக்கு இனிமைபயப் 
ப்துபோலத்தோன்றி,இறுதியில்தமை விளை த்தலால்,'சதையென்றமிழ் 

இற்ரோய்த்த ஈஞ்சு”என்றாள். பி-ம்:--1மஞ்சரி.3மணிதன். 3விளிர்்தவர், 
4நடுங்கனேன். 5இச். 6அமிர்தாற்செய்த, 1வேச்தனாளை..,னன்றோ, 

வெர்துசாளையித்தகையதன் றோ. , (௩௧௯௭) 

௫௪. இராவணன் சதையை வேட்டச்சேலலுதல. 

என்றழைத் 1திரங்கி யேங்க வித்துயர் “ஈமர்கட் கெல் 
லாம், பொன்றழைத் தனைய வல்குற் சீதையாற்5புகுக்த தென்ன, 
*வன்றழைக் கல்லி னெஞ்சின் வஞ்சகத் தாளை வாளாற், கொன் 
றிழைத் திடுவெ னென்னா வோடின £*னரக்கர் கோமான். 

் (இ-ள்) என்று (இவ்வாறாக மண்டோதரி)கூவி இரங்கி ஏங்குகை 
யில், -௮.ரச்சர்களுக்கு ௮ரசனான இரசாவணன்,--(இத்துயரமானத கம்ம 

_ வர்ச்கெல்லாம் பொன்றழைத்தாற்போன்ற அல்குலையுடைய சீதையி 

னால் வந்ததாகும்” என்றுகருஇி, (வன்மை தழைத்தலைக்கொண்ட கல் 
கெஞ்சையுடைய. வஞ்சனைக்குணமுள்ள அச்சதையை வாளாற் 

கொன்று பகைவர்களுக்குத்) தமைவிளைப்பேன்? என்றுசொல்லி(ச் 

சீதையிருக்குமிடம்கோக்க) ஓடலானான்; (௪ - று.)--பி-ம்:-.-1இரவ்க 
கோக்க, ஏங்ககோகூ, 9எமர்கட்கு, எங்கட்கு, 3புகுந்கதந்தோ, 4வன் 

தளைக்கள்விசெஞ்சவஞ்சகத்தாளை. ்கொடியனாள்பால், (௩௧௬௮) 

௫௫.--இராவணன்சேயலைத் தடுத்து 
மகோதான் சோலலத்தோடங்ததல். 

ஓடுகின் முனை நோக்கி யுயர்பெரும் 1பழியை யுச்ச 
சூடுகின் ருனென் றஞ்சி மகோதரன் அணிந்த கெஞ்சன் 
-மாடுசென் றடியின் வீழ்ந்து வணங்கிகின் புகழ்க்கு மன்னா 
கேடுவக் தடுத்த தென்னா வினையன 3களத்த லுற்றான், 
(இ-ள்.) (அவ்வாறு) ஓடுகின்ற இராவணனை கோக்க, மகோதரன் 

“(இவன்) அழியாத பெரும்பழியை(த் தன்) தலையில் சுமர்துகொள்ளப் 
போடின்றானே? என்று பயந்து, அணிவுகொண்டகெஞ்சையுடையவ 

Ow, ௮ருகற்சென்று அடியில்வீழ்ந்து வணங்கி, (அரசனே! உன்னு 
டைய ர்த்திக்குக் கெடுதி வர்துசேர்ச்துவிட்டதே? என்று பின்வரு 

மாறு சொல்லகத்தொடங்கினான்;(௪-௮ு.)--அசை அடுத்த ஐர்துகவிகளிழ் 

toe! பி-ம்:-1பழியே, பழியின், 8உறுவதென்னா, உற்றதென்றே. 
எச்சல், ளெரல், (௩௪௯௯)
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௫௬.--இதுழதல் ஐந்துகவிகள் - ஒநதேஃ௩டர்: சதையை 

வெட்டவேண்டாமேன்று மகோதரக் இராவணனுக்தக் 

காரணத்தோடூ கூறுதலைத் தெரிவிக்தம். 

நீருள தனையுஞ்!சூழ்க்த நெருப்பு தனையு ண்ட 

பாருள தனையும் வானப் ப.ரப்புள தனையுங் காலின் 

பேருள தனையும் பேசாப் பெரும்பழி பிடித்தி போலாம் 

போருள தனையும் வென்று புசமுள தனையு முள்ளாய். 

(இ-ள்.) (இதுவரையில் கேர்ச்துள்ள) போரத்தனைஞம் வெற்றி 

பெற்றுள்ள புகழையெல்லாம் கொண்டிருப்பவனே! (6) ஐம்பெரும் 

பூதங்கள்இருக்குல்காலம் வரையிலும் அழியாத பெரும்பழியைக் கைக் 

கொள்வாய் போலும்; (௪-ற்.) சூழ்க்த-வளைத்துக்கொள்ளும் தன்மை 

யுள்ள. கால்-காரற்று, பி-ம்:--1நீண்டகெருப்புஎதனையுஞ்சூழ்ச் த.8சாயப் 

பரப்புளது, சாயப்பரப்பினது. மாயாய். *உள்ளால், . (௧௩௨௦௦) 

௫௭. தெள்ளருங் கால கேயர் சிரத்தொடுர் 1திசைக்கண் யானை 

வெள்ளிய மருப்புச் இந்த வீசிய *விசயத் தொள்வாள் 

வள்ளிய மருஈகுற் செவ்வாய் மாதர்மேல் வைத்த போது 

கொள்ளுமே யாவி தானே காணத்தாற் குறைவ தல்லால். 5 

(@ - er.) (இவ்வளவுவலிமையுடையவரென் று) தெளிவதத்குமுடி. 

யாத காலகேயருடைய சிரத்துடனே இச்சஜங்களின் வெண்ணிறமு 

ள்ள தந்தங்கள் இந்தும்படி வீயவெற்றிபெற்ற ஒள்ளிய வாளை, கொடி 

யையொத்த் அழிய இடையையும் செச்கிறவாயையுமுடைய மாதர் 

மேற் செலுத்தியபோது, (அவ்வாளானது)தானே காணத்தினாற்குறை 

வ.து அல்லாமல் (௮ம்)மாதராவியைச்சொள்ளுமோ? [கொள்ளாத]. 

. தெய்வவாளானதால், இவ்வாறு கூறினன்போலும், காலகேயர் - 

கச்யபருக்குச் கலையென்பவளிடத்துப் பிறச்தவரெனவும், புலோமருச் 

குத் திதியென்பவளிடத்துப் பிறக்தவரெனவுங் கூறுவர். இவர்கள் ௮௪, 

ரர்:பொன்னிறமுள்ளவர்;மகாபலசாலிகள். இர் திரனைப் பலமுறை வெ 
ற்றிகொண்டவர்கள், கடலில் ஒளித்திருந்த இவர்களைக் திசைக்காவல 

ரைவெல்லச்சென்ற இராவணன் வருணன்மாளிகைக்குச்செல்லுமுன் 
வென்றானென்பதை,'அக்ஈகரிவிட்டரக்கர் ௮டல் வருணன்றனை வெல் 

வானவன்றான்மேவும்,கன்னகரிதனைமூடிச் சாலகேயரையெல்லாங்கண 

த் திற்கொன்று,தன்னுடைய தங்கையாச் தடவரைத்தோள்சூர்ப்பணகை 

தன்னைச்கொண்ட, மின்னனைய சுடரிலைவேல் வித்தியுசங்கன்றனை , 

வெங்களத்து' வீழ்த்தான்'? என்ற உத்தரகாண்டச்செய்யுளா லநிக.இச் 

செய்யுள் சிலபிரஇகளில் 4ஒடுகின்றானை?! (டுடு)என்பசன்பின்உள்ள அ. 
பி-ம்:--1 இசைச்கை3விசையவொள்வாள்,*கொள்ளுமோதானவ்வாவி, 

௫௮. 1மங்கையர் குலத் ளாளத் தவத்தியை முனிர்து வா 
ளாற்,சீங்கையொன் நின்றிக் 5கொன்றுற் குலத்துக்கே தக்கானெ
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ன்று, கங்கையஞ் சென்னி யானுவ் கண்ணனுங் கமலத் தோனுஞ், 
. செங்கையுங் கெட்டி யுன்னைச் சரிப்பராற் *சிறிய னென்னா, 

(இ-ள்.) ஸ்திரீஜாதியைச்சேர்க்தவளும், தவக்கோலத்தை 

யுடையவஞமா௫ய சீதையைச்சினர்௮ சிறிதுங்கூச்சமில்லாமல் வாளாத் 

கொன்றால், -கங்கையை அழகியசென்னியில்வைத்த சிவபெருமானும், , 

இருமாலும்,பிரமதேவனும்,ரா-்ஷஸ்குலத்துக்கேற்ற தகுதியையுடையவ 

னென்றும் அற்பனென்றுஞ் சொல்லி(க் தமத) செவ்வியகைகளைகச் 
சொட்டி உன்னைச் இரிப்பார்கள்; (எ-று) பி-ம்:__1மங்கையைச், 3வா 

ளிற், கொன்ரான். &9ிறியை.இச்செய்புள் **ஓடுகின்றானை?? (டுடு)என்ற 

பாடலின்பின் சிலபிர இகளில் உள்ளது, (௩௨௦௨) 

௫௯, கிலத்தியல் பன்று வானி னெறியன்று 7நீதியன்று 
தலத்தியல் பன்று மேலோர் தருமமே 5லவு மன்று 
புலத்தியன் மரபின் *வற்து புண்ணிய3மரபு (பூண்டாய் 
7வலத்தியல் பன்று மாயாப் பேழிகொடு மறுகு வாயோ. 

(இ - ள்.) புலஸ்தியனுடைய வமிசத்திலேபிறக்ததனால் பரிசுத்த 

குலத்திற்பிறக்தவ னென்ற புகழைப் பூண்டவனே!--(நீ ஒருபெண் 

 ணைச்சொல்வது) பூலோகத்தாருடைய இயல்பல்ல; வானுலகத்தா 

ருடைய இயல்புமல்ல: (மற்றெர்த) இடத்திலுள்ள வர்களுடைய இயல்பு 

மன்று; மேலோருடைய தருமமென்று நினைப்போமானால், ௮ வும் 

அன்று; நீதிசாஸ் தரத்திற்கும் ஏற்றதன்று: வெற்றிக்குரியது மன்று; 

(இப்படிப்பட்ட இழிதொழிலைச்செய்து) மாயாப்பழியைப் பெறுமாறு 

மனங்கலங்கப்பெறுவாயோ? (௭-று,)--பி.ம்:-.1புறத் தினின்ற,புறத் தரி 

ன்ற, கருமமேல், தருமமே. 8அன்றுதக்க, 4வர்த, 5விரதம், பூண்டார், 

பலத்து. மாயப், 9பழிகொள. ் (௩௨௨௦௩) 

௬௦. இன்றுநீ யிவளை வாளா "லெறிந்துபோ "யி. ராமன் றன்னை 
வென் று3மீண் டிலங்கை .மூதூ செய் தினை *வெதும்பு வாயேச 
பொன்றினள் சதை “யென்றே $போவர்க ளவர்தா மல்லால் 
வென்றிட முடியா தென்னும் வீரமோ விளம்ப லென்றான், 

(இ-ள்.) இப்போது இவளை நீ வாளால்எறிச்துபோய் இராமனை 

வென்று மீண்டு இலங்கையென்சிற பழமையான ஊரை அடைந்து 

(விரும்பிய சையையிழர்தகாரணத் தினால் மனம்) புழுங்கிக்டப்பா 
யோ?(அன்றி):சதையிறர் திட்டாளென்று கருதி அவர்கள் தாமே இரும் 

பிச்சென்றுவிடுவார்கள்: (அல்கனம்௮வர்களைச்)செல்லவிடுவதல்லாமல் 

் (அவர்களை)வென்றிடமுடியாது? என்ற சூரத்தனமோ? (இவ்விரண்டிழ் 

சதையைச் கொல்லயாது காரணம்[)சொல்லுவாயாச என்றுகூறிமுடி த் 

தான், (மகோதரன்); (௪ - று.) 

நீ சதையைக்கொல்வதாற் பெறலாகும்பயனென்று கருசச்கூடி 
யவை - தையையிழத்தலால் மனம்வெதும்புசல், பகைவரை நேரே 

பொருது வெல்லமுடியாமையால் அப்பகைவர்களைச் தானே இரும்பச்
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செய்யும் சூரத்தனம் என இவை: இவைகளில் நீ விரும்பியது ௭௮7 

இரண்டும் விரும்பத்தச்கன வல்லவே!என்பது குறிப்பு. வீரமென்பது - 

இகழ்ச்சிதோன்றக் கூறியது: பிறகுறிப்பு. விளம்பல் - அல்லீத்று 

வியங்கோள். பி-ம்:--1ஏறிச்தனை. மனிதன். 8பின். 4விஎம்புவாயோ. 

5இன்று, என்று, 6புரவலபுதல்வன்றன்னைச், கொன்றவர்தம்மைக் 

கொல்லச்கூனைபோலுமென்றான்,புரவல...சாலவென்றான், பு£வல... 

..கூசினைகொள்கவென்றான். (௩௨௦0௪) 

௬௧. -௫ராவணன் €தையை வேட்ட ழயல்வதைவிட்டு, 

இந்திரசித்தினுடலை எண்ணெய்த்தோணியிலிடச் சோல்லுதல, 

என்னலு மெடுத்த கூர்வா ஸிருகிலத் திட்டு 1மீண்டு, 

மன்னவன் மைந்தன் றன்னை மாற்றலர் ”வலிதிற் கொண்ட, சின். 

னமு மவர்க டங்கள் சிரமுங் கொண் டன்றிச் ்$சேர்கேன், தொன் 

னெறித் தயிலத் தோணி வளர்த்துமி னென்னச் சொன்னான். ... 

(இ-ள்.) என்று (மகோதரன்) சொல்லவும், (தான்) எடுத்த: 

கூரியவாளைப் பெறியநிலத்தி லிட்டு,(தான் செய்யத்தொடம்கிய தொழி 

லினின்ற) மீண்டு, ரா-ஷ்ஷஸ்ராஜனான இராவணன், (தன்) மைந்தனைப் 

பகைவர்வலிமையாற்கொண்ட அண்டிச்சப்பட்ட இரத்தையும், ௮ம் 

மாற்றலரின்சிரத்தையும் கொண்டுவருதலில்லாமல் தஇிரும்பேன்; பழ 

மையான முறைப்படியே(இக்.இிரசத்தின்உடலை)எண்ணெய்த்தோணியி 

லிடுமின்உள் என்று சொன்னான்; (எ- று,)--சின்னம் - துண்டிக்கப் 

பட்டது: வடசொல்; இங்கே, இச்இர௫த் தன்சிரசு.பி-ம்:--1மீண்டான், 
மீண்ட. 2வலியாற், 8தத்தம், தந்தம். 4மீளேன், சேரத்; சேர்த்தேன். 

5 தன்னருச், துன்னெறித். 

அ௮ச்சிட்டபிரஇகளில் அடுத்தபாடலில் தான் இராவணன்சோகப் 

படலம் முடிக௫ன்றது; ஆயினும், பல ஏட்டுப்பிர இகளில் இச்செய்யு 

ளோடு இப்படலம் முடிவதாலும், அப்படிமூடிவது பொருத்தமாக 

இருப்பதாலும் இங்கனம் கொள்ளப்பட்ட. இச்செய்யுளினி.று தியில், 

ஒருபிரதியில் இராவணன்சோபம் இச்.திரசித் தவதைப்படலம் முற்றும் 

என்று உள்ளது. (௩௨௦௫). 

. இந்தப்படலத்துக்கூறிய கதை ஸ்ரீ வான்மீகத்திந்கூறியபடி வந 
மாறு:--இராவணனுடைய மாளிகையிலிருந்து அவனுக்குத் துணைபுரி 
யும் மர்திரிமார் இச்இிரசத்தின்வதத்சைசக்: தாமே நதேநில்தெரிர்து 
கொண்டு மனவருத்தத்துடன் இராவணனிடம் தெரிவிச்க, அவன் 

- அத்துயாச்செய்கியைசக் கேட்டதும் புத்திசோகத்தினால் மூர்ச் 
சித்து வெகுநேரம்கழிர்தபின் தேறி, ஐம்பொறிகலங்க எளிமையுடன் 
(இர் இரனையும் புறங்கண்ட நீ எப்படி இலமட்சுமணனிடம் அகப் 

பட்டுச்கொண்டாய்! இனி. எல்லாத்தேவர்களும் நீ இறந்ததைச் செவி 
யுற்று அச்சமற்றுத் இரிவார்கள், நீ இல்லாமையால் இர்தலோகமே 

எனக்குச் சூனியமாகத் தோன்றுகின்றது, இனி, களிற்றைப்பிரிர்த
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பிடியானைகளைப்போல அரச்கக்கன்னியர் கதறுவதைக் கேட்கும்படி 

யாயிற்றே: நீ எனக்கு ஈமச்கடனைச் செய்யவேண்டியது முறையா 

யிருச்ச, உனக்கு சான் ஈமக்கடன் செய்யும்படியாயிற்றே! இதுவரை 

யில் என் மனச்சள்ளையைப் போக்டச்கொண்டிருக்த நீ எனக்குச் சல்லி 

யம்போன்ற சுக்ரீவனும் இலட்சுமணனும் பிழைத் திருக்கையில் அச் 

சல்லியத்தைப் போச்காமல் எங்குப்போயினை!? என்று பலவாருசப் 

புலம்பினான். பின்னர் அந்தத்துயரம் செெத்சைமூட்டச் சண்களி 

wag கநெருப்புப்பொறிபறச்ச முகஞ்சிவந்து பல்லைகெறுகெறென்று 

கடித்தான். அச்தச்சீற்றக்குறியைச்சண்டு இணி எதிரிகள் இறச் தவிடு 

வார்களென்று அரக்கர் மூழ்ந்தனர். அவ்வண்ணம் உச்ரமான 

சோபத்துடனே என்துயர்க்செல்லாம் சாரணமான சதையைவெட்டி 

வீழ்த்துவேனென்று சொல்லீ ஈண்பர்கள் தடுக்கவும் கேளாமல் தை 

யிருக்குமிடம் கோக்ச்சென்றான். அ௮ங்கனம் தன்னைவெட்டுமாறு 

சனக்து வருகின்ற இராவணனைச் சுண்டு Fags 5050895 usary 
புலம்பினள். அவ்வேளையில் இராவணனுக்கு ஆப் சசண்பனான சுபார் 

சுவன் இராவணனைச் ஒட்டி 'சதையைசக்கொல்வது புலஸ்த்யகுலத்தித் 

பிறந்து மகாவீ.ரத்தன்மையையும் பூண்ட உனக்குத்தகாது: ஆகையால், 

எதிரிகளான இராமன்முதலியோரைவதைத்துச் சதையைக் கைப்பற் 

அவதேமுறைமை? என்று ரீதியாகவும் இணிமையாசவும் எடுத்துக்கூறி 

னான். அதனால் இராவணன் தன்மனகிலை மாறித் தன்மாளிகைசேர்க்து 

பிறகு ஈண்பர்களாற்சூழப்பட்டு மீளவும் சபாமண்டபம் சேர்க்தா 
னென்பு. 

இராவணன் சோகப்படலம் ழற்றிற்று. 

  

௨௯. ஆவது படைக்காட்சிப்படலம். 

.தூதுவரால் அறிவிச்சப்பட்டுவக்த படைகளை இராவணன் காணு 

வசைச்கூறும் படலமென்பது, பொருள். 

ஆங்காங்குள்ள ரா-ஷஸசேனைகளை வருமாறுபணித்த இராவணன் 
. கட்டளையைத் தாதர் அவ்வாறே அறிவிக்க, அப்படைகளெல்லாக் 
தலைவருடன் இரண்டு வர்தனவாக,அவ்வாது படைகள்வந்ததைக் தூது 
வர் இராவணனுக்கு அறிவித்தார். அவ்வரச்கர்சலைவன் கோபுரத்தின் 

மீது ஏறி அச்சேனைகளைக்காண, அதுவர் *இக்தச்சேனை இவ்விடத் 

௧௮, இந்தச்சேனை இவ்விடத்தது?என்று பகுத்துக்காட்டினர். பிறகு 
. இராவணன் இச்சேனைகளின்மு_ழுத்தொகை எவ்வளவு?? என்ன, *பித் - 

தீர் இசன்அளவு ஓ.ராயிரவெள்ளமென்றனர்: அது இதனளவுக்குமிசச் 
சிறிது? என்று சொல்ல, இராவணன் அந்தச்சேனைகளின் தலைவரை 

அழைத்துவருமாறு பணித்தான். அ௮ச்கட்டளைப்படியேவர்த தானைத் 
தலைவர் வணவ்இநிற்ச இராவணன் சேமம்விசாரித்தபின், அவர்கள் தம் 
மைவரவழைக்தகாரணத்தை வினாவ,சீதைகாதலாற் புகுக்துள்ளவற்றை
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யெல்லாம்விவரித்தான்: அதுகேட்டு அவர்கள் மனிதர்மீதும் குசங்கி 

ன்மீதும்சென்றுபொருவதா?! என்று ஈக, அப்போது புஷ்க.ரத்தவின்த ; 
லைவனானவன்னியென்பவன் அவர்களைக்கையாலமர்த்தி *அச்தமானுட 

ருடையவலிமையாது?? என்றுவினாவ, மாலியவான் ஆதியோடக்தமாச 

நிசழ்ச்தனசொல்லிச்€தையைவிட்டிடுவதே சன்றுஎன்ற தன்கருச்தைப் 

புலப்படுத்த, வன்னி:சதையைவிடுதல் முன்னர்ச் செயத்தக்சது: இகச்திர 
சத்தும் இறர்த இப்போ செய்தல் தச்கதன்று:பகைவமைமுடிப்பதே 
கடமை? என்றுசொல்ல, பிறகு அ.ரச்கர்யாவரும் (பகைவென்று வரு 

வோம்? என்று சபதஞ்செய்து சென்றன ரென்பது, இப்படலத்துச் 

கூறும் பொருள். 

க.-இராவணன்கட்டளைப்படி சேன்றிநந்த தூதுவர் ஆங்காங்கிருந்து 

படைகள்வத்திரத்தலை யறிவித்தல், 

௮த்தொழி லவருஞ் செய்தா ராயிடை யனைத்துத் திக்கும் 
பொர்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் 
ஒத்தன 1ரணுகி வந்து வணங்கின ரிலங்கை யுன்னார்ப் 
பத்தியி *னமைந்த தானைக் கிடமில்லை 3பணிபென் னென்றார், 

(இ-ள்.) (இச்திரசித்தினுடலைத் தைலத்தோணியிலிடுவதாகய) 
அத்தொழிலை அங்கிருந்த பணியாளர்கள் செய்தார்கள்: அவ்வேளை ™ 

யில், -அனைத்துத்திக்குச்சளிலும் நிரம்பியிருந்த அரச்கர்சேனையைக் 
கசொணராும்பொருட்டுச் சென்றநிருர்த காதுவர் ஒருசேரநெருங்கவெர்து 

(இராவணனை)வணங்கனெவராய்,'இலங்கையென்௫ற உன்னூரில் வரிசை 

வரிசையாக (இப்போதுவச்) பொருக்தியுள்ள சேனைக்கு இடமில்லை 
[ஆங்காக்கிருந்து மிகத்திரண்டபெருஞ்சேனை வர்துள்ளன]; (இணி, 
சாங்கள் செய்யச்கடவ) கட்டளை யாது??என்று வினவினார்கள்; (௪-று.) 

பி-ம்:--1அணுக,. 3அடைநக்த. 8பணியிது, பணியே. (௩௨௦௬) 

2,—Qitaanic “சேனை எங்தளது?? என்ன, லாக்கர் விடைகூறுதல். 

- ஏம்பலுற் 1றெழுந்த பன்ன “னெவ்வழி யெய்திற் 3நென்றான் 
கூம்பலுற் 4றுயர்ந்த கைய சொருவழி கூற' லாமோ 
வாம்புனற் பரவை யேழு மிறுதியின் வளர்ந்த 5தென்னாத் 
தாம்பொடி.த் தெழுந்த தானைக் குலகட மில்லை யென்ளார். 

(இ-ள்.) மூழ்ச்சிபொருச்தியெழுக்தக இராவணன், (வந்த 
சேனை) எவ்விடத்தில் இருக்றது?? என்று வினாவினான்; குவித்தோம் 
இய கையையுடைய காதுவர், (அவ்விராவணன் வினாவிற்கு விடையாக 

அச்சேனை) இன்னவிடத்திலுள்ளதென்று ஒருஇடத்தைச் சுட்டிச் 5 
கூறமுடியுமோ:? தாவுகன்.ற$ரையுடைய எழுகடல்களும் யுகாக்தகாலத் 

இற் பொங்கியெழுந்ததென்னுமாறு தாம் பொங்கியெழுசர்தசேனைக்கு 

இக்தஉலகத்தில் இடம் போதாது? என்று கூறினார்கள்; (எ-று.) 

தானைச்கு உலகடமில்லை' என்றதில், எல்லாம் இறந்து விரைவில் வீர 

சுவர்க்சஞ் சேருமென்று அமங்கலப்பொருள் தொனித்தல் மாண்ச,



« 
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பி-ம்:1எழு துர். எவ்வழியெய்.திள். என்னக், 4*எழுச்ச. 5என்னமிக். 
6தானைக்குலகடர்தா னில்லென்றார், தானைக்குலடக்தா மில்லென் 
apt, தானைச்குலகடர்கா னில்லென்றான். (௩௨௨௦௭) 

௩..--சேனை இலங்கையைநோக்கி வநதல, 

மண்ணுற ௩டந்த தானை வளர்ந்தமாத் தூளி மண்ட 
விண்ணுற 1ஈடக்கின் ரரு மிதித்தன ?ரேக மேன்மேற் 
கண்ணுற வருமை 4காணாக் கற்பத்தின் “முடி விற்கார்போல் 
6எண்ணுற லரிய சேனை யெய்திய திலங்கை நோக்க. 

(இ-௬ள்.) பூமியிற்பொருக்தஈடர் தசேனையினாலே மிச்ச பெருகச் : 
காளி கெருங்கியதால், ஆகாயத்திற்பொருக்கி ஈடக்சன்ற தேவர்களும் 
காலையூன் நியவர்களாய்ச் சென்றுகொண்டிருச்ச, யுகார்தசாலத். துமே 

சம்போல எண்ணமுடியாத [பெருக்திரளாயுள்ள] ௮ச்சேனையான ௮, 
(சாளிப்பரப்பினால்) பார்த்தற்கு அருமையாகக்காணப்பட்டு இலங்கை 

யைகோகூ மேன்மேற் பொருக்திற்று; (௪ -து.) 

சேனையின்தொகுதி யெழுப்பிய அளியானது வானத்தில் பூமிப் 

பரப்புப்போற் படிவதனால், அவ்வானத்அச்செல்கன்ற தேவர், பூமியிற் 
காலைவைத்துச் செல்வதுபோல் அங்குச் செல்லலாயினரென்பது மூன் 

னிரண்டடியிற் கூறிய பொருள். யுகார்தகாலத்தில்மிகுதியாக எழும் 
மேகம்போற் பெருச்திரளாயுள்ள அ௮ச்சேனை மிகுதியாக எழுப்பிய 

அளி, அச்சேனையைப் பிறர் பார்க்சவொட்டாமல்தடுத்து நிற்க, 
அஃது இலக்கைக்குச் சென்றமையைப் பின்னிரண்டடியிற் கூறினார். 

முடிவு -யுசாச்தகாலம். பி-ம்:--1ஈடிச்சன்றாரும். 2௪௫, 9கண்ணுற வு 
சாணச், 5இற இச். 0எண்ணுறவு. (௩௨௦௮) 

௪. சேனைகளின் வரணனை. 

1வாட்டனின்?வயங்க மின்னா மழையதி னிருள4மாட்டா 
ஈட்டிய முரசி னார்ப்பை 5யிடிப்பெதிர் 6முழங்க மாட்டா 
மீட்டினி யுவமை யில்லை வேலை 7மீச் சென்ற *வென்னில் 
தீட்டிய 10படையு மாவு மியானையுக் தேருஞ் 11செல்ல. 
(இ - ள்.) வாள்கள் (மின்னுவது)போல விளங்க மேசங்கள் 

மின்னலைப்பெற்றிரா; நெருங்கிய மூரசினுடைய ஆச வாரத்திற்குமாறாக 
(அவ்வானத்்தின்)இடிப்புகள் கர்ச்சிச்சமாட்டா;(அன் றியும்), அச்சேனை 
போல மேகங்கள் இருண்டிருக்கமாட்டா: (ஆகையால், அச்சேனைக்கு 
மேகங்கள் உவமையாசமாட்டா): திட்டப்பெற்ற படைக்கலமுள்ள 
பதாதிகளும், குதிரைகளும், யானைகளும், தேரும் எல்லாம் கடல்மீது 
ஈடச்துசென்றனவென்றால் (அச்சேனையால் மிதிச்கப்பட்டசடல் அச் 
சேனைக்கு உவமையாகுமோ? ஆகாதன்றோ)? இனிமீண்டும் (அந்தச்சே 
னைச்கு) உவமை (கூறுமாறு) வேறுபொருள்இல்லை; (௪ - து) 

அ.ரக்கர்குளுடையனவாதலால், கடலிலும் செல்லும் வல்லமையன 
அர்தச்சேனைகளென்னலாம்:இனி,பூமியில்இடம்போதாமையால்,சடலி 
ஓம் அசசேனைகள்சென்றன என்றலும் ஒன்று, சேனைசளின்சாலால் 
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மிதிச்சப்பட்ட பொரு ளாசையினால் அகச்சடலை இச்சேனைக்கு உவமை 

யாகச் சொல்லமுடியாதென் .த,பின்னிரண்டடிகளிற் கூறியபொருள். 

ஈட்டிய-ஈண்டியஎன்பதன் வலித்தல். செல்ல-முழுதும்என்றபடி. ஈான் 

காமடியில் படை-பதாதி:தட்டிய என்பதற்கு ஏற்பப் படைக்கலம் என் 

பது வருவிச்கப்பட்டது; பி-ம்:--1வாட்டனை. 3வயல்கா,வயங்கு. 3மின் 

னோ. மாட்டார் 5இடிப்பொடு, இடியொடு, 6முழக்கமாட்டா, முழ்க்க 

யும். 11செல்லா. (௩௨௦௯) 

டா ௫.--சேனையின் மிததி. 

உலகனுக் குலகு போய்ப்போ பொன்றினொன் 'ரொதுங்க லுற்ற 
தொலைவருக் $தானை மேன்மே லெழுந்தது தொடர்ந்து 4சுற்ற 
கிலவினுக் கறையு மீனு 5ரிங்னெ நிமிர்க்.து கின்றான் te 
அலரியு முர்து செல்ல 6மாறு£த் தஞ்ச யப்பால், : 
. (இ-ள்.) (எண்ணிக்கையில்) தொலைதலற்த [எண்ணிக்கையில் 
லாத] சேனை மேன்மேல் எழுக்ததாய்த் தொடர்க் துசூழ, (அச்சேனை த் 
தொகுதியைச் சண்ட அச்சத்தால்) உலகுக்குமேல்உலகாயுள்ளஇடவ் 
சள் போய்ப்போய் ஒன்றிலொன்று ஒதுங்கத்தொடகங்கன: நிலவுக் 

குரியதலைவனாகய சச்திரனும், கட்சத் திரங்களும், (தாம்இருக்தஇடத் 

தைவிட்டு) நிமிர்க்து நீங்கனெ; சூரியனும்அஞ்சி மூச்துசெல்லும்வழி 
யைவிட்டு அப்பால் நின்றான் ; (எ- று.) 

“ee 

சேனை த்தொகுதியைச் சண்ட உலகுகள்முதலியவை, *இடம்பற் 
மையால் ௮ச்சேனைகள் ஈம்மேல்வக்தால் தாங்கமுடியாது'என்றுஅஞ் 
எத் தம்மிடத்தைவிட்டுச் சென்றனஎன்பது, முன்னிரண்டடியிற் கூறிய 
பொருள். இச்செய்யுள் - சேனையின்மிகுதியை விளக்க வந்த தொடர் 
புயர்வுநவிற்சியணி. பி-க:--1ஓ துங்காவுற்ற, துலைவரும். 3தானைதன், 
தானையின்.*சுற்றி.5நீச்ட நிமிர்ச் தசென்ருர், நீல்னெநிமிரநின்றார், நீங் 
வெகிமிரநின்றான், நீங்னெ ரிமிர்ச் துகின்றார்,8ல்னகிமிரகின் த.8பரிசு () 

ட ௬ அச்சேனைகள் இலங்கைக்த வந்த வருணனை, 

மேற்பட விசும்பை முட்டி மேருவின் விளங் 1லிண்ட 
கரற்பெரு வாயி லூடு மிலங்கையூர் டக்குக் சனை 
8கரர்க்கருல் கடலை மற்றோ 4ரிடத்திடைக் 5காலன் ருனே [ன, 
6சோர்ப்பத போன்றதி யாண்டுஞ் சுமை£பொரு துலக *மென் 

(இ-ள்.) மேலிடம்பொருக்த வானத்தை மூட்டி மேருவைப் 
போல் விளங்கத் திறந்துள்ள கான்குபெரியவாயில்வழியர்ச இலல்சை 
யூரைகோக்ூ ஈடக்சன்ற அச்.சச்சேனையான௫,--யமனே,கருகிறமுள்ள 
பெருங்கடலை,உலகம்எவ்விடத்தும் சுமைபொருதுஎன்ற காரணத்தால் 
மத்ரொருஇடச்் திலே சோர்ப்பதை யொத்திருக்த து; (எ-து.) 

வெளியிலிருக்துவக் து இலங்கையித்புகுஞ்சேனை விரைவில்அழி 
யப்போவதாகிக் சடல்போற் பரக்திருக்த தென்பது, இங்குச் கூறிய 

ஷூ
. 
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கர்ண்டம் ௨௯:--படைக்காட்சிப்படல்ம் கவுள் 

தற்தறிப்பேற்றத்தாற் பெறப்படும். முதலடி - இலங்கையின் சாற்பெரு 
வாயிலின்தன்மையை விளக்குவதாகும். சோர்த்தல்-இருக்ச இடத்தை 

. விட்டுவேறோரிடத்.இற்குப் போகச்செய்தல். பிம், 1ரின்ற, 8டர்த். 
8காற்றடல், சார்ப்பெரும். &இடைச்சடை. 5காணவரங்?, 6சேர்ப்ப். 
பெறாது, 8மன்னோ, என்று. ் (௩௨௧௧) 

எ. அச்சேனைகள் மதிலின்மேலாகவும் இலங்கையுட் புகுதல்: 

...நெருக்குடை வாயி லூடு புகுமெனி னெடி.து காலம் _ 
1இருக்குமித் தன்மை யென்னா மதிலினுக் கும்ப செய்தி 
௮. ரக்கன இலங்கை யுற்ற 4வண்டங்க ளனைத்தி னுள்ள 

. கேருக்குல மேக மெல்லா 6மொருங்குடன் கலந்த சென்ன. 

(இ-ள்.): கெருச்கையுடைய வாயிலின்வழியாக உள்ளேபுகுவோ 
மென்றால் (புகுன்ற) இத்சன்மையானஅ மெடுங்காலமிருச்குமென்று 

கருதி (அச்சேனைகள்,வாயிலின்வழியாகவே உட்புகுவதென்று கொள் 
ளாமல்),-அண்டங்களெல்லாவற்றிலுமுள்ள கருக்கொண்ட மேசச்குழா 
மெல்லாம் ஒருசாலத்தில் ஒருசேசக்கலக்தாற்போல, மதிலின்மேற்புறத் 

தைப்பொருக்தியும் இராவணனுடைய இலக்கையிற் புகுக் தன; (௪-து.) 
-புகும்-புகுதும்என்பதன் விசாரம், பி-ம்.--1இருச்குமத்தனையே, 

ட இருச்குமத்துணேயே,இருச்சவைச்சன்மை, ?மதஇலிக்குமும்பர்.3 அரைச் 
சணத்து, அரக்க. ரது, *சண்டங்கள். கருக்ளெர், 6ஒருவழி. (௩௨.௧௨) 

௮.--இராவணன் அச்சேனை ழழதையுங் காண விநம்புதல். 

அதுபொழு தரக்கர் சோனு 1மணிகொள்கோ புரத்தி னெய்திப் 
பொசுவுற நோக்க லுற்றா 3னொருநெறி போகப் போக 
விதிமுறை காண்ப னென்னும் வேட்கையான் வேலை யேழுங் 
கதுமென வொருங்கு கோக்கும் பேதையிற் காதல் கொண்டான், 

(இ-ள்) அப்பொழுது அரச்கர் தலைவனான இராவணனும், 
எழ்கடல்களையும் ஒருசேர விரைர் தபார்க்கவேணு மென்றுவிரும்புற . 
மூடனைப்போலச்சாதல்கொண்டவனாய்,--அழகுபொருக்திய கோபுரத் 
தின்மேற்பொருக் திப்பொதுவாகப்பார்ச்ச த்தொடங்கயெவஞாய்,- (பார் 
வை) ஒருவழிபோய்ச்சொண்டிருச்க,--முறைப்படியே [IAs UA 
ச்அு]சாண்பே னென்னும் விருப்பத்சையுடையவனானான்; (எ-று.) ஒருவ 
னேகாண முடியாதவாறு தானை மிகப்பேரளவுடையதாக இருக்கவே, 
பார்வை ஒருவழிச்செல்லப் பிரித் அப்பிரிச் துப் பார்ச்சலாயினன் இசா 
வணனென்க. பி-ம்:.1அசனத்இருச்கைபுச்சான், மாசிலச்சாணி 

4 பச்சான். கோச்கனெல்லால். 8ஒரு வழி. (௩௨௧௩) 
௬.-தூதுவர் அணிகளை ழறையேகாட்டிச் சொல்லத்தோடங்ததல். 

மாதிர மொன்றி னின்று 1மாறொரு தஇசைமேன் மண்டி 
ஒதடீர் செல்வ தன்ன தானையை 5யுணர்வு கூட 
வேதவே தாந்ரங் கூறும் பொருளினை விரிச்ன் ரூர்போல் 
தூதுவ ரணிக டோறும் வரன்முறை *காட்டிச் சொன்னார்,



ந்..௮௮] ..... தீம்பர்மாயணம் யுத்த 

(Q-o-) ஒருஇக்இலிருந்து மற்றொருஇச்ன்மேல் கெரும்இச் 
கடல்நீர் செல்வதுபோன்ற தானையை, அ அவர்கள்,--வேதவேதரந்தங் 

கள் சொல்லும்பொருளை விரிக்சன்றவர்போல, சேனையின் அணிகள் 

் தோறும் (இராவணன) அறிவு கூடும்படியாகச் சுட்டிக் காட்டி முறை 
'யாகச் சொன்னார்கள்; (எ- று.) - 

வேதவேதாச்தங்களில் விரிவாகக்கூறும் அண்மையாயுள்ள பரம் 

பொருளின் சொரூபத்தை ஈல்லாசிநியன் சடனும்குஉணர்வுகொள்ளும் 

படி விளச்சச்கூறுவதுபோலத் அதர்கள் இராவணனுக்குப். பரந்த 

சேனையை அணியணியாகப்பிறித்துஉணரக் கூறினார்கள். பி-ம்:--1மந் 
றொரு, ேன்னத். ேருங்குகூடி,, உணர்வுகூட்டி, 4நோச்ச் 
சொல்வார். . (௩௨௧௪) 

வேறு. ் 

் ௧௦.-இதுழதற் பதினேட்டுக்கவிகள்--இன்னாமின்னார் இன்னின்ன 
இடத்தவ. ென்பதைத் தூதுவர் கூறுவதைத் தேரிவிக்தம், 

'சாகத் தீவினி னுறைபவர் 1தானவர் சமைத்த 
யாகத் திற்பிறந் தலைகள் தேவரை யெல்லாம் 
மோகத் திற்3பட “முடி தீ தவர் மாயையின் முதல்வர் 
மேகத் தைத்தொடு மெய்யின ரிவரென “விரித்தார். 

(இ-ள்.) இவர்கள்,--சாகத்திவினிலுறைபவர்கள்: தானவர் முயன்று 
செய்த யாகத்திற்பிறந்து பொருந்தியவர்: சேவர்களையெல்லாம் 

மோகத்திற்புகுமாறு தீர்த்தவர்: மாயைகள்செய்வதில் முதன்மைபெற் 

றவர்: மேசத்தைத்தொடுசன்ற உடலையுடையவர் என்றுவிறித் தரைத் 
தார்; (எ-று.)-பி-ம்: --1தாபதர். , மேனாள். 8புக. 4முடிக்தவர். 

விதித்தார். ் (௩௨௧௫) 

க்க, குசையின் தீவினி னுறைபவர் 1கூற்றுக்கும் விதிக்கும் 
வசையும் வன்மையும் வளர்ப்பவர் வானநாட் டுறைவார் 
இசையுஞ் செல்வமு மிருக்கையு மிழந்ததிங் வெரால் 
விசயந் 4தரமென 5கிற்பவ ரிவர்கெடு விறலோய், 
(இ-ள்.) மிக்க பராக்சரமத்தை யுடையவனே ! இவர்கள்,---குசத் 

தவில் வூப்பவர்: யமனுக்கும் பிரமனுக்கும் முறையே பழிப்பையும் 

வல்லமையையும் வளர்ப்பவர்: வெற்றியே (வடவுபடைத்துள்ள) 

தா மென்று சொல்லுமாறு நிற்பவர்: வானரசாட்டி லுறைகன்ற தேவர் 

aor இவர்களால்தான் £ர்த்தியையும், சசல்வத்தையும் இருப்பிடத்தை 
யும் இட்போது இழச்தது; (a - று.) 

கூற்றிற்கு வசை-கொல்லமுடியாமையாலும், பிரமனுச்குவன்மை- 

தான் படைத்தஉயிர் இறவாதிருத்தலாலுமாகும், பி-ம் :-1இவர் 

கொடுங்கூற்றின். ?மென்மையும், $வளர்த்சவர். 4தோளென, சானென, 

தானென. 5கின்றவரிவர்கெடு, உவகைமிக்கெழுக்தனர், (௩௨௨௧௬) 

௧௨. இலவத் தீவினி னுறைபவ 'ரிவர்கள் பண் டிமையாப் 
புலவர்க் இந்திரன் பொன்னக ரழிதரப் பொருதார் 

உர
்



காண்டம் ௨௯.--படைக்காட்சிப்படலம் th. 9} 8 

நிலவைச் செஞ்சடை வைத்தவன் வரச்தர 9கிமிர்ந்தார் 
உலவைக் ?காடுது தீயென வெகுளிபெற் ௮ுடையார். 

(இ-ள்.) இவர்கள்,--சான்மலித்தீவிலுறைபவர்: இமையாக்கண் 

ணைப்படைத்த தேவர்களுக்கரசசனான தேவேச்கிரனதுத சொர்ணமய 

மான ௮மராவதிககரம் 'அழியுமாறு முன்பு பொருதவர்: பிறைச்சச் இர் 
னைச்செஞ்சடையில் வைத்தவனான சிவபெருமான் வ.ரம்த.ர மேன்மை 
பெற்றவர்:கரட்டில் சாற்றோடுபொருக்திய தீப்போல வெகுளியைப் 

பெற்றவர் ; (எ- று,)--உலவை - காற்று: மரச்செறிவுஎனினுமாம். 
பி-ம்:-1இவரிடம். 3நிமிர்வார். காட்டுற, (௩௨௨௧௪) 

௧௩. அ௮ன்றிற் நீவினி னுறைப ரிவர் 1பண்டை யமரர்க்கு 
என்றைக் கும்மிருர் துறைவிட மாம்வட மேருக் 
குன்றைக் கொண்டுபோய்க் குரைகட”லிடவறக் *குலைந்தோர் 
சென்றித் தன்மையைத்தவிருமென் றிரந்திடத் தீர்ந்தோர். 

(இ-எ்.) இவர்,--கஇரெஎஞ்சத்தீவில் வ௫ப்பவர்: பழமையான 
சேவர்களுக்கு என்றைக்கும் இருர்அறைகின்ற இடமாகிய வடமேருக் 

குன்றைச் கொண்டுபோய் ஒலிக்கின்றகடலிலே போகடதச்தொடங்க, 

(அத்தேவர்கள்) மிசஈடுங்னெவர்களாய்ச்சென்று (இத்தன்மையை நீல் 
் குங்கள்? என்றுவேண்ட அச்செயலைக்தவிர்ச் தவர்; (எ - று.)--பி-ம்:.... 

்பண்டவ்வமரர்க்கு. என்றிட, அமென்னும், எனவட, 8இடலுற்ற, 

இடையுற, குலத்தோர், குயத்தோர். 5திருமென்று, (௩௨௧௮) 

௧௪, 1பவளக் குன்தினி னுறைபவர் வெள்ளி பண் பழிந்தோர் 
வளைக் கண்ணி 3யங் சரொக்கதக் கன்னியைக் கூட 

அவளிற் ரோன்றின *ரையிரு கோடியர் சொய்தின் 
்திவளப் பாற்கடல் £₹வறள்படத் கேக்கினர் *சிலராள். 

(இ-ள்.) (இவர்கள்),--பவளச்குன்றிலுறைபவர்கள்: சுக்கரொசாறி 

யன் குணம்மாறி [(சாமபரவசனாக ] ஒரு குவளைமலர்போன்ற கண்களை 
யுடையவளான இராச்சகதசன்னியை அங்குப்புணர அவளிடத் திலி 

ருந்து தோன்றியவர்: பத். துக்கோடிக்தொகையை யுடையவர்: (வெண் 

ணிறத்தோடு) விளங்குகின்ற அந்தப்பாற்கடல் வறண்டுவிடும்படி. விரை 
வாகச் லகாளில் தேச்செவர்; (௪-று,)--சேச்குதல்-நிரம்பப்பருகுதல். 

பி-ம்:--1பஒள த்தீவினில், பவளச்குன்றிடை.3பண்பழித்தே,பண்பழித் 
தோர், பண்பழிந்தே. 3ஐர். 4ஆயிருகோடியர், ஐயையிருகோடி., 5 துவ 

எப். 6பாழ்படத், வறளதாத். 7சன்னாள். (௩௨௨௧௯) 

௧௫. 1கந்த மாதன மென்பதிக் கருங்கடற் கப்பான் 
மந்த மாருத மூர்வதோர் ?கிரி யதில் வாழ்வோர் 
“அந்த காரத்தொடும் 5௮லகா லத்தொடும் பிறந்தோர் 
இச்த வாளெயிற் றரக்க 6ரெண் ணறிந்தில மிறைவ, 

(இ-ள்.) இறைவனே! இக்த வாள்போன்ற எயிற்றையுடையஅரச் 

கர்,இச்சரூங்கடற்கப்பாலுள்ள கந்தமாதனமென்பதாகிய இளங்காந்று
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தவழப்பெற்ற ஒப்பற்ற கறியில் வாழ்பவர்: (நிறத் இனால்) இருட்டையும் 
ஆலகசாலத்தையும் ஒத்துப்பிறச் தர்: (இவர்கள்) எண்ணிக்கையை(காம்) 

அறிக்திலோம்; . (எ- று.)--பி- ம்:1கந்தமாருதமென்பர். உறுவ 

தோர், மு.ரல்வதோர், 3இரியிதில், இரியினில். 4அக்தசாலத்தவ், 

அந்தசாலத்தொடும். 5ஆலகாலத்துடன். 6எண்ணிறக்தனர், எண்ணிற் 

றந்தவர், எண்ணிறக்தவர். (௩௨௨௨௦) 

௧௬. மலய மென்பது 1பொதியமா மலையதின் மறவோர். 
Gow wero ?சாகரத் தீவிடை pew 
“குலைய மிவ்வுல கெனக்கொண்டு நான் 1மகன் 5கூறி 
6உலைவி லீரிதி லுறையு மென் றிரந்திட வுறைத்தார். 

(இ-ள்.) மலையமென்பது பொதியமாமலையாகும்: அதில்தோன் நிய 

வீசசாகய இவருடைய வாழிடமென்கின்ற அது சடவிடையேஉள்ள 

தீவில்இருக்கும்: (இவர்கள் இவ்வலூல்வூத்தால்) இக்தஉலகமே அழி 

ந்துவிடும் என்றுகரு தி, பிரமதேவன் (அவர்களைகோக்௫) அழிவில்லா 

தவர்களே! இங்குவடியுங்கள்? என்று கூறி வேண்ட, (இவர்கள் அங்கு) 
உறைவதானார்கள்; (௪-று.)--பி - ம்; 1பொதியினல்லாதினி, பொதிய 
மாத்திவினில்,பொதியிலாதியிடை. 2சாக.ரத் தீயிடை, 3கிற்ல், 4குலையு 
மெவ், 5கூற, 6உலைவிலர், "என்றிட. (௩௨௨௨௧) 

௧௭. !முற்க ரக்கையர் மூவிலை வேலினர் முசுண்டி 
சக்க ரத்தினர் ?சாபத்த ரெனகின்ற தலைவர் 
ஈக்க ரக்கட 3னுலொரு மூன்றுக்கு காதர் 
புக்க ரப்பெருக் தீவிடை யுறைபவர் புகஜழோய். 

(இ-ள்.) புகழையுடையவனே!*(இவர்கள்),--செம்மட்டியைக் கையிற் 
கொண்டவர்: மூவிலைவடிவான வேலையுடையவர்: முசுண்டியையுஞ் 
சக்க.ரத்தையுங் கொண்டவர்: வில்லையேக்தியவர்? என்றுசொல்லப்படு 
இன்ற தலைவர்கள்; முதலையையுடைய ஏழுகடல்களுக்கு் தலைவர்: பட் 
கரமென்னும் பெருக்திவினிடையில் வாழ்பவர்; (எ- று.) மூற்கரம்- 
முத்கரம்: ஈக்க.ரம்-ஈகி.ரம்; வடசொற்கள். பி-ம்:--1முக்க.ரச், சோபத் 
இன்றனிகின் ததலைவர், சாபத் தரிர். திரன் றலைவர், சாபத்.தினினின் றதலை 
வர். நோரலொடு., (௩௨௨௨௨) 

௧௮, மறலி யைப்பண்டு தம்பெருக் தாய்சொல வலியாத் 
ly ps லைப்பெருஞ் சக்கர மால்வரைப் பொருப்.ன் 
விறல்கெ டச்சிறை யிட்டய னிரந்திட விட்டோர் 
£இறலி யப்பெருச் தீவிடை 3யுறைபவ ரிவர்கள். 
(இ-ள்.)இவர்கள்,--இறலியென்ற அப்பெருச்தீவில் வாழ்பவர்கள்: 

முன்பு தம் பெருமைபெற்ற தாய்சொல்ல (இவ்வேழுலகுக்கும்) அப்பா 
அள்ள சக்கரவாளமெனப்படுகன் றபெரிய மலையிலே (தம்முடைய) வலி 
யினால்யமனை வலிகெடச்செய்து சிறையிலிட்டு, பிரமதேவன் இரக்ச 
(யமனைச்சிறையிலிருக்து விட்டவர்; (எ று,)--பி-ம்;-1பூறகிலத்தரும், 

புறகிலக் தரும். ?இறலியைப். 9உற்றவர், (௩௨௨௧)
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௧௯. வேதா எக்காத் 1இவர் ?பண்டு புவியிடம் விரிவு 
போதா அந்தமக் *கெழுவசை யாய்கின்ற புவனம் 
பாதா ளத் துறை வீரென கான்முகன் 5பணிப்ப 
நாதா $புக்கிருர் "துனக் சன்பி னாலிவ ணடந்தார். 
(இ-ள்.) தலைவனே! வேசாளச்தின் சையைப்போன்ற கையை 

யுடையஇவர்--,--(முன்னொருகாலத்திலே பூலோகத்தில் வசிப்பதற்கு 

உமக்கு இடம்விஸ்காரமர்கப் போதாது; எழுவகையாய்நின்ற புவனத் 

தில் (எங்கும் இடம்போதாத: ஆகையால்), பாதாளத்தில் உறைவீர்? 

என்று, பிரமதேவன் பணித்ததனாற் பாதாளச்இற் புக்கிருக்து, உன் 

னிடத்தன்பினால் (இப்போது) இங்கே வச்தார்கள்; (௪-று.)--பி-ம்:_- 
1ஈவர். 3இவ்வுலகிடம், பண்டுல$டம், 3போதாளப்புகும், போதாபுக் 
குமச்கு, போதாபுக்குமற்று, 4எழுவகையால், 5பணிக்க, $புக்இருர் 
தார், புக்கிருக்தனர். *உனக்கரிதினிடைச்தார், உனகருச்சனெடைக் 

தார், உனச்கன்பினானடச்தார். (௩௨௨௪) 

௨௦. கிருதி தன்குலப் புதல்வர்கின் குலத்துக்கு நேரே 
பருதி 1ேவர்கட். கெனத்தக்க பண்பினர் 3பரனக் 
குருதி பெற்றில *ரேற்கட லேழையும் குடிப்பார் 
இருணி நத்தவ *ரொருக்தரேழ் 5$மலையையு மெடுப்பார். 
(இ-ள்.) (இவர்கள்),---நிருதியென்னும் இச்பாலகயினது குலத் 

அப்பிறக்த புதல்வராவர்: உன்குலத்துசக்கு நேரே (சேர்ச்தவர்): தேவர் 
கட்குப் பருதியெனச் சொல்லத்தக்க பண்பையுடையவர்: குடித்தற்கு 
உரிய இரத்தத்தைப் பெறாமற்போவாரேயாயின் கடலேழையுய் குடிப் 
பர்: இருள்கிறத்தையுடையவர்: ஒருச்தே ஏழுமலையையு மெடுத்தற் 
குரியவர் ; (எ- று.)-பிம்:-1தேவர்கள், யோனைக். 8எனில், ஆழ். 
4ஒருவர். உலகையும், மலையினை. (௩௨௨௫) 
௨௧. பார ணைத்தவெம் பன்றியை யன்பினாற் பார்த்த 

கார ணத்தினி 4னாதியிற் பயர் பைங் கழலோர் 
பூர ணத்தடர் திசைதொறு மிந்திரன் புலரா 
வார ஊணத்தினை 0கிறுத்தியே சூடினர் வாகை. 
(இ-ள்.) பூமிதேவியை யணைத்த விருப்பக்தரத்தக்க பன்றியை 

அன்பினால் (அந்தப்பூமிதேவி) பார்த்த காரணத்தினாலே ஆதியிற் 
பெறப்பட்ட பசும்பொன்னாற் செய்த கழலினையுடையவராவர், (இவர் 
கள்): (இவர்),--பெருர்இிச்குத்தோறும் (மதம்) வற்றாத (தம்முடைய) 
யானைகளை (அத்இக்கு)ப் பூரணமாகும்படி நிறுத்தி இக்திரனைவென்ற 
வெற்றிமாலையைச் சூடியவர் ; (எ-று.) 

பகைவரைவென்றவர் தம்யானைகளைப் பசைவர்சாட்டின் எல்லை 
களில் வைத்தல் மரபுஎன்பர்: இன்னா, ரிசலறதூறிச் தன்மதவார 
ணச், இசைதொறு நிறுவிய......2யசங்கன் ?? என்றதுங் .சாண்க, 
பி-ம்:-.1அணைக்த,மணச்த. போர்க்கும்.3சாரணத்தினன். 4௮ இயான். 
வெம்,69றுத்இனனிவர்வரவஞ்9, நிறத் தியதிவர்வரவஞ்சி, (௨௨௨௬)
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௨௨. மறக்கண் வெஞ்சின மலையென !விந்நின்ற வயவர் 
இறக்கம் 98ழிலாப் பாசுலத் துறைகன்ற *விகலோர் 
௮றக்கண் 4டுஞ்ச னாயிரம் $பணக்தலை யனந்தன் 
உறக்கச் இர்க்தன 6$னுறைகன்ற திவர் *ஈடர் தொறுக்க. 

_ (Q- or.) கொடுங்கண்களையும் கடுங்கோபத்தையுமுடைய மலை 

போன்ற (பெருக்) தோற்றமுள்ள இந்த நின்றவீரர்கள்,--(தன்னிலும்) 

ழே இறங்குவதற்கு இடமில்லாத பாதலத்துஉறைகின்ற பராக்சிர 
மத்தையுடையவர்:இவர்கள்,--(தாம்) உறை௫ன்ற இடத்து ஈடச்.துஅலைசத் 

தலினால், ஆயிரம்படத்தோடுகூடியதலைகளையுடையஅனக்தன்,--உறக்கம் 

நீல்னெவனாய் மிகவும் சண்டுஞ்சாதவனாயினான்;(௪ - து.) பி-ம்:-.1விண் 

ணின்ற. ?2ழிலவாசலத்த, €ழிலாரசாதலத்்து. 3விறலோர்.*துஞ்சிலா. 

சன் சலை. உணர்கின்ற, உறைவிடம், வரவ, தொடர்ச்.து. 0 

௨௩. காளி யைப்பண்டு சண்ணுதல் காட்டிய காலை 
மூள மூற்றிய 1சனக்கொடுந் தியிடை மூளைத்தோர் 
of கட்குகல் லுடன்பிறஈ் தார்பெருக் குழுவாய் 

வாளி மைக்கவும் வாளெயி நிமைக்கவும் வருவார். 

(இ-ள்.) (இவர்கள்),--முன்பு கெற்றியிற் சண்ணையுடைய சிவபெரு 

மான்காளியை(ச் தோற்கும்படி ஊர்த் துவசாண்டவஞ் செய்து)காட்டிய 

பொழுது(அச்சாளியினஅ)மூளூமாறுமுதிர்்த கோபமாகயகொடுந்தீயி 

னின்றுபிறக்தவர்: பேய்கட்குச் றந்த உடன்பிறக்தவர் போன்றவர்; 

(கையிற்பிடித்த) வாட்படை விளங்கவும், ஒளிபொருக்தியபற்கள் பிரகா 

இக்சவும் பெருங்கூட்டமாய் வருபவர் ; (௪-று.,)பி-ம்:--1ன த்தொடும், 

னெக்கடும். (௩௨௨௨௮) 

௨௪. பாவர் தோன்றிய காலமே தோன்றிய பழையோர் 
இவர் தோன்றிய 'முழைத் துணை யெனத்தெறு கண்ணர் 
கோவர் தோன்நிடிற் ருயையு முயிருணுங் கொடியோர் 
சாவர் தோன்றிட வடதிசை மேல்வக்அு சார்வார். 

(இ-ள்.) வில்லானது தோன்றும்படி வடதஇிக்கன்மேல் வச்து 

சேருறவர்களாயயெ . இவர்கள்,--பாவக்தோன்றிய காலத்திலேயே 

தோன்றியபழையவர்கள்: தீபங்காணப்படுசன் இஇரண்டுகுசைகளென்று 
சொல்லுமாறு (தோன்றி) அச்சத்தைவிளை விச்ன்ற. சண்களையுடைய 

வர்: கோபந்தோன்றினால் தாயையும் உயிருண்ணக்கூடியகொடியவர். 

செச்கிறச் சண்களுடனேதோன்றும் குழிந்தாழ்க்த குவளையிணை 

கள் தீபர்தோன்றும் முழையிணைபோலும் ; *கொள்ளி கொண்டி 
ரண்டே முழையுட்புக குன்றுதோன்றுவபோல விழிப்பன?? என்ற 

கலிங்கத்துப்பரணி இங்குச் சாணக்சச்சத, பாபம், சீபம், கோபம், 
சாபம் எனப் பகரஎதுகைபடப் படிப்பதுமுண்டு, பி-ம்:--1முழை 

Quer 503 oBer», முூழைதொறு மெனத்தெறுங், முழையெனத் தெறு 

சுடர்ச், முறைமையாமெனகச்தெறு,முழைதக்துணையெனத்த.று, (௩௨௨௧) 

e
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காண்டம் ௨௯.-படைக்காட்சிப்படலம் ௩௯௩ 

௨௫. சீற்ற மாகிய 1வைம்முக னுலகெலாக் தீப்பான் 
ஏற்ற மா. நூதல் விழியிடைத் தோன்றின ரிவராற் 
கூற்ற மாகிய கொம்3பினைம் பாலுடைக் 4கெரடுமை 
ஊற்ற மாகப்பண் 6டுதித்தவ ரென்பீவ ருவசால். 

(இ-ள்.) இவர்கள்,--€ற்றங்கொண்டுள்ள ஐம்முகங்களையுடையனான 

சிவபிரான் உலகெல்லாவற்றையுக் இக்கும்படி கொண்டுள்ள பெறிய 

கெற்றிச்சண்ணினிடத்திருக்அு தோன்றினவர்;அதோ அவ்இிருப்பவர்,- 
கூர்சலைக்கசொண்ட யமன் என்றுசொல்லத்தக்ச ஓர்மாதின் கொடுமை 
க்கு ஊன்றுசோலாச முன்புபிறர்சவரெனப்பவொர்; (௪- று) 

'ஐம்பாலுடைச்சொம்பு' எனவே,பெண்ணாயிற்று. கான்காமடிச்கு- 
யமனுடையகோபத்தினின்று பிறர் தவர் உவர் எனப்பொருள் காணலு 
மாம், பி-ம்:4கான்முகனுலகுளவுயிரெலாம், கான்முகன்முகலிடை 

யுலகெலாம், சான்முகன்முகத் இடை யுலசெலாம். கோள்மற்றெவ்வெறி 
யிடை, சாள்மற்றவ்வெரியொடும்.3ஐம்பாலிடை, அம்பாலுடை, 4கொடு 
மைக்கு. 5௨ஊற்றமாக, ஏற்றமாக, 6உதித்தனர், உதித்துளோர். () 

௨௬. கரலன் 1மார்புழைச் சவன்கழல் பட£வன்று கான்ற 
© வேலை யேயன்ன குருதியிற் ரோன்றிய வீரர் 

சூல *மேந்திமுன் னின்றவ ரிர்கின்ற தொகையார் 
5ஆல கசலத்தி னமிழ்தின்முன் பிறச்த $போரரக்கர், 

(இ-ள்.) சூலத்தைக்கையிலேக்தி முன்னே நின்றவர், யம 
னுடைய மார்பில் சிவபெருமானுடைய திருவடிபட அப்பொழு. 
(அம்மார்பு)சக்சிெய கடலையொத்தஇ.ரத்தத்தினின்றும் தோன்றிய வீர 
ராவர்; (பெருர்)தொகையாயுள்ள இவர், ஆலகாலத்துச்கும் அமிழ் 
துக்கும் முன்பாகப்பிறக்த போரரக்கர்; (எ- று.9--பி-ம்:-1மார் 
பினிற், மார்பிடைச், பண்டு, 3வேலையேழென்ன, வேலையேழெனச், 
₹ஏர் இியகையினர், ஏக் இயுகின்றவர், ஏர் தியேநின்றவர், 5ஆலகரலமும :. 
மிர்தமும், ஆலகாலக்துமமிழ்தினும், ஆலகாலச்துமமுதொடும். 6பேர 
ரக்கர், போலரச்கர். (௩௨௩௧) 

௨௭. வடவைத் 1 தீயினில் வாசுகி கான்றமா 9கடுவை 
இடவத் தீயிடை யெழுந்தவ 5ரிவர்கண மழையைத் 
*தடவத் தீயென £கிமிர்க்த குஞ் சியருவர் தனித்தேர் 
6சடவத் தீச்தவெம் புரத்திடைத் கோன்றிய கழலோர். 
(இ-ள்.) இவர்கள்,--(பாற்கடலைச் கடைந்தபொழுது) வாசுசெச் 

கய பெரியவிஷத்தை வடவைச்தீயினிலிட, அத்தியில்கின் றும்பிறச் 
வர்: தொகுஇியாகிய மேகத்தைச் இண்டும்படி தீப்போல் நிமிர்க்துள்ள 
குஞ்சியை யடையவ ராகிய அதோஉள்ளவர்கள்,ஒப்பற்ற தேரை(ப் பிசம 
ஞாூயெசார இ) அண்டிச்செலுத்த(ச் சிவபெருமானால்) இய்ச்தூபோன 
கொடியதிறிபுரத் இல் தோன்றிய வீரச்சமலையுடையவர்; (எ-று). 
மூதலிரண்டடியாச் கொள்வாருமுளர், அவர்பிறவியையுண்மையாகவே 
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௩௬௪ ்.... தம்பராமாயணம். யுத்த 

கூறநியவெனச்சகொள்ளாத, தற்தறிப்பேற்றவணி, பி- ம்:-1இயினை 
தீயிடை. 8கடுவைத்திட, கடுவைவிடவைச், 3இவரிவர், இவரினம். 
*தடவத்திரிகர், தடவித்தீரிமிர், தடவைத்தியென. $ரிமிர்க்தவர்த.று 

சணநிறைவர், குஞ்சியர் சங்கரன் தனித்தேர், குஞ்சியரிவருவர்கனித் 

தேர்,குஞ்சியரிறையவர்தணித்தேர்,குஞ்சியரிவரிவர் தணித்தேர்.8ச௬.௨.() 

௨௮.--௮ச்சேனையிலுள்ளவர் இன்னுேன்றும் இத்துணையேன்றுத் 

சோல்லழடியாமை, 

1எனைய ரின்னவ சென்பதோ ரளவில ரைய 
நினைய வுங்குறித் அசைக்கவு மரிதிவர் 5கிறைந்த 
வினைய மு./4பெரு வரங்களுக் தவங்களும் 5விஎ ம்பின் 
அனைய பேருக மாயிரத் தளவினு மடங்கா, : 

(இ-ள்.) ஐயனே! இத்தனையவர் என்பதற்கும், இன்னாரென்பதற் 
கும் ஒரளவில்லாதவர், (இவர்கள்):(இவர்களைப்பற்றி)கினைச்கவும்குறிப் 

பிட்டுச்சொல்லவும் முடியாது; இவர்களிடத்தில் நிறைந்துள்ள வஞ் 
சனைகளும் பெருத்தவரல்களும் தவங்களும் சொல்லப்புச்கால், அப்படிப் 
பட்ட பெரியயுகம் ஆயிரத்திலும் அடங்காவாம்; (or ar.) — 9) oor ws or egr 
பது-மிசப்பலரசாள் பெற்றதென்ற குறிப்பு. பி-ம்:--1இனையர். ன்ப 
தொன்றிக்திரற்கேயும். 3நினைக்௪. *பெருக்தவங்களும்வரவ்களும். 
விசும்பின். 6அடங்கார், (௩௨௩௩) 

௨௯, வநீத சேனையோரின் திறமை. 
ஒருவ ரே'சென்றவ் வுறுதிறற் குரங்கையு முரவோர் . 
இருவ “சென்றவர் தம்மையு 3மொருகைகொண் டெற்றி 
வருவர் “மற்றினிப் 5 பகர்வதென் வானவர்க் கரிய 
திருவ வென்றனர் தூதுவ ரிராவணன் செப்பும். 

(இ-ள்,) தேவர்கட்கும் அரிய சம்பச்தையுடையவனே்! இச்சே 
னையிலுள்ளவர்களில்) ஒருத்தரேபோய் ௮க்த மிச்சதிறலுடைய குரங் 
கையும், வலிமையுடையவர் எனப்படுபவராகய (இராமல-ஷ்மணர்) 
இருவரையும் ஒருகையைச்சொண்டு அடித்துவருவார்:வேறினிச்செல்ல 
வேண்டுவதென்ன! என்று தாதுவர்சொன்னார்கள்: (அப்போது) இரா 
வணன் சொல்பவனானான்; (௭ - று.)-பி-ம்:-1சென்றிவ், ன்பவர். 
3முன்கைகொண்டெற்றி, முூன்கையோடெற்றி, ஒருகசையோ டொத்தி, 
Som Doh, என்னிணி. 5பகர்வது. 6இருவை, நிருப, "நிகழ்த் தும். () 

௩.௦.--*இராவண&் இச்சேனைக்த அுளவுஎன்?' எனத் தூதுவர் 

விடைடறுத்தல். 

1எத்தி றத்திகற் கெண்ணெனத் தொசைவகுத் தியன்ற 
அத்தி றத்தினை "பறைதிரென் 4றுரைசெய வவர்கள் 
ஒ.ச்ச வெள்ளமோ 5ராயிர மூளதென 8வுசைத்தார் 
பித்த ரிப்படைக் பெண்"சிறி தென்றனர் பெயர்ந்தார், 

ப



காண்டம் ௨௯௮படைக்காட்சிப்படலம் ௩௯௫ 

(இ-ள்.) “இச்சேனைக்கு எண் எத்திறத்தில் என்று கொகையை 

வகுத்துப் பொருச்திய ௮த்திறத்தினைச் சொல்லுங்கள்? என்று(இராவ 

* ணன்)வினாவ,அத்தூதுவர்கள்,-(பொருக்திய வெள்ளம் ஒராயிரமுளது 
என உரைத்தவர் பித்த.ராவர்: இந்தப்படைக்கு (அளவிட்டுச் சொல்லு 
வதற்கு இப்பொழுதுள்ள) எண்ணே றியது? என்று சொன்னவர்க 

ளாய் விலிநின்றார்கள்; (௪-று.)--பி-ம்:--5*எத் துணைத்திறத்தது, எத் 

துணைத்திதற்கு, 9இத், 9$அறைதி. 4உரைசெய்வாரவர்கள். 8ஏழு 
தூறாமென, ஆயிரம்மென. 6உரைத்திடுவர், உரைப்பார். 7௮. (0 

௩௧.--இராவணன் சேபைதீகளை அழைத்துவாச் சொல்லுதல். : 

படைப்பெ ருங்குலத் தலைவரைக் /கொணருதி சென்பாற் 
கிடைத்து “நானவர்க் குற்றுள பொருளெலாக் *ளத்தி 
-“அடை.க்க நல்லுரை விஎம்பின னளவளச $யமைவுற்று 
உடைத்த பூசனை வரன்முறை "யியற்றவென் அுரைத்தான், 
(இ-ள்.) (இராவணன், த.தரைசோக்கி), கான் நெருங்கி அக்தப் 

படைத்தலைவர்ச்கு நிகழ்ந்துள்ள விஷயல்களையெல்லாஞ்சொல்லி, 

ஏற்ற ஈல்வார்த்தைகளைச் சொல்லினவஞாய் (மனம்பொருக்தி) அளவ , 

ளாவி உள்ள பூசனைகளை வரன்முறையியற்றுமாறு பெருக்தொகுதி ' 

| யாயுள்ள படைத்தலைவர்களை என்னிடத்தில் இட்டுக்கொண்டு வாருவ் 

கள்? என்றுகூறினான்;(௪-௮ு.)--உடைத்த--உடைய, பி-ம்:-.1சொணர் 

குதிரென்பாற், கொணருதிர்பண்பாற். நோள் 3ெர்த்தி, 4௮022. 
5உவச்சே. 6உடைத்தோர். *7இயற்றெனச்சொன்னான். (௩௨௩௯) 

௩௨.,--இராவணன்தாளிற் சேனுபதிகள் விழந்துவணங்ததல். 

தூதர் கூறிடத் திசைதொறனுர் திசைதொறுக் தொடர்ந்தார் 
ஓத வேலையி னாயக செவரும்வச் அற்றார் 
போது தூலினர் வணங்கின ரிராவணன் பொலன்முள் 
மோது ”மோலியின் பேரொலி *வானினை 5முட்ட, 
(இ-ள்.) பெருச்கைச்கொண்ட கடல்போற்பரர்தசேனைக்குச் 

தலைவர்யாவரும்,--தூதர்(இராவணன்கட்டளையைச்) சொல்லவும் இக்கு 

கள்தோறுச் இச்குக்கள்தோறுக் தொடர்ச் துவர்தவராய் இராவணனு 
டைய அழகியதாள்களிலே மலர்களைத்அவி (யருச்சத்து)மோதுகன்ற 

சரீடத் தன் பேசொலியானது வானத்தைமுட்ட வணங்இஞார்; (எ-று.) 
வந்துற்றார்-உற்றுவந்தார். பி-ம்:--1தொடர்ச்த, 3மோலியர். பே 
ரெழில். 4விசும்பினை, விசும்பின்மேல்.5முடங்க, (௩௨௩.௪) 

௩௩.--இராவணன் வணங்கினவரை க்ஷேமம்விசாரித்தல. 

அனைய ரியாவரு மருகுசென் 1நடிமுறை வணங்கி 
வினய £மேவின ரினிதினங் கிருந்ததோர் வேலை 
3நினையு 4ல்வச7 வாகம் வ.ரவென “நிரம்பி 

மனையு மக்களும் வலியே யென்றனன் மறவோன். 
(இ-ள்.) அவர்கள்யாவரும் (இராவணனுடைய)௮ர௬ற் சென்று 

பாதங்களை முறையேவணங்கி வணக்சம்பொருர்தியவராய் அங்சே



கக்க கம்பராமாயணம் - யுத்த 

இனிதாக இருக்த்போது --வீரகுணத்தையுடையவனான இராவணன், 

(அவர்களைகோக்கி),--! நும்முடையவரவு நினைக்கின்ற கல்வரவாகுக? 

என்றுசொல்லி மனம்கிரம்பி, *((நும்முடைய) மனைவியரும் மக்களும் 

தி. மாகஇருக்ச்றார்களோ??என்று ஷேமம்விசாரித்தான்; (௪-று,)-- 

பி-ம்:--1அடியுற, அடிமுடி. 8மேனியோரினி தினங்கு, மேவினனருகி 

னங்கு, மேவினனருகுணங்கு, நினைய, நினையின். *4மன்னவர்முகந்தொ 

றும்விரும்பின. 5நிரப்பி, 6வலியரோ. (௩௨௩௮) 
௩௪,--சேனுதிபதீகளின் விடை, 

பெரிய 1திண்3புய னீயுளை தவவரம் பெரிதால் 

உரிய வேண்டிய பொருளெலா முடிப்பதற் கொன்றோ 
4இரியல் தேவரைக் கண்டனம் பகைபிறி தில்லை 
5அரிய தென்னெமக் கென்றன ரவன்கருத் தறிவார். : 

(இ-ள்.)] பெறிய வலிய புயம்படைத்த நீ உள்ளாய்: தவத்.தினாற் 

பெற்ற வரமோ பெரியது: உரியனவாய், வேண்டியனவான பொருள் 

களையெல்லாம் முடித்துக்கொள்வதற்கு அருமையானதோ? [எச்சாரி 
._ யத்தையும் எனளிதில்முடித்துக்கொள்ளலாமென்றபடி]: தேவர்களை 

நிலைகெட்டோடச் செய்தோம்: பகையோ வேறேயில்லை: எமக்கு 

அருமையான என்னஉள்ளது? என்றுகூறினார்கள்: (யாவரெனில்[)-- 
அர்தஇராவணனுடைய கருத்தையறிபவர்களான சேனோாஇபதிகள்$. 

(௪-று.)---அரியதென்? என்ற சொற்றொடர் - நீ எப்பணிசெய்யச் 

சொன்னாலும் அதனைச்செய்துமுடிப்போம் என்ற கருத்தினது: இவ் 
வாறு கூறியதுபற்றியே அவர்களை *கருத்ததிவார்? என்றது. பி-ம்:-- 

நின், 3புயமாயிசம், புயமுயர்க்துள, புயயாமுளம், என்றோ. 4இறிய. 

5அரிய, 6சமக்கு. (௩௨௩௯) 

௩௫,--சேனபதியர்வினவ, இராவணன் தன்சேய்தியை யவர்கட்த 
உரைத்தல். 

மாத சார்களு மைந்தரு 1நின்மரும் கிருந்தார் 
பேது ரூதவ ரில்லைகீ வருர்தினை பெரிதும் 
யாது காரண மருளென 3வனையவ ரிசைத்தார் 
தை காதலிற் 5பிறர்துள பரிசெலாச் *தெரித்தான். 
(இ-ள்.):உன்பக்கத்்திலிருக்த மாதரார்களும் மைந்தர்களும் என்ற 

வர்களில் கலக்கமுறாதவர்களில்லை: நீ மிகவும் வருர்தியுள்ளாய்: 
(இவ்வாநறுவரு5த) யாதுகாரணம்: சொல்லியருள்வாய்? என்று அவர் 

கள் கூறினார்கள்: (அதற்கு இராவணன்), சதையினிடத் துச்சாதலால் 

(தனக்குத்) தோன் றியுள்ள நிலைமையையெல்லசம் கூறினான்; (எ-று.)-- , 

பி-ம்:--1நுன்மருங்கிருக்தார், அருகிருந்தாரும், இனையவருரைத்தார். 

8புகுர்துளபொருளெலாம், புகுந்துளபரிசவன். 4செப்பும், தெரிர்தான். 

௩௭,--சேனுதிபதிகள் அதுகேட்டுச் சிரித்துக்கூறுதலை த்தேரிவிக்தம். 

கும்ப கன்னனொ டிர்திர சித்தையுங் குலத்தின் 
வெம்பு வெஞ்செனெத் தரச்கர் தங் குழுவையும் வென்ருர்



காண்டம் ௨௯. -படைக்காட்சிப்படலம் ௩௯௭ 

அம்பி னாற்*சிறு மனிதகே ஈன்றுகம் மாற்றல் 
நம்ப சேனையும் வானர மேயென கக்கார். 

(இ-ள்.) கும்பசன்னனுடனே இக்.இரூத்தையும் (வீரக்குலத்துப் 
- பிறந்த (மனம்) வெம்புகின்ற கொடுங்கோபத்தையுடைய அரக்கர்தங் 

கூட்டத்தையும் அம்புசொண்டு வென்றவர், -சஏிறியமானுடரோ? ஈம் 

வல்லமை ஈன்று! ஈம்பனே! (அவர்களுடைய)சேனையும் வானரமேயோ! 

என்று சொல்லிச் இரித்தார்; (௪-ு.)---பி-ம்:__1சில.ேச்சான்.(௩௨௪௧) 

௩௭.--இதுவும் அது. 

உலகைச் சேடன்ற !னுச்சிகின் றெடுக்கவேன் ரோரேரம் 
மலையை வேரொடும் வாங்கவன் றங்கையால் 5வாரி 
அலைகொள் வேலையைக் 4*குடி க்கவன் நழைத்தது மலரோடு 
இலைகள் கோதுமக் குரங்கின்மே லேவக்கொ லெம்மை, 

இதவும் அடுத்த கவியும் - ஒரு தொடர். 

(இ-ள்.) (£) எங்களை வரவழைச்த2,---இந்தஉலகத்தை ஆதி 
சேஷனுடைய உச்சியிலிருக்து அப்பாலெடுப்பதற்கன்று;. ஒப்பற்ற சப்த 

குலாசலங்களை அகங்கையால் வேரோடும் பறிப்பதற்சன்று; அலைகொ 

_ ண்டகடலைச் குடிப்பதற்கன்று;மலரோடு இலைகளைச்கோ இத் தின்இன்ற 
அர்தச்குரங்குப்படையின்மேல் (போர்செய்ய) விடுவதற்காகவோ? 

அரும்பெரும் காரியத்தைச் செய்வதற்கு எங்களை ஏவவேண்டுமே 
தீவிர, பொருமாறு அற்பக்குரங்குகளின்மேல் ஏவுவது தகுதியன்று 
என்றவாறு, வாரிவாங்குதல்-வேரோடும்பெயர்த்தெடுத்தல். இனி வாரி 
அலை - நீரலையுமாம்: வாரிக்குடிச்ச என்னவுமாம். பி- ம்:--1உச்சமேல். 
3ஒன்று. 3வால்இ, 4இறைக்க, இழைக்க, - (௩௨௪௨) 

௩௮.--பரிகசித்தவாக்கரைவிலக்கிப் புட்காத்தீவிற்தவாசனைன 
வன்னியேன்பவன் *அந்தமானுடரின் வலி யாது? என? விசாரித்தல். 

என்னக் 1கையெறிக் திடி3யுரு மேறென க்க 
மின்னும் 4வெள்ளெயிற் றரக்களை யங்கையால் விலக்கி 
வன்னி 5யென்பவன் 6புட்கரத் தீவுக்கு மன்னன் 
*அன்ன மானிடர் தம்வலி யாதென வறைர்தான். 

(இ-ள்.) என்றுசொல்லிக் கைகொட்டிப் பேரிடிபோல(ப் பேரொ 
லியுண்டாகுமாறு) இறித்த விளங்குகின்ற வெண்ணிறப்பற்களையுடைய 
அ.ரக்கர்களை, புட்க.ரத்தீவிற்குமன்னனான வன்னியென்பவன்,--(தன் 
னுடைய) அழகியகையினால்விலக்கி, *அக்தமானிடரின் வலி எப்படிப் 
பட்டது?? என்று கூறினான் [வினாவினான்]; (௪ - று,) 

ஈற்றடிக்கு அர்தமானிடரின்வலி எப்படிப்பட்ட! [மிகப்பெரி 

யத] என்றுகூறினான் என்றலும்ஒன் று. பி-ம்:--1கைம்மறித் த. 2உ௬ 
மாமென, உருவாமென, க்கு, 4வாள். 5என்றவன். 6புட்கலக், 
7அன்னமானுடரார்வலி, அன்னமானுடர்யாரவர், 8வலியரென் நறைச்
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தான், யாவதென்றறைக்தான். (அன்னதோர் ஈரர்வலியரென்றேயவர்ச் 
கறைர்சான்' என்று ஒருபி.ரதியில் சான்காமடி யுள்ளது. (௩௨௨௪௩) 

௩௯.--மாலியவான் பதில் கூறத்தோடங்துதல, 

மற்ற வாசகங் கேட்டலு மாலிய வான்வகந் து 

உற்ற தன்மையு மனித.ர தூற்றமு முடனாங் 
கொற்ற வானரத் தலைவர்தக் 1சுகைமையுங் கூறக் 
இற்றுங் 5கேட்டிரா லென்றவன் களத்துவான்*களர்ந்தான். 

(இ-ள்.) பின்பு அச்.த(வன்னியின்) வார் சதையைக்கேட்டவுடனே, 

மாலியவானென்பவன்,--(அப்போது)சிகழ்ச்துள்ள தன்மையையும் மணி 

தருடையவல்லமையையும் உடன்நிற்கன்ற வெற்றிபொருக்்தியவான 

சத்தலைவர்களின் குணத்தையும் கூறும்௨ல்லமையுடையோம் [சொல் 

வோம்]):கேளுங்கள் என்றுசொல்லி,௮வன் சொல்லுவதற்குமூண்டான்; 

(எ - று.)--:வச்து?என்பது சொல்விழுச்காடாக வந்தது; இணி, வகச்து- 

முன்வச்து என்று உரைப்பாருமுளர். பி-ம்:-1 தலைமையும், வலிமையும். 

கூறிச். 3கேட்டிரேயென்றவன், கேட்டிமேலென்றனன், சகேட்டிரே 

யென்றனன். 4*துணிக்தான்.. .. (௩௨௪௪) 

௪௦,--இதுழதல் ஒன்பதுகவிகள்-ஒநதே டர்: மாலியவான் 

ஸ்ரீராமனது வல்லமையைக் கூறுதலைத் தெரிவிக்தம். 

ஆழி யன்ன ரறிதி!ரன் றேகட எனைத்தும் 
ஊழிக் காலெனக் ?கடப்பவன் வாலியென் போனை 
ஏழு 8குன்றமு மெடுக்குறு மிடுக்கனை யிக்காள் 

பாழி மார்பகம் பிளர் தயிர் குடித்ததோர் பகழி. : 

(Q - or.) கடலைப்போன்று ப.ரம்;த நீங்கள், (ஒரு தினத்தில்கானே) 

எல்லாச்கடலையும் யுகாக்தகாலத்துச் சாற்றுப்போலக் கடப்பவனாகய 

வாலியென்போனை அறிவீரன்றோ? சப்தகுலாசலங்களையும் பெயர்த் 

தெடுக்கவல்ல வலிமைபைத்தஅவனை, இக்சாளில் (இராமனுடைய) 

ஒர்பகழியான ௮,--வலியமார்பினிடத்தைப் பிளர் துஉயிரைப் பருஇற்று; 

(எ-று.)--இச்செய்புள் அடுத்தசெய்யுளுக்குப்பின் ஒருபிரதியிலுள்ள ௮. 
பி-ம்:-1அன்றேழ், கடிப்பவன். 9குன்றையும், ்.. (௩௨௪௦௫) 

௯௧. பரிய தோளுடை 'விராதன்மா ரீசனும் பட்டார் 

கரிய மால்வரை கிகர்£க.ர தூடணர் கதிர்வேல் 

தரிசி ராவவர் திரைக்கட 9லனபெருஞ் சேனை 
ஒருவி லாலொரு நாழிகைப் *பொழுதினி னுலக்தார், 

(இ-ள்.) பருத்தசோள்களையுடைய விராதனும் மாரீசனும் இறச் 

தார் ; கரிய பெரிய மலையையொத்த கரன் தடணன் ஒளிபொருச் 

இியவேலையுடைய இரிரரா என்கின்ற அவர்கள் (தங்களுடைய) அலை 

பொருந்திய கடலையொத்த பெருஞ்சேனையோடு (இராமனுடைய) 

pC ral vera ஒருசாழிகைப்பொழு.தில் அழிக்தார்; (௪ - று.)--பி-ம்:-- 

1லீ ரமாரீசனும்பட்டான்.கரன்தூாடணன்.5எனும்,எனப்.*4பொழு தடை,
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போதிடை, சலபிரதிகளில் இச்செய்யுளின் முதலடி, கரன்காவதடியாக 
உள்ளது. ஒருபிரதியில் முதலடி. பரியதோளுடை வீரமாரீசனும்பட் 

டான்?என்ற பாடத்சோடு கான்சாம் அடியாகவுள்ள௮. . (௩௨௨௪௬) 

௪௨. இங்கு 1வச் துநீர் வினாயதெனெறிதிரைப் பரவை 
அங்கு கில் தோகிறி 3தறிந்தத மிலிரோ 
கங்கை *சூடி தன் கடுஞ்சிலை யொடி.த்தவக் காலம் 
உங்கள் வான்செவி 5புகுந்தில தோ?முழங் கோதை, 

(இ-ள்.) கீர் இங்குவச்து வினாவுவதுஏன்? அலைமோதுகின்றகடலை 

(ஆக்னேயாஸ் இரத்தினால் ௮அவ்விராமன் எரித்தபொழு.து நீரிருக்கும்) 
அ௮க்தஇடத்தும் வெசக் திலதோ? (அதனை நீங்கள்) சிறிதும் (சவணித் த) 

அறிச்ததும் இல்லீ ரோ?கங்கையை(ச்ச.ரசல்)சூடியவபெருமானுடைய 
வலிமைபொருக்திய (தையின்கன்னியாசுல்கமாக)வைத்தவில்லை;இசா 

மன்) ஒடித்த அர்தக்காலத்து உங்கள்பெருஞ்செவியில் முழங்கெயஓசை 
விழுந்த தில்லையோ? (௪-று.)--பி-ம்--1ந8ீர்வச்அு . 29வெர்ீதிலவோ. 3அறி 

ந்துமிலிசோ.4*சூடினன், 5கேட்டிலவோ. 0முழக்கோதை. (௩௨௨௪௪) 

௪௩. ஆயி ரம்பெரு வெள்ளமுண் டி.லங்கையி னளவில் 
1 தீயின் வெய்யபோ ரரக்காதஞ் சேனையச் சேனை 
போய $தந்தகன் புரம்புக 4கிறைந்தது போலாம் 
5ஏயு மும்மை6$நான் மார்பின ரெய்தவில் லிரண்டால். 

(இ-ள்.) இலங்கையின்எல்லையில் தீப்போன்ற கொடிய போச.ரச்க 
ரின் சேனை ஆயிரம்பெருவெள்ளமுண்டு: அப்படிப்பெருக்தகொகையா 

யுள்ள் சேனையான2,--முப்புரிநூாலைப் பொருச்திய மார்பையுடைய 

அர்தராமலஃஷ்மணர் அம்புதொடுத்துவிட்ட இரண்டுவிற்களால்யமபுரத் 

தில் உட்புகச்சென்றுகிறைரந்ததுபோலும்; (௪ - று.)--பி-ம்:--12இய, 

3சேனையைச்சேனை, சேனையுஞ்சேரப். 3அந்தகபுரம். 4நின்றது. 5ஏய. 
6நூறம்மவர்து, நூன்மார்பர்வர். த, நூன்மனிதமசே. (௩௨௨௪௮) 

௪௪. கொற்ற வெஞ்சலைக் 1கும்பகன் னனுதுங்கள் கோமான் 
பெற்ற மக்களும் 5பிரகத்தன் “முதலிய பிறரும் 
மற்றை வீரரு மிக்திர ௪ித்தொடு மடிந்தார் 
இற்றை நாள்வசை யானுமற் 5றிவருமேயிருந்தோம். 

(இ-ள்.)வெற்றிபொருச்திய கொடியவில்லையுடைய கும்பகன்னனும் 

உங்கள2௮ரசனாகிய இராவணன்பெற்ற(அதிகாயன்முதலிய)மக்களும் 

பிரகத்தன்முதலியபிறரும், மற்றுள்ளவீரரும் இச் இரசித்துடன் மடிக் 

தார்கள்: இன்றுவரையிலும் யானும் இவருமே யிருக்தோம்; (எ-று.) 

மற்று-வினைமாற்று, இக்இரசத்தும் புதல்வனேயாயினும் அவனைத் 
தனியே யெடுத்தூச்கூறியதூ சிறப்புப்பற்றி. இங்கனய்கூறுவதனை 
வடநூலார் கோபவர்த்தகியாயம் என்பர், நவ்கள்கோமான் பெற்ற 

மக்களென்பது - கும்பகர்ணனுடைய மச்களைக் குறிக்குமெனச் கொள்
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வாருமுளர். பி-ம்:--1கும்பகர்ணன்னுங்கள். மைச்தரும், 3பி.துச் 
களும். 4மு.தலினர்.இவனும், அவனும், (௩௨௨௪௯) 

௪௫. மூலத் தானையென் றுண்டது மும்மைநூ றமைந்த 

கூலச் சேனையின் வெள்ளமற் 8றதற்கின்று குறித்த 
காலச் செய்கையா 4னீர்வக்து ளீரினித் தக்க 
Fos சேனையுஞ் சேனையின் செய்கையுர் தெரிக்கல். 

(இ-ள்.) மூலச்சேனையென்று ஒன்றுஉண்டு: , ௮து மூன்றுநூற 
மைந்த தொகுதியான சேனையின்வெள்ளம்: அதற்கு இன்று (போர் 

செய்யுமாறு) குறிக்கப்பட்டது: காலத்தன்மையால் நீர் வர்துளீர்: 

இனித்தகுதியானவீரவொழுக்கமுள்ள (மாற்றார்) சேனையையும் அதன் 

சேய்கையையும் தெரிவிப்பின்,--(எ - று.)--:ஏயது?? என அடுத்த 
கவியோடு தொடரும். 

QaCs தஞ்சேனாசமுத்திரங்களோடு வந்துள்ளவர் தவிர, மூல 

பலம் வேறே மும்மைநூறமைக்த சேனையுமுண்டுஎன்று கொள்க இவ 
ரும் மூலச்சேனைகளிற்சேர்ரக்தவபேயெனச் கொள்ளாது துணைப்படை 

யாக வந்தவர்கள் வேற்றிடத்தினின்று வர்துள்ளயெனச்கொள்வாரு 

முளர்.--பி-ம்:3சானையை.”சேனையிவ் 53இதற்கு.4நீர்வர் திலீரெனத்தச்ச, 
நீர்வச்திலிரேலக்சகழலோர், நீர்வச்இராயினக்கழலோர். 5செய்சையுவ் ட 

சவிப்பெருஞ்சேனையுர், செய்கையைச்சேனையின் செய்கையும், செய் 
கையுஞ் சேனையின்செய்கையுச் , (௩௨௫௦) 

௪௬. ஒருகு ரங்குவந் திலங்கையை 1மலங்கெரி யூட்டி த் 
திருகு வெஞ்சினத் தக்கனை கிலத்தொடுர் தேய்த்துப் 
பொருது தூதுசைத் தேகய தரக்கியர் புலம்பக் 
கருது சேனை யாங்கடலுமாக் கடலையும் கடக்து. 

(இ-ள்.) ஒருகுரங்குவர்து இலங்கையை சலங்குதற்குச்சா. ரண 

மான தீயைமூட்டி,--அ௮.ரச்சியர் புலம்பும்படி, மாறுபடுன்றகொடுஞ் 
செசத்தையுடைய அ௮க்கனை [அட்சகுமாரனை ] நிலத்தோடு தேய்த்துப் 

பொருது மதிச்கத்தகுர்த சேனையாகியகடலையும் சொன்றுதூதுரைத் 

அப் பெரியகடலையுங்கடந்து போய்விட்ட; (௪- று.)_-பி-ம்:-- 
£மலச்கெரி, 3சேனையுங், சேனைமாச். கொன்றுமாக், கடலையும். 0 

௪௭. கண்டி லீர்/கொலாங் கடலினை மலை”கொண்டு கட்டி. 
மண்டு போர்“செய 4*வானர சியற்றிய மார்க்கம் 
உண்டு வெள்ளமோ ரெழுபது மருந்சொரு நொடியிற் 
கொண்டு வந்தது மேருவிற் கப்புறங் குதித்து. 

(Q- or.) கடலை மலைகொண்டு கட்டி நெருங்கப்போரைச் செய் 
யுமாறு வானரர் கடலிலியற்றிய சேதுவைச் சண்டிலிரோ? (எதிரிகள் 
பச்சத்து) எழுபதுவெள்ளஞ்சேனையுள்ள து: (ஒருவானரம்) மேருவிற்கு 
அப்புறம்குதித்து ஒருகொடியில் மருந்துமலையைக் கொணர்ந்தது; 
(௪-று.)--இப்பாட்டின்போச்சால்,ஒருகிமிஷத்இற் ரூவிச்சென்று மேரு



ழ்் 
காண்டம் ௨௯.--படைக்காட்சிப்படலம் #05 

விற்குஅப்பால் மருர் துமலையைச்கொணர்ச்துவர்த வானரத்தைப் 

போலவே பெருச்திறல்படைத்த எழுபதுவெள்ளம் வானரமுண்டுஎன் 
பு, பெறப்படும், பி-ம்.--1சொலோ,. கொடு, 9செய்த. 4வானரம். () 

௪௮. இதவி யற்கையோர் சீதையென் 1நிருந்தவத் தியைச்தாள் 
பொதுவி யற்கைதர் கற்புடைப் பத்தினி பொருட்டால் 
விதி2வி ளை த்ததவ் வில்லியர் வெல்கநீர் வெல்க 
முதுமொ ழிப்பதஞ் சொல்லின னென்றுரைமுடி த்தான். 

(இ-ள்.) இப்போழெழுக்த இயல்பு,--€தையென்று மிச்சதவத்து 

இயைர்தவளான பெொதுவியற்கைதர்ர்ச (வேறொருவர்ச்சல்லாது 

தனச்சேசிறப்பியல்பாசஅமைச்த] கற்பையுடைய ஒரு பத்தினியின் 

பொருட்டால் விதி விளைத்சது: அவ்வில்லியரே வெல்க: நீரே வெல்க$ 

பழமையானமொரழிகளால் [கிழப்பேச்சாக ] நிச ழ்ச்சியைச்சொல்லவினே 

னென்று பேச்சைமுடித்தான், (மாலியவான்); (௪-று.)--பி-ம்:1இருச் 

தவத்தூயாள். 8விளைத்தவா. *மொழிப்பவன்: - (௩௨௫௨௩) 

௪௯.-- இத்தனைநாள் நீ போராமைகதக் காரணம் என்??என,கதுங்குடன் 

பொந்தலதகாதேன்றிநந்தேனென்று இராவணன் கூறுதல், 

வன்னி மன்னனை நோக்கிரீ 1யிவரெலா மடிய 
என்ன கோரண மிகல்செயா திருந்ததென் றிசைத்தான் 
புன்மை 3நோக்கெ 4னாணினாற் பொருதிலே னென்றான் 

6அன்ன தேலினி யமையுமெகங் *கடனஃ தென்றான். 

(இ-ள்.) வன்னியென்றஅவன்,-(அ.ரக்கர்) மன்னனானஇராவணனை 

கோச்இ,ரீ இவரெல்லாம்மடியவும் போர்செய்யாதிருச்தது என்ன கார 

ணம்?? என்றுவினாவினான்: (கு.ரங்குச்சேனையின்) இழிவைகோச்சன 

வனாய்வெட்சகத் இனாற்போர்செய்யா திருர்தேனென்றான்,(இ.ராவணன்): 

அவ்வாருயின், இனி, எமஅகடமையாக அப்போர்செய்தல் அமையும் 

என்றான், (வன்னி); (௪ - 2.) —19 - ம்:-1அவரெல்லாம்.3சோரணத்து: 

8சோச்னொன்,சண்டியாம். 4சாணினன், சாணினேன்.5பொருச் திலேன், 
பொருகலன்,பொருதிலம். 8அன்னசே."சடமையவென்றான், கடமையு 

மென்றான், கடமையஃதன்றோ, கடமையதென்றான். (௩௨௫௫) 

௫௦.--௫£ரண்டுகவிகள் - மாலியவான் சோற்படி சமாதானத்திற்கு இது 

காலமன்றுளன வன்னி கூறுதலைத் தேரிவித்தம், ் 

மூது ர்க்க விம் முதுமகன் கூறிய முயற்சி ் 

சீதை யென்பவ டனைகிட்டிம் மனிதரைச் சேர்தல் 
ஆதி யின்றலை செய்தக்க தினிச்செய 4லிமிவால் 

காத 5லிந்திர சததையா 0மியாண்டினிக் "காண்டும். 

மூன்றுசவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) பழஞ்செய்தியையுணர்ச் இக். தமுதியமகன்[ மாலியவான் ] 

கூறியமுயற்சி, சசையென்பவளைவிட்டுஇம்மனிதசைச்சேர்ச் திடலாகும்: 

(அத),மு.சலிற் செய்யத்தச்ச து:இனிச்செய்வது இழிவைத்தருவதாம்: 

அன்பிற்குஉரிய இக்திரரத்தை யாம்' இனி எங்கேகாண்போம்? 

உ 81 ௪



௫0௨ ் கம்பராமாயணம் 

மாலியவான்*€தையைவிட்டிட்டு இந்தமனிதரைச்சேர்தல்தக்க த? 

என்று இங்கு வெளிப்படையாகச் கூறாவிடினும் இராமாதியரின் இிறத் | 

தைச் சொல்லும் முறைமையிலிருக்து மாலியவான் கருத்தத் தொனிப் 
பத கொண்டு, தையைக்கொடுத்து இராமனைச்சேர்தல் தக்கதென்று 

மாலியவான் கூறியதாக வன்னி கூறினானென்க. பி-ம்:-1இம். திருத் 
தல். 3செயத்தக்கது. 4அழிவால். 5இச்இரரத்தையும். 6மாய்வித்தல். 

7சண்டும், காண்மே, (௩௨௫௫) 

Cs. விட்ட மாபினு மாதினை வெஞ்சமம் விரும்பிப் 
பட்ட வீரரைப் பெறுகிலம் பெறுவது 3பழிப்பால் 

(ட்டி மற்றவர் 3குலத்தொடு மூடி.க்குவ தல்லாற் 
கட்ட மத்தொழில் செரு தொழி லினிச்செயுங் கடமை. 

(இ-ள்.) மாதினை விட்டிட்டோமானாலும், சொடியபோரில் விரும்பி 
இறச்தவீரர்களை (இனிப்) பெறமாட்டேோம்: (ஆகவே, சாம்) பெறுவ sg 

பழியேயாம்: சிரமமெடுத்துச்கொண்டு மாற்றவரைக்குலத்தோடுமுடிப் 

பதுசெய்யக்சச்சதல்லாமல், ௮ச்சமாதானத்தொழில் சஷ்டமான.து:: 

[செய்யத்தசாத.த] _ இனிச்செய்யவேண்டியகடமை சருத்தொழிலே; 

(எ-.று.)---பி - ம்:--1விட்டமா இனைமீயினும், விட்டமாதரைவீயினும், 

லிட்டம்மா தினையாயினும். 3பேழியால், 3குலத்தையும். 4கட்டமைத் 

தொழில்செருத், கட்டமாத்தொழிலினிச். 5தொழில்செருச் செயும், () * 

௫௨.--அரக்கர் இராவணனிடம் தாம்மாற்றரைவேன்றுவநவதாச்சேறல; 

என்நெழுர் சன னிராக்கத £ரிருக்க நீயாமே 
சென்றுமற்றவர் சில்லுடற் “*குரு2நீர் தேக்கி 
வென்று 6மீளுதும் வெள்குது மேன்மிட லில்லாப் 
புன்றொ மிற்குல மாதுமென் ௮ுசைத்தனர் போனார். 
(இ-ள்.) என்றுசொல்லி(வன்னியென்பவன்)எழுச்தான்:(அவனுட 

னிருக்த) இராக்கதர் “நீ (இங்குச்தானே)இருப்பாய்:சாமே போய் அத்த 
மானிடரின் சிறியஉடலின் இரத்தத்தைக் குடித்து வென்று மீள்வோம்: 

பின்வாங்குவோமேயானால், வலிமையற்ற புல்லியதொழிலையுடைய 
குலத்திற்பிறக்தவராவோம்? என்றுசொல்லிப்போகலானார்; (௪-று.) 

வெவ்வேறிடத்திருக்து இராக்கதசேனைகளைத், தலைவரோடு வர 

வழைச்ச விவரம் ஸ்ரீவான்மீகத்.தில் இல்லை.பி-ம்:--1எழுச்சனர். இரு 

த்.இ. *9ல்லுடைக், க்குருஇியுர். கொன்று.£மீள்கு அம். "வெள்குவசன் 
“மிடலில்லா, வெகுள்வதென் கொற்றவவென்ருர். 8இன்றினியென்ற 

வர்புகன்றார், இன்றிரியென்றனர்போனார். ‘Oar ok om gd Qa do 

குவதென்மிடலில்லா 4, புன்றொழிற்குலமொன்றவேயென்றனர்புசன் 

றார்? என்று பின்னிரண்டடிகள் ஒருபிர தியில், (௩௨௫௭௪) 

* படைக்காட்சிப்படலம் முற்றிற்று. ் 

  

  

* மூலபெலவரவுகாண்படலம்முற்றும் என் ௮ம், மூலபலஞ்சேனை 

சாண்படலம் முற்றும் என்றும் ஏட்டுப்பிரதிகளிற்காணப்படுகின்றன.



௩௦ -- அவது குூல்பலவ்தைப்படலம். 

மூலபலத்தை ஸ்ரீராமன் வதஞ்செய்சதைகச் கூறும் படலமென்பது, 

பொருள். (பலம் - சேனை; சேனைகள்-காட்டுப்படை, காட்டுப்படை, 

துணைப்படை, பகைப்படை, மூலப்படை, கூலிப்படை என்று அறு 

வகைப்படும்: இவற்றுள் மூலப்படையாவது - தொன்றுதொட்டுவருஞ் 

சேனை.) 

அ.ரக்கர்கூறியதுகேட்டு இராவணன், :கான் வானரச்சேனையை 

உயிருண்கின்றேன்: நீயிர் இராமலட்சுமணரை வதியுங்கள்? என்ன, 

அவர்கள் தம்தமது வாசனங்களின்மீது ஏறிப்போய்த் தல்கள் சேனை 

புடன்சேர்ச்தார்கள்: இராவணன் அந்தச்சேனைகளுக்கு முன்னே 

தனது மூலபலத்தை அனுப்புமாறு கட்டளையிட்டு, தான் தேரிலேறிப் 

புறப்பட்டு யாவரும் ௮ஞ்சிெடுங்கும்படி வானரசேனைகளின் மீது சென் 

ரன். அப்போது வள்ளுவர் யானைமீது மூரசுஅறைவித்துத் தெரி 

விச்சஇராவணனுடைய மூலபலங்கள் பத்துத்திக்லும் நிறைந்து 
இிரண்டன. எம்கும்௮ரக்சச்சேனையாகவே யிருந்ததுகண்டு தேவர்கள் 

கடுகடுங்கிச் சிவபிரானிடம் முறையிட, ௮ப்பிசான் இவர்களையெல்லாம் 
ஸ்ரீராமமூர்த்தி சங்கரிப்பார்: அஞ்சற்க?எனச் சமாதானப்படுத் இனன். 

இது இங்கனமாக, வானரர்கள் அச்சேனைத்இரளைக் கண்டு அஞ்சிச் 

ததெறியோடலாயினர்: ௬க்ரீவன் அங்கதன் அதுமான் என்ற இவர் 
கள்தாம் அப்போது ஒடாதவர்கள். அப்போது ஸ்ரீராமன் விபீஷணனை 

வினவி அச்சேனைகளின் வரலாற்றையநிச்தபின், ௮ஞ்சியோடின 
வானரர்களையழைக்குமாறு பணிக்க, அங்கதன் ஐஓடினவர்களை யழைக் 

சவும் வான ரத்தலைவர்கள் தமது அ௮ச்சத்தைத்தெரிவித்து நிற்க, அவ் 
வங்கதன் சாம்பவானைகோகூ, யாவருக்கும் அறிவையுணர்த்துகிற நீர் : 

இப்படி. அஞ்சியோடலாமோ?? என்று பலபடி. யெடுத்துச்கூறவே, 
சாம்பவான் எப்படிப்பட்டவரையும் அஞ்சிெடுங்கச்செய்யும் எதிரி 

களின் பலபராச்இ.ரமங்களை எடுத்துக்கூறி சாணிநிற்க, அங்க தகுமா 

சன் *சம்மால் இச்சேனைகட்குமுன் செய்யலாவத ஒன்றுமில்லை: ஸ்ரீராம 

னைச் சார்ச்கிருப்போம்: வந்தது வரட்டும்?என்று கூறித் திருப்ப,ஜாம்ப 

வானுடனே வானசர்களும் இரும்பிவச் துசேர்ர்சனர். அப்போது ஸ்ரீரா 
மன் வானரசேனையைப்பாதுகாச்குமாறு இலட்சுமணனுக்குச் கட்டளை 
யிட்டு, சுச்ரீவன்முதலானோசை. அன்னானுக்குத் துணைவலிமையாக 

வைத்திட்டுத் தாம் தனியே போர்க்குச்செல்ல, அவ்வேளையில் ௮௫ 
மான் தன்தோளின்மீது ஏறிச்சொண்டாவது அல்லது தான் அரு 

- இருந்து குற்றேவல்புரியஉடன்பட்டாவது பொருமாறு வேண்ட, 

அவனையும் இலட்சுமணனுக்கே துணைபுரியும்படிபணித்துத் தான் தனி 
யே சென்று ஓய்ச்சலொழிவின்றிச் சாரியைஇரிக்து மாற்றார்சேனையை 
மருட்டி அம்புமழைகளைப்பொழிர்து முன்னணிச்சேனைகளையெல்லாச் 
தொலைத்தனன்,



௪௦௫- கம்பராமாயணம் ்... “யுத்த 

அதுகண்ட ராட்சசசேனாபதி வன்னியென்பவன் *ஒருவனையெகிர் 
க்க காம் இத்தனைபேரிருக்தும் முடியாமல் மயங்குவதா?காம் ஒருமித்து 

மேல்விழுக்தாலும் ௮வ்விராமனை ஒன்றுஞ்செய்யாமற் செய்திடலாமே? 

என்றுசொல்ல,௮ப்போது ஏழுவெள்ளம்சேனை கள் ஒருங்கே இராமனை 

வளைக்துகொண்டுபடைக்கலங்களைப்பொழிய, இராமன் எல்லாவற்றை . 

யும் ஒழித்துச் சன்னபின்னப்படுத்தியபின் மேன்மேலும் வந்து 

பொருசக்தியும் அப்பிரானால் நாறுவெள்ளஞ்சேனை கொருங்கவிட, அப் 
பால் பதினாயிரங்கோடிசேனை த தலைவர் ஸ்ரீராமனை மூட்டி வெகுகடுமை 

யாகப்பொரலானார்கள்.௮ப்போது தேவர்சளும் அஞ்ச சவபிரான் சமா 

தானப்படுத்கினன். இராமபிரான் பெருவிசைகொண்டு பொருது 

அவ்வீரரையும் வீழ்த்தி எஞ்னெவர்களை ஓடிப்போகாதவாறு சரச் 

கூடம்கட்டித்தடுத்துப்பொ.ர,யாவும் அஞ்சிசடுங்கி;அப்போதுவன்னி 
யென்பவன் சைரியங்கூறி யாவரையும் ஒன்றுசேர்த்துச் கடுமையாகப் 

பொருதனன். ஸ்ரீராமன் காந்தர்வாஸ்இரம் விடுக்க, இராவணன் மூல 
பலம் பெரும்பாலும் ஒழிய (வெவ்வேறிடங்களிலிருக்த அரக்கர் இரண் 

டுபொரலாயினர்: ஸ்ரீராமன் சாரிகைசுற்றிப்பொருகின்ற விசையி 
னால் அப்போரில் அவர்கட்கு ' எங்கும் இராமனாகவேதோன்நிற்று: 

அன்றியும், தம்மவே இராமனாகத்தோற்றினபடியால் சம்மவசைச் ) 

தாமே வஇப்பவரு மாயினர். இராமனுடைய கோதண்டத்திற் கட்டிய 
சண்டை கணகணவென்று ஒலித்தது, சவபெருமானும்பிதாமகக்கட 

வுளும் ௮வ்விராமபிரானுடைய வில்லினின்று வெளிவரும் ௮ம்புகளைச் 
கணக்குடுவோமென்றுபார்த்து முடியாமல் திகைத்து, இராமனது இற 

வில் வியப்புக்கொண்டனர். 

ஸ்ரீராமனுக்குமுன்னிருக்த பலகோடி இராட்சதவீரர் மாண்டது 

கண்டு எஞ்சிகின்றவர் தெய்வப்படைகளைவீடுத்து வெல்வோமென்று 
கருதி சாராயணாஸ் இரம்முதலியபல ௮ஸ்.இரங்களை விடுச்ச,ஸ்ரீசாமனும் 

அச்தந்த அஸ். இிரங்களினாலே அவற்றை யொழித்து, தாம் தனியே 

அவர்கள்மீது தெய்வப்படைகளைவிடுப்பின் உலகுக்குக் சேடுஉண்டா 
மென்று கடுமையான கணைகளினாலேயே அந்த அரச்கச்சேனை 

முழுமையையும் ஒழித்தான். ஆயிரம்யானையும் பதினாயிரந்தேரும் ஒரு 

கோ குதிரையும் ஆயிரஞ்சேனாபதிகளும் இறந்தால் ஸ்ரீராமனுடைய 
வில் ஒருதரம் கணீரெனவொலிக்கும்: ௮க்தமணி ஏழரை நாழிகை 

யோயாதுஒலித்ததென்றால், இறந்தவரின்தொகையை எவ்வாறு சணக் 
இடுவது? இவ்வாறுஅரச்கர்ஒழியவே பூமிபா.ரம்நீல் இற்று, j 

இவ்வண்ணம் மூல்பலஅ.ரக்கரையெல்லாம்ஒழித் தபின்பு, முனிவர் 

முதலியோர்மகழத்தேவர்கள் பூமாரிபொழியப் பொருத இளைப்புத்திர் 
ச்துஸ்ரீராமன் ௮அப்போர்க்களத்தைவிட்டு இளை யபெருமாளோடு இராவ 

ணன் பொருகின்ற இரணகளத்தைகோக்இச் சென்றானென்பது,இக்தப் 
படலத்துக் கூறும் பொருளாகும்,



காண்டம் : ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௦௫ 

க.--படோகத்தொோடங்கயசேனாதிபதிகட்த இராவணன் 

இராமலட்சுமணரைக& கோலலுமாறு கட்டளையிடுதல். 

வான ரப்பெருஞ் சேனையை யானொரு வழிசென்று 
1ஊன றக்குறைத் துயிருண்ப னீயிர்போ யொருங்கே 
ஆன 3மற்றல ரிருவரைக் கோறிரென் 9றறைந்தான் 

... தான வப்பெருங் *கரிகளை ?வாட்கொண்டு தடிந்தான். 

(இ-ள்.) அசுரராகய பெரிய யானைகளை வாள்சொண்டு வெட் 

டினவனுகிய இராவணன்,--(சேனாபதிகளைநோக்கி), (யான் ஒருபுற 
மாகப்போய் வானரப்பெருஞ்சேனையை உடலறும்படிவெட்டி, உயிருண் 
பேன்:நீயிர் ஒருசேரச்சென்று,(எ திரிகளாகப்)பொருச் இியஅஈ் இ. ரண்டு 
வீரர்களைக் கொல்லுமின்?என்று கூறினான்; (எ-ு.)---பி-ம்:---1 ஊனு ற. 
அப்பெயர், 3அமைத்தான், அமைந்தான். 4இறிகளை, இளைகளை. 5வாள் 

கொடு, வேரொ டுக். (௩௨௫௮) 

௨.--இராவணன் ழலபலத்தை ழற்படச்சேல்ல ஏவுமாறு பணித்தல். 

aera ரைத்தலு மெழுக்துதம் மிரத£மே லேறிக் 
கனை3தி ரைக்கடற் சேனையைக் கலந்தது காணா 
வினைய மற்றலை மூலமாத் தானையை விரைவோடு 
&இனையர் முற்செல 5வேவுகென் நிராவண ஸனிசைக்தான். 
(இ-ள்.)என்று(இராவணன்) சொன்னவுடனே, (அச்சேனாப இகள்) 

எழுந்து தம்முடைய இரசத்தின்மீதுஏறி, ஒலிச்சன்றஅலையைச் 
கொண்ட கடல்போற்பரச்த சேனையைச் சேர்க்தசைச்கண்டு,:(வேறு) 

செயலில்லை: பெரியமூலபலத்தை விரைவாகஇவர்க்கு முற்செல்லுமாறு 

ஏவுக? என்று இராவணன் கூறினான்;(௪-று.)--அவ்வ.ரக்கர்சேனையோடு 
தன்வசத்திருர்தீ மூலச்சேனையைச்செல்லவிடுமாறு இராவணன்பணித் 

தனனென்க. பி-ம்:-..-.1தம்மூர்தி, போயேறிச், 8கடற்பெருஞ், கடி. 

பெருஞ். 4இனைய, 5ஏகென. ... (௩௨௫௯) 
௩..---இராவணன் வானாசேனையின்மீது போர்க்தஎழதல. 

1ஏவி யப் பெருந் தானையைச் தானும் 3வேட் டெழுர்தான் 
தேவர் மெய்ப் 4புகழ் தேய்த்தவன் சில்லியர் தகேர்மேற் 
காவன் மூவகை யுலகமு புூனிவருங் கலங்கப் 
பூவை ?வண்ணத்தன் சேனைமே லொரு புறம் போனான். 
(இ-ள்.) தேவர்களஞுடைய உண்மையான புகழை யழிச் தவனாகய 

இசாவணன்,--அ௮ச்தமூலபலத்தை ஏவி, சானும் (போரில்) விருப்பங் 
கொண்டுஎழுந்தவனாய்,காவலிலுள்ள மூவகையுலகமும் முணிவருவ் கல 
ங்குமாறு,சல்லியைச்கொண்ட தேரின்மேல்(ஏறி),பூவைவண்ணச்சனான 

இசாமபிரானுடையசேனைமேல் ஒருபுறஞ் சென்றான்; (எ-று.)--பூவை 

வண்ணன் - காயாம்பூப்போன்ற சிறமுள்ள இருமால்: இங்கே, இராம 

பிரான். பி-ம்:-.-1 ஏவிய, ?பெருஞ்சேனைமேல், பெருஞ்சேனையை, 
3விட்டெழுச்தான்,4புகழதுய்த்தவன், புகழ்செயிர்த்தவன். 5வண்ணன் 

Der, 6இறம், ் (௨௨௬௦)



௪௦௬ கம்பராமாய்ணம் ் யுத்த 

௪.--வள்ளுவர்ழாசறைய ழலபலல் எங்தம் நேநங்குதல. 

எழுக சேனையென் றி1/பானைமேல் மணிமுர ?செற்றி 
வழுவில் வள்ளுவர் துறை *தொறும் விளித்தலும் வல்லைக் 
*குழுவி யிண்டிய சென்பராற் குவலய முழுஅர் 
தழுவி விண்ணையும் திசையையுக் தடவு5$மத் தானை, 

(இ-ள்.) குற்றமற்ற வள்ளுவர், சேனையெழுக”என்௮ு யானைமீது 

அழூயெமுரசச்தை அடிப்பித்து உரியஇடல்களிலெல்லாம் கூவிச் சொல் 

லுதலும் விரைவாக வானத்திலும் இக்குக்களிலும் பரவியிருந்த அர் 

தச்சேனை, பூமிமுழுவதும் இரள்திரளாகி நெருங்கியது; (௪- து.)--- 

இசாவணன் ஏ.வியபடியே வள்ளுவர் தெரிவிக்க, அவ்விராவணனுடைய 

மூலபலம் எங்கும் நிறைச்க தென்ச. என்பர், ஆல் - அசைகள். 19-1 :--- 

1யாரனைமேலணி. 3அறை. 4குழுவினீடியத, குழுவுமீண்டி௰த, குழுவினீ 

ண்டியது, மாத். 9எற்றிஎன்றும்படிக்கலாம். (௩௨௬௧) 

௫.-- தீரண்டசேனையின் வருணனை. 

அடங்கும் வேலைக எண்டத்தி 1னகத்தகன் மலையும் 
அடங்கு மன்னுயி 9ரனைத் துமவ் வரைப்பிடை “யவைபோல் 

அடங்கு மேமற்றப் பெரும்படை 0யரக்கர்.த மியாக்கை 
அடங்கு மாயவன் குறளுருத் *தன்மையி னல்லால், 
(இ-ள்.) (தன்னிடத். த) அடல்கிய கடல்களையுடைய அ௮ண்டத்தி 

னுள்ளே அசன்ற மலைகளும் நிலைபெற்றஉயிர்களெல்லாமும் அடங்க 
நிற்கும்: அவைபோல், (மிகவும்பரக்திருக்த) அர்சப்பெரும்படையேச் 

Bu அரச்கரின் உடல்கள் சற்றெல்லையையுடைய இலங்கைக்குள் 

(தன்னுள் உலகமூன்றும்) அடங்குதற்குக்சாரணமான மாயவனுடைய 

வாமனத்திருவுருவத்தின் தன்மையில் (அடங்கியிருக்தவே) அல்லாமல் : 
அடங்குமோ? (எ-று.)--- 

பெரிய அண்டத்தில் இருக்கத்தக்ககடல் மலை: உயிர்கள் எல்லாம் 

வாமனத்திருவுருவங்கொண்ட தஇருமாலின்-வயிற்றில் அடவ்இயிருக்தது 

போல, மிக்கபெருந்தொகுதியான மூலத்தானை அவ்விலங்கையினுள் 
அடங்கியிருச்ததென்கு:; உவமையணி. பி-ம்:--.1அகசத்தனமலைகள். 

முன், அனைத்தையும் அனைத்துமால், 4அவர்போல், அவையோய், 

மற்றைப், 8இரும்படை, *தன்மையாலல்லால், , தன்மையினவரால். 

நான்காமடி 4*அடல்குமாய்வதற் குற்றொருதன்மையவல்லால்? என்று 

ஒருபி.ர தி. (௩௨௨௬௨) 

௬.--இதுழதல் ஏழகவிகள் - ஒருதே௩டர்: சேனையின் வீரரின் 
தன்மையைக் கூறும். 

அறத்தைச் தின்றருங் கருணையைப் பருவே றமைந்த 
மறத்தைப் பூண்டுவெம் பாவத்தை மணம்புணர் மணாளர் 

paws காரன்ன நெஞ்சினர் *கெருப்புக்கு நெருப்பாய்ப் 
புறத்துப் பொங்கிய பங்கியர் காலனும் புகழ்வார்... 

ர்



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௦௭ 

(இ-ள்.) (அர்.சமூலபலத்திலுள்ளசேனைகீரர்),--அறத்தை வாயிற் 

போகட்டுச்கொண்டு அரிய கருணையைச் குடித்துவிட்டு (அற)த்திற்கு 

மாறாக அமைந்த மறத்தை மேற்கொண்டு கொடியபாவத்தைச் கட்டிச் 

கொள்ஏன்ற மணவாளப்பிள்ளைகளும், நிறத் தனால். மேசத்தையொத்த 
[கரிய] கெஞ்சையுடையவர்களும், ! கெருப்புச்குகெருப்புப்போன்று 
[சடுஞ்£ற்றங்கொண்டு] (அம்மனத்திலுள்ளகெருப்புப்) புறத் தப்பொல் 
இனொாற் போன்ற [செம்பட்ட]மயிரையுடையவர்களும், காலனும்சொண் 
டாடத்தச்சகவருமாவர்; (௪ - று.)--தன்னினும் கொலைச்தொழிவில் 
முச்து.றுதலால், காலனும் இவ்வீரரைப் yspa Gerars. 19-:—- 
1நிறத்துக்காரெனும், நிறத்திற்காரென்ற, கெருப்பிற்குகெருப்பாப், 
3புறத்திற், 4 போகிய. (௩௨௬௩) 

௭, நீண்ட தோள்களால் வேலையைப் புறஞ்செல நீக்க 
வேண்டு மீனொடு மகரங்கள் வாயிட்டு விழுங்கத் 
தோண்டு வாரு மேற்றினைச் செவிதொறுந் தாச்ஓஇ 
மூண்ட 4வான்மழையுரித்துடுத்6 துலாவரு மூர்க்கர், 
(இ-ள்.) (அவ்வீரர்), நீண்டகைகளால் கடலினீரைப்புறத்சே 

செல்லநீக்கசி வேண்டிய மீனுடனே மகரங்களை(த் தம்) வாயிலேயிட்டு 
) விழுங்க, மேகத்தினா லுண்டாக்கப்படுகன் றபேரிடியைச் காதுகளுக்கு 

- ௮ணிகலமாகஅணிக்து, வானத்துமூண்ட மழைகளையுரித்து உடுத்துக் 
சொண்டு உலாவுன்றகெொடுமைக்குணமுள்ளவர்; (ஏ-று.) 

வீ.ரரின்கொடுமையை விளச்சவந்த தொடர்புயரீவுநவிற்சியணி. 
புறஞ்செலநீக்குசல் - ஒதுக்குதல்: வாரியிறைத்துவிடுதலெனச்கூறி 
னாருமுளர். வான்மதாண்டுதல் - வானச்தினாலுண்டாக்கப்படுதல், 2% 
மேறு - பேரிடிதோன்றுவதற்குச்சாரணமான பெருமின்னல். பி-ம்:_- 
'3தாள்களால், கால்களால், 3தாண்டுவார். 8மூண்டு. ftom wen wp. Sy fe 
குடுத்து, முரித்துடுத்து. 6உலாய்கடைமுயல்வார், உலாவருமூருவர், 
உலாய்வருமுருவர். (௩௨௬௪) 
௮. மால்வ சைக்குலம் 1பரலென மமைக்குலஞ் 29லம்பாக் 

கால்£வ ரைப் பெரும் பாம்புகொண் டசைத்தபைங் கழலார் 
மேல்வ ரைப்படர் கலுழன்வன் காற்றெனும் 4விசையோர் னு 
நரல்வ ரைக்கொணர்க் அடன்பிணித் தாலன்ன ஈடையார். 
(இ-ள்.) (பின்னும் ௮ச் சக்கொடியவீரர்) பெரியமலைக்குலம் பர 

லென்னுமாறுஅமைய,--ஈமைக்குலம் சிலம்பாஃ, தாளூன் றிய மலைகளி 
அள்ள பெரும்பாம்புசொண்டு கட்டிய பைம்பொன்னாற்செய்த கழல் 

4 களை யுடையவர்கள்: மேலெல்லையிற்பறக்துசெல்லுன்றத கருடனும் 
.கொடியகாற்றுமென்று சொல்லத்தச்சக விசையை யுடையோசான 
கால்வரை ஒருசேரக்கொணர்க்து பிணித்தாத்போன்ற சடையை 
யுடையவர்; (எ-று.) 

வரைகளை பரலாக இட்டு அம்மலைச்களைக்கவிர்சமழைகளைச் 
சிலம்பாகச்சொண்டு அணிந்தும், மலைப்பாம்பாகய சாணினாற் பசிய



௪௦௮ கம்பராமாயணம்: யுத்த 

வீரக்கழலைக் சட்டியுமுள்ள பாதத்தரென்பது, முன்னிரண்டடிகளிற் 

கூறிய பொருள், ஈற்றடிக்கு- யான யைக்கொணர்க்து உடன்பிணித் 

தாற்போன்ற கம்பீரமான ஈடையையுடையா ரென்பாருமூளர்.இப்பொ 

ருளில், மூன்றாமடி, விரைவையுணர்த்துமென்சு. வாய்தொங்குதல்பற்றி 

யானைக்கு ₹நால்வாய்?என்று பேரிருத்தலால், யானையை ரசால்வரை 

யென்றார்: சால்வரை - வாய்தொங்குகன்ற மலைபோன்ற யானை: 

பி-ம்:-1மானென. ow. 3வரைச்குலஞ்சிலம்பு. 4வெய்யோர். () 

௯. உண்ணுந் தன்மைய வூன்”முறை தப்பிடி னுடனே 
3மண்ணி னின்றபா லியானையை வாயிடும் பசியார் 
தண்ணி னீர்முறை தப்பிடிற் றடக்கையாற் றடவி 
விண்ணின் மேகத்தை *வாரிவாய்ப்ஃபிழிந்திடும் விடாயர், 

(இ-ள்.) (மற்றும்அவ்வீரர்),_-உண்ணுர்தகுதியையுடைய ஊன் 

உண்ண்வேண்டிய வேளைக்குக்டைச்சாது தவறுமாயின், உட்னேபூமி 

யில்( தசைச்காவலாக)கின்றபெரியயானைகளை வாயிலிட்டுஉண்ணுதற்கு 

ஏற்ற பசியையுடையவர் ; தண்ணீர்குடிக்சவேண்டிய வேளைச்குச்சிடை 

யாவிடின் தமதுபெரியகையால் தடவி வானத்திலுள்ளமேகத்தை வாறி 

வாயிற் பிழிர்துகொள்ளுதற்கு ஏற்ற விடாயையுடையவர்; (எ-று) 

மண்ணினின்ற மாலியானை-புவியில் எட்டுச் திசையிலுமுள்ள இக்க .'” 

ஜங்கள், பி - ம்: தன்மையினாண், சன்மையஷூண், 3பிழைத்துள 

தெனின், பிழைத்துளவெனின்,முறைதப்பினவ். 3$பண்ணின்.4வானின். 

5பெய்.திடும். இச்செய்யுள் சிலபிர திகளில் ண்ட தோள்களால்?? (௪) 

என்பதற்குப் பின்னும், இதன்பின் “மால்வரைக்குலம்?? (௮) என் றபாட 

லும் காணப்படுகின்றன. (௩௨௬௪) 

௧௦. உறைந்த மந்தர 1முதலிய கிரிகளை யுருவ 
றிந்து வேனிலை காண்பவ ரிர் தூவா லியாச்கை 

Orr Dig Stay தினவினர் மலைகளைச் சுற்றி 
அறைந்து கற்றமாத் கண்டின ரசனியி ஞர்ப்பார்.. 

(இ-ள்.) (பின்னும் அவ்வீரர்கள்),--(பூமியில்) தங்கய மந்தரம்முத 

லிய மலைகளை ஊடுருவுமாறுஎய்து (சம்முடைய)வேலின் நிலைமையைச் 
சோதித்துஅறிபவர்: இர் துவினால் சம்முடலைச்சொறிர்து இனவதரப் 

பெறுபவர்; மலைகளைச்சுற்றியறைக்து கற்றுக்கொண்ட பெரியதண்டா 

யுதத்தையுடையவர்; இடிபோன்று பெருஞ்சத்தஞ்செய்பவர்; (௪ - ௮) 

முதலிரண்டடிகட்கு - குளிர்ச்சரீங்குமாறு பனியுறைக் துள்ள மச் 

தரம்முதலிய கிரிகளைத்துளைபடும்படி கையாற்குத் தி வெம்மையை யுண் 

டாக்குபவ ரென்று பொருள்காண்பாரு முளர்: இப்பொருளில்," 

வேணிலைச்சாண்பவர்,எனமிகும். தாம் தண்டாயுகம் பயில்கையில் மலை 

களின் £ீது கண்டாயுதல்கொண்டு சுற்நியறைர் அ சற்றவரென ஈற்றடிக் 
குப்பொருள் காண்க. மலைகளைச்சுற்றிவந்து அறைந்து என்றலும் 

ஒன்று,--:9- ம்:--1முதலினாற், 9எறிர்கவேனுனைக், 3மலையெனச். ()



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௦௯ 

௧௧. சூலம் வாங்கிடிற் சுடர்மழு !வெறிந்திடிற் சுடர்வாள் 
“கோல வெஞ்சிலை 41919. 5 Big. கொற்றவேல் கொள்ளின் 
சால 5வான்றண்டு 6தரிதஇடி.ற் சக்க.ரந் தாக்கின் 
காலன் மால்சிவன் குமரனென் £றிவசையுங் கடப்பார். 

(இ-ள்.) சூலாயுதத்தைச் கையிற்கொண்டாலும் சுடருள்ள 
மழுவை யெறிக்தாலும், சுடருள்ள வாள் ௮அழ௫யெகொடியவில் “இவை 

களைச் கையிற்கெொரண்டாலும், வெற்றிபொருர் திய. வேற்படையைக் 
கைச்கொண்டாலும், மிகவும் பெரிய தண்டாயுதத்தையேரச் தினாலும், 

சச்சரப்படையைச் சுழற்றினாலும், யமன் இருமால் சிவன் குமாரச்சட 

வுள் என்ற இவரையும் வெல்ல வல்லவர்; (௪-று,) ' 

- இக்தச்சேனையிலுள்ள வீரர்கள் சூலம் முதலியவற்றைத் காங்கு 

வாராயின், அச்தச்சூலம் முதலியவற்றைத் தாங்கும் யமன் முதலியோ 
ரையும் விஞ்சியிருப்ப Oras. சூலம் - காலனுக்கும், மழு - சவபெரு 
மானுக்கும், வாள் சிலை தண்டு சக்கரம் என்பன-இருமாலுக்கும்,வேல்- 

குமா.ரச்கடவுட்கும் உரிய படைக்சலங்களாம்.--பி - ம்:.1வாம்இடித், 

ஏந்திடிற். rarer. கோலும். 4பிடித்சலில், 8வான், 6இரிச் இிடில், 

தரிசக்இல், 7இவையையும். . (௩௨௨௬௮) 

௧௨. ஒருவ ரேவல்ல சோருல கத்தினை 1வெல்ல 
இருவர் Gaara Crapo age zu Doses 
திரிவ ரேலுடன் திரிதரு நெடுகிலஞ் செவ்வே 
வருவ ரே3லுடன் கடல்களுக்4(தொடர்ர்.துபின் வருமால், 

(Q-o.) ஒருலகத்தினை வெல்வதற்கு ஒருத்தரே (போதுமான) 
வலியையுடையவர்; ஏழுலகச்தையும் வெல்வதற்கு இருவரே வேண்டப் 

படுவார்; (அன்னார்) தஇிரி௨. ராயின் அவருடனே நெடுநிலமும் உடன் இரி 

யும்;சேரேவருவராயின் (அவ்விசையால்) அவருடனே கடல்களும் தொ 
டர்ர் த பின்வரும்;(௭-று.)--ஆல்-தேற்றம்.பி-ம்:-1 உண்ண, அண்ண, 
3வேண்டுவதேழுலகத்தையுமிறுக்க, வேண்டுவரேலெழுூற்றையுமி 
றச்ற், கனைகடல்களும்,அகன்க டல்களும். 4சடச்து. *ஒருவர்வேண்டு 

வரோருலகத் தினையுண்ண? என்று ஒருபிரதியில் முதலடி. (௩௨௬௯) 

௧௩.--சது£ங்கசேனைகளின் மீததி. 

மேக 1மெத்தனை “விரிஞ்சன்ற னண்டத்து விரிந்த 
நாக மத்தனை 4*நளிர்பணித் தேர்களு நானா 
பமாக முற்றின வெத்தனை யத்தனை புரவி 
5ஆக முற்றின வெத்தனை யத்தனை யனிகம், 

(இ-ள்.) பிரமனாற்படைக்கப்பட்ட அ௮ண்டத்திற்குள் விரிர்த மேகம் 
எத்தனையோ, அத்தனையானைகள்(அங்குள்ளன) : ஒலிக்ன்ற மணிகளை 
யுடைய தேர்களும் மிகப்பல:(போரிற்) செல்லுமாறு தொழில்முற்றிய 

தேர்கள் எத்தனையோ, அத்தனை புரவிகள்: உடலில் (ஈல்லிலக்சணம்) 

ரிரம்பினவான புரவிகள் எத்தனையோ, அத்தனைகாலாட்படை,; (௪-று.) 
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௪௧௦ - -.. கம்பராமாயணம் யுத்த 

... பலஅண்டக்கள் இருத்தலால் அவற்றினுளெல்லா மூள்ள மேகல் 

களையெல்லாம் ஒன்றுசேர்த்தால் எவ்வளவு இருக்குமோ அவ்வளவு 

யானைகள் அச்சேனையி லுள்ளன: அவ்வாறேசேர் புரவி காலாட்களும் 

உள்ளனஎன்றவாறு. யானைகளைப்போலவே. தேர்கள் மிசப்பலவென் 

பார் 4சானா? என்றுர். அனிகம்-இங்குசாலாட்படை, பி-ம்:-...1அ.த்தனை. 

9அத்தனைமால்கறிவிரிர் த. எத்தனை, $ரளிமணித்தேர்களுசானா, ஈளிர் 

மணித்தேர்களுமாளா, அத்தனைசளிர்மணித்தேர்கள்,௮த்தனை தேர்சனி 

சாளாப். போசகமெத்தனையத்தனை (யவன்) புரவியினீட்டம், 6ஆகமே 

லனவெத்தனை யத்தனையனிகம், ஆகமெத்தனையத்தனையானையினவ இ, 

ஆகமெச்சனையத்தனை. யவன்படையவதி, ஆசமுற்றியவெத்தனயக் 
தனையவ தி, (௩௨௨௭௦) 

௧௪, -நால்வகைச்சேனைகளின் அலங்காரம். 

இன்ன தன்பைய யானைதே ரிவுளியென் ஜிவற்றின் 

பன்னு 1பல்லண ?மரு:௦மற் ௮ப்பொடு பலவும் 

்- பொன்னு ஈன்னெடு மணியுங்கொண்் டல்லது புனைக்த 

தின்ன 8மூள்ளன வில்லன மெய்ம்முற்றுக் *தெரிந்தால். 

(இ-எ்.) இப்படிப்பட்ட தன்மையையுடைய யானை தேர் குதிரை 

என்ற இவற்றின் உடல்முழுதையும் ஆராய்ச் துபார்த்தால், சிறப்பித்துச் 

சொல்லத்தக்க மேற்றவிசும் பலஅவயவங்களுடனே மருமத்தானங் 

களும் பொன்னையும் றந்த பெரியஇரத்தினங்களையும் கொண்டுபுனைச் 

துள்ளனவன்றி,இர்தப் பொன்மணிகளினாலியலாக சின்னத்தை உடை 

யன இல்லாதனவாயின; (௭-று.)--பல்லணம் முதலிய யாவும் பொன் 

மணிகளினாலியன்ற சன்னத்தோடு அமைந்துள்ளன என்றவாறு சதுரங் 

கங்களில் மூன்றைக்கூறியது, பதாதிக்கும் உபலட்சணம். பி-ம்:.__1பல் 

வணப்,பல்படைப். பேருமமற்றுறுப்பொடு, பருவமுற்றுறுப்பொடு, 3இல் 

லனவல்லனவே, அல்லனவல்லனவே. “தெரிந்தான். (௩௨௨௭௧) 

௧௫. படைகளெழப்பிய தாளியும் மதநீநம், 

இப்பெ ரும்படை 1யெழுந்திரை த் தேகமே லெழுந்த 

் தப்பு *ர்த்தன தூளியின் பட.லமீத் தாூர்ப்பத் 
4 தப்பில் கார்கிறர் தவிர்ந்த.த கரிமதர் சுமூவ 
உப்பு நீங்கெய தோரங்குகீர் 5$விங்கொலி யுவரி, 

(இள்.) இப்படிப்பட்ட பெரியசேனை எழுக து ஆரவாரஞ்செய்து 

கொண்டு செல்ல, மேலேூஎம்பிய பவளச்தஇன் நிறச்தையுடைய அளி 

யின்தொகுதி மேிடத்சை மறைத்ததனால், குற்றமில்லாத மேகமும் — 

(தனது) கருரிறம் நீங்கியது [செர்சிறச்தையடைந்தது]; யானை 

மதம் பாய்ச்து சலந்ததனால்,மிக்சகரீரையும் பேரொவியையுமுடைய உப் 

புச்கடல், (சன்) உவர்ப்புச்சுவை £வகயது; (௪ - று.) 

இர்தச்செய்யுளில் சார் சனதுகருகிறத்தை ரத்துச் செர்சிறத்தை 

யடைத்ததாகச்கூறியதும், உப்புச்கடல் அத்தன்மைநீவ்கிக் கநிமதச்
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காண்டம் ௩௦.--முலபல்வதைப்படலம் PES 

சுவையை யடைந்ததாசக் கூறியதும் - nape 

பி-ம்:-1எடுத்து. ?எழுந்து, 8அப்புதிர்க் சன... 9 aru gs, 

தப்புறச்சினத்துற்றன அளியின்படலம்.*தப்ப, 5S ty %v, ‘decate. 0. 

௧௬.--ழலசேனைகள் புறப்பட்ட இலங்கைநகரின் வாயில்வருணனை, 

மலையும் வேலையு மற்றுள பொருள்களும் வானோர் 

நிலையு மப்புறத் துலகங்கள் யாவையு நிரம்ப 
உலைவு ரூவகை யுண்டுபண் டுமிழ்க்தபே ?சொருமைத் 
3தலைவன் வாயொத்த திலங்கையின் *வாயில்க டருவ. 

(Q - or.) (முலசேனையை) வெளிவிடுவனவா௫ய இலங்கையின் 

வாயில்கள்,--மலையும் கடல்களும் மத்றுமுள்ளபொருள்களும் தேவர் 

களின் இருப்பிடமும், அப்புறமுள்ள உலகங்களும் ஆகயயாவும் அழி 

யாதபடி (தன் வயிற்றினுள்) சிரம்புமாறு முன்புஉண்டு (பின்னர்) 

உமிழ்க்த பெரிய ஓப்பற்றதலைவனான கடவுளது வாயையொத்தது; 

(௪-ற.)--வாயில்களொத்தது-ஒருமைப்பன்மைமயக்சம். இலக்கையின் 

ஒவ்வொருவாயிலும் திருமாலின் வாயையொத்த தென்றவாறு. பி-ம்:-- 

3உண்டுமிழ்ந்தள்ச்த, உண்டுமீண்டுமிழ்ச்த. உவமை. 3தலைவனேயொச்் 

தீது, தலைவன்வாயொக்க, தலைவன்வாயொத்த,. &வாயில்கடோறும். 0 

௧௭.--ழலசேனையின் மிததியும் வானரங்கள் இரிந்தோடினமையும். 

கடம்பொ ராமதக் களிறுதேர் பரி/மிடை காலாள் 
படம்பொ முமையி னனந்தலை யனந்தனும் டதைத்தான் 
விடம்பொ ருதிரி யமரர்போத் கு.ரங்கென மிதிக்கும் 
இடம்?பொ ராமையுற் நிரிந்துபோய் வடகரை யிறுத்த. 

(இ-ள்.) சன்னத்தில்தங்காதுபெருகுன்ற மதநரீரைகச்கொண்ட 
களிற்று யானைகளும் தேர்களும் குதிரைகளும் நெருங்கிய காலாள் 
களும் என்ற இவற்றின்பாரத்தைப் பரவியதலையையுடைய அசந்தனும் 

(தன்) படம் தாங்கமுடியாமையால் துடித்தான்; (பாற்கடலினின் ௮) 
ஆலசாலம்விஷம்தோன் நியபோதுஅ௮வ்)விஷவேகத்தைத். தாங்கமுடி 
யாமல் நிலைகெட்டோடிய அ௮மார்போல் குரக்குக்கூட்டங்கள், (அக் 

கரின்மூலபல,த்தைக் சண்டு அ௮ஞ்சத்தாங்கள்) ஊன்றிகிற்கன்ற இடத் 
இல் பொறுத்துச்கொண்டுநிற்கமுடியாமையபினால் நிலைகெட்டுப்போய் 

வடசரையில்தங்ெ; (எ -று.)--பி-ம்:--1இடைச்காலாள், இடைச் 

Sua, மிடைகடல்கள், படைகடற்றன், 3பெருமையிற்றிரிக்து, 

பொருமையினிரிக்து. $வட இசை. (௩௨௭௪௪) 

௧௮.--கவிக்கூற்று - யமனும் விதியும் தீவினையும் இலங்கையில் 

அரக்கவீரரை வேட்டையாடச் சேன்றமை, 

ழி மால்வரை 1வேலி?சுற் திடவகுத் தமைத்த 
ஏழு வேலையு மிடு3வலை யரக்கரே.யினமா 
வாழி காலனும் விதியும்வெவ் வினையு*மே மள்ளர் 
தோழ மாமதி லிலங்கை?மால் வேட்டமேற்றொடர்ந்தார்,
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(இ- ள்.) சச்சசவாளஇறிவேலியாக சுற்றிகிற் (இடையே) வகுத்து 

அமைத்துள்ள ஏழுசமுத்திரக்கரைகளைக்சொண்டஇடமும் வலையிடும் 

இடம்: அரச்சரே தொகுதியாகவுள்ள (வேட்டையாடும்) மிருகம்: 

சாலனும்விதியும்தீவீனையுமே (வேட்டையாடும்)வீரர்: (இவ்வீ.ரர், அரக் 
ச.ரடைபட்டுள்ள) பெரியமதிலாற் சூழப்பட்ட இலங்கையாகிய தொ 
முவத்திற் பெரிய வேட்டைத்தொழிலில் தொடர்ச் அச் தனர்; (௪-௮...) 

மூலபலவீரர் விரைவில் தொலைவரென்று விளக்கயபடி., உநவக 
வணி. வேலை - வேலையைக்சொண்ட இடம். இடுவலை-இடுகன்ற வலை 

யைகச்கொண்டஇடம். அரச்சரை மா? என்று கூறியதனால், அவர்கள் 

வாழிடத்தை (சோழம்' என்றார்: தோழம் தொழுவம்: கொட்டில்: 

இக்கே, மிருகங்கள் வாழுமிட மென்ற பொருளைச் காட்டிற்று, 

வாழி - ௮அசை,-பி -ம்:--4 வேலை. சைற்றிடை, 8திரை. 4வேறுள்ள. 
தோழமாகிய, தோழிமாமதில். 6மாவேட்டை மேற் ரறொடர்க்தார், 
மாளொடர்ச் திடவச்தார், மால்வேட்டமேற்றொடர்ச்சான். (௨௨௭௪௫) 

௧௯.---பேரோலிதோன்றுதல, 

ஆர்த்த வோசையோ வலங்குதே ர.ழியி 'னதிர்ப்போ 
கார்த்திண் மால்கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ 
போர்த்த பல்லியத் தரவமோ கெருக்கினாற் ?புழுங்கி 
லஷேர்த்த வண்டத்தை வெடி த்திடப் "பொலிந்த தமேன்மேல். 

(இ-ள்,) (பதர்இலீரர்களின்) ஆரவாரித்த ஓசையோ, அசைசக்து 

செல்லுகின்ற தேர்களின் சக்கரத்தின் ௮திர்ப்பு ஒலியோ, கறியவலிய 
பெரியயானைகளின் லீரிடும்முழக்கமோ, குகிரைகளின்சனைப்பொலி 

யோ, (இவ்வொலிகளையெல்லாம்) மறைக்கின்ற பல்வகைவாச்சயெங்களி 
ஜனொலியோ, கெருக்கஇனாற் புழுக்கவேர்க்கின்றஅண்டத்தை வெடிச் 
இிடும்படி மேன்மேல்விளங்கித் தோன்திற்று; (௪-று.) பி:ம்:-1 அதர் 

வோ. 2புழுங்கு, பொடித்த. (௩௨௨௭௭௬) 
௨௦--சேனுசழத்திரத்தின் வநணனை 

வழங்கு பல்படை 1மீனது ப.தகரி மகரம் 
முழங்கு கின்றது மாரிதிரைப் பரியது முரசந் 

தழங்கு பேரொலி *கலிப்பது தறுசண்மா 5நிருதப் 
புழுங்கு வெஞ்£சினச் ஈறவ௮: "கிறைபுடைப் புணரி, 

(இ-ள்.) நிறைதலையுடைய (அ௮ச்த)மூலபலமாகியசமுச்திரம்,--விடுத் 
தற்குஉரிய பல் படைக்கலங்களாகய மீனைச்சொண்டது; மதயானையா 
இறமகரம்[முதலை]முழங்கப்பெற்றது;மடங்குகின் ற அலையாகய கு.திரை 

யையுடையது; மு.ரசம் ஒலிக்சன்றபேசொலியாகய பேரோசையைக் 

கொண்டது; அஞ்சாமையையுடையபெரிய நிரு.௪.ராஏய மனம்புழுங்கு 

இன்ற கொடுங்கோபத்தையுடைய சுருவையுடைய௮; (௪-று.) 
உநவகவணி, சிறைபு-நிறைதல், பி-ம்:- -1மீனத்து, முது. போ 

சொலி, 4களிப்புறுர், 5சிருதர். 6சனச்தர்ச்கராற், சினச்சுறவ இன். 

7குறைப்படைப், நிறைபடைப், நிறைபடப், இடைப்பட்ட, (௩௨௨௪௪)
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. 

. ௨௧,---இதுவும் அது. 

தசம்பிற் பொங்கிய திரள்பயத் 1த.ரக்கர்தந் தானை 
பசும்புற் ”றிண்டல மிதித்தலிற் கரிபடு மதத்தின் 
அசும்பிற் சேறுபட் 3நடளறுபட் டமிழுமா லடங்க 
விசும்பிற் சேறலிற் சடக்ததவ் விலங்கன்மே லிலங்கை, 

(இ-ள்.) அச்தச்சுவேலாசலத்தின்மீதுள்ள இலங்கையான ௪,-- 
குடம்போன்றுள்ள இளர்ச்ததிரண்டபுயக்களைக்கொண்ட அரக்கரின் 
சேனைபசும்புல்லைக்கொண்ட குளிர்க்தஇடங்களை மிதித்தலாலும் யானை 
சளிணின்றுதோன்றுகன்ற மதநீர்ப்பெருக்கனாலும் வழுக்குநிலத்துச் 
சேறுபோன்று குழைசேறுபட்டு எல்லாம்அமிழ்ச் இடும்: ஆனால்,(பலரும்) 
வானவழியைச் சேர்ச் இட்டதனால் (அழியாது) டெக்தது; (௪ - று.) 

சேனையிலுள்ளார் பலரும் வானவழிசென்றதனால் இலங்கை குழை 
சேற்றிற்பட்டு அழியாது எஞ்சிய தென, வருணனைமூலமாகச் சேனை 
மிகுதியை விளக்கியவாறு, பி-ம்:-1இராக்கதர், பொற்றிண்டலம், 
புற்றண்டலை, 9அழுச் துபட்டழியும். ் (௩௨௪௮) 

௨௨. வானவர் ழலபலத்தைப்பார்த்து நடுங்ததல. 

படியைப் பார்த்தனர் பரவையைப் பார்ச்தனர் படர்வான் 
முடியைப் பார்த்தனர் பார்த்தனர் நெடுந்திசை முழுதும் 
1வெடியப் ?பார்ப்பதோர் வெள்ளிடை கண்டிலர் மிடைந்த 
கொடியைப் பார்த்தனர் *வேர்.த்தனர் வானவர் குலைந்தார். 
(Q- or.) வானவர்கள்,--பூமியைப் பார்த்தனர் : கடலைப் பார்த் 

தனர்: பரவிய வானத்தினுச்சியைப் பார்த்தனர்; செடிய இசை 
முழுதும் பார்த்தனர்; (எங்கும்) நெருக்கெயகொடிகளைச் கண்டனர்; 
சேனையில்லாதுபோகப் பார்க்கத்தச்சதொரு வெற்றிடத்தைச் சண் 
டூலர்; (உடல்) வேர்த்தவராய் ஈடுங்கனார்கள்; (எ - று.) 

வெடி.தல் - சேனாசமுத்.இ.ரம் இல்லாதிருத்தல்,-பி -ம்:--1விடிய, 
போர்த்தது, 3வேர்த்தன. (௨௨௪௯) . 

௨௩. தேவர்கள் ழலபலத்தைக்கண்டூ வியந்துகூறுதல். 
உலக 1னாமலா வுருவெலா மிராக்கத வுருவா 
அலகில் பல்படை பிடி த்தமர்க் கெழுக்சவோ வன்றேல் 
8விலகு நீர்த்திரை 4 வேலையோ சேழும்போய் விதியால் 
அலகில் பல்லுருப் படைத்தன வோவென வயிர்த்தார். 
(இ-ள்.)*உல௫னுள் சாமல்லாத உருவங்களெல்லாம் இராக்ச தவரு 

வாச, எண்ணுச்கு௮டங்காத பலபடைகச்கலங்களையேக்திப் போர்க்கு 
எழு தனவோ?அன்றேல்,விலகுகன் றநீைக்கொண்ட ,திரையையடைய 
கடல்களேழும் போய் விதியினால் அளவில்லாத பலஉருவங்களைப் 
படைத்தனவோ!? என்று சச்தேகத் அச்கூறினர், (தேவர்கள்); (எ-து.) 

சேவர்கட்குத் தம்மைத் தவிர அரச்சர்சேனையே புலப்படுவதனால் 
'சாமலாவுரு? என்றார், தற்தறிப்பேற்றவணி, பி-ம்:-1மால்வரை,
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2அலூலொப். 8விலகனீர், இலகுகீர். ம வலையோடேமும். 5அலைகொள் 

பல், புலைகொள்பல், புலைகள்வல், 6பொடித்தனவோவென்றுபுசன்றார், _ 

பொடிச்சனவாமெனப்பொலிக்தார். (௩௨௮0) 
இங்கே ஒருபிர தியில் 

மூன்றி லூற்றினோ டாயிர முளவன வெள்ளம் 
ஆன்ற தேர்பரி கரியவை யானையு மடங்கி 
மூன்று லோகமு முற்றும்போய் முடிவுறு மென்ன 

ஏன்அ௮ சென்றதவ் விராமன்மே லிராக்கதப் பரவை, 

என்று ஒருசெய்யுள் காணப்படுகின்றது. : 

-௨௪,-இதுவும் அடுத்த கவியும்-தேவர்கள் சிவபேநமானிடத்து 

அவ்வாக்கச்சேனையைப்பற்றி அத்சிக்கூறலைத் தெரிவிக்தம். 

நடுங்கி 1ஈஞ்சடை கண்டனை வானவர் நம்ப 
ஒடுங்கி யாங்கரக் துறைவிட ?மதி௫ல முயிரைப் 
பிடுங்கி யுண்குவ ரியாரிவர் பெருமை$பண் ee 
முடிந்த தெம்வலி யென்றன ரோடுவான் "முயல்வார். 

(இ-ள்.) தேவர்கள், கஞ்சம் ௮டைச்தசண்டனான சிவனை sone 

uote, *நம்பனே! யாங்கள் ஒடுக்கமறைந்து வாழ்தற்குஉரிய 

இடத்தை யறிகலேம்: (இவர்களோ), உயிரைப் பிடுங்கி யுண்டிடுவர்: 
இவர்பெருமையை முன்னம் உணர்ந்தவர் யாவர்? எம்வலி (இன்று) - 
முடிக்திட்டது? என்று கூறியவராய், ஒடசற்கு முயல்பவரானார்கள். 

ஈஞ்சடைகண்டன்-கருத்துடையடை கொளியணி: முன்னர்ப் பாற் 

கடலினின்றுஎழுச்த ஆலசாலவிஷத்தினின்று காத்ததுபோல, இப் 

போது இவ்வரச்கர்கடலினால்தோன்றும் கொடுமையைச் காத்தற்கு 

ஏற்றவன் அப்பிரான் என்ற கருக்சை விளக்குதல் காண்க, பி-ம்:-- 

1ஞ்சுண்ட, 3உணரலம், கண்டு, 4அறிவார். 5எங்குலம். 6என்.றவர்* 

முயன்றார். (௩௨௮௧) 

௨௫, ஒருவ ரைக்கொல்ல வாயிர மிராமர்வரம் தொருங்கே 

இருப திற்றிரண் டாண்டுகின் றமர்செய்தா லென்னாம் 
கிருத ரைக்கொல்வ திடம்'பெறா விடையினின் றன்றோ 
பொருவ திப்படை கண்டு*தம் முயிர்பொறுத் தன்றோ. 

இஅவும் அடுத்த கவியும்-ஒருசொடர், 
(இ-ள்.) (இவர்களுள்) ஒருத்சரைக் கொல்லவும் ஆயிரம்இராமர் 

ஒருங்சேவந்து இருபத்துகான்குவருடம் நின்று போர்புரிந்தால் தான் 

என்னவாகும்!| அப்போதும் இவர்களுள் ஒருத்தரைக்கொல்லகவும் முடி 

யாதுஎன்றபடி]: (காங்களும் உடனிருக்து அவ்விராமனுக்கு உதவுவோ . 

மென்றால்), நிருதரைச் கொல்வதென்பது (ரிற்க)இடம்பெற்று ens 

தில் நிலையாகரின்றாலல்லவோ (கைகூடும்? மேலும் ஒருகால் நிற்க 

இடம்பெற்றாலும், இவர்சளுடன்) போர்செய்வத, இப்படையைக் 

சண்களாற்கண்டு தம்முடையஉயிரைச் தரங்கும்வல்லமையைப் பெற்ற 

பின்புவல்லவோ (இயலும்)? (௭ - று.)



காண்டம் ௩௦.-- மூலபலவதைப்படலம் ௫௧௫ 

பதிற்றிரண்டு - பன்னிரண்டு: இப்போது பன்னிரண்டாண்டு வன 
உ வாசஞ்செய்யவக்த ஸ்ரீராமன் இசைப்போல் இன்னொருமடங்கு காலம் 
'வனவாசஞ்செய்தாலும் இவர்களைச் சங்கறிக்சமுடியா சென்ற கருத் 

தைச்கசாட்ட, *இருபதிற்றிரண்டுயாண்டு? என்றது இருபதிற்றிரண்டு 

என்பதற்கு-சாற்பது எனப் பொருள் கூறுவாரு முளர். பெறா-பெற்று: 
உடன்பாட்டெச்சம். பிம்: 1பெற்றோர்கிலையில், பெற்றோரிடை 
யில், பெற்றாரிடையில். தன்னுயிர். (௩௨௮௨) 

௨௬.--'இராமபிரான் யாவரையுத் சங்கரிப்பார்: நீர் அத்சற்க? என்று 

சிவபேநமான் கூறுதல், 

என்றி றைஞ்சலு 1மணிமிடற் றிறைவனு மினிகீர் 
ஒன்று மஞ்சலிர் வஞ்சனை யரச்கரை யொருக்கே 
கொன்று நீக்குமக் கொற்றவ ஸனிக்?குல மெல்லாம் 
பொன்று விப்பதோர் விதிதர்த தாமெனப் புகன்றான். 
(இ-ள்.) என்றுகூறி (க் தேவர்கள்) வணங்சலும்,--நீல.ரச் தினம் 

போன்ற [கறுத்த] சண்டத்தையுடையவனான இவனும்,--(அத்தேவர் 
களைகோக்கி), இனி நீங்கள் சிறிதும் அஞ்சாதீர்: அர்தச்கொற்றவன், 
வஞ்சசக்குணமுள்ள ௮. ரச்சரை ஒருசேரச்கொன்று நீக்குவான்; இந்த 

ஆஅரச்சச்குலத்தையெல்லாம் அழிக்கச்செய்வதாகியஊழானது (இங்சே 

இவர்களைச்) கொண்டுவக்துள்ளதாம்? என்று கூறினான்; (௪-று.)---பி-ம்: 

இருள். "குழு. ?விதிதசத். (௩௨௮௩) 
௨௭.---இதுழதல் மன்றுகவிகள் - வானார்கள் ழலபலத்தைக்கண்டு 

அத்சியோடியமையைத் தேரிவிக்தம். 

1புற்றி னின்றுவல் லரவினம் புறப்படப் பொருமி 
இற்ற தெம்வலி யெனவிசைசக் திரிதரு மெலிபோல் 
மற்றை வானரப் “பெருங்கடல் 3பயங்கொண்டு *முகிக் 
கொற்ற வீரரைப் பார்த்தில திரிந்தது குலைவால், 

(இ-எ்.) (பின்பு) புற்றிலிருந்து வலிய பாம்புச்கூட்டம் புறப்பட 
(அதுகண்டு) வருக்தி, *எம்வலிமை ஒழிக்திட்டது? என்று விரைந்து 
நிலைகெட்டோடும் எலியைப்போல, ௮ந்த வானரப்பெருஞ்சேனை 
(அரக்கரின்மூலபலத்தைச்கண்டு)அச்சங்கொண்டு மனங்குழம்பி, வெற் 

நிப்பொருந்திய வீரரான இராமலட்சுமணரையும் கருதாமல் ஈடுக்கத் 
தோடு நிலைகெட்டோடிற்று; (௪- று.) - 

QerpoSrmrs பார்த்தல் - இதுவரையில் வெற்றியேபெற்று 
வக்த இராமலட்சுமணரின் திறமையை நினைத்துப்பார்த்தல்:இத-அச்சம் 

ஒழிதற்குஏதுவாம். :*ஒலித்தச்காலென்னாமுவரி யெலிப்பகை, காக 
முயிர்ப்பக்கெடும்?? என்றது, இங்குக் காணத்தச்ச௮, பி.ம்;---1புற்று 

der gue. பெரும்படை. 3பயத்தொடு,பயத்திடை. 4வெருவிக், () 

௨௮. ௮ணையின் !மேற்சல சென்றன வாழிபைப நீந்தப் 
புணைக 3டேடின சிலசில 7£ந்தின [போன
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5துணைக ளோடும்£புக் கழுந்தின சிலசில தோன்ருப் 
பணைக "ளேறின *மலைமுழைப் ?புக்கவும் பலவால், 

(Q- or.) லவானசங்கள், அணையின்மீது (ஏறிச்,)சென்றன: சில 

வானரங்கள், கடலைக் கடப்பதற்குப் புணைகளைத் தேடின: லவா 

னரரங்கள், நீர்திப்போன: ஏலவானரங்கள், துணைகளோடும்போய் நீரிற் 

சென்றுஅழுக் இின;சிலவானரரங்கள்,(சண்ணுச்குத்ி, தோன்றாமந்சிளைகளி 
லேறின;பலவானசங்கள்,மலைக்குகைகளிற் புச்சன; (௪-று.) 

பி-ம்:.-1மேத்சென்றலலிலை. மேற்லைர்சென்றனர் : தேடினர்? 
லர்லெர். நீர்தினர். 4பொரறாத, பொருதார், $துணைகடோறும், 8புச் 
கழுக் தினர்சிலர்சிலர். 7ஏறினர். 8பல. ?புக்சனர்பலரால், புக்கனபல.ரா 
ல். புச்சகனபலவால், (௩௨௮௫) 

௨௯. அடைத்த பேரணை யளித்தது 1ஈமக்குயி ரழிவால் , 
உடைத்துப் போது;ச லவர்தொட ராமலென் * par ss 
புடைத்துச் "செல்குவர் 4விசும்பினு மென்றன போதோன் 
படைத்த திக்செலாம் 5பாய்ந்தன சென்றன பயத்தால். 

(இ-ள்.) ((சடலை) அடைக்குமாறு கட்டிய பெரிய அணையானது 
ஈமக்கு உயிரழிவை யுண்டாக்கிவிட்டது; (ஆகையால், ஈம்மை) அந்த 

அ.ரச்சர் தொடராதபடி (௮தனை) உடைத்துப் போவோம்? என் று(சலரீ 
வானரங்கள்) கூறின:(சலவானரங்கள்),வானத்திலும் (சம்மைஅரக்கர்) 

புடைத்துச் செல்குவரென்றன:(லவானரங்கள்),பிரமன் படைத்த தக் 

குச்சளிலெல்லாம் (அரக்கர்)பாய்க்துள்ளா ரென்று அ௮ச்சத்தாற்கூறின. 

போதோன் - கமலத்தில்ஃந்றிருப்பவன்: பிரமன், பி-ம்:---1ஈமச் 
குயிரழிவான், ஈம்முயிரழிய, .சமக்குயிரிடைய, பேருயிரடைய. உரைத் 
அப், 8செல்குவ, 4விசும்பினவாடேறினவோதான், விசும்பினுமென்ற 
னர்போகச்சென், விசும்பினுமென்றனர் போர்ச்கப். 8பரச்சனசென்றன., 

- பரக்தனர்சென்றனர், பாய்க்தனசென்றன, பரக்தனரென்றனர். 0 

௩.௦.---சுக்கிரிவன் வுநுமான் அங்கதன் தவிர மற்றையோர் 
நீலைகெட்்டோடியமையை இராமன் காணுதல், 

அரியின் வேரந்தனு மனுமனு 1மங்கத னவனும் 

பிரிய கிற்றில ?ரிறைவனை கின்றனர் "பின்னார் 
இரிய லுற்றனர் மற்றையோ ரியாவரு மெதிகீர் 
விரியும் 4 வேலையுங் கடந்தது கநோக்னென் வீரன், 
(இ-ள்.)குரங்குகட்கு ௮ரசனாயெ சுக்ரீவனும் அநமானும் Ww 

கதனும் இராமனைப்பிரிக்அசெல்லமாட்டாமல் பின்னிடாதவராய் நின். 
ரூர்; மற்றையோர்யாவரும், நிலைகெட்டுடத்தொடக்கனெர்; அலைலீசு” 
இன்ற நீர்பரவப்பெற்ற கடலும் (தேன்நிலையைச்)கடர். தத; (இவற்றை 
யெல்லாம்) WETS I GD cor ஸ்ரீராமன் கண்டான்; (ar - 2.) 

வானரர்கள்சென்றலிசையால் கடலும் நிலைகடந்ததென்ச. பி-ம்:-- 
3 அங்கதன்றானும். இறைவரை, பிரிந்தார். *வேலையைச்,5சட.ச்தனர்,



a, 

“ 

காண்டம் ௩௦.--முலபலவதைப்படலம் ~ ௪௧௭ 

௩௧.--முன்றுகவிகள் - ஒநதோடர்: ஸ்ரீராமன் (இப்படைவந்தவகை 

Cur? என்றுவினவ, விபீஷணன் கூறுதலைத் தேரிவித்தம். 

இக்கொ டும் படை யெங்குள தியம்புதி யென்றான் 
மெய்க் கொ டுந்திறல் வீடணன் விளம்புவான் 3வீர 
திக்க னைத்தின மேழுமாத் தீவினுக் 4தியோர் 
புக்க மைத்திடப் 0புகுந்துள திராக்க்தப் புணரி, 

(இ-எ்.)-4இர்தச்கொடும்படை எங்கே (இத்துணைச்காலம்) இருப் 

பைப்பெற்றது? சொல்வாய்? என்றுவினாவினான் (ஸ்ரீராமன்); உண்மை 

யான கொடியவலிமையுள்ள விபீஷணன் (பின்வருமாறு)விடைகூறுவா 

னானான்: ---4வீரனே! எல்லாத்்திக்குச்சளிலும் ஏழுபெரிய இவுகளிலும் 

கொடியதஅாதர்: போயழைச் திட அ.ரச்சறின்பெருச் திரள்வர் தள த; 

(எ-.று.)--1அடிமலர்தொழுதவன்சொன்னான் என்றுமுடிபு காண்க, 

பி-ம்:--1பகை, கடும், வீரன். 4&உறைவோர். 53அமைச்திட, அழை 

த்தது. 6புகுர்தத, | (௩௨௨௮௮) 
௩௨, ஏமெ னப்படும் €முள தலத்தினின் நேறி 

ஊழி முற்றிய கடலெனப் புகுந்தது "முளதால் 
வாழி 3மற்றவன் மூலமாத் தானைமுன் வருவ 
ஆமி வேறினி 3யப்புறத் தில்லைவா எசக்கர், 

(இ-எ்.) ஏழென்றுசொல்லப்படுகின்ற €ழுள்ளஉலகத் தினின்று 
(இங்கு) ஏறி, யுகாச்தகாலத்தில் உலகத்சைச்(சூழ்க்த கடலைப்போலப்) 
புகுர்தசேனைச்திரளும்,(இ.தில்)உள்ள.து;முன்னேவருகின்றஇவை, அரத 
இராவணனுடைய பெரிய மூலபலமாகும்: கொடியஅரச்கரின் (சேனா) 
சமூச்திரம், இணி அ௮ப்புறத் தில் வேறேயில்லை; (௪-று.)--வாழி- முன் 
னிலையசை. பி-ம்:--1உளவால், 3பெற்றவன், மற்றிவண். 8இல்லை 

யப்புறத்தின். ் (௩௨௮௯) 
௩.௩, ஈண்டிவ் வண்டத்தி லிராக்கக செனும்பெய: ரெல்லாம் 

மூண்டு வந்தது தீவினை?முன்னின்று 3முடுக்க 

மாண்டு 4வீழுமின் றென்கின்ற தென்மதி வலியூம் 
தூண்டு இன்றதென் 0றடிமலர் தொழுதவன் சொன்னான். 

(இ-ள்.)' தவினையானஅ௮ நின்று முன்னேசெலுத்த, இவ்வண்டச் 
தில் இராச்சுதரென்றுபெயர்படைத்ச சேனையெல்லாம் இங்கே மூண்டு 
வந்தது; வலியஊ ழ்வினை காண்டுவ தனால் இன்று (இர்சச்சேனைக் இரள்) 

மாண்டுவீழுமென்று என்புத்தி எண்ணுகன்றது என்று (ஸ்ரீராமன்) 
திருவடி த்தாமரைகளைத் தொழுது .அச்தவிடீஷணன் சொன்னான்; 
(எ- று.)--பி.ம்:-.1வச்துள,வர்துளத, இவ்வண்டத்துள்.3பினைஙின் று, 
வின்னின்று, மூடுக, 4வீழுமின்றென்பசென்னோன்மதவிதியாற், வீழ் 
பவரென்பசெனவமதிவிதியார், வீழுமென்சன்றதென்மதிவலியாற், 
ாண்டுன்றனரென்று, சாண்டுகின்றனனென்று.6அடிதொழுதனன்.() 

௩௪.-அத்சியோடிய வானாசேனையை யழைத்துவரமாறு 
ஸ்ரீராமன் அங்கதனுக்கக் கட்டளையிடூதல், 

கேட்ட வண்ணலு'முறுவலுஞ் சீற்றமுங் ரச் 
காட்டு கின்றனன் காணுதி யொருகணத் தென்னா 

* 53



௪௫௧௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

1 ஓட்டின் மேற்கொண்ட தானையைப்”பயந்துடைத் துரவோ 
மீட்டி கொல்லென வங்கத லஷேடினன் *வீரைந்தான். [ய் 

(இ-ள்.) (விபீஷணன்வார்த்தையைக்) கேட்ட பெருமையித்! 
Ants ஸ்ரீராமனும், புன்சிரிப்பும் கோபமும் மூள, *(இவர்கள்படும் 
பாட்டை) ஒருகணத்திற் சாட்டுகின்றேன்: காண்பாய்? என்றுசொல்லி, 

(பின்ப, அங்ககனைகோக்கி), (6 வலியோனே! ஓட்டத்தைமேற்கொண்டு 

சென்ற (குரய்குச்) சேனையை அச்சம்நீக்மீட்பாயா ?? என்ன, ௮ங்க 

தன்(அச்சேனையை மீட்டுக்கொணர) விசைக்தகோடலானான் ; (எ-று. 

பி-ம்:--1ஓட்டமேற்சென்ற, 3உரங்சொடுத்து, மீட்டுக்சொள்கென. 
விரைந்து, ் (௩௨௧௬௧) 

௩.௫.--வானாகேனைதீதலைவர் மீண்டுவநதல. 

1சென்று சேனையை யுற்றனன் $சறை௫றை கெடுவீர் 
நின்று கேட்டபி னீங்குமி னெனச்சொல்லி கோ்வான் 
ஒன்றுங் கேட்கல 5மென்றதக் குரக்கின முரையால் 
வென்றி வெந்தியற் படைப்பெருக் தலைவர்கண் மீண்டார். 
(இ-ள்.) (அங்கதன்) போய் (வானர) சேனையை யடைந்து, பற் 

பலபச்சகங்களிலும் சதறியோபெவர்களே ! கின்று (யான்சொல்வதைக) 

கேட்டபின் (போகவேண்டுமென்று தோன்றினால்) போய்விடுங்கள் ? 
என்று ஈல்வார்த்தையாகச் சொல்லீ(ப் பின்னுஞ்) சொல்பவனானான்: ' 

(சரங்கள் ஒன்றையும் கேட்கமாட்டோம்? என்றது, அச்தக்கு.ரங்கெம்: 

(இவன்)பேச்சினால், வெற்றியையும்-கொடியவ்லிமையையும் Qu Dp DGS gs 

வானரச்சேனையின் பெருந்தலைவர்கள்மாத்தரம் (தடுவதஇினின்று) 
மீண்டார்கள் ; (எ-று.) 

நேர்தல் - சொல்லுதல்: ::நேர்தலாயிரத்து?? என்றதும் காண்க. 

பிம்: சென்ற, ?தானையை. 89றிதிறை, சிறிதினம். 4கேட்டுப், 5ன் 

றனர், என்றன. முறையால். (௩௨௨௯௨) 

௩௬.--அங்கதன் வினவ, நின்று சேைதியர் காம்ஒடியகாரணத்தை 
யுரைக்கத்தோடங்ததல், 

மீண்டு வேலையின் வடகரை யாண்டொரு வெற்பின் 
ஈண்டி னார்களை யென்குறித் 3திரிவுற்ற தென்றான் 
ஆண்ட காயக கண்டிலை போலு/நீ யவரை 
மாண்டு செய்வதெ னென்றுரை கூறினர் மறுப்பார், 

(இ - ள்.) (தூவதினின்றும்) மீண்டு சமுத்திரத்தின் வடகரை 

யில் அக்கேஒருமலைரில் கெருவ்சரின்றவரானசேபைதகளை கோக்க, 
'என்னகருத்துக்டெ -ண்டு (நீங்கள்)கிலைகெட்டுதடியது ?? என்று (அங்க. ) 

தன்) வினாவினான்: 'ஆண்டசாயசனே! நீ ௮ர்த௮.ரச்களரை சண்ட இல்லை 

போலும்: (சாம்) மாண்டு செய்யப்போவதுஎன்?? என்று (போர்க்குவரு 
வதை). மறுப்பவராய்(ப் பின்வருமாறு) உரைகூறினார்கள்; (எ-று.)-- 

அதைமேல் எட்டு்கவிகளில்காண்க. பி-ம்:-1மீண்ட,. 2வட வரை, 3 3A 
இன்ற, இரிவுற்றீர். 48வாரை.ரீரவரை. 8என்றனர், . (௧௨௨௯௬௩) :



கார்ண்டம் ௩௦.--மூுலபலவதைப்படலம் க்கக் 

௩.எ.--இதுழதல் எட்டுக்ஃவிகள்-ஒநதோடர்: சேனுதிபதிகளின்விடை. 

ஒருவ னிந்திர ௪க்தென வுள்ளவ னுளதாள் 
செருவி 'னுற்நவை கொற்றவ மறத்தியோ தெரியிற் 
பெ ருவின் மற்றவ சிற்றில ரியாசொடும் பொருவார் 
இருவர் விற்பிடிக் தியாவரைச் தடு தூகின் 3றெய்வார். 
(இ-எ்.) இச்திரரத் த என்று பேர்படைத் துள்ள வனான ஒருவன் 

உள்ளகாளில், கொற்றவனே! போரில் நிகழ்ச்தவற்றை மறச்கின் 

ருயோ ? தஆலோர௫க்குமிடத்து, ஒப்புமையில் அவ்வரச்கர் (அவ்விர் இர 

சித்துச்குத்) தோற்றவரல்லராய் யாவசொடும் பொருவார் ; (இவ்வா 
றிருச்க)), இருலீரரர் விற்பிடித்து யாவரைச் தடுத் துகின்று எம்யவல்ல 

வராவர் £? (எ- று) 

ஒரு இக்துரசித்து பொருதபோது என்னபாடுபடுத் தினான்! 

அ௮வனைப்போன்ற பலகோடி.வீரர் வர்இருக்கும்போது இவ்விரு 

Sst என்னசெய்யமாட்டுவ ரென்றே யஞ்சினே மென்றவாறு. 

பிம்..-.1உற்றன. மற்றவர், நிற்றிவர்...பொருவார், மற்றவனிறறிர 
பின் யாரொடு பொருவீர்,மற்றவருற்றனர்...... பொருவார்.8எய்தார். () 

௩௮.புரங்க டந்தவப் ‘Yoh sor ap sous புலவோர் 
4 வ.ரங்க டர் தூல களிப்பவ ரியாவரு மாட்டார் 

கரக்த டங்கெ!ரினிமற்றவ் வரக்கரைக் கடப்பார் 
குசங்கு கொண்டுவரக் த-ர்செயு மானுடர் *கொல்லாம், 

(இ-ள்.) வரங்களைச் கொடுத்து உலகத்தோரைச் காக்கின்ற இரு 
மாலும் தஇரிபுரத்தைவென்ற பரிசுத்தமூர்த்தியாகிய ௮ச்தச் வபெரு 

மானும் முதலிய தேவர்கள்யாவரும்,--முன்னிற்கமாட்டாராய் ஒளிக். 
GY BAM Act: இனி, அ௮வ்வரச்சசை வெல்பவர், வானரங்களைத் ' 
அணையாகக்கொண்டுவந்து போர்செய்கன்ற மானுடரோ ? (௪-று)- 

இரண்டாமடியில், வரங்கள்தர்து எனப்பிரிச்க, வரங்கள்தந்து அளிப் 

'பவராகிய புரல்கடச்த அ௮ப்புனிதனேமுதலிய புலவோர்யாவரும்எனினு 

மாம். பி -ம்:-1யாரினியரச்கரைச், மற்றிவ்வ.ரச்கரைச், மற்றிவ் வுல 
இனைச், கொல்லோ. (௩௨௯௫) “ 

௩௯. ஊழி யாயிர கோடிநின் 1அுருத்திர னேடும் 
அழி யானுமற் ?றயனொடு புரந்தர னவனுஞ் 
சூழ வோடின *ரொருவனைக் கொன்றுதந் தோளால் 
வீழு மாசெய்ய £வல்லரேல் $வென்றியி னன்றே, 

(இ-ள்.) உருத்திரனோடு தஇருமாலும் மற்றும் பி.ரமனுடனே 
4 Qt Drea ஆயிரகோடி ஊழிக்காலம் எதிர்சின்று சூழவும் தடினராய் 

ஒருவனைச் தம்தோள்வலியாற் கொன்று வென்றியால் வீழுமாறுசெய்ய 
வல்லமையுடையரேல் ஈன்றேயாம் ; (௪- று.) 

ஆயிரவூழிச்சாலம் இவபெருமான் முதலியோர் எதிர்நின்று 
பாரு ஒருவரைச்சொன்று வீழ்த்தவும் வல்லமையற்றவராவ ரென் 

“௫ல், இவ்விருமானுடரால் அவ்வரச்சகளை வெல்லுதல் கூடுமோ?என்ற
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வாறு, பிண்டை குத் பெசோடும், 8அயனுமப், அமரரும், குழுமோடி 

னால், கூழவோடினால், 4ஒருவரை. 5வல்லரோ, வல்லவோ, வல்லரே, ஈ 
6யெனப்பினன்றே, ் (௨௨௧௬௬) 

௪௦, என்னப் பாமற்றிவ் வெழுபது வெள்ளமு -மொருவன் 
தின்னப் போதுமோ ?தேவரின் வலியமோ £சிறியோம்- 
*முன்னிப் 5பாரெலாம் படைத்தவ னாளெலா முறைகின்று 
உன்னிப் பார்த்துகின் $றுறையிடக் "குறையமோ யூகம். 

(இ-ள்.) என்ன ஆச்சரியம்!! இச்த எழுபதுவெள்ளம் வானரச் 
சேனையும் ஒருவன் தின்பதற்குத்தான் போதுமோ ? சிறியோமாகிய 
யாம் சேவர்களைச்சாட்டிலும் வவிமைபடைத்துளோமோ?!(இக்தசேனா) 

வியூசமானது, முறைகின்று ஆராய்க்து உலகங்களையெல்லாம் (முன்பு) 

படைத்தவனான . பிரமதேவன் ஒருகாளெலாம் உன்னித்துப்பார்த்து 
நின்று உறையிடுமாறு குறைச்தவளவையுடையதாகுமோ? (எ-று) 

ஒருவன் தின்னுதல் - ஒருவனாலழிக்கப்படுதல், உறையிடக்குறை 
தல் - உறையிடமுடியாதவாறு பேரளவுடையதாதல், பிரமனே உறை 

யிட்டஎண்ணினாலும் எண்ணமுடியாது. இர். அரச்சச்சேனையென்பது, 

பின்னிரண்டடிகளின்கருத்து. உறையிடுதல் - பேரளவுள்ள பொருளை 

யெண்ணும்போது . சணக்குச் தெரியுமாறு தூஜ்றுக்குஒன்றுஎன இவ் ச். 

வாறாகச் குறித்தல், பி-ம்:--1 ஒருவர், 3அவர்தம்மின்,8சரின். 4முன்னை, 
5பாரகம், $அறையிடச். *குறையுமிவ்பூகம், குறையுமோவோதம், () 

PS. நாய கன்றலை ப.ச்துள கையுநா லைந்தென்று. 
1ஓய கெஞ்சின மொருவன்மற் றிவண்வர் திங்குற்றார் 
ஆயி ரந்தலை யதற்கிரட் டிக்கைய ரையா , 
பாயும் வே௯ையிற் கூலத்து மணலினும் பலரால், 

(இ-ள்.) நாயகன் ஒருவனுக்குத் தலை பத்துள்ளன: கையும் இரு 
பது என்று (கருதியே) ஒய்கன்ற மனத்தையுடையவரானோம் ; 

இப்போது இங்கு வந்துற்ராரோ, ஆயிரச்தலைகளையும், .௮தற்குஇரட் 
டிப்பான [ஈசாயிரங்] கைகளையும் உடையார்; ஐயா!(அலை)பாயப்பெற்ற 

சடற்கரையிலுள்ள மணலினும் பலராவர் ; (எ-று) 

இவர்களைப்பற்றி எம்மனம் ஒய்வதைப்ப.ற்றிச் சொல்லவேணுமோ? 
என்பது குறிப்பு, மிகப்பலருக்குச் சடல்மணலை யுவமைகாட்டுவதை 
'நினைப்பான்புற் கடலெக்கலி னுண்மணலிற்பலர்?? என்ற பெரியார் 
பாசுரத்திலுங் சாண்க, பி-ம்:-."ஐயுமுள்ளதேயொருவன்... மற்றவன் 
வர் இிங்குற்றார், ஒபுகெஞ்சின மொருவனங்கவனில் வர்துற்று, இயுமுள்; 
எத்தேம்...... உற்றார், ஒயுகெஞ்சினன்...இவர்வச் இிங்குற்றார். - 2ஆயிரங் 
கரமைஞ்ஞூறு தலையினரையா, ஆயிரங்கையரைஞ்ஞூறு தலையினரையா. 
3மாயவேலையிற், ் (௩.௨௧௮) 

௪௨.கும்ப கன்னனென்!றுளன்மற்றிங் கொருவன்கைக் கொண்ட 
அம்பு தாங்கவு ?மிடுக்கல மவன்?செய்த தறிதி



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௨௧ 

உம்ப ரன்தியே யுணர்வுடை யார்பிற ர௬ுளரோ 
நம்பி 4நியுமுன் றனிமையை யறித்திலை நடந்தாய். ச 
(இ-ள்.) கும்பசகன்னனென்றுள்ளவனான இவ்ூருந்த ஒருவன் 

கையாண்ட அம்பைத் தாங்கவும் வலிமையற்றவராயிருந்தோம்; அவன் 

செய்ததை ($) அறிவாயே: (௮அவனைப்போற் பலர் இவ்கருச்இன்றார் 

களே): தேவர்களன்றியே உணர்வையுடையவர் பிறருளசோ? (அவர் 
களும், அஞ்சுசன்றார்களே); ஈம்பி! அறியாப்பிள்ளையாதலால், நீயும் 

தனிமையையுடையவஞாய் (இங்கு) ஈடக்துவந்தாய்; (௪- று.) 

நீ ௮றியாப்பிள்ளையாதலால், *(இளங்கன்று பயமறியாது? என்ற 
பழமொழிப்படி அச்சமின்றி இங்குவச்தாய்; அறிவுநிரம்பிறபெரியோ 

னாயின், நீயும் இவ்வாறு எங்களைச்கூவ வச்இருச்கமாட்டாய்: அச்சத்தி 

னால் எங்கேனும் மறைகந்துடப்பாயென்றவாறு, பி-ம்:-3ஒருவனவ் 

சவன்கையிற்.3.நிடுக்கென். $செய்தவறிவை: கதீயுனதருமையை, நீயுன் 

நனருமையை : (௩௨௯௯) 

௪௩. ௮னும திததுட்மாகன oT Pps) மிருவர் 
தனுவி னாத்றலுக் oe தாங்கவுஞ் சாலா 
கனியுங் காய்களு 5முணவுள மூழையுள கரக்க 
மனித ராளினெ “*னிராக்கத 5னாளினென் வையம். 
(இ-ள்.) ௮நுமன்வல்லமையும் சுக்இரீவன்வல்லமையும் இருவீர 

சான இராமலட்சுமணரின் விற்களின் வல்லமையும் தம்முயிரைத் 
தாங்குவதற்கும் போதா;சனியும் சாய்களுமாகி உணவோ கடைக்கன் 

். ஐன:மறைந்துவாழ மலைமுழைசளோ இருக்இன் றன: (இவ்) வையத்தை 

மனிதராண்டாலென்ன? இராச்சதனாண்டாலென்ன? (௪ - று.) 

$இராமனாண்டாலென்ன, இமாவணனாண்டாலென்ன?? என்ற பழ 
மொழி,இர்தச்செய்யுளின் ஈற்றடியாற்கூறப்பட்டதாகும்: ஆகவே, இச் 
செய்யுள்-உலதவழக்தநவிற்சியணியாம். வையம்-பூமி. பி-ம:--1 அரசன் 

றனாற்றலும், அரசன்றானாற்றலும். 3எங்களையின்னுயிர்தாங்கர, தங்க 

ளேத்தாங்குவார் தாங்கார், தங்கடமுயிரினைத்தாங்கா. 8கானுள. 
4$இராக்கதர். 5ஆள்கலென். (௩௨௩௦௦) 

௪௪. 1தாமுளா ரன்றே புகழினைத் திருவொடுர் தரிப்பார் 

யாமு ளோமெனி 3னெங்கிளை ——— *பெரும 
போமி னீரென்று 6விடைசரத் 1தக்கனை “புரப்போய் 
சாமி னீரென்றல் 10தருமமன் றென்றனர் தளர்ந்தார். 
(இ-எ்.) தாமுளாரானா ரன்றே புசழினைத் திருவோடுதரிப்பவரா 

் வார்? யாங்களுளோமானால், எம்பெரும! எமதுசுற்றமும் உள்ளதா 
கும்: நீங்கள் போங்களென்று (8 எங்கட்கு)விடைதரு தற்கு உரியவன்: 
காப்பவனே!ர் சாமினென்றுகூறுதல் (உனக்குத்) தருமம் அன்று என்று 

மனந்தளர்ச்து கூறினார்கள்; (எ- று.) 

சுவரைவைத்்தக்கொண்டே சித்திரமெழுதலாகுமதுபோல, காவ் 
கள் நிலைத்த பிறகல்லவா எவ்வாறுசெய்யின் புகழுண்டாகுமென்று
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ஆலோ௫.கவேண்டும்? எங்கட்கே ஆபத்து சேர்கின்ற சாலத்தில் உயிர் 

தப்ப ஐடிவிடுவது பொருத்தமேயன்றிப், புகழைகாடி உயிரைவிடவோ? 
எம்முயிளைவிட்டால், அதனால் எமதுகிளைஞரும் மாள்வபே! ஆகவே, 

நீர் சசமாய்ப்போய் வாருங்க ளென்று விடைதருவதல்லாமல்,சாகும்படி 

போர்ச்குவருகஎன்றல் இளவரசனான உனக்குக் தருமமாகாதென்ற 

வாறு, பி-ம்:.1சேமுளாரலரேபுகழ்ச்,சாமுளாரவரேபுகழ், 8திறிப்பார். 

8ங்கனம். 4பெருமான். 4போமுனீர், போமுளீர். 6விரைதரத். 
7தச்சன, 8புகழோய், புரம்போய், 9சாமுன். 10தருமமோ, (௩௩௦௧) 

வேறு. 

௪௫.,--இதுழதல் ஐந்துகவிகள்-ஒநதோடர்: அங்கதன் சாம்பவானிடம் 

ஒடூவதுதகாதேன்றந்தப்பலபடிநீயாயங்காட்டி த்ேேதரிவித்தலைக்கூறும். 

௪௫, சாம்பனை வதன நோக்கி வாலிசே யறிவு 1சான்றோய் 
பாம்பணை யமல னேமற் நிராமனென் நெமக்குப் பண்டே 
”ஏம்பல்1வர் தெய்தச் சொல்லித் தேற்றினா 5$யல்லை யோநீ 
இம்பலம்பகைஞன் றன்னோடயிர் திரமமைந்தோனன்னாய். 
(இ-எ்.)வாலிபுத்தினான அங்கதன்,--சாம்பவானுடைய முகத் 

தைப்பார்த்து, *அறிவுமிச்கவனே! ஆம்பல்மலருக்குப் பகைவனான 

சூரியனிடத்து ஐர்திரவியாகரணங் கற்றவனான அறுமானையொத்த 

வனே! நீ, ஆதிசேஷசயனத்திற் சயனித்துச்சொண்டுள்ள அமலனே 

இச்தவீரனானஸ்ரீராமனென்று எமக்குமுன்ன$ம ம௫ழ்ச்சிவர் துபொருக் 
தச்சொல்லித் தேற்றினாயல்லையோ? (௪ - று.)--ஏம்பல் - அங்கலாய்ப்பு 

மாம். தட-இடப்பொருளில்வர்தத. பி-ம்;--1சார்ச்தோய், 8அமலன் * 
மற்றிவ்விராமன், அமலன்மற்றிவ்வீரன். 8தேம்பல். 4வந்துதவச்சொல் 

லித்தேற்றினாய், வந்துற்றகாலத் தியம்பினாய். 5இல்லையோ&ீ, . இரவி 

_ போலாம், . இரதிபோலாம், இரதபோலாம். 6ஆம்பலன். hops 
தோன். (௩௩௦௨) 

௪௬. !1தேற்றுவாய் “தெரிந்து சொல்லாற் 30ெருட்டியித் 
4தெருளி லோரை,ஆற்றுவா *யல்லை buy பஞ்சனை "போலு மாவி, 
அபோற்றுவாய் யென்ற போது புகழென்னாம் புலமை யென்னாம், 
கூற்றின்வா பற்றால் வீ ரங் குறைவசே 10பிறைமை 11கொண்டார், 

(இ ள்.) ஆராய்ச்து (ஈய)மொழியால் இந்தத்தெளிவில்லாத 
வானரங்களைத் தெளிவுறுத்தித் தேற்றத்தச்சாய்; (அப்படி.ப்பட்ட)சயும் 
ஆறுதலில்லாதவனாய் அஞ்சினாய்போலும்? (அன்றியும்உன்), உயிரையே 
போற்றுபவனானாய் என்றபோழ்து புகழ்தான் என்னவாகும்? (உன்) 
புலமைதான் என்னவாகும்! தலைமைகொண்டவர் (ஒருசால்) யமன் 

வாயிலே பொருந்தினாலும் (அதற்காகத் தம்) வீரம் குறையப்பெறு 
வசோ! (எ-.ு,)--பி-ம்:-.தேற்றுவார், தேற்றுவார்த். 2றத்த, 

தெரிக்த. தெருட்வொய், இரட்டியத். 4தெளிவிலோரை. 5அல்ல, 
6அஞ்சினார். போல. போற் ய். குறையுமோ, குறைவே 
ager. 10விறன்மை, டவர்கள் ones vem (enon)



காண்டம் ௩௦.--முலபலவதைப்படலம் ௪௨௩ : 

௪௭. அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டா 1மம்புவி யாண்டு மாவி, 
அஞ்சுமா 8றன்றி வாம வொண்ணுமோ காண்மேற் Caper por, 
நஞ்சுவா யிட்டா 4லன்ன *வமுதன்றோ நம்மை யம்மா, தஞ்ச 
மென் $றணைந்த வீரர் தனிமையிற் சாத னன்றே, 

(இ-ள்.)(இப்போதுகாம்)அஞ்சினோம்: (அஞ்சினமையால்) அழகிய 

பூமியிற் பழியையும் பூண்டோம்:எங்கு(ச்சென்றாலும், (சம்முடைய)வாழ் 

சாள்மேல் (யமன்)தோன்றுவானாயின், ஆவி இறப்பதன்றி வாழமுடியு 

மோ? (சாம்இப்போது இராமபிரானோடு நில்லாது போய்விட்டால்), 

நஞ்சினை வாயிலிட்டாற்போன்ற அமிருதம்போ லாகுவோ மல்லோ 

மோ?ஈம்மைத் தஞ்சமென்று சேர்ர்த வீரரைத் தணிமையாகவிட்டிட் 

டுப்போவதிலும் (காம்) சாசலே ஈல்லது; (௪-.று)---அ௮ம்மா-வியப்பி 

டைச்சொல், ் 
ஈஞ்சுவாயிட்டாலன்ன வமுதன்றோ-அ௮மிழ்து (என்றுக௬இ) 

வாபிட்டாலன்ன நஞ்சன்றோ - அமிழ்தென்றுகருதி வாயிலேயிட்ட 

ஈஞ்சுபோல்வோமல்லவோ௭௪ன்றவாறு, பி-ம்;--1அம்பினால்யாண்டும், 

அமரிணிலாண்டும், அமரினாலாண்ம்.3இன்றி..3சஞ்சினையிட்டால்.4அன் " 

னது 5அ:நிழ்தின்றே, அமுதன்றே, 6௮அடைச்சத, உணர்ச்ச. "தனிமை 
நாஞ். Seni ge. (௨௨௦0௪) 

௪௮. தானவ சோடு மற்றைச் ௪க்கரத் தலைவ னோடும் 
வானவர் கடைய மாட்டா மறிகடல் கடைக்த வாலி 
யானவ னம்பொன் முலை 4யயர்க்தமை £$யயர்த்த தென்னீ 
6மீனலர் வேலை பட்ட அதுணர்க்தில் போலு மேலோய் 

(இ-ள்.) தானவரோடும் மற்றைச் சம்கரப்படையையுடையனான 

இருமாலோடும் வானவர்கடையமாட்டாத (அலை)மடங்குகின் றகடலைக் 

சடைக்த வாலியானவன் (இராமபிரானுடைய) அம்பொன் நினாலே 

உயிர்சோர்ர்தமையை ம மறச்தசென்? மேலோனே! மீன்விளங்கு 

இன்ற கடல் அடைக்தநிலைமையை உணர்ந்தாயில்லைபோலும்; (எ-று. ் 

பி-ந்:-1தலைவரோடும், 3செய்ய. மாட்டார். 4அழிர்கமை, உலர்ச்த 

மை, உலந்தமை. 5ஆர்த்ததென்ன. 6மீனலா, மீனகு. (௩௨௦௫) 

௧௯. எத்தனை யரக்க ரேனுர் தரும/ரண் டில்லை யன்றே 

அத்தனை யறத்தை வெல்லும் பாவமென்?றறிக்த துண்டோ 
பித்தரைப் போல நீயு மிவருடன் பெயர்ந்த தன்மை 
ஒத்தில தென்னச் சொன்னா னவனிவை யுரைப்ப தாஞன், 
(இ-ள்.) அரக்கர் எத்தனைபேர் இருர்தாலும், தருமமென்ப௮, 

அங்கே இல்லையன்றோ? மிகுதயாயுள்ள தருமத்தைப் பாவம் வெல்லு 
மென்பது, அறிர்தது உண்டோ? பிச்தரைப்போல நீயும் இர்தவானரர் 
களோடும் !இராமனுள்ள இடத்தை)விட்டுச்சென்ற சன்மை (உன் 

திருதிக்கு) ஒத்ததாகஇல்லை என்றுசொல்லி முடித்தான் : அந்தச்சாம்ப 
வான் இவ்வார்த்தைகளைச் சொல்வதானான்: (எ-று, )--சாம்பவான் 
கூறுவனவற்றை மேல் ஐந்து கவிகளிற் காண்க, -பி-ம்:--1 என்றே, 
அன்றோ. 3அறிதல். 8உரைப்பானானான், (௩௨௩௦௯)



௪௨௪, கம்பராமாயணம் யுத்த 

௫௦.--இதுழதல் ஐந்துகவிகள்-சாம்பவான் கூறுவதைத்தெரிவிக்தம். 

நரணத்தாற் றிது போது 1ஈலங்கின ?னிருக்து “பின்னர் 
தூணொத்த திரடோள் 4வீர தோன்றி.ப வாக்கர் தோற்றம் 
கரணத்ததா னிந்கத் தானக் கறை"மிடற் றவாக்கு மாமே 
8சோணற்பூ வுண்ணும் வோாழ்ச்சைச் குரல்இன்10மேற் குற்ற முண்டோ, 

ஆறுகவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ-ள்.) (அப்போது சாம்பவான்), நாணத்தினாலே றிது 

போழ்து மனம்வாடியவனாயிருர் த,---(பின்பு) அங்கதனை கோச்கிச்கூறு 
வான்):--தாணையொச்ச திரண்டதோளையுடைய வீரனே!(இப்போத) 

வந்துள்ள அரக்கரின் தோற்றத்தைக் காணவாவது (அவர்முன்னே) 
நிற்கவாவது விஷச்கறைகொண்ட சகண்டத்தையுடையவனான Hos 

உருச்இரமூர்த்இச்குக்கான் முடியுமோ? (அவ்வாருயின்), உடற்கோணு 
தலையுடைய மலரையுண்டுவாழும் வாழ்ச்கையைக்கொண்ட. குரங்குகள் 

(ஒடிப்போயினவென்றால் அவற்றின்) மேற் குற்றம்உண்டோ?(௭-று.)-- 

%கோணல்'என்பதைப் பூவுக்கு அடைமொழியென்று கொள்ளலுமாம், 

பி-ம்:-1ஈல்கனன், 3இருச்த, பின்னும். 4மைர்த, மைர்தன், 5S rid, 

6தானிறங்கவக்தக். 7மிடற்றவற்குமன்றே, மிடற்றவனுச்சாமோ. 
8சோணப், யோச்கை, 1போாந். (௩௨௩0௭) 

௫௧, தேவரு மவுணர் தாமுஞ் "செருப்பண்டு செய்த?காலம் 
ஏவசே யென்னாற் காணப் பட்டில ரிருச்கை Suir oor 
மூவகை யுலகி னுள்ளா 4ரிவர் துணை யாற்றன் முற்றும் 

பாவக ௬ளசே கூற்று மிவருடன் பகசைக்க வற்றோ, 

(இ-ள்.) தேவர்களும் அவுணர்களும் முன்பு போர்செய்த 

காலத்தில் என்னாற் சாணப்பட்டிலா தவர், எவர் ? இருப்பிடமான மூவ 

சையுலகிலுமுள்ளாரில் இவரளவு வலிமைநிரம்பியகொடியோ ர௬ுளரோ? 
யமனும் இவருடன் பகைச்ச வல்லமையுடையதோ? (௭-று.)--பி-ம்:-- 

- 1பண்டுபோர். 3காலை,3ஆன் ற,.4அவர் &உளரோகூற்றையஞ்சினாந் குற்ற 
முண்டோ, உளரேகூற்றையஞ்சினார் பழியுமுண்டோ, உளயேறுற்றை 
யஞ்சினார் பயமுமுண்டோ. (௩௩.௦௮) 

௫௨. மாலியைக் கண்டேன் 1பின்னை மாலிய வானைக் சண்டேன் 
கால3கே மியையுங் கண்டே ஸனிஈரணியன் $றனையுங் கண்டேன் 
ஆலமா விடமுூங் கண்டேன் மதுவினை 4யனுச னோடும் 
வேலையைக் கலக்கக் கண்டே £னிவர்க்குள மிடுக்கு முண்டோ, 

(இ-ள்.) மாலியைச் கண்டேன் :பின்னை மாலியவானைக் சண் 
டேன்: காலகேமியைச் சண்டேன்: இரணியனையும் சண்டேன்! கொ. 
டிய அலசாலவிஷசக்தையும் சண்டுள்ளேன்: (கைடபனென்ற) தம்பி - 
யுடனே மதுவென்பானையும் சடலைக்சலக்குகையிற் கண்டேன்: 
இவ்வரச்கர்க்குள்ள வலிமை அவர்கட்குஉண்டோ? (எ-று, )--1-ப Di— 
1பண்டை,மற்ற, ?2சேமியைச், 8தன்னைம்.4அசணியோடு, 8௨ வர்க்குள்ள. 

Ba , 1வலியிகன் மேலே பெற்ற வரத்தினர் மாயம் வல்லோர் 
ஒலிகடன் மணலின் மிக்க ?சணக்கன குள்ள நேரக்கிற்
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கலியினுங் கொடியர் கற்ற படைக்கலக் கரத்த ரென்றால் 
மெலிகுவ தன்றியுண்டேச 3விண்ணவர்*வெருவல் கண்டால். 

(இ-௭எ்.) (இவ்வரச்சகர்கள்),பலத்துச்குமேலே வரமும்பெற்றவர்: 
மாயம்வல்லர்: ஒலிச்சின்ற கடலின்மணலைச்காட்டிலும்மிச்ச பேரெண் 
ணினராகவுள்ளவர்: (இவர்களின்) மனத்தைப் பார்த்தாலோ,சலியினுவ் 
கொடியர்: (அன்றியும்) சற்ற படைக்கலத்தைச் கையிற்கொண்டவர்: 
இவ்வாறானால், விண்ணோர் வெருவுவகைகச்சண்டால், (கு.ரங்குகளாயெ 
சாம்) மெலிவதல்லாமல் (வேறளோருசெயல் ஈமக்கு) உண்டாகுமோ? 
(எ.ஃறு.)--பி-ம்:--14வலியிது, வலியது. சணக்ூலர்; 3விண்ணுற, 
மெலிவு. இச்செய்யுள் ஒரு பிரதியில் இல்லை. (௩௩௧௦) 

Ce ஆூனு 1மையம் வேண்டா வழூதன் நமரி OT CHAE 

சோகினும் பெயர்ந்த தன்மை பழிதரு ஈரகற் 3றள்ளும் 
4ஏகுது மீள வின்னு மியம்புவ துளதா £லைய 

மேகமே 8யனையான் "கண்ணி னெங்கனம் விழித்த கிற்றும், 

(இ-ள்.) இப்படியிருச்தாலும்,சாவதாயிருக்தாலும், போருக்கு AG 
Ad Quurésscreon, 4 pGuser gw: (Cugys), (@iderwu 6) பழியை 

உவிளைக்கும்:(மறுமையில்) ஈரகத்திலே தள்ளும்: (இவ்விடயம் இல்)ஐயம் 
“வண்டா: (ஆதலால்), மீளச்செல்வோம்: ஐய! இன்னும் சொல்ல 
வேண்வெது ஒன்றுஉண்டு: (௮2), மேகத்தையொத்தவனான ஸ்ரீராம 
னுடைய சண்முன்னே எங்கனம் விழித் துநிற்போம்?(என்பதே);(௪- து.) 
பி -ம்; 1 ஐயவுண்டாலார்ச்கேனும், ஐயமுண்டாலறத்தினும், ஐய 
முண்டாமாூலும். 3சா௫லம், போலும், போக்கும். 4ஏகுமே, ஏகுதி, 
எய்தி, 6அனையார். *காண, கண்முன், (௩௨௧௧) 

௫௫.-- அந்தச் சாம்பவானுக்த ௮ங்கதன் சமாதானம் 

கூறத்தோடங்கதல். 

என்றெடுத் தெண்கின் ருனைக் கறையவ னியம்ப லோடும் 
வன்றிறற் குலிச மோச்சி வரைகற கரிந்து வெள்ளிக் 
குன்றிடை லக் கொண்மூ வமர்ந்தென மதத்தின் குன்றின் 
நின்றவ ?னளித்த மைந்தன் மகனிவை நிகழ்த்த அற்றான், 
(இ-ள்.)என்று கரடிச்சேனைக்குத் தலைவனான சாம்பவன் எடுத். 

அச்சொல்லுதலோடும், மிக்கவலிமையையுடைய வச்சிராய தத்தை 
யோவ்யெறிர்து மலைகளைச் இறகரிர்ு, வெள்ளிக்குன்றில் நீலநிற 

பூழேள்ள மேகமொன்று பொருந்தினாற்போல் மதத்தையுடையமலை 
போன்றஜராவதமென்ற யானையில் நின்றவனாயஇச் சிரனது பு. தல்வனா 
னவாலிபெற்றமகனான அங்கதன் இவ்வார்த்தைகளைக் கூறலானான்; 
(எ-று.)-- அங்கதன் கூறுபவற்றை மேல் இரண்டுகவிகளிற் காண்க, 
குன்று-யானைச்கு, உவமையாகுபெயர், பி-ம்:-குன்றம், 9அருளும், 
இச்செய்யுள்பல பி.ரதியி லில்லை, 

(௩௩௧௨) 

* 54



"BOG. கம்பராமாயணம் யுத்த 

௫௬.---சாம்பவானுக்த நாணம்நீங்க, அங்கதன்கூறுஜ் சமாதானத்தை 
இதுவும் அடுத்தகவியும் தேரிவிக்தம். 

எடுத்தலுஞ் சாய்த GB 20 0 i 5 5 oY Qu Ris sen சம்மைப் 
படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை 3பற்றினர்க் *குற்ற மேனாள் 
5அடுத்ததே யஃது 6நிற்க வன்றியு மொன்று "கூறக் 
கடுத்தது கேட்டீர் நீருங் கருத்துளீர் கருதி நோக்கின். 

(இ-ள்) (சாமே பகைவரை) விஞ்சுதலும் தோற்றலும், (ஈம் 

மைராடி.வர்தபகைவரை) எதிர்த் துதிற்றலும்,(கம்மால்)௪ திர்த் தோசைக் ' 
கொல்லுதலும் .வீரவாழ்க்சையை மேற்கொண்டார்ச்கு முன்னாள் 
தொடக்கி அடுத்ததே: அஃது இருக்கட்டும்: அன்றியும் ஒன்றுகூற 

விரைந்து அதுகேட்டு (இங்கு) இருந்துளீர் : அதனால், ஆசாய்க்து 

பார்ச்குமிடத்து நீரும் ஆராய்ச்சியுள்ளவசே: (எ௪-று.)--பி-ம்:--1சாய்த் 

தறானும்; இறத்தலும். 8பற்றிகற்கு, 4உற்று, 5அடுத்ததேயதெலாம், 
அடுத்ததேலாகும். நிற்ப. *கூறற்கடுத்தது, கூற்றங்கடுத்தது, கூற்றுக் 

கடுத்தது 5கேட்டுமீண்டிங்கிருக்துளீரே துகோக்கின், கேட்டீரீண்டி௰் 

இளர்கச் துநீர்தருதனோக்கின். (௩௩௧௩) 

Ga. gsr m6 சஞ்ச லைய யாமெலா ?மொருகங்கே சென்று 

்.. நின்றுமொன் றியற்ற லாற்றே நேமியான் ருனே நேர்க்து 
கொன்றுபோர் கடக்கு மாயிற் கொள்ளுதும் வென்றி 4யன்றேல் : 
பொன்றுது 5மவனோ டென்றான் $போதலோ புகழன்றென்றான். 

இ-ள்.) $ர் சிறிதும் அஞ்சவேண்டா: ஐய! யாமெல்லாம் 
ஒருங்கேசென்று சின்றும் ஒருசெயலும் இயற்றுதற்கு வல்லமையுடை 

யோமல்லோம்: சச்ராயுதத்தையுடையவனாகய தஇிருமாலினமிசமான 

ஸ்ரீராமனே(சென்று பகைவரை) யெடூர்ர்துசொன்று போரைச்கடப்பா 

னாயின் வெற்றிகொள்ளுவோம்: அல்லாவிடின், அவனுடனேஉயிசொ 
மிவோமென்று ௯ நியவஞனாய், (அப்பிரானைவிட்டு) ஓடிப்போதலோபுச 

ழன்றென்றுமுடித்தான்; (எ- று.)--பி-ம்:--1த, ஒருங்கு, Fg Haru. 

4அன்றிப். அவரோடென் ரன், அவரோபொன்ளருர், அவரேபொன் 
றார். போதலேயழகிற்றென்றான், போதலோபுகழின்னன்றோ, பொரு 
தலேபுகழீதன்றால். (௩௩௧௪) 

௫௮.---சால்பவான் சோற்படி திநம்பிவந்த வானாசேனைகளை க 

் கண்டூ ஸ்ரீராமன் தம்பிரத.் கூறத்தோடங்ததல. 

ஈண்டிய தானை நீங்க 1நிற்பகென் யாமே ?சென்று 
3பூண்டவெம் பழியி னோடும் 42 யாக தனம் போவ தென்னா 

- மீண்டனர் சலைவ ரெல்லா மங்கசு னோடும் வீரன் யூ 
மூண்டவெம் 6 படையை நோக்இத் *சம்பிமேல் மொழிவதானான். ' 

(இ-ள். (அப்போது சாம்பவான்), *கெரும்யெசேனை நீங்க நிற் 
பது எதற்காக? யாமே (போர்க்களத்தை விட்டுச்) சென்று அதனாற் 
பூண்ட கொடிய பழியினோடும் (திரும்பிப்) போசலானோம்: (ஆகவே, 

யாவரும்) இரும்பிவரட்டும்? என்று கூற, தலைவரெல்லாம் அங்கதனோ
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டும் இரும்பிவச்தனர்: மகாவீரனான ஸ்ரீராமன், மூண்டுள்ள : கொடிய 
சேனைகளைப்பார்த் தத் சம்பியினிடம் (பின்வருமாறு) கூறலானான். 

போவது - ஒருவகைவியங்கோாள்: இனி, தொழிற்பெயராக*், 

சொண்டு, (தக்கது? என்று ஒருமுற்றுவருவித்து உரைத்தலும்ஒன் று. 
மூண்ட வெம்படைஎன்ற௫ - போரில்மூண்டமூலபலத்தையென்க,'தம் 

பிமேல்மொழிவதானான்? என்பதற்கு - இளையபெருமாள்பிறகு சொல்வ 

கானான் என்று உரைத்து, *:அத்தநீ?? என்றபாடலை இலக்குமணன் 

மொழியாகவுரைப்பினுமாம், சேனைமீண்டமை ௨௩௫-ஆங்கவியிற் கூற 

ப்படும். பி-ம்:---1சின்றதென். 2ஏன்று, 3பூண்டனம். 4போர்தகாம், 

போதும். 6பகையை. "தம்பிக்கு. (௩௩௧௫) 

௫௯,---ஸ்ரீராமன் நான் ஒநவனே இந்த அரக்கரையேல்லாம் 

கோல்வேனெனல். ் 

அத்தகீ 1யுணர்தி யன்றே %யேரக்கர்தர னவுண ரேதான் 
எத்தனை யுளசென் ரூலு மியான்சிலை யெடுத்த போது : ட 
*தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்செனத் தொலையுந் தன்மை 
6ஓஒச்கதோ ரிடையூ "அண்டென். ௮ுணர்விடை £யுதிப்ப தன்றால், 

சான்குகவிகள் - ஒருதொடர், , 

(Q-o.) இராமன் இலட்சுமணனைகோச்ூச்கூறுவான்:--* அத் 
தனே!அரச்சரென்ன அவுணசென்ன (இவர்)எத்தனைபேர் உள்ளாரென் 
ரலும் (அவர்கள்யாவரும்), கான் வில்லையெடுத்து அம்புதொடுத்த 
போது,திரளாகப்பொருச்தியநெருப்பிலே வீழ்க்த பஞ்சுபோல அழியுர் 
தன்மையை நீ அதிவாயன்றே:(என் திறமைக்கு)ஏற்ப தான ஓரிடையூறு 
உண்டென்று (என்) மதிக்குள் தோன்றுவது (எழவும்) இல்லை;(௪-ு.) 

எ.திர்க்தவர் எல்லாரையும் ஒருங்சே என்வில்லினால் கான் மாய்ப் 
பேனென்பதிற் சிறிதும் சச்தேகம் இல்லை: என் இிறமை உணக்கு 
தெரிர்த தன்றோ! என்று ஸ்ரீராமன் வானசர்க்குச் தெளிவுண்டாகத் 
தன் திறமையைப் பாராட்டிச் கூறினான். பி - ம்: -1உணர்த்தி, 
அறிதி. 8அரச்சசேயவுணர்தானென். 8௪ த துணை. 4தொத்தறு, தொலை 

68. 59350 50, "உண்டோ. 8உதித்ததுண்டோ, உதித்தசென்றான்.() 

௬௦--ழன்றுகவிகள் - வானசசேனையை மாநதிழதலியவரோடிருந்து 
பாதுகாப்பாயேன்று ஸ்ரீராம இலட்சுமணனுக்தக்கூறுதல், 

காக்குக 1ரின்மை ?கண்ட கலக்கத்தாற் கவியின் சேனை 
போக்கறப் போகித் தத்த முறைவிடம்*புகுத லுண்டால் 
தோக்கியிப் படையை முற்றுக் தலைதுமிப் பளவுக் தாங்கி 
நீக்குதி கிருத சாங்கு நெருங்குவார் "நெருக்கா வண்ணம். 

(இ-எ்.) சாப்பவரில்லாமையைக்சண்ட கலக்கத்தினால் குரங்குச் 

சேனையயுத்தத்திற்குச்)செல்லுதலொழிய ஐடிப்போய்ச் தத்தம்வாழிடல் 
களிற் புக கேர்க்ததுண்டு: ஆதலால்,(கான்) இக்த இசாட்சசசேனையைக் 

தாக்க முற்றவும் தலையைவெட்டிவீழ்த்துமளவும் (8) இர்தக்குரங்குச்
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சேனையைத்தாங்க ஆங்கு நிருதர்கெருங்கவர்து கெருச்சாதபடி தவிர்ப் 
பாய்; (எ-றநு)-பிம்:--1இன்னம். கண்டாற், 83பொங்இத்தச்தம், 

பொதிந்துதத்தம், போக்கித்திக்தம், 4புகுர்சதுண்டேல், புகுதலுண் 

டேல், தாக்கிய, நீக்குநீ. *நெருங்கா. (௩௩௧௪) 

௬௧, இப்புறத் தினைய சேனை யேவியாண் டிருந்த தீயோன் 
'அப்புறத் 'தமைந்த சூழ்ச்சி 3யறிந்தவ னயலே 3வந்து 
தப்பறக் கொன்று *நீக்கு லவனையார் 8தடுக்க வல்லார் 
வெப்பு௮ கின்ற துள்ளம் வீரநீ யன்றி "வில்லால். 

(இ-ள்.) இவ்விடத்து இப்படிப்பட்ட சேனையையேவிவிட்டு 
அங்கேயிருந்த தீயோனும் பொருந்திய குழ்ச்சியையுடையவனுமான 

இராவணன், அப்புறத்தில் ௮யலேவச்து தவறுதலின்றி வானரப்படை 

களைச்கொன்று நீக்இனால், வீரனே! அர்தஇராவணனை நீயல்லது வில் 

லினால் தடுக்கவல்லவர் யாவர்! (இதபதந்றி) மனம் வருந்துகன்றது; 

(எ- ௮ு,)---பி-ம்.---4அமைத்த, 9அறிக்தனன், அறிக்ததன், வந்தால். 

&விழ்க்இல், நீக்கும், 5தடுக்கற்பாலார், தடுக்கத்தக்கார், 6௮லத, *வில் 

லோர், (௩௩௧௮) 

௬௨. மாருதி யோடு 1£யும் 3வானாக் கோனும் வல்லே, 
பேருதிர்சேனை காக்க வென்னுடைத் தனிமை பேணிச், *சோருதி 
$0ரன்னின் வெம்போர் தோற்றுகா மென்னச் சொன்னான், வீரன் % 
5மற்றதனைக் கேட்ட விளையவன் விளம்ப லுற்றான். 

(இ-ள்.) மாருதியுடனே நீயும் வானரத்தலைவனான சுக்இரீவ 
னும் விரைந்து சேனைகாக்சச் செல்லுங்கள்: என்னுடைய தனிமை 

யைச் கருதி மனந்தளர்வீராயின், காம் கொடும்போரில் தோற்போம் 

என்று மகாலீரனான ஸ்ரீராமன்சொன்னான்: அதனைச்சேட்ட இளைய 
பெருமாள் பின்வருமாறு சொல்லத்தொடங்இனார்; (எ- து)---பி-ம்:-- 

1£யிவ், 2வானரத்தலைவரோரடும், சோருதி, 4எண்ணின், 5மற்றிதனை,() 

௬௩.--இலக்தமணன் இராமன்கூறியதை யுடன்படூதல், 

1அன்னதே கரும மைய வன்றியு 3மருகே lear peo 
என்னுனக் குதவி செய்வ திதுபடை யென்ற போது 

சென்னியிற் சுமந்த *கையர் தேவரே போல 0யோமும் 
பொன்னுடை வரிவி "லாற்றல் புறனின்று காண்டல் போக்கி, 

(இ-ள்.) (இலட்சுமணன் ஸ்ரீராமனைகோச்இ), (ஐயனே! அதுவே 

செய்யத்தக்கசெயல்: அன்றியும் உன்னருகேநின்றால், HIE EI Le 

இதுதனபோது, [பேசளவினதும் பெருவலிபடைத்தது மாக இருத்த 
லால்] தேவரைப்போல யாமும் சென்னியிலே ௯கூப்பியகையை. 

யுடையவராய்ப், பொற்கட்டையுடைய வில்லாத்றலைப் புறத்.திலிரு 

ந்து பார்த்தலைத்தவிர்த்து, உனக்கு உதவிசெய்வது என்ன உள்ள? 
(௭ - ௮.5--பி - ம்: -1அன்னது. 3அனைவேம். 8செய்தும். 4கையான், 

தேவரைப். யானும், 7ஏச்.இிப். 8காண்டுமென்ரறான், காண்டிபோக்கி, 

சாண்டல்போக்கில், (௩௩௨0).



) 
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௬௪. அப்போது அநுமான் ஸ்ரீராமனிடக்। தன்வேண்டுகோளைத் 
தேரிவித்தல், 

என்றவ னேக லுற்ற காலையி ன்னும னெந்தாய் 
புன்றொழிற் குரங்கெ னாதென் றோளின்மே லேறிப் புச்சால் 
ஈன்றெனக் *கருதாகின்றே னல்லது சாயி னேனுன் 
பின்றனி நின்றபோது 3மடிமையிற் 4பிழைப்பி லென்ருன். 

(இ-ள்.) என்று சொல்லி ௮க்த இலட்சுமணன் போகத்தொடங் 
பயெபோது-அருமான், (ஸ்ரீராமனைகோச்),“எர்தாய்! புல்லியதொழிலை 
யுடைய கு.ரங்குஎன்று அவமதியாமல்என்தோளின்மேலேறிச்கொண்டு 
போரிற் புகுர்தால், ஈல்லது என்றுகருதஇன்றேன்: அல்லாவிடின், 
சாய்போற்கடைப்பட்டவனான சான் உன்பின்னேதனியே நின்றபோ 
அம் அடிமையிற் பிழைப்பு இல்லாததாகும்என்று(சன் எண்ணத்தைச்) 
தெறிவித்துக்கொண்டான்; (௪-று.)--பி-ம்:-.1ச ௫ துன்றேன்.3சிற்றுமா 

யின். 8அடி.த்தொழில், *பிரியேன். (௩௩௨௧) 
௬௫.,--டதுவும் அடுத்த கவியும்-இராமன் நீ இலட்சுமணனுக்தத் 

துணையாயிந? என்று அநுமானுக்தக் காரணத்துடன் ‘ 

கூறுதலைத் தெரிவிக்தம். 

1ஐயகிற் ?சியலா 8துண்டே.ர விராவண னயலே 4வந்துற்று 
எய்யும்விற் கரத்.து வீர 5ணிலக்குவன் றன்னோ டேற்றால் 
மொய்யமர்ச் களத்தி னுன்னைச் துணை"பெரா னென்னின் 8மேன்ப 
செய்யுமா வெற்றி யுண்டோ சேனையுஞ் 10சிதையு மன்றே, 

மூன்று சவிகள்-ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) (இராமன் ௮நுமானை கோகூக் கூறுவான்:-..) ஐயனே! 
உனக்கு முடியாத செயலும் உண்டோ? இராவணன் அருகிலேவக்து 
பொருசக்தி, எய்கின்ற வில்லையே கிய கையையுடைய வீரனான இலக்கு 
மணனோடு எதிர்த்தால், (அப்போது) கெருங்கெய போர்க்களத்திலே 

உன்னைத் துணைபெறாமற் போனால், வலியவனே! பெறச்கூடிய 
பெருவெற்றி விளையுமோ? (அன்றியும்), குரங்குச்சேனையும் கெடுமல்ல 
வோ?(௪-று.)--பி-ம்:--1ஐயனுக்கு. ஓண்ணாது, உண்டே. 4வந்தால், 

இளையவன். 6களத்தன்."பெறாதொழியின். 8முன்பு, மொய்ம்ப. செய் 

யும் வெற்றியுமுண்டாமோ, 10ம் மன்றே, (௩௩௨௨) 

௬௬. ஏரைக்கொண் டமைர்த குஞ்சி யிந்திர சித்தென் பான் 
றன், போரைக்! கொண் டிருந்த முன்னா ளிளாயவன் நன்னைப் 
்போக்கிற்று, ஆரைக்கொண் டுன்னா லன்றே 4வென்றதங் கவனை 

_யின்னம், வீரர்க்கும் 5வீர நின்னைப் 6பிரிகலன் வெல்லு மென் 
பேன். 

(இ-ள்.) அழகைச்கொண்டுஅமைந்த மயிர்முடியையுடைய இச் 
இிரசித்துஎன்பவன் தன் போரைச் கொண்டிருந்த முன்னாளில் இளைய 

வனை அனுப்பியது? ஆரைச்சொண்டு (உன்வலிமையில் ஈம்பிக்கை 

கொண்டேயல்லவா!) அகச்களத்தில் அவனை வென்றது உன்னாலே
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யல்லவோ? வீரற்கும் வீரனே! நின்னைப் பிரியாதவஞாய் (அக்தஇலட்சு 

மணன்) இன்னும் வெல்வானென்று கருதுவேன்; (எ-று.)--பி - ம்: 

1கொண்டிருர் ஐ, கண்டிருக்து. 3மேனாள். போக்கின். *வென்றதன் 

றென்னச் சொன்னான், வென்றதென்றென்னச்சொன்னான். 5லீரன். 

6பிரிகலன், பிரிகிலேன். (௩௨௩௨௨௩) 

௬௭. ஸ்ரீராமன் சோலலியதைக் கேட்டு ௮நுமான் 
இளையபேரநமாள்பின்னே சேலலுதல். 

சேனையைக் காத்தென் 1பின்னே திருரகர் தீர்ந்து போந்த 
யானையைக் காத்து மற்றை யிறைவனைக் காத்தெண் டீர்ந்த . 
வானையித் தலத்தி னோடு மறையொடும் வளர்த்தி யென்றான் 
ஏனை3மற் அரைக்க லாதா *னிளவல்பின் னெழுந்து “சென்றான். 

(இ-ள்.) சேனையைக்காத்து, என்பின்னால் அழதயஅயோத்தியா 

புரியினின்று 8ீங்கப்போர்த யானைபோன்றவனான இளவலைப் பாது 
காத்து, மற்றைச்சுக்கரீவனைப்பாதுகாத்து, மனவல்லமையைக்கடந்து 

நின்ற வானுலகச்தை இவ்வுலகத்சோடும் மறையோடும் வளசச்செய் 

வர்ய் என்றான்: மாறாக வேறு உரைச்சமாட்டாதவனாய்,(௮ அமான்),- 

இளவல்பின்னே எழுச்துபோனான்; (எ-று.)--பி-ம்:--1 பின்னர். 3மற் 

றும், மற்றுரைத் திலாதான். [இளவலோடு. 5போனான். (௩௩௨௪) 

௬௮. _-விபீஷணனையும் இலட்சுமணந்தத் துணைபோகசீ 4 
" சோலலுதல. 

வீடண நீயு மற்றுன் றம்பியோ டேகி வெம்மை 

கூடினர் செய்யு மாயக் தெரிக்தனை கூறிக் கொற்றம் 

நீடுறு தானை தன்னைத் தெவன் கில்லா யென்னிற் 
கேள தாகு மென்று 6 னவனது "கேட்ப கானான். 

(இ-ள்.) விபீஷணனே! நீயும் உன் தம்பியோடு போடி வெம்மை 

டைலாக் அரக்கர் செய்கின்றமாயச்தை ஆராய்ந்து கூறி, 

கொற்றம்நீடுறுகின்ற தானையைச் தாவ்கசில்லாயென்றால், தீமையுண்டா 
கும்என்று கூறினான்: அவன் அதனைச் கேட்டு (அதன்படியே) கடப்ப 

தானான்; (௭ - று.)--பி-ம்:--1கூடினை, 8ெெரிச்தனைகுறிச்கொண்டே௫, 
தெரிர்தனகுறிக்கொண்டே௫, தெரிர்தனைகூறிக்கொற்றம், தெரிச் 

தன கூறிக்கொற்றம்,தெரித்தனை குறிச்கொண்டே௫ தெரித்திரீகூறிச் 
கொற்றம். 3நீடள, 4தாங்்கநீ, 5கோடுள. $8கேட்டிய, தலைமேற் 

கொண்டான், கிடைப்புக்கொண்டான். (௩௩௨௫) 

௬௯.--யாவநம் இலட் ௬மணனுக்கத் துணையாகச் சேலலுதல். 

சூரியன் 1சேயுஞ் செல்வன் சொற்றதே ?யெண்ணுஞ் *சொல்லன் 
ஆரியன் பின்பு [போனா னனைவரு மதுவே நல்ல ் 

காரிய மென்னக் கொண்டார் கடற்படை காத்து நின்றார் 

வீரியன் 5பின்னர்ச் செய்த செயலெலாம் ?விரிக்க லுற்றாம். 

(இ-ள்.) சூரியபுத்கானான சுச்கிரீவனும் ஸ்ரீராமன்கூ.றியதையே 
மதித்துக்கூ.றியசொல்லையுடையவனாக, இலக்குமணன் பின்னேபோக



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௩௧ 

லுற்றான்: யாவரும் அதுவே ஈல்லகாரியமென்று கொண்டார்சளாய், 

ட சடல்போன்ற வானரப்படையைக் காத்துகின்றார்; வீரமூள்ளவனான 

ஸ்ரீசாமன்,-பின்புசெய்த செயலை யெல்லாம் இனி விவரித்துச்சொல்லச் 
தொடங்கினோம்; (௪ - று.) 

ஈற்றடி - கவிச்கூற்று, பி - ம்: செல்வன் மற்றச், 9என்னும். 
சொல்லால், சொல்லான். 4போனவனைவரும். 5பின்னைச், 6விளம்பல், 

௭௦.--இராமன் போர்க்கோலம் பூணுதல். 

வில்லினைக் தொழுது வாங்கி யேற்றினான் 1வின்னாண் மேருக் 

கல்லெனச் ?சறந்த 5தேயுக் 4கருனையங் கடலே யன்ன 

எல்லொளி மார்பில் 5௮7ரக் கவசமிட் So pur. Case 

சொல்லெனக் "தொலையா வாளித் தூணியும் புறத்தூத் தூக்கி, 

இதுவும் அடுத்த கவியும் - குளகம், 

(இ-ள்.) கருணைக்கடலான ஸ்ரீராமமூர்த்திதாமே (கையால்) தொ 
மூ.து வில்லை யெடுத்து வில்காணியை யேத்தி,(பிறகு)மேருமலைபோலச் 

சறக்ததாபினும் அர்தவிளங்குகின்ற ஒளியையுடைய(தன)மார்பிலே 

ல வீரச்கவசத்தையிட்டு, (ஒருவராற்) செய்யப்படாத வேதச்சொற் 
சளைப்போலத் தொலையாத அம்புகளைச்கொண்ட காணீரத்தையும் 
முதுகிலே கட்ட,--(எ- று.)--*கூனெபொடியாலெக்கும்'?? .என்று 

மேலிற் கவியில்முடியும். 

லிஷ்ணுவின்வில் லாதலால், அதனைத் தொழுது வாங்கினான். 

மார்பு மலைபோன்ற தேனும் அதற்கும் வீரச்சவசமிட்டா னென்றார். 

அக்கி--ச்ச:எச்சத் இிரிபு.பி-ம்:--1மெய்க்காண்.5செறிக்தது.3ஏனும். 

கருணையின். 5இீ.ராச்,6இமையோர். *7தொலைவிலாத. (௩௨௩௨௨௭) . 

எக -- சேனையின்ழன்னணிவந்து போருதல். 

*3ஓசனை நாற்றின் ?வட்ட மிடை 3விடா *துறைந்த சேனைத் 

தூசிவர் தண்ண றன்னைப் போக்கற வளைந்து சுற்றி 

வீசின படையு மம்பு 5மிடைத.லும் விண்ணோ ராக்கை 

கூசின 6பொடியா லெங்குகங் குமிழ்ர்தன வியோம கூடம், 

(இ-ள்.) நூறுயோசனைாரம் வட்டமாக இடைவிடாது பொருக் 

தின சேனையின் முன்னணிவர்து பெருமையிற்ிறரந்தவனான ஸ்ரீராம 

னைப் போக்குஇல்லாதபடி.வளைசக்து சூழ்க்துகொண்டுவீசன படைக் 

கலங்களும் அம்புகளும் நெருங்கவும், தேவர்தம் முடல்கள் கூச்ச 
மடைச்கன: அப்போது எழுந்த தூளியால் ஒகாயத்தினிட.மெங்கும் 
பரவின: ((எஃறு.)--பி - ம்:..4யோசனை. 3வட்டத்திடை. 3அறாது. 

*உற்ற, 5 டைதலின். 6பொடியாவேனுக்குமிழ்த்தன ரோமக்கூட்டம், 

ஒடியாவேனுங்குமிழ்த்தனவுரோமக்கூட்டம், . (௩௨௩௨௨௮)



௪௩௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௭௨. இமையோர் இராமனையேத்துதல, 

கண்ணனே யெளியே 1மிட்ட கவசமே கடலே யன்ன 

வண்ணனே யறத்தின் வாழ்வே மறையவர் வலியே மோரறுது 

ஒண்ணுமே கய லாதோ 4ரொருவர்க்கப் படைமே லூன்ற 
எண்ணமே முடி.த்தி யென்னா வேத்தின ரிமையோ செல்லாம். 

(இ-ள்) ப்போது)தேவர்களெல்லாம்,- கண்ணனே! எனியவ 

சாயெ எங்கட்குப் பாதுசரப்பாகப்பொருச் திய கவசமே!சடலையொத்த 

நிறத்தையுடையவனே! அறத்தின்வாழ்வே! மழையவர்ச்குவலிமையாகி 

யிருப்பவனே 8 யல்லாத ஒருவர்க்குபின்வாங்விடாமல்இப்படைமேல் 
எதிர்த்தல் ஒண்ணுமேர? (எம்முடைய) எண்ணத்தை கிறைவேற்றுவாய் 
என்று சொல்லித் அதஇத்தார்கள்; (௪ - று,)--பி-ம்:.1விட்ட. தந் 
ரோர்க்கு, 9நின், 4ஒருவர்ச்குப், ஒருவரிப். (௩௩௨௨௯) 

எ௩..--ழனிவர் ௮ஜ்சி ஸ்ரீராமன்வேல்களன்று ஆசிகூறுதல். 

முனிவசே முதல்வ ராய வறத்.துறை முற்றி னோர்கள் 
தனிமையு மரக்கர் தானைப் பெருமையுக் 1தரிக்க லாதார் 
பனி3வரு கண்ணர் விம்மிப் பதைக்கன்ற கெஞ்சர் பாவத்து 
அனைவருக் தோற்க வண்ணல் வெல்கவென் ர சொன்னார். : 
(இ-ள்.)முனிவேமுதல்வராகய அறத் அறையில்கிரம்பிரிற்பவர்,-- 

(ஸ்ரீராமனுடைய) தனிமையையும் அரச்கரின் சேனைப்பெருமையை 
யும் (கண்டு) தரிச்சமாட்டாதவராய், நீர்த்துளிவருகன்ற கண்களை 
யுடையவரும் விம்மிப்பதைக்சன்ற கெஞ்சையுடையவருமா௫, “பாவத் 

தையுடைய அனைவரும் தோற்க: அண்ணல் வெல்க?என்று வாழ்த்துச் 

கூறினார்கள்; (எ- று.)-பி - ம்:-1தரிச்சலாற்றார், தறித்திலாதார். 
வருங், (௩௩௩௦) 

ன ; வேறு. . 

௭௪. -மற்றுழள்ள தேவராதியநம் இராமனை வாழ்த்துதல், 

மற்றும்வே றறத்து ணின்ற வான!நதா டனைக்துளோர் 

கொற்ற வில்லி வெல்க வஞ்ச மாயர் வக குவலயத் 

உற்ற தீமை தீர்க வின்றொ டென்று கூறி னார்£கிலம் 

அற்ற வெம்ப டைக்கை நீச “ரின்ன வின்ன சொல்லிஞர். 
(இ-ள்.) மற்றும்வேராச அறத்துள்கின்ற வானகாட்டில்முற்ற வுள் 

ளவரெல்லாம்,--*வெற்றிபொருக்திய வில்லாளியான ஸ்ரீராமன்வெல்க; 
வஞ்சனையுள்ள மாயாவிகள் அழிக: பூமியிற்பொருக்திய இமை இன் . 
றொடுதிர்கஎன்றுகூறினார்கள்: நிலத்துகெருல்கெ கொடியபடைக்கல 

மேச்திய கையையுடைய நீசர்கள் இவ்வாறு இவ்வாறு கூறலானார் 
கள்: (எ௪-று.)--அவர்கள் கூறியவற்றை மேல்மூன்றுகவிகளிற் சாண்ச. 
இச்செய்யுள் அனேசபிரதிகளி லில்லை, பி-ம்,--1ரட்்டு, og, 
இன்னர், , (௩௩௩௪)
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௭௫,--ழன்றுகவிகள்-இராமன்தீரத்தைக் கண்டூ அரக்கர்வியந்து 

கூறுதலைத் தேரிவிக்கும், 

1இரிந்த சேனை சிந்தி யாரு 3மின்றி யேக நின்றுகம் 
விரிந்த சேனை கண்டி யாத மஞ்ச லின்றி வெஞ்்*சரசர் 
தெரிந்து 6சேவ கன்றி றம்பாலின்றி யெய்து செய்கையான் 
புரிக்த தன்மை வெற்றி மேலு நன்று மாலி பொய்க்குமோ. 

ஐரந்துகவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) நிலைகெட்டோடிய சேனை தறி எவருமில்லாமற்போய் 
விடவும், ஈம்முடையப ரக்த சேனையைக்கண்டு சிறிதும் அஞ்சுதலின்றி 

(த் தான்தனித்து)கின்று கொடியஅம்புகளை ஆராய்ந்து (இக்த) வீரன் 

மாறுபடுதலின்றி (ஈம்மோடுபொர)வருகன்ற செய்கையால், (இவன்) 
புரிர்த (இச்)செய்கைவெற்றியினும்மேம்பட்டதே: மாலி பொய்கூறு 
வானே? (எ- று.) 

நம்மைச் கண்டமாத்திரத்துவானரசேனைகளெல்லாம் ஓடிச்சிதறி 
விடவும் தான் மனத்திடம் குறைதலின் றி ஈம்மோடு எதிர்த் Ap@er 

ரன்: இவன் வெல்லவேணுமென்பதும்இல்லை:இவன அஇச்செய்கையே 
வெற்றியைவிட மெச்சத்தச்கது: இவன்இறமையைக்குறித்து மாலி 

முன்பு பாராட்டிக்கூறியது சிறிதும்: பொய்ப்படாதென்று இராக்கதர் 

கூறினரென்சு. மாலி மாலியவான்: இசாமன் திறமையை மாலியவான் 
கூறியதைப் படைச்காட்டுப்படலத்துச் காண்க. பி -ம்:--1இறிர்த, 

தானை, 9இன்றியேயும். *சமம், 5தெரிர்த. சேவகர், *இன்றிசின்றசெய் 
கையால், இன்றியேசெய்கீரியம். (௩௩௨௩௨) 

௭௬. 1புரங்க செய்த புங்க வற்கு முண்டு 8தேர்பொ ருந்தினார் 
பரந்த தேவர் மாய னம்மை வேச அத்த பண்டைகாள் 
விசைந்ஏ புள்ளின் மீது விண்ணு ளோர்க ளோடு மேவினான் 
க.ரந்தி லன்ம னித்கொ ருத்த னேரும் *வக்து காலினான் 

'(இ-ள்.) முப்புரத்தைஎய்தழித்த பரமற்கும் பரவியதேவர் தேறிற் 
பொருச்தினாராக இருச்தனர்: மாயன் ஈம்மை வேரறுத்த முன்னாளில் 

கருடப்புள்ளின்மேல் தேவர்களோடும் விரைந்து பொருச் தினான்: (இப் 
போதோ) தனித்தஒருத்தன் ஒளியா தவனாய்ச் காலினால்வக் த(ஈம்மை) 
எதிர்ச்சின்றான்; (எ-று.)--கேரும்முற்றும், வேற்றுமையணி. பிம்: 
பு.ரங்கடந்த. தேர்ப். மாய, *வந்தகாலனான். (௩௨௩௨௩௩) 

௭௭. தேரு மாவு மியானை யோடு சய 1மியாளி யோதியா 
மேரு மானு “மெய்ய கின்ற வேலை யேழின் 4போலவால் 
வாரும் வாரு மென்ற ழைக்கு மானி டற்கிம் மண்ணிடைப் 

பேரு மாறு 5நம்மி டைப்பி ழைக்கு மாறு மெங்கனே, 

(இ-ள்.) தேரும் குதிரைகளும் யானையுடன் சயேமும் யாளியும் 
ஆதியாக மேருவையொத்தமேனியையுடையவை, ஏழுகடல்களினும் 
மிச்சனவரய் உள்ளன: (அப்படியிருக்கவும்), வாருங்கள், வாருங்கள் 
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௪-௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

என்று அழைக்கின்ற மானுடற்கு இக்தப்பூமியில் தப்பிப்போகும் வகை 

யும் ஈம்மிடத்து அகப்பட்டு உயிருய்யும்வகையும் எங்கனே? (௭-ு.)-- 

ஆல்-தேற்றம். பி-ம்:--1ஆளி. 3ஆ.தியாய். என்ன, மேய, மெய்யர். 4மே 

லவாய், மேலவா, வெய்யவாய். 5ஈம்முழைப். (௩௩௩௪) 

௭௮.--இராமன் வின்னறஹேலியை யெழப்புதல். , 

என்று சென் நி'ரைத்தெ முந்தொர் Fu வேற டர்த்ததைக் 
குன்று சூழ்வ ளைத்த போத்றொ டர்ந்த சேனை கூடலும்... 
நன்றி தென்று ஞால மேழு காக மேழு “மானுதன் 
வென்றி வில்லை வேத காத னாணெ றிந்த 5வேலைவாய். 

(இ-எ்.) என்றுசொல்லியவண்ணம் (அரக்கர்) சென்று ஆ.ரவாரித் 
தெழுந்து (தனியே) ஐர்ஆண் சிங்கம் பொருததை யானைகள் சூழ 

வளைத்ததுபோலத் தொடர்க்தசேனை (இராமனைச்) சுற்றிச்கொள்ளு 
தலும்,--4இது ஈன்றுஎன்றுசொல்லி,£ழேழுலகமும் மேலேழுலகமும் 
ஒப்பாகப்பெற்ற (பெரும்பா ரமமைக்த]தன்னுடையவெத்றிவில்லைவேத 

காதன் சாணெறிக்தபோதில்,--(௪-று.)--:புலர்ச்த? என மேற்கவியோடு 

முடியும். குன்று-உவமவாகுபெயரால், யானையைச் காட்டிற்று,பி-ம்:-- 

1அடர்த்திரைத்.து, 8எதிர்ந்ததை, அடர்ந்ததை, 9வர்துசூழ்வளைத்த 
போற்றொடர்ச்து, கூடலும், வர்துசூழ்வளைக்கபோற்றொடர்ச்து கூட , 
லும். 4ஆன. 4எல்லைவாய், (௩௩௩௫) 

௭௯.--ட௫£ண்டுகவிகள் வாக்கச் சேனையில் 
துர்நிமீத்தத்தோன்றியமையைத்தேரிவிக்தம். 

கதம்1பு லர்ந்த சிந்தை வந்த காவல் யானை 3மாலொடு 
மதம்4பு லர்ந்த கின்ற விரர் வாய்£பு லர்ந்த மாவெலாம் 
பதம்£பு லர்ந்த வேக மாக வாள ரக்கர் பண்புசால் 

விதம்"பு orbs தென்னின் வென்ற வென்றி சொல்ல வேணுமோ. 

(இ-ள்.) காவலாகவந்த யானை,--மதமயக்க த்தோடு மதமும் மாறி 

விட்டன; மனத்திற் பொயங்கவர்.த கோபமும் மாறிவிட்டன; (அங்கு) 
நின்ற வீரரின் வாய், புலர்ர்தன; குதிரைகளெல்லாம், கால்வேகம் 

குறைந் தன; மாசம்போன்றபெருந்தோற்றமுடைய கொடிய அரச் 

கரின் (போர்செய்யும்) பண்பு மிக்கநிலைமையும் மாறிவிட்ட தென்றால், 
(இசாமபிசான்) வென்ற வென்றியின் தன்மையைச் சொல்லவேண்டு 

Gun! (a-2.) 
வேகம்ஆக அரக்கரின் போர்ப் பண்பு சான்ற விதம்என்றும் 

உரைக்கலாம். வென்றவென்றி சொல்லவேணுமோ என்பதற்கு இம் 
கனம் அரக்கர்பக்கத்துத் தீரிமித்தத்தோன்றியதனால் அவர்களின் ் 

வெற்றியைப்பற்றி காம் கூறவேண்டியதில்லை யென் றலும்ஒன் று.பி-ம்:-- 

1பூலர். தந்தை. வெக்த, வக்து. 3மாவொடும், “புலர் த.புலர்ச் து, 5புலர் 

ந்த. 6வேகமோய. *புலர்தது...வென்றி, புலம்புலர்க் தவென் நியன்று, 

புலம்புலர்க்த வென்றியின்று, புலர்க்தவென்றியின் நுவேறு, (௩௩௩௬)
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காண்டம் ௩6.--முல்பல்வதைப்படலம் ௪௩௫ 

௮0, 1வெறித்தி ரிந்த வாசி யோடு சய மாவு மீளியுஞ் 
செறித்த மைந்த “சில்லி யென்னு மாழி கூடு தேரெலாம் 
முறித்தெ றிந்து முந்த யானை வீசு மூசு பாகரைப் 
8பிறித்தி ரிந்து "சிந்த 8வந்தொ ராகு லம்$பி றக்ததால். 

(இ-ள்.) சங்கமும் பேய்களும், இகைத்து நிலைகெட்டோடிய குதி 
ரையுடனே (தாம்) கட்டப்பட்டிருந்த சல்லியென்னப்படும் சச் 

சரங்கூடியதேரை யெல்லாம் முறித்தெறிச்து முற்பட்டுப்போகவும், 

யானைகள் (அங்குசத்தை) வீசுன்ற நெருங்கி பாகரை உயிர்போக்இ 

நிலைகெட்டுச் சதறவும், (அங்கே அரச்சச்சேனையில்) ஒரு கலக்கமான 

நிலை வர்துதோன்றிற்று; (எ - ௮ு.)--பி-ம்:--1வெறிக்திரிந்து, எறிச் , 

திரிர்த,. .வெறித்திரிர்து. 22யமாவியாளியும், சீயமீளியாளியும். 
3செறிக்து, 4சில்லிபுல்லுமாழிகூடுதேரெலாம், சில்லிபுல்லுமாழியோடு 
கூடுதேர், முர்துசல்லிபுல்லுமாழிகூடுதேர், சில்லியென்னுமாழியோடு 

தேசெலாம், 5முறிந்தெறிர்துமுக்த, முறிந்தெழுக்தமுச்த, மு.றிர்தெ 
முந்தணிர்த, முறிக்தெழுக்தமுற்கை, முறித்தெழுக்தமுற்கை, SIDS 
இருக் து, I Dé AGB. 1Asens. 8கொர்தொரசாகுலம். 9பிறச்தவால், 0 

௮௧.--இதுவும் ௮டத்த கவியும்--ஸ்ரீராமன் அரக்கச்சேனையின்மீது 

அம்புஏவியதைத் தேரிவிக்தம். 

1இந்கி மித்த மிப்ப டைக்? டைந்து வந்த டுத்த தோர் 
அக்கி மித்த மென்று கொண்டு வானு ளோர்க டுள்ளினாச் 
அக்ரி மித்த முற்ற போத ரக்கர் கண்ண ரங்கமேன் 
மின்னி மிர்த்த வன்ன வாளி வேத நாதன் வீசினான். 

(இ-எ்) இக்த நிமித்தங்கள் இந்த (இராச்்சத)சேனைச்கு இடை 

பூறுவர்து அடுத்ததாகிய ஒப்பற்ற துன்னிமித்தமென்ற (மனத் தச்) 
கொண்டு வானுளோர்கள் துள்ளினார்கள்; அத்்தீரிமித்தங்கள் தோன் 
நியபோது அரக்கர் வருந்த, அவர்மேல் மின்னைநிமிர்த்தாலொத்த 

அம்புகளை வேதராதனாகிய ஸ்ரீராமன் எறிர்தான்; (எ - று,)-கண் 
ணரம்க, சண் - தமிழுபசருச்சம். பி-ம்:.-1என்னிமித்தம், எர்நிமித் 

தம். 3இடந்துடித்தடுத்தது, இடத்துவர்தெடுத்தது. 5அன்னிமித்தம், 
*அன்னிமித்தம். 5மேலரங்குகள், மேலரல்குசன், மேலவாங்குதன். 
6நிமிர்த்த.௮. (௩௩௩௮) 

௮௨. 1யாளி மேலு மாளின் மேலு மானை மேலு மாடன்மா, 
மீளி மேலும் வீரர் மேலும் வீரர் தேரின் மீதினும், வோளி 
மேலும் வில்லின் மேலு மண்ணின் மேல்£வ எர்ந்தமாத், தூளி 

் மேலு மேற வேற வீரன் வாளி தாவினான். 

._ (இ-ள்.) வீரனானஸ்ரீராமன்,--பூமியின்மீதுபெருகத் தோன்றிய 
மிச்கதாளிகள் மேன்மேலும் மிக,(தேர்களிற்பூட்டிய)யாளிமேலும் (தே 
ரையோட்டுகன் ற) ஆளின் மேலும் ஆனைமேலும்ஆடுந்தன்மையுள்ள குதி 
ரைகளின்மேலும் வீரர்மேலும் வீரபேறிய தேரின்மேலும் (அவர்கள் 
வீசிய) அம்புகளின் மேலும் வில்லின்மேலும் அம்புகளைத் தாவினான்.
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வாளி தாவுவதனால் அரக்கர்சேனை . தட்டமெடுப்பசனால் முன்னம் 

எழுந்த மண்அளி மேன்மேலும் மிகுவதாயித்றென்க. இனி, மிகுதி 

யாச அம்புசாவியதை அள்பறக்கஎய்தானென்ற வழக்குப்பற்றிச் கூறி 

னதாகக்கொள்வாருமுளர் பி-ம்:--1அளி. 3தேரின்மேலும்வெவ்,தேரி 
ன்மீதரும், வாளின், 4எழுக்தமா. 5மேல, (௩௩௩௯) ' 

௮௩.--டுதுழதற் பதினேழகவிகள்-வாக்கர்சேனைகள் பட்ட வகையை 
வநணனைவகையாற் கூறும், 

1மலைவி முந்த வாவி முந்த மான யானை ?மள்ளர்செர் 
தலைவி முந்த வாவி முந்த *4தாய வாசி தாளுஞ் 
இலைலி முந்த வாவி முந்த 5திண்ப தாகை திங்களின் 
கலைவி முந்த வாவி முந்த வெள்ளெ யிற்ற காடெலாம். 

(இ - எள்.) சற்றமுள்ளயானைகள்,--மலைவிழுசக்தவாறு விழுக் 
தன; தாவின குதிசைகள்,--வீரர்களின் செர்தலைவிழுக்தவாறு விழுச் த; 
அடியற்ற விற்கள் விழுந்தவகையாக வலிய பெருங்கொடிகள் விழுச் 
தன; வெள்ளிய கோரப்பற்களின் தொகுதியெல்லாம், இங்களின்கலை 

கள் விழுர்தவகையாக விழுந்தன; (௪ - று,) 

முூதலடியிலும் சான்சாமடியிலும் வர் துள்ள மலை தஇிங்களின்கலை 

யென்பன - அப்பிரகருதமான உபமானங்கள். மற்றையிரண்டடிகளிலு 

ள்ள மள்ளர்தலை, தாளறுஞ்சிலை என்பன-வர்ண்யங்களான உபமானள் 
கள். பதாசை-பெருங்கொடி. பி-ம்:-1, வை ர3மேன்னர்.8.ஆய், தானைவா 

சதள்ளுறுஞ், தாய...சாளிறும், தாரைவாளிகாளறுஞ், 6தேர்விழுச்த, 

௮௪, வாடை காலு பாலும் வீச மாக 1மேக மாலைவெங் 
கோடை மாரி போல வாளி கூட வோடை யானையும் 

. ஆடன் மாவும் வீரர் தேரு மாளு *மாள்வ தானவாற் 
பாடு பேரு மாறு கண்டு 6கண்செல் பண்பு 'மில்லையால், 

(இ-ள்.) சாற்புறத்திலுமாசச் காற்றுச் சுழற்றியடிச்சப் பெரியவா 
னத்திலுள்ள மேகவரிசைகள் கொடுக்கோடையிற் பெய்யும் மாரிபோல 
இசாமச.ரம் மிகுதியாகக்கூடுவதனால்,--கெற்றிப்பட்டமணிர்த ஆனைச 
ஞம் வலியகு திரைகளும் வீரரின்தேர்களும் பதாதிகளும் மாள்வதான) 
(அங்ஙனம் மாள்வதனால்), பக்கத்தே பெருகிச்சென்ற (உதிரமயமான) 
ஆற்றைக்கண்டு சகண்செல்கின்ற பண்பும் இல்லையாயின; (௪-று.) 

சண்கொண்பொர்க்கமுடியாதபடி வெகருகோரமாக இரத்தகதி 
பெருசலாயிற் றென்றவாறு, ஆடல் - ௮டல்என்பதன்நீட்டல்: விகா.ரல் 
கொள்ளாமல், ஆடல்-ஆடுக்தன்மையுள்ள எனினுமாம். பிம்; _1மோச 
மாலை, லோகமாலை, 3போலும். 3கூடியோட, 4மாள்வதானவர், 6கொ 
ண்டு, 8பண்செய், கண்செய், போர்செய், பண்சொல்."இன்மையால். () 

௮௫, விழித்த கண்கள் கைகள் மெய்கள் வேற லைக்க முத்தி 
னில், தெழித்த வாய்கள் செல்ல லுற்ற தாள்க டோள்கள் செல் 
லினைப், பழித்த வாளி சிக்க நின்று 4பட்ட வன்றி rr 
கோல், கழித்த வாயு தங்க ளொன்று செய்த தில்லை கண்டதே.
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(இ-ள்.) விழிச்த கண்களும் கைகளும் உடல்களும் கழுத்தின் 
மேலிருக்து வெல்லுதலைப்பழிச்த வாய்களும் ஈடச்கலுற்ற தாள்களும் 

தோள்களும்ஆ௫யயவை,--மேக த்தைப்பழித்த[மேகத்தினும்மிகு தியாகப் 

பொழிூன்ற] அம்புகளை (ஸ்ரீராமன்) அவ அழிச் துநின் றனவன் றி, அவ் 
வீரர் விட்ட அம்பும் (உறை) கழித்தஆயு தங்களும் (ஸ்ரீராமனை) ஒன்று 

செய்யக்கண்ட தில்லை; (௪-.று.) 

ஸ்ரீராமனை அ.ரக்கர்படைச்சலமும் அம்புகளும் ஒன்றுஞ் செய்ய 

மாட்டாவாயினவென்பது, ஈற்றடியிற் கூறிய பொருள். ஸ்ரீராமன் 

வீரம் சண்கூடாகத்தெரிவதனால், மனப்பூர்வமாகவன்றி வெளிக்குப் 

பழித்தன வென்பார் (வேறலைக்கழுத்தினில் தெழித்தவாய்கள்! என்றா 
ரென்னலாம்: வேறல் - வெல்லுதல். பி-ம்:-1கசைகள்மெய்கள்விற்கள் 

வேல்கள் வாளிகள், சைகள் விற்கள் வேல்கள் வாள்கள் விண்ணினுள். 
வா, 92நி. 4பட்டதன்றி, பட்டதின்றி. இட்ட, 6தோல், சண்ட 

தால், சண்டிரசே, (௩௨௨௪௨) 

௮௬.தொடுத்த வாளி யோடு விற்று ணிந்து 1வீழு முன்றுணிந்து 
எடுத்த வாள்க ளோடு தோள்க ஸிற்று வீழு மற்றுடன் 
கடுத்த தாள்கள் கண்ட மாகு மெங்க னே*க லந்துகேர் 
5தடுத்து வீரர் தாமு மொன்று செய்யு மா£ச லத்இனால். 

(இ-ள்.) (அரச்சவீரர்)தொடுத்த அம்புகளோடு விற்கள் துணி 
ச். துவீழுமுன், (அவர்கள்) தூணிச்தெடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் 
இற்றுவீழும்: மற்றும் உடனே வேகங்கொண்ட தாள்கள் துண்டமா 

கும்: (இவ்வாறாயின்),அ.ரச்கவீ.ரர் சேரேகலக்து (இராமபாணங்களை த்) 
290558 தாமும் கோபத்தினால் (௮வ்விராமபாணங்கட்குமாறுக) 

ஒன்று செய்யும் வகை எங்கனே? (எ--து,) 

இதனால், வீரர்பட்டமை கூறப்பட்டது. தாம் முன்னர்த்தொடுத்.து 
விடுத்த அம்புகளோடுவில்லும் துணிக்துவீழ்வதற்குமுன்னமே, பின்பு 

அவ்வரக்கர் துணிர்து கைகளிலெடுத்தவாள்களும் அவற்றையேக்திய 
கைகளும் துண்பெட்டுவீழும்: உடனே, அவர்கள் அஞ்சயோட்டம் 
பிடிச்சவிரைர்தபாதங்கள்விமுவன: இவ்வாருயின்,அவ்வரக்கர் பொரு 
வது எங்கனம் முடியுமென்றவாறு: முன்னிரண் டடியில் ழறையிறழ் 
வுயர்நவிற்சியணி. பி-ம்:--1விழுமென். 9வீழுமற்றது, வீழுமுற்றுடன், 
கைடுத்தவாள்கள். 4கலந்துடன். 5தடுத்த. 6சலத்தினார், சலத் இதனான். 
இங்கே சிலபிரஇிகளில் ::எட்டு?? (௮௯), ::௦ர!? (௮௮), “Gre Bool 
£.து??(௮௪), தொடுத்த?” (௮௬) என்ற முறையில் பாடல்கள் சாணப் 
படுகின்றன. (௩௩௨௪௩) 

௮௭. குரந்"து ணிந்து ச௪ண்£9 தைந்து பல்ல ணங்ஃகு லைந்துபேர் 
உரற்“து ணிர்து வீழ்வ தன்றி யாவி யோட வொண்ணுமோ 
சரந்து ணிந்த வொன்றை நாறு சென்று சென்று *தள்ளலா 
alg ணிந்த வீரர் போரின் முந்த வுந்து வாகியே, |ல் 

(இ-ள்) (இராமபிசானுடைய) அம்பு இலக்காசக்குறித்த ஒரு 
பொருளின்மீது காருகச்சென்று சென்று வீழ்த்துவதனால், (தாம்
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பெற்ற) வரத்தினால் துணிவுகொண்ட வீரர் போரிலே முர்அுமாறு 

செலுத்திய குதிரைகள்,--குளம்புசள் துணிர்தும் சண்கிதைக்தும் பல் 

லடன் மேல்வாயும்அழிக்தும் பெரியமார்புதுணிக்தும் வீழ்வதல்லாமல், 

உயிருடன் தப்பியோடத்தான் முடியுமோ? (எ௪-ுறு.,) 

இதனால், குதிரைபட்டமை கூறப்பட்டது. பல்லணம் என்று ஒரு 

சொல்லாகச்கொண்டு - முதுகிலிட்ட தவிசுஎன்றல் மிகப்பொருக்தும்: 

பல்லணம்--பல்யயகமென்ற வடசொல்லின் சிதைவு. பி-ம்:--1துணி 

ந்த. 3சிதைக்த, சதர்ச்து, குலைக்த, 4தள்ளினால், 5துணிச் துவர் தவீரர் 
“போரிலுக்து. (௩௩௪௪) 

௮௮. ஊர 'வுன்னின் முன்பு பட்டு யாரந்த வெம்பி ணங்களால் 

பேர ?வொல்வ தன்னு பேரி னாயி ரம்பெ ர௬ுஞ்சரசம் . 
தூர Caran நாறு கூறு 4பட்டு குந்து யக்கலால் 
தேர்க ளென்று ₹வந்த பாவி யென்ன செய்கை சசெய்யுமே. 

(இ-ள்.) ஊர்ந்துசெல்லச்கருதின் முன்புஇறஈ்து மேடாகச்சிடச் 
இன்ற கொடியபிணங்களால் (இடம்விட்டுப்ி,போசவும் கூடியதாக 

இல்லை; (௮ரி.திற்) பேர்ர்துசென்றாலோ, (ஸ்ரீராமன்விடுக்இன்ற) ஆயிரச் 
கணச்சான பெரியஅம்புகள் சிரம்பஅடை தலால் ஒருதேர் தூறுபகு.இி 
யாடுச் ரர்.இிவிடும்: (ஆகவே), சோர்வுகொள்வதன்றி, தேர்களென்று 
வர்த பாவி என்னசெய்கைசெய்யும்? (எ - று.) 

இதனால், கேர்கள்பட்டமை கூறப்பட்டது. இர இகர்களின் செயலை 

'ஊரவுன்னின்' என்ரறுர். தேர்கள் நினைத்தபடி செல்லப்பெறாமையால் 
பாவித்தேர்? என்னப்பட்டன. பி-ம்:--1/ உன்னி, உண்பது, ஒன்ப, 
கோறுகூறுசென்று, 4பட்டுகுத்துயச்கலால், பட்டுகுத்தயச்சலால், 

வர் தவாவி, $செய்யுமோ, (௩௩௪௫) 

௮௯. எட்டு வன்றி சைக்க ணின்ற 1யரவும் வல்ல யாவருங் 
கிட்டி னுமப்ந்து போகி லார்க ளென்ன கின்ற *கேள்வியால் 
முட்டும் வெங்கண் *மான யானை யம்பு 5ராய முன்னமே 
பட்டு வந்த போல்வி முந்த வென்ன தன்மை பண்ணுமே, 

(இ-ள்.) முட்டுந்தன்மையுள்ள கொடிய சண்களையும் ரோஷச்தை 
யும்படைத்த யானைகள்,--அம்புஉராய்வதனால், முன்னமே Qoig as: 
தனபோல விழுந்தன: (அவை), என்னசெய்கை செய்யமாட்டும்? 
வலிய எட்டுத்திசைசக்கணின்ற எல்லாச்சேனைகளும் வலிமைபெற்ற 
எல்லாவீரர்களும் கட்டினால் உய்ந்துபோகார்? என்னுமாறு கேள்வி 
யோடு நின்றன; (௭ - று.) 

இசனால், யானைகள்பட்டமை கூறப்பட்டது. என்னநின்ற கேள்வி 
யால் - என்றகாரணத்தால் அ௮ப்போரின் கடுமையைக் கேட்டல்மாத் 
இிரத்தோடு நின்றனஎன்௧க: இனி, இவ்வாறானசொல் எங்கும் கேட்கப் 
படுமாறு அக்தப்போர்ச்கல த்தில் நிகழ்ச்கன வென்றுமாம். முன்னமே 
இறர்தபொருள் விழுச்சனயபோல, யானைகள் அவ்வளவு இலகுவாச



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ச்௩ூ௯ 

விழுச்திட்டனஎன்ப௮, பின்னிரண்டடிகளித்கூறிய பொருள். பி ம்: 
1யாதுமல்லவாய்வரும், யாதுமல்லயாவரும். 8என்று, 3கேள்வியாய். 
4மாலியானை. 5பாய, 6விழுக்த.௮. (௩௩௪௯) 

௯௦, வாவி கொண்ட புண்ட ரீக 1மன்ன கண்ணன் வரளியொ 
ன்று, ஏவி னுண்டை நாறு கோடி கொல்லு மென்ன 3வெண்ணா 
வான், 4பூவி னண்டர் கோனு மெண்ம யங்கு மன்ன போரின் 
வந்து, ஆவி கொண்ட காலஞாச்க டுப்பு மென்ன தாகுமே, 

(இ-ள்.) நீர்நிலையிலுள்ள செச்தாமரைமலரையொத்த சண்களை 

யுடையவனான ஸ்ரீராமன், ஒருபாணத்தை யேவினால் அத்தவில்' 

லுண்டை மநூறுகோடிபிராணிகளைக்கொல்லு மென்ற காரணக் தினால், 

(இறக்த உயிர்களை) எண்ணுபவனான பூவிலுறைகன்ற 'தேவர்தலைவ 
னான பிரமதேவனும், எண்ணுவதில் திகைப்புக்கொள்பவனானான்; அச் 

தப்போரில்வச்து (இறக்தபி. ராணிகளின்) உயிரைச்கொண்ட யமனாரு 
டைய விரைக்துதொழில்செய்யுச் தன்மையும் எப்படிப்பட்ட தாகுமோ? 

இறச்தவுயிர்களைச் சணச் கஇடுதலும் ஆகாது:வில் விரைந்து சொல் 

வதற்கேற்ப யமனால்விரைக்து அவ்வுயிர்களைச் கொண்டுசெல்லுதலு மா 
காதென்று, இராமபிரானஅ வில் செய்யுங் கொலைச்தொழிலைத் தோ 

டர்புயர்வுநவிற்சியணி வகையால் வியக்சவாறு.பி-ம்:--1மன்னனன்ன, 

அன்னகண்ண. 3ஏவிலுண்ட. உன்னுவான். 4பூவிலுண்டசோனுமெய், 

5அன்னது. 6அகுமோ, அகுமால், (௩௩௪௪) 

௯௧. கொடிக்கு லங்க டேரின் மேல யானை மேல சேரடைநாள் 
இடிக்கு லங்கள் வீழ வெர்த காடு போலெ ரிந்தவால் 
முடிக்கு லங்கள் கோடி கோடி இந்த வேக முற்று 
வடிக்கு லங்கள் வாளியோட 1வாயி ஜாட தீயினால், 

(இ-ள்.) கூரிய அம்புக்கூட்டங்சள் கோடிச்சணச்சான (அரக்க 

ரின்)முடிச்குலங்களைச் இந்துமாறு வேகம்நிரம்பி ஓடுகையில், (அவ்வம் 

புகளின்) வாயிலுள்ள தீயினாலே, தேரின்மீதும் யானைமீதுமுள்ள 
கொடிக்குலங்கள் கோடைக்காலத்தில் இடிச்குலங்கள் வீழ்வதனால் 

வெந்த காடுபோல எறிச்தன; (௪ - று,)--வடிவாளிச்குலங்கள் என்று 
மாறுக. முற்றுரறா - செய்யாவென்னும் வாய்பாட்டு : உடன்பாட்டெச் 

_ சம்: உறு - துணைவினை. பி-ம்:-1வாயினோடு, (௩௨௩௪௮) 

௯௨, அற்ற வேலும் வாளு மாதி யாயு தங்கண் 3மீதெழுந்து 
உற்ற வேக முந்த வோடி. யோத வேலை யூடுறத் 
அற்ற வெம்மை சைம்மி கச்சு ௮ுக்கொ ளச்3சு வைத்ததால் 
*மற்ற நீர்வ றந்து barn Dig wos Dé sare, 

(இ-ள்.) (இராமபாணங்களினால்) முறிர்துபோன வேலும்வாளும் 
மூதலிய ஆயுதங்கள், (வீரர்கள் வலிமைகொண்டுஎறிக்ததனார்) பொருச் 
திய வேகம் செலுத்த மேலெழுர்து ஐடி நீர்பெருச்சைச்சொண்ட
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சடலினுள்ளே பொருக்துகையில், (தம்மிடத் த) நெருங்கிய வெம்மை 

மிச்கிருச்சச் சுறுசுறுவென்னும் ஒலிதோன்றப் பருகயதனால், அந்த 

(கீசடலின்) நீர்வற்றி (அக்கடலில்வாழும்) மீன் உயிர்மடங்க [இதச்.த] . 

மண்ணில் நெருங்க; (௪ - று.)-பி-ம்:-1௮அ௫. 9மீ., 3தகைத்தவால், © 
4வற்றி, 5பின். (௩௨௩௪௯) 

௯௩, போ!ர ரிந்த மன்று ரந்த டங்க வாளி பொங்கினார் 
ஊ?ரெ ரிந்த காள்அது ரக்த தென்ன மின்னி யோடலால் ' 
நீசெ ரிந்த வண்ண மேகெ ருப்3பெ ரிந்த நீணெடுர் 
தே$ரெ ரிந்த *வீரர் தஞ்சி ரம் பொ டிந்து 6சந்தவே. 

(இ-ள்.) போரிற் பகைவரையடச்சவல்ல ஸ்ரீராமன் செலுத்திய - 
கூர்முனையுள்ள அம்பு, பொங்கிவக்தஅசுரர்சளின் இறிபுரம் எரிக்த . 

ஈர்ளில் செலுத்தி அம்புஎன்னுமாறு மின்னி ஒடுவ தனால்,(கடலின்)நீர் 

எரிர்ததுபோலவே, வீரர் சம்ிரம் பொடியாடச் சர் துமாறு நெருப்புப் இ 
பற்றி யெரிச்தன:(அ.கனால்), மிசநீண்ட தேர்களும் எறிஈ்சன; (எ-று) : 
-7நீரரரிக்தவண்ணம்? என்று கடலில் ஆச்சேயாஸ் இரம்விடுக்தபோது 
அச்நீ ரெரிச்சதை உவமைகூறினார். பி-ம்:-..1எறிக்தமன், றிந்த, . 
9எரிர்து. 4வீரரஞ். 5பொதிர்த, பொரிக்து, 69 துமே. (௩௩௫௦) 
௯௭. பிடித்த வாள்கள் வேல்க ளோடு தோள்கள் பேர சாவென த் - 

அடித்த யானை மீதி ரர். து போர்தொ டங்கு சூரர்தம் 
மடி.தீத ”வாய்செ முந்த லைக்கு லம்3பு ரண்ட *வானின்மின் 
இடித்த வாயி னிற்ற மாம லைக்கு லங்க ளென்னவே, 

(இ-ள்.) யானையின்மீதிருர்.து போர்தொடங்குகின்ற கூரருடைய 
தோள்கள், பிடித்ச வாள்களுடனும் வேல்சளுடனும்(இற்றுப்) பெரிய 
அராப்போலகச்துடிச்சன;(அவர்சகளுடை யன த்தினால்)மடிச்ச வாயைச் 
கொண்டசெழுமையான தலைகளின் தொகுதிகள்,--வானத்தில் இடி.தா 
ச்சி இடச்திலே இற்றுப்போன பெரியமலைத்தொகுதிபோல, (இற் 
அப்) புரண்டன;(௪-று.) 'நின்-இலக்கணையால்,இடையையுணர்த் இத்று, 

பி-ம்:--1 வானம். 3வாயசெக், வாய்கள்செர். 3புரண்டு. 4வானமின். O 
௯௫, கோர வாளி 1£ய மீளி கூளி யோடு ஷஞோளியும் 

போர வாளி னோடு *தேர்ச ஹாறு கோடி. பொன்னுமால் 
நார வாளி ஞால வாளி ஞான வாளி ஈாந்தகப் 
பார வாளி 6வீரவாளி "வேச வாளி பாயவே. 

4 

(இ-எ்.) சாரங்களையாள்பவனும் இவ்வுலகையாள்பவனும் ஞா 
னஸ்வரூபியும் சார்தகமென்ற பெருமைபெற்ற வாட்படையையு ம 
டையவனுமாகி வீரத்தையாள்பவனான ஸ்ரீராமனுடைய வேகமுள்ள 
அம்பு பாய்வசனால், பயங்கரமான யாளிகளும் சங்கங்களும் வலி 
மையுள்ள பேய்களோடு செச்காயும் (ஒட்டுகன்ற) சாரதியடனே 
உயிர்போய்விட, தேர்கள் நூறுகோடி அழிவனவாயின; (எ. - gy.)— 
ஆளிமு,தலியவை தேரறிற்கட்டியவை, (போ? என்ற பகுதி - விரித்தலால்
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சகரவொற்றும், அகரவிகுதியும்' பெற்று (போர? என்று வசந்த: இணி, 

போர « போரிலுள்ள எனக் குறிப்புப்பெயரெச்சமுமாம், பிம்: 

1€யமாளி. கோளியும்.3வாளியோடு, *தோள்கள். 8நாசவாளி, 8வீரன், 
1ஏகவாளி, :. (௩௩௫௨) 

௯௬. ஆழி 1பெற்ற தேர முந்து மாள முர்து 3மாளொடச் 

சூழி பெற்ற மா$வ முந்தும் வாசி யுஞ்*௪ ரிக்குமால் 
பூழி பெற்ற வெங்க எங்க்கு மிப்ப டப்$பொ மிர்தபேர் 
ஊழி பெற்ற 7வாழி 8யென்ன சோரி நீரி எுள்ளரோ 

(இஈள்.) (சோரிப்பெருச்கினால்), குழிப்படும்படி (மேகம்) 

பொழியப்பெற்ற பெரியயுகார்தசாலத்துத்தோன்றிய கடலைப் புழுதி 

பெற்ற கொடிய போர்க்களம் ஒத்திருக்க, (௮௧) இரத்சப்பெருக்இ 
னுள்ளே சக்கரங்களைக்கொண்ட தேர், அழுத்தும்: காரலரட் 

படை,அழுச்அம்: பாகனுடனே நெற்றிப்பட்டத்தைப்பெற்ற அப்படிப் 

(பட்ட [மிசச்சிறக்த] யானை, அழுக்தும்; குதிரையும், சுழித்துநிற்கும்; 

(௭-து.)--ஆல், அரோ-ஈற்றசைகள். பி- ம்:--.14அற்ற, 8அளொடும், 
ஆளுடன்,எழுந்து.*சருக்குமால்,குளம்படப், குழம்பிடைப், பொழி 
6, Care, Serer, (௩௩௫௩) 

௯௭, அற்றுமே 1லெ முந்த வன்சி ரங்க டம்்ை 38யண்மி 

மேல், ஒற்று மென்ன வங்கு மிங்கும் 3விண்ணு ளேச4ரொ துல் 
குவார், 5சுற்றும் வீழ்த லைக்கு லந்கள் சொல்லு "கல்லின் மாரி 
போல், எற்று மென்று பாரு ளோரு 3மேங்கு வா10ரி ரங்குவார், 

(இ-ள்.) அற்று மேலேயெழுக்ச வலிய தலைகள் தம்மைகெருங்க 
மேலேபடும்? என்று விண்ணுளோர்கள் அங்கும்இல்கும் ஒங்குவார்; 

சுற்றிலும் வீம்ென்ற தலைக்குலங்கள் சொல்லப்படுகின்ற சல்லின் மாரி 

போல (ச் தம்மீது) தாச்குமென்று பூமியில்வாழ்வாரும் TSSOP HD 
(அஞ்ச) வருந்துவார்; (௪ - று.)--பி - ம்:---1எழுர்துவெஞ். 8௮ண்மை 

யில், வானுளோர். 4ஒடுங்கினார், ஒதுங்இஞார். . 5சற்று. சொல்லும், 
*சல்லு. 8பாரினெல்கும். 9வாழுவார், வாழ்குவார், 10இரம்இஞர், 

இதங்குவார். (௩௩௫௫) 
௬௯௮, மழைத்த மேசம் 1லீழ்வ வென்ன வோன் மானம் 

வாடையிற், சுழித்து வந்து ?வீழ்வ வென்ன மண்ணின் மீது 
அன்னுமால், ௮அழித்*தொ டுங்கு கால மாரி 5 பன்ன வாளி யேோரளி 
யால், விழித்தெ முர்து வானி னாடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் 
யெலாம், 

(இ-ள்.) (உலகத்துப்பிராணிகளையெல்லாம்) அழித்தலால் (உல 

சம்) ஒடுங்குஇன்ற (புகார்த) காலத்து மாரியையொச்த (இசாமபிரானு 
டைய) பாணங்களின் தொகுஇயால் (அறுபட்டு) விழித்தவண்ணம் 

மேலெழுக்து அகாயத்து மொய்த்த பொய்யருடைய உடலெல்லாம்,--- 
பழைபொழியுச்தன்மையைச் சொண்ட மேகம் ,வீழ்வனபோலவும் 

* 56



௪௪௨ கம்பசாமாமணம் யத்த 

கானத்துச்செல்லும் விமானங்கள் பெருங்காற்றிளுத் சழதூதலை படை 
aoe ey ஐ 2 ணர் my Se லன யோலவும் மண்ணின்மீதுவந்து நெருங்கும்; (௪ - து] 

  

இழ்ச்செய்யளில் இரங்சன் வீழ்வது வருணித்த sof, இச்'செய்யு 

னில் உடல்விமும் எசையை வருணிக்கன்றா சென்க. பி-ம்:-.14ிழ் 
ag, asps. 3லானமானவாடையில், வீழ்வது. *ஓதுல்கு. யோனி 
யன்னலானியால், ஆகியன்றன்லவாவியால், அன்னமன்னன்வானியால், 

அம்புபாயமுன்னமே, மொய்ய, “சுழித்து வீழ்வதென்னமண்ணின் 

மீதுஅச் துதுன்னுமால்”என்று கெலெபிர இகனில் இசண்டாமடி. (௩௩௫௫) 

(வேறு. 

௬௯. அுரத்கக்கள்சேக்த போர், 

தெய்வதெடும் படைக்கலங்கள் 'விடுவச்சிலர் சுடுகணைகள் லை 
விற் கோலி, எய்வரலை செறிவர்சில செற்றுவச்ேற் ௮ுவச்மலைகன் 

பல 8.585, பெய்வச்சலர் பிடித்துமெனக் கடுத்துறவச் 
படைக்கலங்கள் பெறாது வாயால், வைவர்சிலர் தெழிப்பாகிலச் 
வருவர்கிலர் இரிவர்சிலர் வயவர் மன்னோ. 

(இ-ள்.) சிலலவயவர், Antes தேவாஸ் இரன்சளை விடுவர்: சிலர், 

சுடுஏன்ற அம்புகளை வில்லிலிட்டு எய்.௮ர்; லர், (எறிபடைச்சலவ்களை) 

லீசியெறிவார்சள்; லர், மலைகள்பலமேச் இச்சாரிகைச ற்றிப்பொழி 

த்து; தாச்குவர்; (இலர்), பிடித்து? சொள்ளுகிறோமென்றுவிரைக்து 

வருவார்கள்; லர், படைச்சலங்கள் (தமச்குப்பொருதத்குகி, இடை 

யரமையால் வாயால் வைவர்; இலர், அதட்டுவார்சள்; இலர் (எதிர்த்) 

வருவர்: சிலர், (ம௫.3ச௪கொண்டு) திரிவார்கள்: (௪ - து.) பி-ம்:..- 
3எறிவர். குத துர், (௨௨௩௫௪) 

௧௦௦.--இதுவும் அது. 

ஆர்ப்பர்1 பல ரடர்ப்பர்பல £ரடுத்தடுத்தே பஃ.டக்கலங்க 
ளள்னி பள்ளித், தூர்ப்பர்பலர் மூவிலைவே 3ரப்பர்பலர் கரப் 
பர்பலர் சுடுதீத் தோன்றப், பார்ப்பர்பலர் கெடு வரையைப் 
பறிப்பர்பலர் பசகலோனைப் பற்றிச் சுற்றுங், கார்ப்பருவ ue 
மென வேகசகெடும் படையரக்கர் 6கணிப்பி லாதார், 

(இ-ள்.) பசலோனைப் பற்றிச் சுற்றுகன்ற கார்க்காலமேசம்போல 
வேசமுள்ள கநெடும்படைச்சலங்களை யேச்திய எண்ணற்ற அரச்கருள், 
பலர், ஆரவாரஷஞ் செய்வார்கள்;பலர்,(கெரும்5ப்)பொருவார்கள்; பலர், 
அடுத்தடுத் அப் படைச்கலங்களை அள்ளியள்ளி மிகுதியாகஎறிவார்கள்; 
பலர், மூவிலைவேலை விூவொர்கள்; பலர் ஒளிஈ்துகொள்வார்கள்; பலர் 
கண்களிற்சுகின்ற கெருப்புவெளிப்பட (உரமாக விழித் துப்)பார்ப் " 
பார்கள்; பலர் பெரியமலைகளை வேருடன் பேர்ப்பார்கள்; (௪-று.)-- 
சரப்பது-சமயம்பார்த்துப் பசையை யொறுத்தற்கு, பி-ம்:--3அடு த்தடு 

தீத. 8தொடுப்பர், 4வரைகள். 52மககிற, சணக்லொதார், 1பலர்என்ற 
இடங்களிலெல்லாம் சிலர்என்று சிலபிரஇகளிற் பாடம், (௩௩௫௪)



க்ர்ண்டம் ௩௦.--மூலபல்வனதைப்படலம் ௪௪௩. 

௧௦௧..-ஸ்ரீராமன் அரக்கர்படைகளை வேன்று விலங்ததல். 

எறிந்தனவு மெய்தனவு பெடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைக 
ளெல்லாம், 1முறிர்தனவெங் சணைகள்பட மூற்தினசுற் றினதேரு 
மூரி மாவும், நெழிந்தனகுஞ் சகளோடு நெடுந்தலைக ஞருண்டன 
பே£ரிருளி னீங்கிப்,பிறிர்கனவெய் யவனென்னப் பெயர்ர்தனன் மீ 
'அயர்ந்ததடம் பெரிய தோளான். 

(இ-ள்.) (அரக்கர்கள்) எறிச்தவைகளும்எய்தவைகளும் (விடுமாறு) 
எடுத்தனவும், (கையிற்) பிடித்தனவுமாகிய படைச்சலங்கள்யாவும்(ஸ்ரீரா 
மனத) கொடியஅம்புகள்பட முறிர்திட்டன ; (அப்பிரானை) முற்றுகை 
யிட்டனவும் சாரிவச்தனவுமான தேர்களும் வலிய யானை களும்நெறிர்த 
னவும் மயிருடனே நெடுக்தலைக ஞூருண்டனவுமாயின; மேலோங்கிய 
மிச்ச பெருந்தோளையுடையவனான ஸ்ரீராமன், பேரிருளினின்று நீங்கப் 
பெற்றுப்பிரிர்த சூரியன்போலவெளிப்பட்டுத் கோன்றினான்; (௪-ு,)-- 

பகைப்படையினின்று வெளிப்பட்ட இராமபிரானுக்கு, இருளினின்று 
பிரிர் துவெளிப்பட்ட சூரியன் உவமை, பி-ம்:---1மு.றிர்தனவும், இருளை 
நீங்கி, இருளைநீங்க, (௩௩௫௮) 

௧௦௨.---இராமசாத்தின் சேயல, 

1சொல்லனுக்கும் வலியரக்கர் தொகெவசர் அகள்படுக்குந் 
துணிக்கும் யாக்கை, வில்லறுக்குக் தலையறுக்கு மிடலறுக்கு மட 
லுக்கு மேன்மேல் வீசுங், கல்லறுக்கு ம ரமறுக்குங் *கையறுக் 
குஞ் செய்யமள்ளர் கமலத் தோடு, Onda meee திருகாட 
னெடுஞ்சரமென் ரு*லெவர்க்கு 5நிற்க லாமோ, ் 

(இ-ள்.) சழனியிலுள்ள உழுசொழிலாஎர் தாமரைகளுடனே 
நெல்லை யறுக்கும் (ீர்வளமுள்ள) சிறந்த கோசலசாட்டையுடைய 
ஸ்ரீராமனுடைய நெடியஅம்பு,-(பெரியோரின்) சொல்லைச் தட்டுகன்ற 
உடல்வலிபடைத்த அரக்கர் பூண்டுள்ள கவசத்தைத் அளாக்கும்: (அவர் 

களின்) யாக்கையைத் அுண்பெடுத்தும்; வில்லை யறுக்கும்; சரசைக் 
கொய்யும்; வலிமையை யொழிக்கும்; போர்த் திறமையை யொழிக்கும்; 
மேன்மேலும் வீசுகின்ற கல்லைத் துண்டாக்கும்; மரத்தை அறுக்கும்; 

(கற்களையும் மரங்களையும்பற்றிய) கையை யறுக்கும்; என்றால், (இந்த 
அம்புகட்குமுன்) எவர்க்கேனும் எ.தி.ராகநிற்கமுடியுமோ? (௪ - ௮.)-..- 

பி-ம்:---3தொல்லறுக்கும். 3மோார்பறுக்கும். 3௪ம். அவர்க்கு, 5சிற்கலா 

மே, நினைக்சலாமோ, (௩௩௫௯) 

௧௦௩.--போர்கண்ட தேவர்பேசுவன, 

காலிழந்தும் 3வாலிழந்.துங் ?கையி pig கழுத்திழக்தும் 
*பருமக் கட்டின், மேலிழந்து மருப்பிழந்தும் விழுந் தனூவென் 
குஈசல்லால் வலை யென்ன,மாலிழந்து மழையனைய மதமிழக்து 
கதமிழந் து மலைபோல் வந்த, 9தோலிழந்த தொழிலொன்றுஞ் 
1'சொன்னார்க ளில்லைநெடுஞ் சுசரர்க ளெல்லாம்,



Hae ... கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ + ள்.) பெருமைபெற்ற தேவர்களெல்லாம்,---காலிழச்தும் 
வாலிழக்தும் கையிழந்தும் கழுத்திழந்தும் பருமத்தின்மேலே சட்டு 

தலையுள்ள அம்பாரியிழச்தும் தந்தங்களையிழந்தும் யானைகள் விழுர் 

தனஎன்று சொல்பவரல்லாமல், (இசாமபிரான்போரைக்கண்டதும்) 
கடல்போற் பரச்தனவாய்,(வெல்லவேணுமென்ற) ஆசையை யிழக்தும் 

மழைபோலப்பெருகும் மதத்தை யிழக்தும், (இயற்கையாயமைந்த)கோ 

பத்தையிழக்தும் (இவ்வாறு)மலைபோலவக்த யானைகள் இழச்துபோன 

(மாலிழத்தல்முதலிய ௮ச்) தொழிலொன்றையும் சொன்னார்களில்லை. : 

வாலிழச்தமைமுதலியன கண்ணுக்குப் புல னாதலால், அவற்றைச் 
கூறினாரே யன்றி, வெகுவிரைவாக இராமபிரான் அ௮ம்புதொடுச்கையில் 

அவ்யானைச்சேனைகள் மாவிழச்தமைமுதலியன தேவர்களாலும் காண 
வரிதாயின வென்க, ௮ன்ன-குறிப்புவினையாலணையும் பெயர். பி.ம்:--- 

வாயிழர்தும். 3கழுத்திழர்தகையிழக்த. *சனக£ச்காட்டின்,பாமக்கட் 

டின், 6ஏங்னெவல்லால், என்குவவல்லால், என்குகவல்லால், 6வேலைய 

ன்ன, வேறுவேறு, 7மாலுழச்தமலையனைய, மாலிழக்துமையனைய, 8வலி, 

கோள். 10சொல்லினவரில்லை, சொல்லினாரில்லை. 1இழக்தும். என்ற 

விடங்களில் (இழச்து? என்று பாடங்காண்கின்ற. (௩௩௬௦) 

வேறு, & 

௧௦௪.--பல்கோடி அரக்கர் போர, ஸ்ரீராமன் ஒநத்தனுகவே 
யாவரையும் வேன்றமையை இதுழதல நான்த கவிகள் கூறும். . 

வேல்செல்வன சதகோடிகள் விண்மேனிமிர் வி௫கக் 

கோல்செல்வன சதகோடிகள் கொலைசெய்வன 3மலைபோல் 

தோல்செல்வன சதகோடிக 5₹டுரகந்தொட ரிரதக் 

கால்செல்வன சதகோடிக ளொருவன்னவை கடிவான். 

(இ-ள்.) (அர்தப்போரில் ஸ்ரீராமன்மீது) செல்வனவான வேல் 

கள், நூறுகோடிகள்: வானத்தில்நிமிர்ர்துசெல்வனவான Shs 

மென்று சொல்லப்படுகின்ற அம்புகள், சககோடிகள்; கொலைசெய்யுர் 

- தன்மையவாய் மலைபோலச்செல்வனவான யானைகள், சதகோடி 
கள்; குதிரைகள் பூட்டப்பெற்றள்ள இரதங்கள் சக்கரங்களாற் செல் 

வன சதகோடிகள்: அவற்றையெல்லாம் சடிவான், (ஸ்ரீராமன்) ஒருவ 

னே; (௭ - று,)---பி-ம்:---1விடு, மேலைய, மலையக், மலையைக், 8துரகத் 

சொடுமிரதக், து.ரந்தோடினரிந்தச். 

இச்செய்யுளுக்குப் பின் சிலபிரஇிகளில் ஒருசெய்யுள் காணப்படு 
இன்றது: அது வருமாறு:--- A 

கோல்பொத்திய நெடுகாணினிற் கோமான்றொடை நெகிழ 

மேல்பொத்திய நிருதக்குலம் வேசோடுடன் விளியத் 
தோல்பொத்திய வுயிர்யாயவையும் தொடக்கற்றுடன் மடியக் 

கால்பொத்திய கையொத்தன காகுத்தன்லெங் கணையால்,



wa 
காண்டம் -௩௦.--மூலபல்வதைப்படலம் ௪௪௫ 

௧௦௫.ஒருவில்லியை யொருகாலையி னலகேழையு 1மூடற்றும் 
்பெருவில்லிகண் முடி வில்லவர் ?ச.ரமாமழை *பெய்வார் 
பொரு்வில்லவர் கணைமாரிகள் 6பொடியாமவகை பொழிய 
இிருவில்லிக டலைபோய்நெடு மலைபோலுடல் சதைவார். [த் 

(இ-ள்.) உலகேழையும் வருத்துகின்ற பெரியவில்லாளிகளான 
கணச்கற்ற அரச்கர்,--ஒருவில்லாளியை, ஒரேசாலத்தில், (இலக்காகக் 

சொண்டுமிச்சசாமைமைப்பெய்பவளானார்; பொருகன்ற வில்லையுடை 

யவரின்௮ம்புமழைகள் பொடியாம்வகை(ஸ்ரீராமன் அம்புகளைப்)பொழி 

வதனால், பாச்சியமற்றவரானஅரக்கர்கள் தலையறுபட்டுப்போய் நெடு 

மலைபோலுள்ள உடல் சிதைபவரானார்கள்; (௪-று.) le pou, 
உழக்கும், ஒறுக்கும். பொரு, சரமாரிகள். 4பொழிவார், பெய்தார். 

     

, 8வில்லியர், வில்லிவை, 6பொடியாவனபோழ்தத்து, "போலுயர், போ 

ஓயிர். (௩௨௩௬௨) 

௧௦௬, சாூறாயிர மதயானையின் வலியோசென அுவல்வோர் 
டாண்! சொருகோல்பட மலைபோலுடன் மறிவார் 

ஆராயிர 1 முளவாகுத லைழிசெம்புன ?லவைபுக்கு 
*ஏறு“தெறி சகடல்பாய்வன 9சினமால்கரி யினமால், 

(இ-ள்.) தாருயிரம்மதயானையின் வலிபெற்றவ பென்று சொல் 
லப்படுபவரான அரச்கர், - (ஸ்ரீராமனுடைய) ஓரம்புபட (அச் நிலைமை) 

மாறுபட்டவ. ராய், மலைபோன்ற உடல் ஒழியப்பெற்றார்கள்; அழிபட் 

டதனால்தோன்றிய இரத்தங்சளினால் ஆயிரம் யாறுகள் தோன்றுவவா 
யினமையால், அவ்யாறுகளிலேபுகுந்து (நீர் இக) சரையேறமுடியாமல், 

சினமும் மதமயக்கமு மூள்ளனவான யானையினம் அலையெறிகின்ற ட 

லித் பாய்வனவாயின; (௪ - று.) 

உதிரநீர்ப்பெருச்குக்கள் கடலில் விரைர் துசெல்கையில் அவற்றால் 

ஈர்ச்சப்பட்டு யானைகள் சென்று அ௮ச்சடலில் சேர்ந்தனவென்க, 
பி-ம்:-.1உளவாகுவ, உளதாகுதல், உள்ராகுவர், உளவாகுவது. 3ேழி, - 

3௮து.4*ஏரா, 5கெறி, 69லமால்,னெமா. ஒருபிரதியில்,0௪-ஆம்பாடலின் 
€ழ்ச்சகொடுத்த'கோல்பொத்திய!?என் ற பாடல்,இப்பாடலின் பின்னே 

யுள்ளது, (௩௩௬௩.) 

-_ மமுவற்றுகு மலை1யற்றுகும் வளையற்றுகும் வயித்த, 
எழு வற்றுகு £மெயிறற்றுகு மிலை!யற்றுகு "மெழுவேல், “பழுவற் 

கு மதவெங்கரி பரி!யற்றுகு மிரதக், குழு வற்றுகு கொரு 
வெங்கணை 6தொடைபெற்றதொர் குறியால், 

(இ-ள்.) ஒப்ப.ற்ற கொடியகணை தொடுக்கப்பெற்றதோர் குறியினால், 

(அ.ரக்கரெறிர்த) மழு அற்றுச் சர்திவிடும்; மலையும் அற்றுஉகும்; வளை 

யென்னும்படையும் அற்றுகும்; உறுஇயுள்ள எழுவும் அற்றுஉகும்; பற் 

கள் அற்றுஉகும்; மேலோங்கெயெவேல் இலையற்றுகும்;ம்தவெங்கரி விலா 

வெளும்பு அற்றுஉகும்) குதிரை அற்றுஉகும்; இரதத்தொகுதி அத்று



௪௪௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

உகும்; (எ - று.)--பி-ம்:--1இற்று, 8இலையத்றுகுமயிலெந்றுகும், இலை 
யற்றுகுமெயிறற்றுகும். 8எறி, 4பழுதற்றுகும், 5ஒருவன், 6ஒருவன் «. 

னொருதொடையால், (௩௩௬௪) 

௧௦௮.--அரக்கர் மீிததியாகப் போரிலிறத்தல். 

ஒருகாலையி னலகத்து முயிர்யாவையு முண்ணும் 
வருகாலனு al so YT FH நமன்றானுமவ் வரைப்பின் 

1/இருகாலுடை யவரியாவருக் 3திரிந்தாரிளை த் திருந்தார் 
அருகாயிர முயிர்கொண்டுத மாறேகல £3ரயர்த்தார். 

(Q-or.) ஒருகாலத்திலே உலகத்திலே பொருச்திய உயிரெல் 
லாவற்றையும் உண்ணும்வல்லமையமைகந்த (அப்போர்க்களத்து) வந்த , 

காலனும் அவன்அ£தரும் ஈமனும் யாவரும் இருகாலுடையராதலால்) 

இரிர்தவர்களாய் இளைத்திருந்து அருகேயுள்ள ஆயிரச்சணச்கானஉயிர் 

களைக்கொண்டு தம்முடைய வழியேசெல்வதற்கும் மறந்தார்கள்; 

(எ- று.)--ஈமன்-யமனுடைய பிரதானி;இனி, ஈமன்என்பது-யமனைக் 

காட்ட, காலன் என்பது ௮வ்யமனுடைய மக்திரியைக் காட்டுமென்ற 
லும் உண்டு. பி-ம்:--1இருகாலுடைவரையாமென, இருகாலுடையவர் 

யாவரும். விழுச்தார் இருந்தார், இரிக்தார். 8அயர்ச்தார். (௩௩.௬௫) 

௧௦௯,--போர்க்களத்துக் கவந்தங்க ளாடூதல். ் 

அடுக்குற்றன மத!யானையு மழி?தேர்களும் பரியுந் 
தொடுக்குற்றன விசும்பூடுறச் சுமந்*தோங்னெ வெனினும் 
மிடுக்குற்றன கவர்தக்குல மெழுந்5தாடலி னெல்லாம் 
நடுக்குற்றன பிணக்குன்றுக 6ளூயிர்சகண்ணின வென்ன, 

(இ-ள்.) வரிசையாசப்பொருக்தினவாய் அழிச்த மதயானை 
களும் தேர்களும் பரியும் (ஒன்றன்மேலொன்று)தொடுத்தல்பொருச் . 

,தினவாகி வானத்திற்பொருந்ச மிகுதியாக உயர்ந்தனவாயினும், மிடுச் 
குள்ளனவாய்ச் கவந்தங்களின்கூட்டம் எழுக்தாடுவதனால், பிணக்குன் 
அகள் உயிர்பெற்றனவென்று எல்லாப்பிராணிகளும் ஈடுக்கமடைக்தன; 

(எ-ுறு,)--பி-ம்:--கவந்தம் - தலையற்றதும் தொழிலுடன்கூடியது 

மான உடல்: !(பேரொத்த வாயிரம்பேர் மடிச்தாற் பிறக்குல்கவந்தம், 
கநெசொத்தவாடும்??.--பி -ம்:-1யானைகள். கோள்களும். 8தொடுக் 

குற்றுற. 4ஏங்கெ. 5ஆடின. 6உயிர்க்குற்றன. (௩௨௩௬௪) 
௧௧௦,--சேந்நீர்படிந்த ஸ்ரீராமன்வநணனை. 

பட்டாருடற் ?படுசெம்புன நிருமேனியிற் படலால் 
கட்டார்சிலைக் கருஞாயி௮ு புரைவான்கடை யுககாள் 

சுட்டாசறுத் துலகுண்ணுமச் சுடசோனெனப் பொலிந்தான் 
ஓட்டாருடற் குருதிக்5குளித் தெழுக்தானைய மொத்தான். 
(இ-எ்.) இறகச்தாருடைய உடலினின்று வெளிப்பட்ட இரத்த 

தீர்(தன்) திருமேனியிற் படவ.தனால், கட்டுப்பொருர்தியவில்லைப் பிடீத்த 
கருஞாயிற்றைப் போல்பவனான ஸ்ரீராமன்,--யுகார்தசகாலத்திலே உல 
கத்தைச் சுட்டு விரைவிலே யொழியுமாறு உண்ணுகின்ற அர்தச்சூரி



காண்டம் ௩௦.---மூலபலவதைப்படலம் ௪௪௭ 

யனைப்போல் விளங்கினான்:(அன்றியும்), பகைவரின் உடற்குரு தியாலே 

மூழ்கியெழுர்த பரசு ராமனையும் போன்றான்; (௪-௮ு.)--கடையுகம்- 

யுசச்சடை: இலச்சணப்போலி,.பகைவர் குரு தியால்தோன் நிய சியமந்த 

'பஞ்செமடுவில் பரசுராமன்மூழ்கியெழுச்சானென்பது, வ.ரலாறு.பி-ம் :-- 

1பூகு, சோயிறு. 8களித் து, (௩௩௬௪) 

ககக. -இறந்தவர்போக, மற்றையாக்கட் ஸ்ரீமாமனைச் 

கூழ்ந்துகோள்ளுதல். 

தியொத்தன வுருமொத்தன சாஞ்சிர்திடச் சரம்/போய் 
மாயத்தமர் படுகின்றன ரெனவும்1மறங் குறையா 
காயத்திடை யுயிருண்டடிட வுடன்மொய்த்தன களியால் 
7ரயொத்தன கிருதக்குல ஈறவொத்தன னிறைவன். 

. (இ-ள்.) தீயையொத்தனவும் உருமையொத்தனவுமான பாணய் 

களை (ஸ்ரீராமன்) சர்துவதனால் சரம்போகப்பெற்று மாயத்தையுடைய 
தம்மவர் (அமரில்) இறகச்கின்றார்க ளென்ற காரணத்தினாலும் வீரவ் 

குறையாமல்(தமத)உடலிடையிலுள்ள உயிரையும்(அ௮வ்விராமசரங்கள்) 

உண்ணும்படி ஒரும௫ஏழ்ச்சியோடு சேரமொய்த்தனவாகய(மற்றுமுள்ள) 

நிருதக்குலம் ஈயை யொக்தன; இசாமபிரானோ, ஈறவையொத்தனன், 

இங்கு,ஈறவு-தேன்: தேன்கூண்டுக்கு,இலச்கணை.சேன்கூண்டைத் 
சேனீச்கள் மொய்ப்பபபோல அரக்கர்குலங்கள் ஸ்ரீராமனை மொய்ச் 

தன வென்ச. பி-ம்:-1போர். மோயத்தவர், மாயத்தனர். 8மடி௫ன்ற 
வர். 4மனஙய், மதங், 5குறையார்,குழையார். 6இடைூழிக்தோடுவச்கணை 

யால்,இடையுடன் மொய்த்தெழுகளியால் 7ஈமொய்த்தத,ஈயொச்த த, 

௧௧௨,-- ஸ்ரீராமன் அங்கனம் தன்னை மோய்த்தாரை யமித்தமையை 

இதுவும் ௮டுத்தகவியும் கூறும், 

மொய்த்தாரையொ ரிமைப்பின்றலை 1முடுகக்தொடு இலை 
யால், தைத்தானவர் கைழற்றிண்பசுங் கா4யொத்தனர் ச.ரத்தால், 
*கைத்தார்கடு களிறுங்கனத் தேருங்களத் தழுந்தக், குத்தானழி 
குழம்பாம்வகை "வழுவாச்சரக் குழுவால், 

(இ-ள்.) (அங்கனம்) நெருங்க அரக்கரை ஒரிமைப்பினில் 
வேகமாக (அம்புகளைத்) தொடுச்.துவிடுகன்ற வில்லாற் பொதச்தினான், 
(ஸ்ரீராமன்):அந்த அரச்கர், பொத்திய அம்புகளால் இண்ணியக ழற்9ச் 
காயை யொதக்தனர்: பகைவர்களுடைய விரைவுள்ள பானைகளும் சன 
மானதேரும் தவரு தஅம்புக்கூட்டத் தனால் பெருகுன்ற குழம்பாம் 
வகைசெய்து (அவை) களத்திலேயழுக்த உகுத்தான்; (௪-று.) 

'கைத்தார் - பகைவர். உகுத்தானென்ற சொல், முதற்குறை விகா 
சம்பெற்றுவந்தது. பி-ம்:--1முடுஇற்றொரு, மூடுகிற்றொடு, 8கைத் 
தான். 8கழலிற், 4ஒத்தன. 5கைத்தார்கெடுக்சேரும் கடுங்களிறுங், 
சைத்தானவெங்களிறுங் கடுந்தேரும். 6குய்த்தா ரழி. 7புரிச்சான்சணைக், 
வழுவாசரச், (௩௩௬௯)



௪௪௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

.௧௧௩, பிறிந்தார்பல ரிரிர்தார்பலர் பிழைத்தார்பல ருழைத் 
தார், புரிக்தார்பலர் நெரிர்தார்பலர் புசண்டார்பல ருருண்டார், 
எரிக்தார்பலர் 1கரிக்தார்பல செழுந்தார்பலர் விழுர்தார், சொரிச் 
தார்குட.. 2றுமிந்தார்$தலை தொலைந்தாரெதிர் தொடர்ந்தார். 

(இ-ள்.) (இராமபிரான் அம்புக்கணங்களை விடுத்தபோ து), உயிர் 

பிரிர்தார்கள்பலர்; நிலைகெட்டோடினார் பலர்; (இலக்காகாமல்) தவறி 

விலஇஞர்கள் பலர்; (பலர்) வருர் தினார்; பலர் ோரையிரும்பிச்செய் 

தார்கள்; பலர், உடல்கெரிச்தார்; பலர், மண்ணிற் புரண்டார்; (பலர்), 

உருண்டார்; பலர், எரிந்தார்; பலர் கரிர்தார்கள்; பலர், எழுச்தார்; 

(பலர்),விழுச்தார்; (பலர் குடல்) துண்டிச்கப்பட்டவராய், (அச்குடலை) 

- வெளிச்சொரிந்தார்கள்; (பலர்), எதிர்தொடர்ச்து தலைதொலைக்தார்; 
(எ- று.)--8தலைதொலைர்தாரெதிர்டெர்சார் என்றபாடத்துக்கு தலை 

தொலைந்து எதிரே தரையில்விழுச் அுடச்தாரென்க.பி-ம்:-.1சரிக்தார், 

இரிர்தார். 3துணிர்தார்.3தலைடச்சாரசெதிர் தொடர்ந்தார். (௩௩௭௦) 

௧௧௪.--துணிப்புண்ட அரக்கரின்வநுணனை. 

மணிகுண்டலம் வலயங்குழை மகசஞ்சுடர் மகுடம் 
அ௮ணிகண்டிகை கவசங்கழல் 'திலகம்மு.௪ லகலம் 
2 துணியுண்டவ ர௬டல்சிர்தின$தொடர்கின்றன சுடருச் 
திணிகொண்டலி னிடைமின்குல மிளிர்கின்றன*சவண. 

(இ-ள்.) அணியுண்டவரின்உடலிலே இரத்தினகுண்டலமும் 

வலயமும் மகசரக்குழைகளும், சுடர்கின்ற மகுடமும், அழகயகண்டிசை 

யும் கவசமும் வீ.ரக்கழலும் திலகமும்முசலியனவான ௮ணிகலங்கள்,-- 
இர் தினாய்,--கெருங்கிய நீர்கொண்டமேகத்்தினிடையே மின்குலங் 

சள்விளங்குவன ஒப்பத் தொடர்ச்துவிளங்கெ; (௪-று.)--முதல கலம். 
எனப்பிரிச்ச: கலம் - அணிகலம், பி-ம்:--1 ௮ இகமுதலிலகத், இலகம் 
முதலிகலும், இலகம்மு சலகலச். 2துணிவுண்டவர். தொடர்கின்ற, 

- சுடர்சன்றது, 4சிவணி. (௩௩௭௪௧) 

௧௧௫.--இதுழதல் ஆறுகவிகள் - அரக்கர் அதிசயிக்தகம்படி 

இராமன் சாரிகைதிரிந்தமையைத் தேரிவிக்தம். 

முன்னேயுளன் பின்னேயுளன் !1முகத்தேயுள னகத்தின் 

தன்னேயுளன் மருங்கேயுளன் றலைமேலுளன் 3மலைமேற் 

கொன்னேயுள ஸிலத்தேயுளன் விசும்பேயுளன் 4கொடியோர் 

என்னேயொரு கடுப்பென்றிட விருஞ்சாரிகை $5திரிர்தான். 

(இ-ள்.) மூன்னேயுள்ளான்: பின்னேயுள்ளான்: முகத்.இனிடத் 
துள்ளான்: அகத்தினிடத்தே யுள்ளான்: பக்கத்திலே யுள்ளான்: தலை 

மேலுள்ளான்: மலைமேல் அச்சமுண்டாகவுள்ளான்:நிலத்தேயுள்ளான்; 

விசும்பிலே யுள்ளான்: (இவனுடைய) ஒப்பற்றவிரைவு இருர்தபடி என் 
னே!என்று கொடியோரான அரக்கர் வியர்துகூறுமாறு பெருஞ்சாரிசை



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௫௯ 

இரிர்தான்; (௪ - று.)--பி-ம்..-1முசத்தின். 3தன்னேரினன். 3தலை. 
4கொடியோன். 5இரிர்தார். (௩௩௪௨) 

௧௧௬. என்னேரின னென்னேரின 1னென்றியாவரு மெண் 
et, பொன்னேர்?வரு வரிவிற்கரத் 3தொருகோளரி போல் 
வான், 4*தன்னார்பெரும் படைப்போர்க்கட லுடைக்கன்றன 
னெனினும், 5௮ன்னேரல் ௬டனேதிரி நிழலேயென லானான். 

(இ-எ்.) யாவரும் *என்நேரிலுள்ளான், என்நேரிலுள்ளான்? 
என்று கருத, பொன்னிறம் நேர்மையாகப் பொருக்தியதம் சட்டமைச் 

தீதுமான வில்லேச்திய க.ரத்தையுடைய ஒப்பற்ற மிடுக்குள்ள ஆண்டிங்க 

த்தையொத்தவனான ஸ்ரீராமன், பகைவரின் பெரும்படையாகய சவி 

தலையுடைய கடலை யுடைக்கன்றானாயினும் அல்லையொச்ச அப்பகைவ 
ருடனே திரிஏன்ற நிழலே யென்று சொல்லத்தக்கவனானான்; (௪-று.) 

உடனிருக்தும் சாயை கைக்கு அசப்படாதவாறுபோல, அரச் 

கருச்கு அருகில்தானேயிருர்தும் கைக்கு அசப்படாதவனாயினன் 

ஸ்ரீராமனென்க, பி-ம்:-1என...எண்ணப், என்றியாவருமியம்பப், 
8பொரு. 3ஒருவன்புகுந்தேற்றார், ஒருகோளரிபொருவான், ஒருகோ 

எரிபோவான். 4அன்னார்விடுபெருவேற்படை யவர்தேர்கரிபரியாய், 

ஒன்னார்மெடும்...... உறையன்றுளதெனினும், ௮ன்னனொரவிடும்வேற் 

படையவர்தேர்கரிபரியாய். அன்னே ரவருடனெதிரிற் றஐழலேயென 
லானான், ௮ன்னேருடனெ திரேவரு... ஆன. (௩௨௩௭௩) 

௧௧௭. பள்ளம்படு கடலேழிலும் படியேழினும் பகையின் 
வெள்ளம்பல வுளவென்னிலும் வினையம்பல தெரியாக் 
1கள்ளம்படர் 3பெருமாயையிற் ?கரந்தாருருப் பிறக்தார் 

உள்ளன்றியும் புறத்தேயுஏமுற் ௮ளனாமென வுற்முன். 
(இ-ள்.) பள்ளம்பொருச்திய கடலேழிலும் எழுலகங்களிலும் 

பகசைமையையுடையபலவெள்ளஞ்சேனைகள் உளவானாலும், பல வஞ் 

ster sO sr Poy Nig கள்ளம்படர்ர்த மிக்கமாயையால் (தம்) உரு 
வைச் கரப்பவராய்ப்பிறர்தாரான அரச்கரின் உள்ளிடக் சன்றிப் புறத் 

தேயும் பொருச்தியுளஎனென்னுமாறு (சாரிகையாஜ்) பொருக்்திநின்றான் 
(ஸ்ரீராமன்): (௪ - று.) 

ஸ்ரீராமன், :(அர்த3ப்ரவிஷ்டஸற்றாஸ்் தா ஜராகாம் ஸர்வாச்மா 
(உள்ளேபுகுக்.து ஜூங்களை மாஸஈம்பண்ணுகறவனான ஸர்வதர்மாவா 
வன்]?? என்னப்படுகிற ப.ரம்பொருளின் சொரூபி யாதலால், அவன் 

அந்தக்கள்ளவரக்கரிடத்தும்உட்புறத்தானென்பத,பெறப்படும்: அவன் 

இப்போது விரைந்து சாரிகை தஇிரிர்துபொருவதனால், ஒவ்வொருவ 

ரின் புறத்தும் உளனாயின னென்க. ஈற்றடிச்கு-அவ்வரச்கர்குஞுடைய 

உள்ளத்தின்௧ணிருப்பதன்றியும் அவர்களுக்குப் புறத்தும் வியாபித்இ 
ருக்ின்ற தம்முடையஸ்வபாவத்தின்படியே எங்கும் இ.சாமனாயிருக் 

தான் என்றுஉரைப்பாருமுளர்; **அர்தர்பஹிஸ்ச தத்ஸர்வம் வ்யாப்ய 
* 57



௪௫௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

காசாயணஸ்ஸ் இித:[உள்ளும்வெளியும் அவைகளையெல்லாம் வ்யாபித்து 
சாராயணன் இருகன்றான்]?? என்று ஸ்ருதி கூறுதல் காண்க, அச்சத் 
இனால் ௮வ்வரக்கரினுட்புறத்தும் சாரிகை திரிவதனால் வெளிப்புறத் 

தும் இருச்இன்றான் ஸ்ரீராமனென்க. பி-ம்:--கள்ளம்படு, 3கெடு, 
3க.ரச்தானுடன்பிறக்தரன், கரச்தானுருப்பிறக்தான். க.ரச்தாலுடல் 

பிறக்தான். 4இன்றுளனாமென, அ௮ன்றுள சாமென. (௩௨௨௭௪௪) 

௧௧௮. 1ஈரனாவிதப் ?பெருஞ்சாரிகை திரிகின்றது விலாரச், 
போனானிடை 4அ|குர்தானெனப் . புலன்கொள்கிலர் 5மறக்தார், 
தானாவது முணர்க்தானுணர்க் துலகெங்கணுந் தானே, ஆனான் 
Siler துறர்தானென விமையோர்களு மயிர்த்தார். 

(இ-ள்.) (இருச்சஇடம்விட்டுபி)போனவனாம் இடையிலேபுகுச்தா 

னென்பசைக(த் தம்) அறிவினாத் சொள்ளமாட்டாசவராய், (ஸ்ரீராமன்) 
சானாவகையரன பெருஞ்சாரிசை இரிவதைச் சொல்லாசவராய் மற 

க்து, (ஸ்ரீராமன்) உணர்வுமயமாய் உலகுஎங்கணுஈ்தானேயான பரம் 

பொருள் தான் ஆவதையும் உணர்ச் தவனாய்,(தான்௮வதாரத் திற்செய்ய 
வேண்டிய தொழிலாகிய ராட்சச சங்கரா. ரமாகய) தொழிலைத் தவிர்ச் 

தான்போலும்? என்று இமையோர்களும் சச்தே௫த்தார்கள்; (எ-று) : 

ஸ்ரீராமன் சாரிகை திரிர்துபொருகையில், அவ்விரைவுத்தொழிலைச் 

சண்டறநியமாட்டாமையால், தேவரும் (ஸ்ரீராமன் சாரிகை ரிந்து 

பொருகின்றான்? என்று அறிச்துசொல்லமுடியாமல், *இராட்சசசங்கா 
சஞ்செய்யவேண்டியதொழிலைவிட்டுத் தானானதன்மையை மேற்சொண் 
டிட்டானோ:? என்று ஓர் ஐயப்பாட்டைக் கொண்டன சென்பதாம். 
மறந்து திகைப்புக்கொண்டு, பி-ம்:--1மானாவிதம். 3பெருஞ்£ரிதை. 

8கவில்வார். *புகுக்தாரவன். 5மறுத்தார். 6எனவிமையோர்சளுமமரே 
சருமயிர்த்தார். (௩௩.௭௫) 

௧௧௯.சண்டக்கடு கெடுங்காற்றிடை 1 துணிந்தெத்றிடத் தரைமேல் 

கண்டப்படு மலைபோனெடு மரம்போற்கடூக் தொழிலோர் 
3அண்டப்படு கடுஞ்சாரிகை திரிந்தான் சரஞ் 3சொரிக்தான் 
௮ண்டத்தினை யளர்தானெனக் கிளர்ந்தானிமிர்ந் SESH (VO. 

(இ-ள்.) கொடிய கெடியசண்டமாருதம் இடையே அண்டுபடும்படி 

வீசுவதனால் தரைமேற் கண்டப்படும் மலைபோலவும் நெடுமரம்போல 

வும் கொடுக்தொழிலையுடையஅரச்கர் துண்டாம்படி. (ஸ்ரீராமன்) கடுஞ் 
சாரிகை இரிர் தானாய், (முன்பு இிரிவிக்கிரமாவதார.ரத் இல்) தங்இயுயர்ச் ச 

வனாக, அ௮ண்டத்மைபளச் னான இருமாலைப்போலக்எளெர்க்தான்;சரல் 

களைச்சொரிந்தான்; (எ-று) ் 

சாரிகை திரிகையில் எங்குங்காணப்பட்டமையால், இரிவிச்”ெ 

மன்போலக் கிளர்க்தானென்ருர். சண்டமாருதம் வீசுவதனால் மலை 

யும் மரமும் கண்டப்பட்டுத் தரைமேல் விழுவதுபோல, இசாமன் 

அம்பெய்சவண்ணம் சாரிகை இறிவதனால் கொடுக்தொழிலோர்



Sieh  hO.—douuevsuensiuod ௪௫௧ 

சண்டமாச்கப்பட்டுத் தரைமேல் விழுச்தாரென்க. பி - ம்: தொடர்ச். 

தேநறிட. 3தண்டப்படச், 9தரச்தான், (௩௧.௪௬) 

௧௨௦.களியானையு நெடுந்தேர்களுங் சடும்பசப்பரிச் கணனுக் 
தெளி 1யாளியு முரட்சயமுஞ் சனவீரர்தர் ?திறமும் 
வெளிவானக மிலதாம்வகை விழுக்தோங்கிய “பிழம்பால் 
*$நளிமாமலை: மலைதாவின னடந்தான்கடற் “கிடந்தான். 

(Q@ - o@.) கடலிற்பள்ளிகொண்டருளுந் தஇிருமாலினமிசமான 

ஸ்ரீராமன்,---ளியானையும் செடுந்தேர்களும் விரைர் துபாயுவ் குதிரைத் 
திரளும் (மேம்பட்ட வலிமையுடையதென்று) தெளியப்பட்ட யாளியும் 
மாறுபாட்டையுடைய சீயமும் சனெமுள்ளவீரர்தம் கூறுபாடும் £ழ் 

விழுக் து வானசமும் வெற்றிடம் இல்லாதபடி ஓங்கய பிழம்பினால், 

பெரியதொருமலையிலிருச்,த மற்றொருமலையில் தாவி ஈடப்பவனாயி 

ஞன், (ஸ்ரீசாமன்); (எ - று.) 

பிணச்குவியல் மலைமலைகளாசச் குவிச்துடெத்தலால், சாரிகை 
திரியும் இராமன் ஒர்பிணமலையிலிருக்து மற்றொருபிணமலையில்தாவி 
கடக்கும்படி யாயிற்றென்பதாம்: பிழம்பு-திரள். பி-ம்:--1யாளியமுறற், 
Wrap. Mei, பிணப்பேர். 4ஈனிர்மாமலைமலை, ஈளிர்மாமலர் தலை) 

ஈளிர்மாமலைபல, 5கடநர்தான். (௩௩௭௭) 
வேறு. . 

௧௨௧,--இஐறுகவிகள் - சேனையழிந்தமையின் வநணனை,. 

௮ம்ப ரங்க டொடுங்கொடி 'யாடையும் 
8௮ம்ப ரங்க ளொடுங்$களி *யானையும் 
அம்ப ரங்க வழுந்தின சோரியின் 
அம்ப ரங்க மருங்கல மாழ்ந்தென. 

(இ-ள்.)அம்பரம் கம் - கடலின்நீரிலே, YG சகலம் ஆழ்ந்து 

என - அரிய மரக்கலம் ஆழ்ச்தாற்போல,--௮ம்பு-(இராமபிரானெய்்த) 
அம்புகள், ௮.ரங்க - அழித்தலால்,--அம்பரங்கள் தொடும் கொடி 

ஆடையும் - வானத்தைத் தொடுகின்ற கொடிச்£2லையுடனே, அம்ப. ரங்க 
ளொடும் - அம்பாரிசுளுடனே, களி யானை உம் - மதகச்களிப்புள்ள 
யானைகளும், சோரியின்-இரத்தவெள்ளச்திலே, ௮ழுச்.இின--:(௪-று.) 

கொடிச்£லையுடனே அம்பாரிகளைசக்சொண்டயானைகள் சோரிவெ 

ள்ளத்தில் ௮மிழ்க்தது-மரச்கலங்கள் கூம்புடனே கடல்நீரில் ௮மிழ்ச் 

கதுபோலு மென்றுகுறித்தசார்:. தற்தறிப்பேற்றவுவமையணி . முதலடி 
யில், அம்பரங்கள்-ஆசாயம் என்றும், இரண்டாமடியில், அம்பரங்கள் - 
அம்பாரிகளென்றும், கான்காமடியில், ௮ம்பரம்-சடல்என்றும் பொரு 

ள்பட்டன. பி-ம்:--1ஆடைய. 8அம்பரங்கடொடுவ். கொடி, $யானை 

கள், யாளியும். 5அம்பரவ்கள்வருங்,௮ம்ப.ரல்கவரும்,அம்ப.ரங்களருங். () 

௧௨௨, 1தம்ம னத்திற் சலத்தர் மலைத்தலை 
வெம்மை யுற்றெழுக் தேறுவ “மீளுவ



௫௫௨ கம்பராமாயணம் - யுத்த 

தெம்மு னைச்செரு மங்கைதன் 9செங்கையால் 

அம்ம னைக்குல மாடுவ போன்றவே. 

(இ-ள்.) தமதுமனத்திற் கபடங்கொண்டுள்ளவ. ரான அரகச்கரின் 
மலைபோன்ற தலைகள் கொடுஞ்செயலுக்கு [அறுக்கப்படுஞ்செயலுக்கு] 

உட்பட்டு (அவரது உடல்களினின்று) எழுகச்அ.. உயரச்சென்றன 

வாய் மீள்வன,--போர்முனையிலே போர்க்குரியவீரமசள் தனது 

செங்கையால் அம்மனைக்குலங்களை யாடுமவற்றைப்போன் றன, (எ-று) 

மேலெழுக்துமீளும் அரச்கர் சரத்தை வருணித்தவாறு, அரச்ச 

ரின்தலைகள் அறுபட்டு உடலினின்று மேலெழுந்து £€ழ்விமுவன-விசய 

மகள் மேலெறிர்த அம்மனைகள் €ழ்விழுவனபோலுமெனச் குறித்தார்; 
தற்தறிப்பேற்றவணி. வெம்மை - கொடுமை: கொடுஞ்செயதுக்கு, 
ஆகுபெயர்: இங்கே கொடுஞ்செயலென்றத - ௮றுச்கப்படுதலாகய 

தொழிலை யென்க, பி-ம்:--1தம்மனத்த, தம்மதததைத.ர. aaa, 
வீழ்வன. 8கொல்கையால். 4அம்முலைக்குலம். 5பெற்றதே. இச்செய்யுள் 
சிலபி.ரதியில் “அங்கதங்கள்?? (௧௨௪) என் றபாடலுக்குப்பின் உள்ளது... 

௧௨௩. கேட கங்கண 1வஙந்கையொ டுங்ளெர் 

கேட கங்க 3டுணிந்து கடந்தன 

கேட கங்கி எர்சன்ற *களத்தநன் 

கேட கங்கண் மறிந்து 4திடந் தவே. 

(இ-ள்.) வேட்டைக்குஉரிய சங்கணம்பூண்ட ௮ழசயகையுடனே 
விளக்குகின்ற கேடகங்கள், துணிந்து கஇடக்தன; மை தன்னிடம் 
விளங்குகின்ற போர்க்களத்தனவாய் அழகிய தும்பைமலர் மாலையை. 
புடைய தலைகள் உருண்டுகடச் தன; (௪ - று) 

இத - அரக்கர்களின் கைகளும்தலைகளும் ௮றுபட்டுக்கடச் தமை 
யைத் தெரிவிக்கும். முதலடியில், கேடம்-வேட்டை: இங்கு,இலக்கணை 
யால்,சொலைத்தொழிலை யுணர்த்தித்று.இரண்டாமடியில், கேடகவ்கள்- 

பரிசைகள். மூன்றாம்௮டியை - கேடு ௮.கம் சளர்இன்ற களத்த ஈன்கு' 
எனப் பிரிச்சு. ௮கம்-இடம். களத்த - சஎம் என்ற பகுதியினடியாப் 
பிறச்த குறிப்புப்பெயரெச்சம்: பலவின்பாற் குறிப்பு வினையாலணையும் 
பெயராக்கொண்டு, களத்த - களத்திலுள்ளசனவான சேனைகள், தம்மு 
டைய சேடசங்கள்துணிக்து டக்தன: அன்றியும், ஏட-தம்பைமல 
சைச்சூடிய, கங்கள்-சிரசுகள், மறிந்துடர் தன என்னலுமாம். ஏடு-பூவி 
SB: இங்சே, இலச்சணையால் (தும்பை)மலர்மாலையைக் காட்டிற்று; 
ஏட-குறிப்புப்பெயசெச்சம், சம் - செசு: அசன்பன்மை - கங்கள், ஈன் 
குஎன்பத , சான்காமடியின் முதலிலுள்ள!ஏட'என்பதற்கு விசேடணம், 
பி-ம்:--1வன்கைகெடுங்கெர்,அல்கையொடுசசெர், அங்சையொடுல்ளெ. 
துணித்து. சளத்தன, களத்செனக், ச.ரத்தன. 4டெர்தன. (௩௩௮0)



காண்டம் ௩௦.--முூலபலவதைப்படலம் ௪௫௩ 

௧௨௭, 1அங்க தங்களத் தற்றழி தாரொடும் 

அங்க தங்களச் தற்4றழி யுற்றவாற் 
புங்க வன்கணைப் புட்டில் 5பொருக்திய 
புங்க வன்சணைப் $புற்றர வம்பொச, 

(இ-ள்.) புருஷரிற்ிறர் தவனான ஸ்ரீராமனுடைய ஆவகாழிகையிற் 
பொருச்திய(௮சத4) கூரியறனியையுடைய வலியகணையாகியபுற்றர்வம் 
பொருதலினால், (தம்)தோள்வளை கழுத்தையொக்தது: [கழுத்,த ௮ற் 

ஐதுபோல அறுபட்டது என்றபடி]; தேனொழுச்சகெடுத்தமலர்மாலை 
களஞடனே ௮ழகயகோபமும் போர்ச்களத்தில் நீவ்கெழிவு ற்றன. 

இராமபிரான் கணையால் கழுத்தைப்போலவே அ௮ங்கதமும் அழி 
வற, போர்வீரர் கழுத்தற்றதனால் தம்மாலையும்கோபமும் அழிபட்டவ 
சாயினரென்க. இரண்டாமடியில், அற்று-அறு என்றபகு இிகினடியாகப் 

பிறந்தவினையெச்சம். முதலடியில் சஎம்-கழுத்து. முதலடியில், அற்று- 
அன்? என்ற இடைச்சொல்லினடியாப் பிறந்த ஒன்றன்பாற் குறிப்பு 

முற்று; களம்-போர்க்களம். பி-ம்:--1அங்கவெங்களத்தற்று, ௮ங்கவல் 

சளத்தற்று. 3அழிதேரொடும், அ௮ழிக்தாரொடும். 8அங்கவெங்களத் 
தற்று, அங்கதங்கணத்தற்று, 4அவியுற்றவால், அழிவுற்றவால், 
5பொருர்தவப், பொருகந்தவும். 6புற்றரவும், (௩௩௮௧) 

௧௨௫, கயிறு சேர்கழற் 1கார்கிறக் கண்டகர் 
எயிறு வாளி படத் துணிர் தியானையின் 
வயிறு தோ௮ மறைவன வானிடைப் 

புயரொ ௮ம்புகு வெண்பிறை போன்றவே, 
(இ-ள்.) கயிற்றினோடுபொருக்திய வீரச்கழலையணிர்த கார் 

நிறம்பொருந்திய கண்டகரின் கோரப்பற்கள் அம்புகள்பட்டதனால் 
அணிப்புண்டு யானையின் வயிறுதோறும் மறைபவை,.-வானிடையி 

லஓுள்ளமேசல்கள்தோறும் புகுகின்ற வெண்ணிறப்பிறையை யொத்தன; 

(எ- று.) யானைகள் - புயலையு:3, எயிறு - பிறைச்சர் இரனையும்போது 
மென்க, பி-ம்:--1சாரினில், ?வாளியினிற்றன. 3போன்றவால், 0 

௧௨௭௬, வென்றி வீர ரெயிறும் விடாமதக் 
குன்றின் வெள்ளை மருப்புங் "குவிந்தன 
என்று மென்று ?மமைந்த விளம்பிறை 
3ஒன்றி மாநிலத் *தூக்கவு 5மொத்தவால், 

(இ-ள்.) வெற்றிபொருச்திய வீரரின் சோரப்பற்களும் விடாத 
மதத்தையுடைய மலையையொத்தயானையின் வெண்மைகிறமுள்ள தச் 

தங்களும், குவிக்தனவாய்,--பலராளிலும் அமைக்த பிறைச்சர்இரர் 
ஒன்றுசேர்சர். து பெரியரில த்திலே சக் தினவற்றையும் ஒத்தன; (எ-று) 

எயிறும் மருப்பும் பல ஆதலால், அவற்றிற்குஏற்ப இளம்பிறைபல 
வாதற்சாக (என்றும் ஏன்றுமமைச்த விளம்பிறை? என்ளறார். பி-ம்:-- 

குவித்தன, 3எழுக்த, Spar Par, 4உற்றவும். 5ஓத்ததால், ஓக்குமால்,



௪௫௪ கம்பராமாயணம் முத்த 

௧௨௭.-டரத்தக்கடல் பாந்ததனால் பலதீவுகளிலும் உறைவோர் 

நேடுூமலைகளின்மீது ஏறுதல். 

1ஓவி லாருட லுக்துதி ரப்புனல் 
பாவி வேலை யுலகு ப.ரத்தலால் 
தீவு தோறு மினிதுறை 3செய்கையர் 
ஈவி லாத நெடுமலை யேறினார். 

(இ-ள்) கணக்கற்றவரான அ.ரக்கரின் உடலினின்று வெளிப்பட்ட 

இரத்தநீர்ச்கடல் பரவித்திவுகளெங்கும் ப.ரத்தலினால், தீவுதோறும் 
இனிமையாக வாழுர்தன்மையரானவர் (கடல் பெருக்கனால்)அழிதலில் 

லாத நெடியமலைமீது ஏறினார்கள்; (எ-று) 

அவ்வத் தீவைச் சூழ்ச்த கடல்களிலும் இரத்தநீர்பாயப்பெற்று அவ் 
வக்கடல் தாம் வாழுமிடங்களிற் பெருகுவதனால் அவ்வத் தீவில்வாழு 

wat ஆங்காங்குள்ளமலைமீது ஏறினாரென்ச. கடலின்நீர் உலகமெவ் 
கும் ப.ரத்தலினால்பலதீவுகளினின்று வந்த அரக்கர் மலைமீதேறினார்க 
ளெனச் கூறினார்களு முளர், பி -ம்:_1ஓய்விலாதகதியு திரப்புனல், 

ஒய்வில்காலத்தின் நீவினையொத்தன, இய்வில்காலுச் இியு திரப்புனல். 

போய்வில்வேலையினூடு பரச்தவால், பாய்வில்வேலையுலகுப.ரத்தலால், 

8சேர்கையர், (௩௩௮௪) : 

௧௨௮.--விண்ழதலியவற்றில் உயிர்ழதலியன நிறைதல். 

1விண்ணி றைந்தன மெய்யுயிர் வேலையும் 
புண்ணி றைந்த 3புனலி னிறைந்தன 
மண்ணி றைந்தன பேருடல் வானவர் 
கண் ணி றைந்தன விற்றொழிற் கல்வியே. 

(இ-ள்.)உடலிலுள் எ௨யிரால்,விண்ணிடங்கள் நிறைக்தன;கடலும், 

புண்ணினின்றுவெளிப்பட்ட நிறைக்தஇரத்.தநீரினால் கிறைந் தன; (யு.த்.த) 
பூமி,(அறுபட்டு) விழுந்த உடலினால் நிறைந்தன; விற்ரொழிலைப்பற்றிய. 

. கல்வியால், வானவரின்சண்கள் நிறைந்தன; (௪ - று.) 

ததுர்வித்தையைப்பற்றி என்னென்ன கூறியுள்ளனவோ,௮வைகளை 

யெல்லாம் வானவர்கள் இப்போரிற் கண்கூடாகக் கண்டன ரென்ச, 
பேருடல்-வினைத்தொகை;: பண்புத்தொகையாகப் பெரியஉடலெனினு 

மாம், பி-ம்:--1விண்ணிறக்தன. 3புனலினிற்றக் தன. 9நிறைச்தவவ். 0 

௧௨௯.--சோரிவேள்ளத்துடன் படைக்கலங்கள் கடலிற்புததல். 

1செறுத்த வீரர் பெரும்படை சிந்தின 
பொறுத்த சோர் புகக்கடல் புக்கன 
3இறுத்த £கீரிற் செறிரந்தன வெங்கணும் 
“அறுத்து 5மீன முலக்த வேனந்தமே, 

(இ-ள்.) கோபித்தலீரர்களின் பெரும்படைகள்,--சர இனவா௪, 

(தம்மைச்) தாங்கெ இரத்தநீர்புச்ச தனால்(தாமும் அவ்விரத் தநீருடனே)



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௫௫ 

சடலிற்புச்கு, (௮ச்கடலில்) தங்கிய நீரிலே நெருங்செவாூ எங்கும் 
அறுத்தலால்உயிருலக்ச மீன்கள் பலவாகும்; (எ - று,) 

போர்க்களத்திற்சர் தன வாள்முதலியவை குருதி வெள்ளத் இனா 

லடித் தச்சொண்டுபோகப்பெற்றுக் கடலிற்புச்கு அங்குள்ள மீன்களைத் 

துண்டிச்ச, அதனாற் பலமீன்கள் உயிர்து றச் தனவென்பதாம். பி-ம்:_ 

செறுத்து. இறுத்து. கானிற். 4அறுத்த. 5மீன்முசனக்த. 6அனச்த 
மால், (௩௩௮௪௬) 

௧௩.௦.--௮ப்போது வன்னியேன்பவன் ஸ்ரீராமன் வெஃவதைப்பற்றித் 
தன்னுட் சிந்தித்தல், 

ஒல்வ தேயிவ் வொருவ"னிவ் வகத்தைக் 
கொல்வ தேகின்று குன்றன யாமெலாம் 
*வெல்வ தே.து மிலாமையின் 5வெண்பலை 
மெல்வ தேயென வன்னி விளம்பினான். 

(இ - ள்.) வலிமைசேய்ச்த இக்தஒருத்தன் இச்த(அரச்கரின்) 
வியூகத்தை (எதிர்த் த)நின்றகொல்வதே!மலையையொச்த நாமெல்லாம் 

வெல்வதென்பது சிறிதும்இல்லாமையினால் வெண்பல்லை மெல்வதே। 
என்றுவன்னியென்பவன் (கருதிச் சேனாவீரர்களைப்பார்ச் தப் பின்வரு 

மாறு) கூறலானான்; (எ - று.)--வன்னி கூறுவதை மேலிரண்டுகவி 
களிற் காண்க. 

வன்னி-மூலபலத்தின் சேனைத் தலைவன்போலும், ஒல்வ-வெல்லக் 

கூடியவை: வலிமையும்பராக்ரமும் இனி, இவ்வொருவன் Bays gs 

தைச் கொல்வதே! இச்செயல் (இவ்விராமனுக்கு) ஒல்வ தாவதே! 
என்று உரைப்பினுமாம். பி-ம்:--1ஈம்யூகத்தை, இவ்யூசத்தை, இவ் 

வோதத்தை, 9சின்ற.3குன்றென.4வல்ல அ.5வன்பனை, வன்பலை, 6மாலி. 
அயிரம்?? (௧௩௨) என்றுதொடங்கும்பாடல் முதலிலும், அசன்பின் 
சோல்??(௧௩௧)என்றுதொடங்கும் பாடலும், அதன்பின் இப்பாடலும் 

சலபிரதியில்உள்ளன: சிலபிரதியில்,*கோல்?? என்பதன்பின் :அயிரம்?? 
என்றபாடலும் அதன்பின் “owas” என்ற இப்பாடலும் உள்ளன, () 

௧௩௧.--இதுவும் அடுத்த கவியும் - வன்னி சேனுவீரர்கட்தக& 
கூறுவதைத் தேரிவிக்தம். 

கோல்வி முர்1தழுர் தாமுனங் க.டியாம் 
மேல்வி முந்திடி னும்”மிவன் வீயுமால் 
கால்வி முந்த மழையன்ன £காட்டியீர் 
*மால்வி முக். அளிர் போலு 5மயங்கிகீர். 

(இ-ள்.) (இரசாமனுடைய)பாணம் வந்து StH அழுக்தாதமுன் 

யாம் கூடி மேல்விழுச் திட்டாலும், இவன் அழிச் திவான்; சால் 

விழுந்த மழைபோலத் தோன்றுஇன்ற காட்சியுடையீர்! நீர் அறிவு 
மயங்கி, திக்பிரமைச்கு உட்பட்டீர்போலும்; (எ- று.)--உளிர்--உள் 

ளீர்; முன்னிலைப்பன்மைக்குறிப்புமுத்று. பி - ம்: -3அழுச்சாதமுன்,
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2 அவன். 3காட்யெர். 4அல்விழுச்துளிர்போல, மால்விழுச் தளர்போல, 

மால்விழுச்தளிபோல. 5மயங்குவீர், மயங்கினீர். (௩௩௮௮) 

௧௩௨. ஆயி ரம்பெரு வெள்ள 1மசைபடத் 

தேய நிற்பது 3பின்னினி யென்செயப் 

பாயு முற்றுட னேயெனப் பன்னினான் 

காய கற்கொ ருதவியை நல்குவான், 

(Q- or.) ஆயிரம் பெருவெள்ளமாகய சேனை ஸரம்புகளால்) 

அரைச்சுப்படுதலினால் அழியகிற்பதாகும்: (இதஅழிக்த) பின்பு இனி 

என்னசெய்ய (வேண்டுவதுஉள்ள௮)? (இசையால்), உடனே மனவுறுதி 

கொண்டு (இராமன்மீது) :பாயுங்கள்என்று (தன்) தலைவனுச்கு ஒருத 

வியைச்செய்வானாய்க் கூறினான்; (எ௪-று.)--பி-ம்: . 1 அரைப்பட, அடிப் 

பட, தேயில். 3பின்பினியென்செயப், புண்ணினிச்சேயகை. (காயமித் 

தனையும்மவன்மேற்செல, பாயுமுற்றடனே யெனப்பன்னினான்??என்று 

பின்னிரண்டடிகள் சிலபிரதியி லுள்ளன, : (௩௩.௮௯) 

௧௩௩.,--அ௮ாக்கர் பலவகைப்படைகளைப் போழீதல். 

உற்று ருத்தெழு வெள்ள முடன்றெழாச் 

சுற்று Upp pits raters gan *தூவின 
ஒற்றை மால்வரை 5மேலுயர் தாரைகள் 

பற்றி மேகம் $பொழிந்தெனப் பல்படை . 

(இ-ள்.) பொருக்திக் கோபித்தெழுகின்ற (அரக்கரின் சேனை) : 

வெள்ளம் மாறுபட்டெழுக்து சுற்றிலும் முற்றும் வளைச்தனவாய், ஒரு 

மால்வரைமேல் மேகங்கள் இறந்தமழைத்தாரைகளைப் பற்றிப் 

பொழிர்தனபோலப் பலபடைக்கலல்களைத் அவின்; (௪-று.) 

பொழியும் படைக்கலத்திற்கு - அதாவும்மழைத்தாரைகள்உவமை, 

ஒன்று - ஒற்றையென ஆயிற்று. மால் - பெரிய. பி-ம்: __1”றுத்து. 

2ருவெள்ளம். 8வளைத்தவர், வளைந்தனர். & தூவினார். 5போல். 

6பொழிசர்தன. ் (௩௩௯௦) 

௧௩௫, அ௮ப்படைகள் சிந்தும்படி ஸ்ரீராமன் சாமமையபோழிதல். 

குதித்'தெ Di gon *வெய்தன 5கூற்றுறத் 
4தறித்தூத் தேருங் sot gm 5சரைப்பட 

மறித்த வாசி துணித்தவர் மாப்படை 

தெறித்துச் இந்தச் சரமமை இந்தினான். 

(இ-ள்.) (அரக்கர்) குறிச்தெறிக்தனவும் எய் தனவுமானவற்றைப்* 

பலபகுதிப்படத் தண்டித்து, தேரும் யானைகளும் தரையிற்படவும், 
மடக்யெ குதிரைகளைத் துண்டித்து ௮ச்குதிரையிலேதியவரின் பெரிய 

படைகள் தெறித்துச்சிந்தவும் சரசமழைகளை (இராமன்) தூவினான் ; 

(எ-து.)--பி-ம்:--1எழுக்தன. வெய்யன. *கூறுறத், கூற்றிறச்,கூற்றிறர், 

கூற்றைத். 4தறித்ததேரும். சரிச்சதேருல், சறைபட, (௩௨௧௪)



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௫௭ 

௧௩.௫, 4இரத்தவேள்ளம் பேநகப் பேய்கள் கூத்தாடூதல். 

aria of 20 gap 3பஃறலை வாளியிற் 
போய்வி ளித்த குருதிகள் பொங்குவ 
பேய்*வி ளிப்ப 5ஈடிப்பன 6பெட்புறும் 

இரவி ளித்திடு தீப நிகாத்தவால். 

(இ-ள்.) வாய்ப்புறத்திற் சத்தித்துச்கொண்டு எழுகின்ற பலதலை 

களையுடைய அம்புகளினால் சத்தித்துக்கொண்டுஜடிப்பெருகுவனவான 

இரச்தங்கள் பொங்கியெழுவனவாயின; (அங்குப்)பேய்கள் பாடஈடிப்ப 

வற்றின்(வாயில்தோன்றுகின்ற) தீ, விரும்பத்தக்க சலங்கரைவிளச் 

சத்தைப்போன்றன; (௪ -று,) 

இரத்தவெள்ளம்பெருகுவதகண்டு அுவிபெருக்கனலுகம்யே பாடி 

_க்கூத்தாடும் கொள்ளிவாய்ப்பேய்களின் வாயிலேதோன்றும் கெருப்பு, 

சலங்களை இங்குவரலாமென்று தெரிவிக்கும் சலங்கரைவிளக்குப் 

போன்றன என்றவாறு; தற்தறிப்பேற்றவணி, போய்விளிச் த விளித் 

அப்போவன: விகுதிபிரித்துக்கூட்டல். பி-ம்:--1 விரித்து. ஊழ. பொ 

carpe. *களிப்பு, 5சடப்பன, 6வேட்புறம். "விளிச்தன, விளிப்புறு. 

௧௩௬. --இரத்தவேள்ளம்பேநகப்பேற்ற பூமீதேவியின் வருணனை, 

ஷ் ...நெய்கொள் சோரி.கிறைந்த 1கெடுங்கடல்: 
செய்ய வாடைய என்ன?செஞ் சாக்தினள் 
வைய மங்கை பொலிர்தனண் மங்கலச் 
செய்ய கோலம் 4புனைக்தன்ன செய்கையாள்., 

(இ-ள்.) நரிணத்தைச்கொண்ட சோரியினால் நிறைக்த பெரும் 
கடலாகிய செக்ரிறமுள்ள ஆடையையுடுத்தவளும் அப்படிப்பட்ட செக் 

நிறச்சாக்து பூசிச்சொண்டிருப்பவளுமான பூமியாகியமங்கை, மங்கல 

காலத்திற்கொள்ளும் செர்நிறச்கோலத்தைப் புனைர்தாலொத்த செய் 

சையை யுடையளானாள்; (௪ - று.) 

சணவனைச்கூடலுறுன்ற மகளிர் செங்கோலம் பூண்ப ரென்ப 
தீனை சேச்கைமேலினிதிருக்தாங்கு, அரத்தப்பூம்பட்டரைமிசையுடீ 

இக், குரற்றலைக்கூர்தற்குடசம்பொருக்இச், சிறுமலைச்சிலம்பிற் செல் 
கூசாளமொடு, ஈறுமலர்க்குறிஞ்சி சாண்மலர்வேய்ச் து ,குங்குமவருணவ் 

 கொங்கையினிழைக்துச், செங்கொடுவேரிச் செழும்பூம் பிணையல், இர் 
அு.ரச்சுண்ணஞ் சேர்ச்தமேனியில், அர். துஇர்ச்சோவை யணியொடு 

பூண்டு,...செவ்வணிசாட்ட??என்ற சிலப்பதிசாரதக்தாலும் அறியலாம், 
இனி, மணத்தின் சடைகாளில் ஆலத்தியை மேலேபெய்அ செய்ய 
வாடைதரித்தல் நிகழ்தலைக்கொண்டு கூறியதென்பாருமுளர், பி-ம்:_._ 
பெரும். ஐய. *செக்தாளினள். 4புனைர்தனள். (௩௩௨௧௬௩) 

௧௩௭.--இதுவும்-டசத்தப்பேநக்கின் வருணனை, 
உப்புத் 1தேனுகெய் யொண்டயிர் பால்கரும்பு 

'அப்புத் சானென் *ற௮ுரைத்தன வாழமிகள் 
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அப்புப் போற்குரு தப்புனல் *சுற்றலால் 
தப்பிற் றவ்வுசை யின்றொர் *த.னுவினால், 

(இ-ள்.) உப்புதேன் கெய் ஒண்டயிர் பால் கருப்பஞ்சாறு ஈன்னீர் 

என்று கூறப்படுகின்ற ஏழுகடல்களும் பவழம்போலுள்ள [செக்நிற 

மான] இரத் தச்சடலால் (எங்குஞ்) சூழ் தலால்,இன்று ஒரு சனுவினால் 
ஏழுசடல்கள்உள்ளனஎன் றஅக்தவார்த்சை தவறிற்று; (௪ -.௮ு.) 

ஏழுகடல்களுள்ளனஎன்று நூல்களிற் கூறிய உரை தவறி, இரத் 

சச்சடலொன்றே எங்கும் உளதாயிற்றென்றவாறு, தேனு, உ-சாரியை, 

பி-ம்:-1சேன்மது, உரைப்பன. *உற்றலால், 4தனுவினே. (௩௩௧௬௪) 

௧௩௮.--இமாமன் தனு வளைந்திநத்தலும், வாக்கப்படையின் 

அளவின்மையும், 

ஒன்௮ு மேதொடை கோலொரு கோடிகள் 
சென்று பாய்வன திங்க ளிளம்பிறை 
அன்று போலென வாகிய 8த.ச்லை 

என்று ”மாள்வ *ரெதிர்த்த விராக்கதர். 

(Q- a.) தொடுத்துவிடுகசை, ஒருமுறையேதான்: அம்புசகளோ, 

் ஒருகோடிகள் சென்றுபாய்வன: (அவ்விராமனுடைய) : அக்தச்சிலை 

அன்றுதோன்றிய இளம்பிறைத்திங்கள் போலுமென்னுமாறு வளைக் 

தள்ளு; (இவ்வாறு இருப்பினும்) எதிர்த்தஅரச்கர் என்றுமாள்வரோ?. 

ஒருதொடையில் ஒருகோடியம்பு வெளிப்படுமாறு இராமன் தன் 

வில்லை வளைத்தவண்ணமேயிருச்தான்:அதாவது-இடைவிடாமல் அம்பு 
தொடுத்தவண்ணமே இருர்தானென்பது, முதல்மூன்தடிகளிற் கூறிய 

பொருள். அரச்கர் அளவின்றி மிக்கிருக்ததுபற்றி, எதிர்த்த இராச் 

கதர் என்று மாள்வர்? என்றது, பி - ம்: போல்வனவாகய.8 இச 
சிலை. $மாள்வ௮. 4௭ ர்ந்த, (௩௩௬௫) 

Gary 

௧௩.௯.--இதுழதல்ஏழகவிகள்-ஸ்ரீராமன் மீண்டும்சேய்த , 

கடூம்போரினுல் ௮ச்சேனைபட்டமையைத் தேரிவிக்தம். 

1எடுத்தவ ரிரைத்தவ 3ரெறிந்தவர் செறிந்தவர் மறங்கொ ' 
டெதிசே தடுத்தவர் சலித்தவர்3௪.ரிஈ்தவர் பிரிந்தவர் சனிக்க ளிறு 
போல், கடுத்தவர் 4கலித்தவர் சு த்சவர் செறுத்தவச் 6கலந்து 

- சரமேல், தொடுத்தவர் " துணிர்தவர் சொடர்ந்தனர்? பெர்தனர் 
_ துரந்த கணையால், ் 

(இ-௭்.) (ஆயுதங்களை) எடுச்தவரும், (பொருவதிலுள்எகளிப்பி 

னாற்)பே.ரா.ரவாரஞ் செய்தவர்களும்.(இராமனுடைய பராச்சிரமத்தைச் 
சண்டு) கெருங்கியவராய் (அயுசத்தை)எறிக்தவரும், வீரகுணத்தைச் 

கொண்டு எதிரே (வக்.து இசாமன்அம்புகளைச்) தடுத் தவரும், சலித்துப் 

போனவரும்,(முன்பு)தோற்றுப்பிரிக் தசென்றவரும், தனித்த மதயானை 
போல விசைசொண்டவரும்,செருக்ெவரும்,சோபித் தவரும், சீறியவ



காண்டம் '  ௩௰௦.--மூல்பலலதைப்படலம் ௪௫௯ 

சாய் நெருங்கவர் தசரத்தைமேலேதொடுத்தவரும் (ஸ்ரீராமன்)து ரக்த 
அம்புகளினால் துண்டுபட்டவராய்ச் தொடர்ச்துகிடர்தனர்; (எ-று.) 

பி.5:_-1எடுத்தவணிரைத்தவர். 8௭ இர்க்தவர்செறிக்தவர், எதிர்ச் 

தவசெர்க்தவர், எறிச்தவரெ.இர்க் தவர். 8கலித்தவரெதிர்க் தவர், சரிக் 
தவறிருக்தவர். 4கவித் சவர். 5செறுத்தவரிறுத்தவர். 6கவர்ச் த. அணித் 

தவர், தணிர்தனர். தொடர்ச் தவர், தொடர்ச் இலர். (௩௩௬௭) 

௧௪௦. தொடுப்பது சுடர்ப்பகழி யாயிர liens Sones 
2.ரர்த தூறைபோய்ப், படுப்பது 9வயப்பகழி யாயிரரை யன்று . 
பதி னாயி ரவரைக், கடுப்பது கருத்துமது கட்புலன் மனங்கரு 
தல் 4கல்வி யிலவேல், எடுப்பது படப்?பொருவ தன்றி "யிவர் 
செய்வதொரு ஈன்தி யுளதோ. 

(இ-எள்.) தொடுப்ப௫, சுடரையுடைய பகழி ஆயிரமாகும்; வரிசை 
யானஅவை விரைக்து விடுக்கப்பட்ட துறையிற்போய்ப் படுப் 

ப, வெற்றிபொருர்திய பகழியைக்கொண்ட ஆயிரம்வீரரை யன்று, 

ப.தினாயிரவரை யாகும்; (அர்தஅம்புகளின்) விசை, அப்படிப்பட்ட து; 
(௮ரந்தஅம்பைவிடுத்தவரின்) கருத்தும், அவ்வாரானதே; கட்புலனும் 

மனமும் (௮ச்தஅம்புகளின்விசையைக்) கருதுதற்கும் கல்வியுடையன : 
வல்ல; இர்த௮சச்கர், (தாம் சொண்டுள்ள) வேற்படையையெடுப்பது 

தாக்குமாறு பொருவதன் தி மாழுகச்ர்செய்வதத்ரு எதிர்த் ற்செயலும் 

உள்ளதோ? (௭- ௮.)-- பி-ம்:- 1 னைர்தவது. துறந்த, துரச்து, வயப் 

படைஞர், வயப்பகைஞர். 4கையினயில்வேல், கல்வியிற்ற,துவே. 5அடுப் 
பத, படுப்பது, 6பெறுவத. 1அவர், (௩.௩௯௪) 

aes தாசியொடு நெற்றியிரு கையினொடு பேரணி கடைக் 
குழை 1 தொகுத்து, ஊசிநுழை யாவகை: சரத் தணி வகுக்கு 
மவை யுண்ணு முயிரசை, 4 இசைகளை யுற்அருவு மப்புறமு மோடு 
மத னிப்பு றமுளார், ஈசனெதி ருற்றுகுவ தல்லதிகன் முற் 
றுவதொர் கொற்ற மெவனோ. 

(இ-ள்.) முன்னணியும் நெற்றியும் இருசிறகும் (இடையிலுள்ள) 
பேரணியும் பின்னணியும் ஆகிய இவற்றைத்தொகுத்து ஊூயும் ழை 

யாவகை அம்புகளினால் அணியை வகுப்பவனாயினான், (ஸ்ரீராமன்); 

அச்தஅ௮ம்புகள், (அரக்கரின்) உயிரையுண்ணும்; இக்குக்களிற்பொருக்தி 

ஊடுருவும்; அப்பாலும் ஒடும்; ௮ர்.தஅம்புக்கு(இலக்கான) இப்புறமுள்ள' 
வரா௫யெஅரக்கர், கடவுளாசியஸ்ரீராமனுச்குஎ௪ திரேபொருக்தி உயிர்சர் 
துவதல்ல தவலிமைமுற்றிச் செய்வதாகிய ஒருவெற்றியென்பது ஏது? 
[அவ்வரச்கர்ச்குவெற்றியுண்டாகா துஎன்றபடி ];(௪-று-)---பி.ம்:.1வகு 
SH. Wag. 9வகுச்கும்வகை...... உயிரை, வகுத்துரிசையுண்ணுாசை 

யால், 4அசைதனை. 5உற்றுருவவப். 6இல்லை. (௩௨௩௬௯௮) 

௧௪௨, ஊனகு வடிக்கணைக ஞூழியன லொத்தன QO க 
வுலவைக், கானக கிகர்த்தன ராக்கர்மலை யொத்தன களித்த



ம். டட é ட க்௬௦ கம்பராமாயணம் . யுத்த 

1மதமா, மானவன் வயப்பகழி வ்சுவலையொ*தன $வளைப்புன 
அள்வாழ், மீனகுல மொத்தன கடற்படை eee xe 
விளிச் 4து௮ தலால். 

(Q@ - ar.) ee கூரியஅம்புகள் யுகசார்தகாலத் 

தயை யொத்தன; அரக்கர்கள் (அவ்வூழித்தியினால்) அழிர்துபோன மரக் 

கூட்டங்சளைகச்சொண்ட கானகத்தையொத்தார்கள்;களிப்புச்கொண்ட 

மதயானைகள், (கெருப்புப்பட்டுவேகின்ற) மலைச்குச் சமமாக௫இருக்சன: 

(அன்றியும்), மனுகுலத்துத்தோன்றியவனான ஸ்ரீராமனது வலிபொருக் 
திய அம்புகள்,” வீசிய வலையை யொத்தன; . கடல்போன்ற அரக்கப் 

படைகள் இனத்தொடும் இறந்துபோன தனால், (உலகை) வளைத்தலைப் 
பொருக்திய கடலுள் வாழ்வனவாக(அவ்வலையிலசப்பட்ட) மீன்கூட்ட 

த்தை யொத்தன; (௪ - ௮.) 
மீனகுலம் - வடசொற்றொடர்: ஆதலின், இயல்பு, பி-ம்:.- 

3கதமா. வேளைச்குளுலவா, வளைப்புளுலவா. 8உச்தது, ஓத்தனர். 

இ தலால், ௮றுதலால், (௩௩௧௧) 
௧௪௩, ஊழியிறு 26506 மாருதமு மொத்தன ஸனிசாம 

Tan Gam, பூமியென வுக்குதிரு மால் வரைக ளொத்தன ரரக்கர் 

பொருவார், ஏழுலகு 4முற்றுயிர்கள் யாவையு 5மூருக்கியிறு 
Bis ணின்வரும், ஆழியைய பொத்தன?னம் பன்னிரு 
மொத்தன லைக்கு நிருதர், 

(இ-ள். )இசாமன் ுயுகாக்தசாலத்து விரைந்துவீசுசற சண்டமா 

ருதத்தையும் ஒத்தான்: (அவ்வாறு சண்டமாருதம்வீசுவதால்) உடனே 

புழு.தியாகச்ர்தி உதிர்கின்ற பெரியமலைகளை யொத்தனர்,(அவ்விராம 
னுடன்) பொருபவ. ராகிய அரக்கர்; (இன்றியும் ஸ்ரீராமன்), ஏழுலகய் 

களையும் பொருந்தி உயிர்கள்யாவற்றையும் அழித்து யுகார்தகாலத்திற் 

பொக்கவெருகின்ற கடலையும் ஒத்தனன்: (அவ்விரரமபி.ரானால்) அலைச் 

கப்படுகின்ற அரச்கர், (அவ்யுகாந்தத் துப்பொங்குங்கடலால் அழிக்கப் 
படுஇன்ற) நிலைபெற்ற உயிர்களையும் ஒத்தனர்; (௪- று.) பி-ம்:_- 

1உழையே. 9வரையும்.3பொருதார்.4ஒத்து. முறுக்கும், ஒறுக்கும்,முறுக் 
இ, 6$இராமனுயிரொத்தன ரரச்கர்மலைவார். (௩௪௦௦) 

௧௪௭. மூலமுத லாயிடையு மாயிறுதி யாயெவையு முற்று 
யலுங், காலமென லாயினனி ராமனவ்வ ரக்கர்சகடை ஈர்ளில் 

2விளியுங், கூலமில் சராசர மனைத்தினையு மொத்தனர் 83குரைக 
டலெழும், ஆலமென லாயமின *னிராமனவர் மீனமென லாயி 

னர்களால், 

(Q@- or.) இராமன், முதற்காரணமாயிருந்து இடையுமாய் இறுதி 
யுமாகி எல்லாப்பொருளும் முற்றுவதற்குஇடனாகி முயல்கின்ற யுகார் 

தகாலமென்று சொல்லுதற்கு ஏற்றவனாயினன்; அச்தஅரச்கர்கள், 
srs sores He இறக்கின்ற வரம்பில்லாச சராசரங்களெல்லாவற்



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௫௪௯௧ 

றையும் ஒத்சனர்; ஒலிக்இன்றகடலிலெழுகன்ற அலகாலவிஷத் திற்கு 
ஒப்பாயினன், இராமன், (அவ்வாலகாலத்தால்இறச்த) மீனென்று 
சொல்வதற்கு ஏற்றவராயினர் அ௮வ்வரக்கர்கள்; (எ- று.) 

யுசார்தசாலம்என்பது இறுதியை விளைவிப்பதால்,அ.ரச்கர்ச்குஇறு 
தியைவிளைச்சன் றஸ்ரீராமன் அவ்யுசார்தகாலத் இற்கு ஒப்பாவனென்கச, 
மூற்றுங்காலம்,முயலுங்காலம் என இயையும்.இசாமன் யுகாந்தத்தையும் 
ஆலத்தையும் ஒத்திருச்க,அரக்கர் யுகாச்தத்திலழியும் பொருளையும் ஆல 

த்தினால்இறக்கும் மீனத்தையும் ஒத்தனரென்க.பி-ம்:--1மு.ற்றுமுறலும். 
விளையும். குரைச்சடல், 4அவ்வீரன். (௩௪௦௧) 

௧௪௫. வஞ்சவினை செய்துநெடு 1மன்றில்வள மூண்டுகரி 
பொய்ச்குமேறமார்,கெஞ்சமூடை யோர்கள்குல மொத்தன ரரக்க 
ரற் மொக்கு நெடியோன், ஈஞ்சநெடு நீரினையு மொத்தன ஸனடுத் 
ததனை *ஈக்கினரையும், பஞ்சமுறு நோளில்வறி யோர்களையு 
மொத்தன 6ரரக்கர் படுவார், 

(இ- ள்.) வளஞ்சசமானதொழிலைச்செய்து பெருமைமிகுக்த நியாய 

சபையில் பொருளைப்பெற்றுச்கொண்டு பொய்க்கரிகூறுகன்ற அநீதி 
பொருச்திய கெஞ்சத்தையுடையவர்களின் குலத்தை யொத்தனர், 
அரக்கர்: பெருமைபொருசக்திய இராமன், அறனையொப்பவனானான்; 
(அன்றியும், இராமன்), ஈஞ்சத்துடன் கூடிய மிக்சநீறினையும் ஒத்சனன்; 
அதனை அடுத்துசக்கெவரையும், பஞ்சமுற்றகாலத்து appears 
ஒத்தவராய், அரக்கர், இநப்பவரானார்; (எ - று.) 

மன்றிற் கரிபொய்த்தவர் குலத்தோடு கெடுவ ரென்க, -இவ்வாது 
அரக்கர்கள் மாண்டதத்குச் சரரணம் - வஞ்சனையுடையராயிருர் சமை 
யென்பார்,'அரச்சர்கள் வஞ்சவினை செய்து கறரிபொய்ச்குமறமார்கெஞ்ச 
மூடையோர்களொத்தனர்என்றார். வளனுண்டு கநிபொய்ச்தசல் - இல 
ஞ்சம்வால்கச்சொண்டு பொய்ச்சாட்சிகூறுதல், பி-ம்:--1மண்ணில். 
3மறமா, மறவன். ஒத்த, 4ஈச்குஈகரையும், 5சாள்வறுமையோர்களையும். 
6அவ்வீரர், (௩௪௦௨) 

௧௪௬.-- இலங்கையின் உள்ளும்புறழம்தேரியாதபடி 
'இரத்தவெள்ளந்தோன்ற, அரக்கியர் கலக்கி யலறியோடுதல. 

வெள்ளமொரு 1நாறுபடும் வேலையினவ் வேலையமி லங்கை 
வெளியும், பள்ளமொடு 8மேடுதெரி யாசவகை சோர்குருதி பம்பி 
யெழலும், *உள்ளுமதி ஓம்புறமு மொன்றுமறி யாதலறி யோடி 

னர்களாற், கள்ளகெடு மான்விழி யரக்கியர் கலக்கமொடு கால் 
கள் குலைவார். 

(இ-ள்.) ஒருநூறுவெள்ளஞ்சேனை யிறக்குஞ் சமயத்தில், அந்தச் 
சடலும் இலங்கையின் வெளியிடமும் பள்ளமும் மேடும் தெரியாதபடி 
பெருகுகின்ற இரத்தவெள்ளம் நிரம்பி யெழலும், கள்ள த்தன்மையைச் 
கொண்டு நெடிய மானின்விழியையொச்த விழியைக்கொண்ட அ.ரச்கி 
யர்கள், மதிஸின் உள்ளும் புறமும் ஒன்றுச்தெரியாமல், சால்சள் 
குலையக் சகலச்சத்தோடு அலறியோடினர்; (௪- று.)--பி-ம்:.-.1 நாரொ 

டிருநாறுபடும்வேலையின் , அரொடிரு.அ.௮படவேவும். இலங்கைகக 
ரம், 8மேடுமறியாதபடி, 4உள்ள, (௩௪௦௨)
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௧௪௭,--நூறுசுதகோடி படைத்தலைவர் தாங்கிநிற்றல். 

நீங்கெர் நெருங்கினர் முருங்கெ 1௬லைர் துலக 2னீஞ மலை 
போல், வீங்க பெரும்பிணம் விசும்புற வசும்புபடு சோரி*விரி 
வற்று, 5ஓங்கின கெடும்பரவை யொத்$துயர வெத்திசையு மூற் 
றெ திருறத்,5தாங்கெர் படைத்தலைவர் நாறுசத கோடியர் 9தடு 
த்த லரியார், 

(இ-ள்.). (சேனாவீரர்), கெருங்கிப்பொருது உயிர்குன்றி அழிர் ௪ 

(உயிர்) நீல்செர்: (அதனால்), உல௫ல் நீளும் மலைபோற் பெரும் 

பிணங்கள்,வானத்தஇுற் பொருந்த ஒங்கிமிக்சன; பெருச்குப்பொருச் திய 

இரத்தம்விரிவுற்று, பெரியகடலையொத்துயர எச் இசையினெல்லையிலும் 

சென்று எதிராகப்பொருந்தும்படி [மீண்டு] ஒங்்கரின்றன; (அவ்வேளை 
யில்) தடுத்தற்கு௮ரியவ.ரான தூறுசதகோடியினரான படைத்தலைவர், . 

(இராமபிரானோடு) எதிர்ச் துகின்றனர்; (எ.று.)--நூறுசசகோடி-ப தினா 
யிரங்கோடி, பி-ம்:--1உலச்து, ?வீழவெருவில், நீளூமலையில், 8விங்கி 

னர். 4வருவித்து, 5$ஐங்கென். 6இயைவ, இசைவ. 7௭ ிர்வுற. 8தாங் 
Gen. ிதடுப்பவரியார். (௩௪௦௪) 

௧௪௮.--இதுவும் ௮டுத்த கவியும் - படைத்தலைவரும் ஸ்ரீராமனும் 
போருதமையைத் தேரிவிக்தம். 

தேருமத மாவும். வரை யாளியொடு வாசிமிகு சய முதலா, 
ஊருமவை யாவையு 9டாயினர்க டாயினர்க ர்தி னர்களாற், 
காருமுரு மேறுமெரி யேறுகிகர் வெம்படையொ டம்பு கடி. தின், 

தூரும்வகை 3தூயினர் 4இ.ரந்தனர்க ளெய்தனர் *தொடர்ந்த 
னர்களால். 

(இ-ள்.) (அந்தப்படைத்தலைவர்கள்)) தேரும் மதம்பொருகச் 

இய யானையும் மலையிற்சஞ்சரிக்குந்தன்மையுள்ள யாளியோடு குதி 
மையும் வலிமைமிக்க சிங்கமும் முதலாக ஊர்தஇியாகவுள்ள எல்லாவற் 

றையும் சடாவிஈடத்தி, (ஸ்ரீராமரைகோக்டச்) செலுத்தினார்கள்) 
(அன்றியும்), மேகமும் பேரிடியும் பேரனலும் ஒத்த கொடிய படைச 

ஞூடனே அம்புகளையும் விரைவின் (போர்க்களம்) அரரும்படி தூவி 

னார்கள்; விரைர்துஎய்தவண்ணம் நெருங்கிச் தொடர்க்தார்கள்; (எ-று.) 

படைக்கலங்களைக் தவுதலும், அம்புகளை எய்தவண்ணம் நெரும் 

இத்தொடர்தலுஞ் செய்தனர் படைத்தலைவ ரென்க, பிம்; வய 

மாவும்வரையாளியொடு, வரையாளியொயொய்பு. ரவி. டாவினர்கடா 

வினர்.5வஎனர், சச் தினர்.4எய்தனெறிச்தனர்.. தொடர்ச் தனை யரால். 

are. antler வம்மினெதிர் வந்துஅம தாருயிர் வரங் 
கள் 29 pays, தம்மினென 3வின்னமொழி தந்தெதிர் பொழிந்த 

ன *தடுப்ப ரியவாம், வெம்மினென 3வெம்பகழி 6வேலையென 
வேயினனவ் வெய்ய வினையோர், தம்மின மனைத்தையு "முனைக் 
கெதிர் “தடுத்தனர் தனித்த னியசோ,
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(இ-ள்.) (ஸ்ரீராமன் அர்தப்படைத்தலைவர்களைப் பார்த்து), 

(வாருங்கள்; (சான்) அடுமாறு வாருங்கள்: எதிரேவக்து மது அருமை 

யானஉயிரையும் வரங்களையும் மற்றுமுள்ளவற்றையும் தச்இடுங்சகள்?என. 

இம்மொழிகளைச்சொல்லிச்கொண்டு, எதிர்முகமாகப் பொழிக்தனவும் 

தடுப்பரியனவுமான கொடியஅம்புகளைச் கொடிய மின்னலைப்போலவும் 

கடலைப்போலவும் ஏவினன்: அ௮ந்தகச்கசொடிய செயலையுடைய படைத் 

தலைவர், சம்மினம்எல்லாவற்றையும் போர்க்களத்திலே (அப்பாற்போச 
வொட்டாது) தனித்தனியே தடுத்தனர்: (௪ - று.) 

ஈடவம்மின்எனஎடுத்து ஈடர் துவம்மின் என்றுகூறி, வினையெச்சம் 

பகுதிமாத்திரமாய்வர்தது என்பாருமுளர். பி-ம்:--1எட. பேலவும். 
3இன்னனமொழிதச்தெதிர் பொழிர்தனர், இன்னமொழி மொழிகர்தனர் 

மொழிச்தனர், *தடுப்பவரியார், தடுப்பரியராய். 5வன்பகழி. 6வலயில் 

“கள்வேலை யென, வேலையினவெல்லையில, வேலையெனவம்பினனவ், 

வேலையெனவேலையில, *முணிக்து, முனைக்து. 9சடுத்தனன், தடுத்தன, 

௧௫௦.,--ழன்றுகவிகள் அரக்கர் கடும்போர்புரியத்தேவர்கள் 

சிவபிரானைக்கிட்டிவணங்கி (இப்போர் எவ்வாறுஆதம்.?? என்று 

வினுவுதலைத் தேரிவிக்தம், 

௮க்கணையையக்கண மறுத்தனர் செறுத்திக 1லரச்க ரடையப், 
புக்கணைய ஓற்றனர் மறைத்தனர் புயற்3கதிகம் வாளி பொழி 
வார், திக்கணை *4வகுத்தன ரெனச்5செல கெருக்கனர் *$செருக்கின் 
*மினையால், முக்கணனை யூற்றடி வணங்கியிமை யோ?ரிவை 
மொழிந்த னர்களால், 

(இ-ள்.) வலிமையுடைய அரரச்கர்கள் யாவரும், புகுந்து ஒன்று 

சேர்தலைப்பொருக்தி, (இராமபிரான்விடுதக) அவ்வம்புகளைச் கோபி 

தீது ௮ச்கணத்தில்கானே அறுத்தொழித்து, புயலைச்சாட்டிலும்மிகு இ 

யான அம்புகளைப்பொழிபவராய்(ஸ்ரீராமனை)மறைச்அ௫, இச்குச்கு ஒரு 

௮ணையைவகுத்தாற்போல மிச்ச கருவத்தோடு மிகவும் கெருக்கிநின் 

ரூர்கள்;((அப்போது),இமையோர்,--மூன்றுகண்களையுடையவனான சவ 

பி. ரானை நெருங்கி திருப்பாதங்களை வணங்கி இவ்வார்த்தைகளைச் 

சொல்லலானார்கள்: (எ- று.)--இமையோர் மொழிச் சதனை அடுத்த 

இருகவியிற் காண்க.பி-ம்:---1அரக்கரடரப், அ.ரக்கர்கடாய்ப், மறைக் 
தன, 3௮அதிசமாரி, 4வகுச்தனவெனச், 59லர். 6கெருச்சு, நெருக்இன், 

7மிசையான், 8இது, (௩௪௦௪) 

௧௫௧. படைத்தலைவ ருற்றொருவர் மூம்மடி யிராவண னெனு 
ம்' ப டிமையோர, இடை a ரவர்க்கொரு கணக்கிலை a Con 
னர் 3ளொந்து லகெலாம்,*அடைத்தனர் ததெழித்தன ரழித்தனர் 
*தனித்துள னிராம னவரே, goss Os வெற்றயென 
£வுற்றன ரினிச்செயல் பணித்தி சுடரோய்,



௫௬௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

இதுவும் அடுத்தகவியும் - ஒருதொடர், 

(இ-எள்.) படைத்தலைவர்களிற் பொருர்திய ஒவ்வொருவரும்இரா 
வணனினும் மும்மடங்கானவரென்று சொல்லத்தக்க தன்மையுடை 

யவர்; போரில்வர்து கெருங்கினவவரானஅவர்க்கு ஒருஎல்லையில்லை; 

(அன்னார்) வளைத்துப் பொங்கி உலகனிடத்தையெல்லாம் அடைத்துச் 

கொண்டுஅதட்டலுடனே அழிச்சு த்தொடங்கியுள்ளார்:இ.ராமன் தனித் 

அள்ளான்: அவ்வரக்கர்களோ எமதுவெற்றியைத்துடைத்துள்ளா 

சென்னுமாறு பொருக்தியவர்;' தழல்வண்ணனே! இனி, நிசழுஞ்செயல் 

யாது? சொல்வாய்; (எ. - று,)--படிமை - தன்மை, பி-ம்:-- 

1பெயறரினார். 2சணக்கிலர், களைத்து, 4புடைச் சனரடித்தனர்தெழித்த 

னர், : அடைத்தனர்தெழித்தனரடர்த்தனர், அடைக்சனரழித்தனர் 
தெழித்தனர். 5தெரித்துள திராமனவனே. ஈம், செய். 1உற்றன. இச் 
செய்யுள் சிலபிரஇகளில் அடுத்தபாடலுச்குப்பின் சாணப்படுன்றது.(0' 

௧௫௨,எய்தகணை யெய் அுவதன் 1முன்பிடையவுத்திவர்க ளேழு 
லகமும், 3மொய்கொள்கணை “*மாமுகி *லெனும்படி வளைத்தனர் 

முனிந்த னர்களால், வை துகொலி னல்லஅ மறப்படை கொடிப் 

படைகடக்கும் வலிதான், *செய்ய3திரு மாலினொ டுனக்குமரி ; 

தென்றனர் திகைத்து விழுவார். 

(இ-ள்.) (ஸ்ரீராமபிரான்) எய்த அம்பு வர்துசேர்வதற்கு முன் 

னம் ஈடுவிலேயே (அச்தக்கணையை) அறுத்துவிட்டு, இவ்வரச்கர்கள் 

ஏழுலகங்களிலும் கெருங்குதலைச்சொண்டுதிரண்ட பெரிய முஏலென் 

னும்படி வளைக்துக்கொண்டவராய் முணிச்துள்ளார்கள்; இவ்வரச்சப் 

படையைச் சபித்துஒழித்தால் ஒழிக்கலாமேதவிர, வீரத்சைச்கசொண்ட 

படையைக்கொண்டு (எதிர்ச்து)வெல்லக்கூடிய வலிமை, செவ்விய 

இருமாலினுடனே உனக்கும் அருமையானது என்று கூறினவராய்த் 

இகைத்துவிழலானார்கள்; (௪-ற.) மறப்படைகொடு இப்படை எனப் 

பிரிக்க.--பி-ம்:--1முன்படை. துணித்திவர்கள். 3பெய்தசணை,மொய் 
தகணை. 4மாமுகிலினிற்புடை, மாமுகிலெனப்புடை. 5£பிடித்தனர்கள் 

போல், உளைச்தனர்களால். 6$வைதசலின். 7செய்த, 8திருமாலுடன். 

9விரைவார், (௩௪௦௯) 

௧௫௩.,--இதுவும் அடுத்தகவியும்-“அரக்கர்தோற்க ஸ்ரீராமன் 
வெல்வான்? என்று சிவபிரான் கூறியதைத் தேரிவிக்தம். 

1 அஞ்சலினி யாங்கவர்க ளெத்தனைவ சாயிடினு மத்த னைவ 
ரும், “பஞ்சி யெரி யுற்றதென வெர்தழிவ மிந்தவுசை பண்டு முள 
தால்,கஞ்சமமிழ் தத்தை*நனி வென்றிடினு நல்லற நடக்கு மதனை, 
a che Bar பொய்க்கருமம் 0வெல்லினு.9 ரரமனை£பம் மாயர் 

கடவார, 

ட 
த
த
ு



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௬௫ 

மூன்றுசவிகள் - ஒருதொடர், 
(இ-ள்.) (நீங்கள்) இ.ரி அஞ்சற்க: அவ்வரச்கர் அங்கே எத்தனை 

பேராயிருர்சாலும் அத்தனைபேரும் பஞ்சில் கெருப்புப்பற்றினாந்போல 

வெர்தழிர்தொழிவார்; இக்தப்பேச்சு முன்னமேயுண்டானது: ஈஞ்சமா 

னதுஅமிருசத்தை மிகவும் வென்றிட்டாலும்,ஈடக்குமதானகல்லறத்தை 

வஞ்சவினையாகய பொய்ச்செயல் வென்றாலும், மாயச்செயலையுடைய 

அவ்வரக்கர் இராமனை வெல்லமாட்டார்: [ஸ்ரீராமனே அவ்வரக்கரை 

யெல்லாம் வெல்வான் என்றபடி.]; (a - m.) 

வென்நிடினும், வெல்லினும் என்ற இடத்துள்ள உம்மைகள் 

வெல்லுதல்சிகழா என்ற பொருளைக் காட்டும்.அஞ்சல்-௪ இர்மறைவியம் 

கோள்முற்று. பி-4:--.1அஞ்செயயரன்மினவர், அஞ்சியயரேலவர்கள். 
பஞ்சில், 8அனல். 4ஈலியாதுஈனி. 5வினையைக்தருமம், வினையக் 

கருமம், 6வென்றிடினுமையனை: 7இவ்வஞ்சர். (௩௨௪௧௦) 

௧௫௪. அரக்கருசா 'ரார்சிலரவ் வீடண னலாதுலக el 
யுடையார், இரக்கமுள 3தானெ த ஈல்லற மெழுந்துவளர் Garp 

தினிரீர், கரக்கமுழை தேடியுழல் கின் றிலிர்க *ளின்றொரு கடும்ப 

கலிலே, 5கு.ரக்ன்முத 6யைகனை *7யாளுடைய கோளுழுவை 

5 கொல்லு 5$மிவசை. 

(இ-ள்.) அக்தவிபீஷணனையல்லாது உலகல் அவியுடையராகய 
அ.ரச்கருள் எர்சச்சிலர்தான் உளர்? இரச்கமென்பது உள்ளதாயின், 
HEWN SHAHN எழுச்துவளர்கின்றதாகும்; இணி, நீர் ஒளித்துச் 

கொள்ளும்படி குகைகளைச்தேடிச்சொண்டு உழலவேண்டா; இந்த 
ஒருசாளின் ஈடுப்பகலிலே, குரங்குகட்குமுதன்மைத்தலைவனான சச் 

Starter அடிமையாகவுடைய வலியபுலிபோன்றவனான ஸ்ரீராமன், 
இவ்வரக்கரைக் கொல்லுவான்; (எ-று.)--பி-ம்:--1 அர்லர்கள், ஆட 
லவ். 9அலாலுலூலாவி, 9ஆ௫ூயது, ஆூறெது. 4கின்றொரு. குரக்கு. 
6ரரயகரை. 7வாள், 8௮அவரை, (௩௪௧௧) 

௧௩௫௫.,--பிரமனும் உருத்திரழர்த்தி கூறியதை உடன்பட்டு$சோல்ல, 

அப்போது ஸ்ரீராமன் வாளிமழையால் அரசக்கந்தலையைக் தவித்தல். 

என்று1பர மன்பகர நான்முகனு மன்னபொருளே யி 

சைதலும், கின்றுநிலை யாறினர்கள் 3வானவரு மானவனு 4நேமி 

யெனலாம், 5துன்றுநெடு 6வோளிமழை 7மாரியினு $மேலன 

அந்து விரைவிற், 9கொன்றுகுல மால்வரைசண் மானுதலை 

மாமலை குவித்த னனரோ, 

(இ-ள்.) என்று சவபெருமான் சொல்லப் பிரமசேவனும் ௮வன் 
கூறியதையேஉடன்பட, வானவர்களும் (மனத்தமொற்றம் ஒழிக் து) 
நின்று (2ம்) லையில் :மனமமையப்பெற்ருர்கள்; மனுகுலத்இிற்பிறக் தவ 

னாயெ ஸ்ரீராமனும், சக்கரம்போல் வட்டவடிவாகப் பொருக்இய கெருங் 

* 59 ்



௪௬௬ கம்பராமாயண ம் யுத்த 

இய கெடியவாளிமழையை மாரியினும் மேலனவாரகத் அுரச்து விரை 
விலே கொன்று குலமலைகளையொக்கின்ற பெசியதலைமலைகளைகச் குவித் 

தனன்; (௪ - று.) 
பெருமலைபோல ஸ்ரீராமனா லறுக்சப்பட்டஅ௮.ரச்சரின் சரக்குவியல் 

குவிர்தன வென்க. தவராமலறுத்தலால், வாளிமழைகள்கேமியெனற்கு 
ஏற்றனவாயின. பி-ம்:-1இவனும். 9இசைத்தலும். வானவர்கள். 
&சேமியெனலாத். 5வென்றி, $வானினுழை, வாளியவை. 7வாளியி 
னும், சாளியினும், மேலவை, குன்று. (௩௪௧௨) 

வேறு 
௧௫௬.--இதுழதல் மன்றுகவிகள்-வாக்கர் அழிந்துபட்டதன்வருணனை , 

மகர 1 மறி3கடலின் வளையும் வயகிருதர் 
சிகர மனையவுடல் Fo) Wi gags 
பக.ர வரியபதம் விரவ வமாசர்1பழ 
௩௧7 மிடமருக 5ஈவையர் நலிவுபட, 

(இ-ள்.) மகரமென்னும்மீனைக் சொண்டதும் (அலை)மடங்கப் 
பெற்றதுமான கடல்போல(ஸ்ரீராமனை) வளைச்துகொண்ட வலிமையை 

யுடைய குற்றமுள்ளவ.ரான அரக்கர்,--(தம்முடைய) உயிர் பகர்தற்கு 

அரிய [மிகச்சிறர்த] சுவர்க்கபதவியைப் பொருர்தவும் ௮மரருடைய 
பழைமையானதேவலோகம் இடம் இல்லாமற்போகவும், மலைச்சிகரத் ௬ 

தையொத்தஉடல் இதெறுண்டு வருத்தமுற முறியப்பெற்றார்கள்; (எ-.று.) 
சளையரான நிருதர் எனச் கூட்டுக, குற்றெழுத்துப் பயின்றுவருத 

லால், இவ்வாறான வண்ணம்-தறுத்சீர்வண்ணமெனப்படும். பி -ம்.-- 
எறி. கடலில். 8உருளவுயிர், இரிவருயிர், 4படி. 5அனையர், இச் 

செய்யுளின்பின் “தினகரனை”! (௧௬௩) என்ற பாடல் சலபிரதியி 

லுள்ள. (௩௨௪௧௩) 

௧௫௭. உகளு 1மிவுளிதலை துமிய வுறு கழல்கள் 
8௮கழி யறவலிய *தலைக ளு தலைவர் 
அகளி னுடல்கள்?விழ வுயிர்கள் சுரருலகின் 
மகளிர் 6வனமுலைக டழுவி யகமகழ. 

(இ-ள்.) வலியபாதங்கள் (தாம் வீழ்தலால்) (இலங்கையின்) 
அகழி யற்றிட [தர்க்தஇிட] (ச் தமது)வலியதலைகளறப்பெற்ற (குதி 
ரைத்)தலைவர்களின் உடல்கள் தாளிபோல்பொடியாய்விழ, அவர்ச 
ளூயிர்கள் சுரருலலுள்ள மகளிரின் அழகயெமுலைகளைத் கழுவிமனம் 
ம௫ழாநிற்க, (அவர்களேறிய) குதிரைகள் தலைதுண்டுபட்ட தனாற் 
புரண்டு வீழும்; (எ- து.) 

குதிரைவீரரான கசிருதருயிர்கள் சுவர்ச்கமடைர் ஜு தேவசரீரத் 
தைப் பெற்றுத் தேவதாஸ் இரீகளின் வனமுலைகளைக் தழுவ, அவர்க 

ளேறியகுதிரைகளும் அவர்களுடலும் தலையறுப்புண்டுவீ ழ்வனவாயின 
வென்றவாறு, தலை அமிய இவுளி உகளு மென்ச, வீரர்களின் உடலி 
னின்று கால்களும் தலைகளும் வறு வேராக அறுபட்டமை முன்னடி 
களில்விளங்கும். பி-ம்:-.-1புரவிதலை தலைகள், 3தகளியுற,  4தலை 

வ.ரறுகுவன, £விழி, 6இள. இச்செய்யுளின்பின் பாறுபடு?? (௧௬௪): 
என்ற செய்யுள் சலபிரதிகளில்உள்ளது, (௩௪௪௪)
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௧௫௮. மலையு மறிகடலும் வனமு 1மருகில மம் 
உலைவி லமரருறை யுலகு முயிர்களொடு 

தலையு முடலுமிடை தழுவு தவழ்குருதி 
அ௮லையு மரியதொரு Beri Dos ane. 

(இ-ள்.) . மலைகளிலும்( அலை)மடங்குகின்ற கடல்களிலும் வனங்களி 

லும் மருப்பூமியிலும் ௮ழிதலில்லாத அம ரருறைகன்ற உலகத்திலும், 

(அரச்கரின்) தலைகளையும் உடல்களையும் இடையேதழுவிச்கொண்டு 
தவழ்கின்ற குருதிக்கடலும் உயிர்களும் இல்லாத ஒரு திசையும் ௮ணுகு 

மாறு இல்லை; (எ-று.)--எங்கும் அரக்கருயிரும்,தலைகளும் உடல்களும் 
பொருச்இிய இரத்தச்சடலும் நிரம்பியிருர்கன வென்சு. மரு-நீரில்லாத 

பிரதேசம்: வடசொல். அலை.சடல். பி-ம்:--3வறுநிலனும், உறுநிலமும், 

அறுநிலமும், 3தழுவுமிழி, 8இசையிலவைதருக, இசையுமிலதருகு. () 

௧௫௯.--௮ரக்கர்ழதல்வர் விளிய, வானவர் பூமழைபோழமிதல். 

இனைய செருநிகழு மளவி னெதிர்பொரு,க 
வினைய 'முடைமுதல்வ ரெவரு முடன்விளிய 
அனைய படைகெளிய 3வமரர் சொரிமலர்கள் 
5கனைய விசையினெழு துவலை *மமைகலிய. 

இதுமுதல் மூன்று சவிகள்-ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) இப்படிப்பட்ட போர் நிகழும்பொழுஅ, எதிரேபொருத 

வஞ்சனைச்குணமுள்ள முதல்வரான அரச்சரெல்லாம் ஒருசேர அழிய, 
(அவர்களின்) அந்தச்சேனை தத்தளிக்க, அமரர்சொரிச் தமலர்களின் 
மொட்டுகளிலுள்ள விசையாக௭எழுக்த மதுத்திவலைகளின் ஈழை மிக,-- 

(எ-து.) 4; மழைஈலிய? என்ற பாடத்திற்கு - மகிழ்ச்சியினால் தேவர்கள் 
மலர்மாரிபொழிய அம்மலர்மாரித்திவலை தான் இடைவிடா துநிற்றலால் 

வானத்துமழையைப் பூமியிற்பெய்யகொட்டாது தடுத்தன வென்க, 
இரியலுறுபடையை, விலக, கடவ (௧௬௦),விலகயத (௧௬௧) என முடிபு 
காண்க, பி-ம்:-1உடையமுதலவரும். 3அமரரழிகுருதி, ௮மரினழி 

குருதி, 3 துணையின், $மழைபொழிய. இச்செய்யுள் சிலபி.ரதியில் (அழ 
இது? (௪௬௨) என்ற பாடலுக்குப்பின் உள்ள௮. (௩௪௧௬) 

௧௬௦,--இராக்கதர் சிதறியோடிய சேனைகளை நிறுத்தி இராமன்மீது, 

செலுத்துதல். 
இரிய ஓு௮படையை கிருத ரிடைவிலக 
1எரிகள் சொரியுநெடு விழிய ரிமுதையர்கள் 

5, 3இிரிக இரிகவென வுரறு தெழிகுரலர் 
3கரிக ளரிகள்பரி சடி.தினெதிர்*கடவ. 

(இ-எ்.) இராக்கதர்கள், ஈடுவேவிலூப்போய், நிலைகெட்டுஒடுத 
லுற்ற சேனையைக்ட்டி,நெருப்பைச்சொரிகின்ற நீண்டசண்களையுடை 

யவரும்,'அசாரமானவர்களே!திரும்புக, இரும்புக'என்று உரத்து ௮தம்
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௧௬௮) கம்பராமாயணம் யுத்த 

டிச் கூறுகின்ற கு. ரலையுடையவருமாக, யானைகளையும் சிங்கங்களையும் 

குதிரைகளையும் விரைவாக (ஸ்ரீராமனெ.தி27) செலுத்த,--(௭ - று.) 

_..பி.ம்:-1ஏரியகனல்சொரியும், 8இிருகையெனவுரறுதெழிலர்மிகு கு. 

லர், 3சரிசளரிபரிகள், சரிசள்பரிககாரி. *கவவ. (௩௪௧௭௪) 

௧௬௧. அரக்கர்படை ழம்ழாமாகம் பொருதல். 

உலகு செவிடுபட மழைக 1ளு திரவுயர் 
அலகின் மலைகுலைய வடீரர் தலையதிச 

இலகு ”தொபெடைக விடியொ டு ருமனைய 

விலகி யது*திமிரம் வளையும் வகைவிளைா ய, 

(Q - a.) உலகு செவிபெடவும், (வானத்தினின்று) Cuswaeor 

ழேூந்தவும், உயர்க்தஅளவிடமுடியாத மலைகள் நிலைகுலையவும்,தேவர் 

களும் தலைஈடுங்கவும், விளங்குகின்ற பிரயோ௫க்கும் படைகள் இடி 

யுடனே மின்னலையொத்தனவாக, (நிலைகெட்டோடிய அரக்கச் 

சேனை), இருள் வளையும்வகை விளையுமாறு (ஸ்ரீராமனைச் சூழத்) திரும்பி 

நின்றது; (௪-து.) 
விலியெது - விலலயசேனை யென்று கூறி, இதனையும் குளச 

மாசச்கொள்ளுதலும் ஒன்று, ஆரவாரிப்பினால் உலகு செவிபெட்டன 

வென்க: அதிர்ச்சியினால் மழைக ளுதிர்க்தன. 4: இழிலம்வளையும்வகை | 

aS Zar ws’ ot aor D பாடத் துக்கு-நெருங்கெபோர்சூழ்ச்துகொள்ளுச் சன்மை 

விளைய, (இரியலுற்றசேனை) விலயெதுஎன்க. பி -ம்:--1உயரவுயர். 

2கொடு. 8உருமலைய. 4 இ;.ிலம்விளையுமதைஈலிய, இ.பிலம்விளையும்வகை 

விளைய. இச்செய்யுள் ்அழகது?? என்று தொடங்கும் அடுத்தபாடலுகச் 

குப்பின் லெபிரதிகளி லுள்ளது. (௩௪௧௮) 

௧௬௨.--இனி, எட்டுக்கவிகள்-அசக்கருடன் ஸ்ரீராமன் கடமையாக 

நடத்திய போரைக் கூறும், 

அழகி தழகிதென வழக னுவகையொடு 

பழகு மதிதியரை யெதிர்கொள் பரிசுபட 

1 விழைவி னெதிரவதி ரெரிகொள் விரிபகழி 

மழைகண் $முறைசொரிய வமரர் மலர்சொரிய, 

இதுவும் அடுத்தகவியும்-ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) சுந்தரவுருவினனான ஸ்ரீராமனும், *அழகாகவுள்ளத,௮2 

காக௮ுள்ள.து? என்றுசொல்லி, wa peAy. Cao பழகிய அதிதியரசை 

எதிர்கொள்கின்ற தன்மைபொருக்த விருப்புடனே (அரக்கரை) எதிர் 

சொள்ளுமாது அதிர்கின்ற எரியைக் கொண்ட. விரிந்த - அம்புமழை 

களை முறையேசொரியவும், (அதுசண்ட)தேவர்கள் மலர்மாரி பொழிய 

௮ம்; --(௪ - று.5--4 தினக ரனையணவு கொடிகள் திசையடைவ'!*?என 

அடுத்தகவியில்முடியும், பி-ம்:--1விழியி னெ திரெ திரி னெரிகள் 

விளிபகழி, விழைகுமெதிரவெதிரெதிர்கொள்விரிபகழி), விழகியொடு 

வெதிசெரிகொள்விரிபகழி, விழைவியெதிசெதிர்களெரிகள் விரிபகழி- 

2மழைசொரிய, 
(௩௪௧௯)
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௧௬௩. இனக ரனை/யணவு கொடிக “டிசையடைவ 
்சினவு பொருபரிகள் செறிவ வணுகவுயர் 
௮னக-னொடு4மமரின் முடுகி யெதிர வெழு 
கனக வரை்பொருவ கதிர்கொள் மணியிர தம். 

(இ-ன்.) சூரியனைத்தொடுகின்ற கொடிகள், இசைகளித் சென்று 

சேர்வன;கோபிச்சின்ற போர்செய்யுங் குதிரைகள்,(போர்முனை யில்) கெ 

ருங்குவனவாடச்செறிவன: ஒளியைக்கொண்ட மணிக எழுத்திய 
இரசம், -- மேன்மைபெற்ற குற்றமற்ற ஸ்ரீராமனோடு போரிலே 

விரைர்து எதிருமாறுவருகின்றமேருமலையையொத்தன; (௭ - று.)-- 

பி-ம்:-1அனைய, 8தஇிசைகளொடும். 8வனசகனியுலகு வயிரமிலகு 

வன, வனகசனியிலகுவயிரமிலதணுக, 4அமரிலடுகிமுடுகுவன, அமரின் 

முடுகியெழுபவன. 5பொருதகடியபரியிரதம், பொருவுகடிகைபரியி தம். 

இச்செய்யுள் - சலபிரஇகளில் ::மக.ரமறிகடல்?? (௧௫௬) என்றபாடலுக் 
குப்பின்உள்ளஅ, (௩௪௨௦) 

௧௬௪. பாறு படுசிறகு கழுகு பகழிபட 
நீறு படுமிரத நிரையி ! னுடறழுகி 
வேறு 3படர்படர விரவி சுடர்3வலையம் 
மாறு பட*வுலக கிமைக ளளதுபட, 

மூன்று கவிகள்-ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) பருந்தும் பொருச்கிய சிறகினையுடைய கழுகும் அம்பு 

சள் படுவதனால் நீறுபடகின்ற இரதவரிசைகளிலுள்ளவுடலைத் தமுவி 

வேருகச்செல்லுதலைப்பொருர்தவும், (அச்தவிசையினால்) சூரியனது 
ஒளிவட்டம் நிலை மாறுபடவும்,உலகநிரைகள்(மாறுபட்டனவாய்ச்)சேற் 

நின்சன்மையைப் பொருந்தவும்,--(௭ - று.) : 

உடலைத்தழுவி அச்தக்குருதியோடு பகழிகள் படர்தலினால், உல 

சரிரைசள் அளறுபட்டனவென்க, இச்செய்யுள் Fads gaia “oe 

ளும்?? (௧௫௪) என்பதன்பின்னிருச்ச, இதன்பின் மலையும்?” (௧௫௮) 

என்றபாடல் உள்ளது:சலபிர.இியில்,இச்செய்யுள் தேவர் இரி?? (௧௬௭) 
என்றசெய்யுளின்பின்உள்ள த. பி-ம்:--1உடல்விரவி, உடறவிர, தொ 
டர். 3மலையம். 4$உலகின்மலைகளளறுபட, உலூலாறுபலபட.ர.(௩௫௨௧) 

௧௬௫. ௮ருகு கடறிரிய வலகின் 1மலைகுலைய 

உருகு சுடர்களிடை திரிய 3வுரனுடைய 
இருகை யொருகளிம திரிய விடுகுயவர் 
திரிகை யெனவுலகு முழுது முறை*திரிய. 

(இ-ள்.) இருகைகளைச்கொண்ட ஒப்பற்ற வலிமையையுடைய 
களிறுபோன்ற ஸ்ரீராமன் (௮ம்பெய்தவண்ணம்) இறரிவதனால், ௮௬௫ 

லுள்ள கடல் இரியவும் அளவில்லாத[பே.ரளவுள்ள ]மலைகள் நிலைகுலைய 
வும், உருகுவதற்குக்சாரணமான இருசுடர்களும் வானத் கினிடையே 
மாறுபடஏம்,(மண்ணை) இ௫௫ன்ற குயவரின் இரிகையைப்போல உல௪
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முழுவதும் (தாம் இருக்கும்) முறையினின் று மாறுபடவும்,---(ஏ-று.)-- 

இச்செய்யுள் சிலபிர.இயில் “ம தவர் இரி:? (௧௬௪) என்றதன்பின்உள்ள ௮. 

பி-ம்:-.14மலைஇரிய.3அருகு. 3வரிவிலுடை, 4*இரிவ. . இச்செய்யுளின் 
பின் ஒருபி.ர இயில் 

இரிய வலகின்மலை திரிய வுருசுடர்கள் 
இரிய வெொருவனெதிர் சனவி னொடுமடர 
வரிகை யொருகளிறு திரிய விடுகுயவர் 

திரிகை யெனவுலகு முழுது மிடைதிரிய. 

என்று ஒருபாடல் காணப்படுகின்ற. (௩௪௨௨) 

௧௬௬. சிவனு மயனுமெழு திகிரி யமசர்பதி 
யவனு மமசர்குல மெவரு 1முனிவசொடு 
கவன முறுகரண 3மிடுவர்4கழு தினமும் 

ஈமனும் வரிசிலைய மறனு ஈடனவில. 

(இ-ள்.) (அப்போது,) பேய்க்கூட்டங்களும் யமனும் கட்டமைத்த 

(ஸ்ரீராமன) வில்லும் அறனும் கூத்தாட,சிவபெருமானும் பிரமதேவ 
னும் (போர்செய்ய)எழுஇன்ற சச்கரப்படையையுடைய அமரர்குழுவுக் 
குத் தலைவனான திருமாலும் அமரர்குலத்தைச்சேர்ர்த எவரும் முனி 

வர்களும் (ம௫ழ்ச்சியினால்) விரைவுபொருச்திய கரணம் போடுவாராயி 
னர்; (எ- று) 

க.ரணமிடுதல் - தலையைக்$ழாகவைத்து உடலைத்தாக்க யுருண்டு 

..விழுகை: இது, மஒழ்ச்சியினாற்செய்யுஞ் செயலாகும். பி-ம்;--1முனி 
வரரும்.கனமுதல் கரணம். 3இருவர், இடுவ.*கழுனெமும்.இச்செய்யுள் 

சிலபி.ரதியில் :அழகிது??(௧௬௨) என்பதன்பின் உள்ளது, *(சகவனமுதல் 

கரணமனகன்கவலைவிட? என்று சிலபிரதிசளில் ஷஞூன்றாமடி. 

இப்பாடலுச்குப்பின் சலஏட்டுப்பிரதிசளிற் காணப்படும் பாடல் 

வருமாறு: ன 

கரிய திலதமலை திரிய வவிர்சுடர்கள் 
இரிய வொருவிலுடை யிருகை யொருகளிறு 
திரிய விடுகுயவர் திரிகை யெனவுலகு 
தெரிய வெழுகடலு முழுது முறை இரிய, (௩௪௨௩) 

௧௬௭. தேவர் திரிபுவன !கிலையர் ?செருவிதனை 
ஏவ ரறிவுறுவ ரிறுதி மு. தூலறிவின் 

மூவர் *தலைகள்பொதி ரெறிவ “ரறமுதல்வ 
பூல்வ கிறவவென வேத முறை£புகழ, 

இ.ரண்டு கவிகள்-ஒருதெடர், 

(இ -ள்.) *தஇிரிபுவனங்களிலும் தம்மிருப்பைச்சொண்டவரான 

தேவர்களில் ஏவர் இச்சச்செருவினத இறுதி இன்னவாகு மென்பதை 

அறிவார்கள்! முதன்மையறிவைச்சொண்ட மூகர்கள் (இச்தச்செரு
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வைச்சண்டு) தலைடுச்சங்கொள்வார்கள்; அறத்திற்குமுதல்வனே! 
பூவைமலர்போன்றரிறமுள்ளவனே!? என்று வேதபுருஷன் முறைமை 

படப்புகழ,--(௭ - று.)--பி -ம்:-_1நிலையில், 3செருவிறலை. 3உணர் * 

வின். $தலைபொதிர்கள். 5உற, 6புகழ்வ. (௩௨௪௨௪) 

௧௬௮. எய்யு மொருபகழி யேழு கடலுமிடு 

வெய்ய களிறுபரி யாளொ டி. ரதம்விழ 

1ஓய்ய வொருகதியி னேட வுணரமரர் 

கைக ளெனவவுணர் கால்கள் கதிகுலைவ. 

(இ-ள்.) (இராமபிரான்) எய்கின்ற ஓப் .ற்றபகழியினாலே ஏழுகடலி 

லும், (முசபடாம்)இட்ட கொடியசளிறு குதிரை பதாதி இரசம்என்னும் 
சால்வகைச் சேனையும் விழவும்,(பாற்கடலைக்கடையுமாறு) விரைய ஒரு 

க திசொண்டுசெல்லுஇன்ற ௮வுணர் அமரர் என்ற இவர்களின்கைகளைப் 

போல (அஞ்சியோடுகன்ற) அ௮.ரச்கரின்கால்கள் க திகுலைவனவாயின; 

(௪-.”-பி-ம:--1ஓய்யினொரு. 3கையனெனவுணரக். குலைய (௩௪௨௫) 

௧௬௯. 1 அண்ணல் விடுபகழி யானை யிரதமயல் 

பண்ணு புரவி படை வீரர் தொகுபகுதி 

3புண்ணி னொடுகுறிகள் புள்ளி யென*விரைவின் 

5சண்ணு வனவனைய 6வெல்லை யிலநுழைவ. 

(இ-எ்.) பெருமையிற்றந்தவனான ஸ்ரீராமன் விடுன்ற பகழி 
சள்,--சமீபத் திலேயுள்ள யானை இரதம் சேணமமைந்தபுரவி படைவீரர் 

என்ற இவை கூடிய பகுதிகளிலே புண்ணொடுதோன் றிய வடுக்கள் புள் 
ளிபோலத்தோன்ற, (அச்சேனைகளை) விரைவில் எண்ணுபவற்றை 
யொத்தனவாூ எல்லையில்லாதனவாய் நழைவனவாயின; (எ- று.) 

இசாமபிரான் விடுத்த எல்லையற்ற சரம் சது. ரங்கசேனைகளின் உட 

லிற்பாய்க்து புண்வடுவையுண்டாக்கயது-அக்தச்சேனைத்திரளை அந்தப் 

பாணங்கள்எண்ணுகையிற் புள்ளியிட்டதனைப்போன் றிருக்க,விரைவிற் 

சென்றன எனக்குறித்தார்; தன்மைத்தந்தறிப்பேற்றவணி, நூத்றுக்கு 

ஒருபுள்ளி அல்லது ஆயிரத்துக்கு ஒருபுள்ளி என இவ்வாறு ௪ணக்இடு 
வோர் புள்ளியிடும் இயற்கை, இங்குச் கருதத்தக்க து.பி-ம்:--1 அண்ண 
லடு, படைவர்தொகுதஇ பகுதி. 3புண்ணினிடு. 4விரவி. 5எண்ணுமளவ,. 
6எல்லையில ஐழைய, எல்லையினினுழைய. (௩௨௪௨௬) 

வேறு, 
௧௭௦.--அுப்போது ஸ்ரீமன் அரக்கரை யோடாதபடி 

சாரமதில் சமைத்தல். 

சுருக்கமுற் ற. துபடை சுருக்கத் தாலினிக் 
1கரக்குமுற் மொருபுறத் தென்னும் கண்ணினால் 
௮சக்கருக் கன்.று3செல் வரிய தாம்வகை 

௪.ரக்*கொடு நெடுமதில் சமைத்திட் டானசோ,
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(இ-எ்.) (அப்போது இராமன், *இவ்வரக்கர்) படை குறைவ 
தாயிற்று; (இங்கனம்) சுருங்குவதனால், இணி ஒருபுறத்தில் பொருந்தி 

ஒளித் துச்கொள்ளும்? என்இுன்ற கருத்தினால், அப்போது அரக்கர்க்கு 

(அப்பாற்) செல்வது இயலாதபடி ச.ரத்தாலியன்ற கொடிய நெடிய 

ம.இலை அமைத்தான்; (எ-ற.) 
சண் - எண்ணம். சண்ணுதல் - கருதுதல், செல்வு - போசை: 

சொழிற்பெயர். பி.ம்:--1கரக்கமுற்று, கரச்சமற்று, ன்றும், 

8செல்லரியவாம், செல்வரியதாகிய, செல்வரியவாம். 4*௧கடு, (௩௨௪௨௭). 

க௭எக,--லுாக்கர் சாமதிலைக் கடக்கமாட்டாமை, 

மாலியை மாலிப வானை மால்வரை 
போலுயர் கயிடனை மதுவைப் /போன்னுளார் 
சாலிகை யாக்கையர் 83தணிப்பில் வெஞ்சர 
வேலியைக் கடந்தில “ருலகை 5வென்றுளார். 

(இ-ள்.) உலகைவென்றுள்ளவரும், மாலியையும் மாலியவானை 

யும் பெருமலைபோலுயர்ச்துள்ள கைடபனையும் மதுவையும் போன்று 

உள்ளாருமாகிய சவசமணிர்தஉடலையுடையரான அவ்வரக்கர்கள், 

(இசாமபிசானுண்டாக்கயதான) தணிதலில்லாக கொடியஅம்பினா 

லியன்ற (அம்) மதிலைசக் கடக்கமாட்டாதவராயினர்; (எ-று.)--பி-ம்:-- - 

்போன்றுள. யோச்கையது. 8அளப்பில்வெஞ்,அரக்கர்செஞ். 4_வசை, 

5ூமற்கொள்வார். (௩௪௨௮) 
௧௭௨. ஓாக்கர்சேனை வற்றுதல். 

1மாண்டவர் மாண்டனர் மற்று ளோரெலாம் 

2மீண்டன ரொருதிசை யேழு வேலையும் 
மூண்டற 3முருக்கிய வூழிக் 4காலத்திற் 
தூண்டுது சுடர்சுடச் சுருங்கச் தொக்கபோல். 

(இ-ள்.) (இராமபிரானது ச.ரத்தால்) மாண்டவர் மாண்டொழிச் 

தனராக, மற்றுள்ளோரெல்லாம், சாண்டுதல் பொருக்தினாற்போன்று, 
விளங்குகின்ற (வடவைத்) த மூண்டு மிகவும் [எல்லாவற்றையும்] அழிச் 
இன்ற யுகார்தகாலத்திற் ஈட, (௮சனால்) ஏழுகடல்களும் வற்றிச் 

சுருங்கித்தரண்டதுபோல ஒரு திசையில் மீண்டனர்; (எ - று.) 

போர்ச்சளமெங்கும் பரவியிருந்த அரக்கர் பலர் மாள எஞ்சியவர் 

அக்களத்தின் ஒரிடத்திலே தொகச்கதற்கு, ஊழிக்சாலத்து வடவைச் 

கனலால் வற்றியஎழுகடல் சுருக்கித்கொகுதலை உவமைகாட்டினார்: இத 

னால்,இராமச. ரத்தின் கொடுமை விளங்கும்.சுடர்-தீ. பி-ம்:--1மாண்டனர் 

மாண்டனர்,மாண்டவர்மாண்டற, 8ண்டினர். 9முருல்்கய. 4காலத்இத். ..* 

௧௭௩.--இதுழதல் ஐந்துகவிகள்-ஒருதோடர்: இராமனது 

சாக்கொடுமைகண்டூ திகைத்த ௮ாக்கர் கூறியமை தெரிக்தம். 

புரஞ்சுடு கடவுளும் புள்ளின் பாகனு 5 
AT GHD குலிசவே லமரர் வேந்தனும்



_ காண்டம் -௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௭௩ 

உரஞ்சுடு கற்க 1சொருவ னா மடை 
வ.ரஞ்சுடும் வலிசுடும் வாழு நாள்சுடும், 

(இ-ள்.) திரிபுரத்தையெரித்த சிவபெருமானும், கருடனை யேறிச் 
செலுத்துவோனாூய திருமாலும்,காய்ச்9 அரத் இனால் அராவப்பட்டுள்ள 
வச்சரப்படையையுடைய தேவர்ச்ச இபனான இக்திரனும் (சம்முடைய) 
வலிமையை அழிச்கமாட்டசதவராயினர்; (சனிப்பட்டமனிதனான) 
ஒருவன், சாம் பெற்றுள்ள வரத்தின்வலிமையைச் கெடுப்பான்: (ஈம் 

முடைய) வலிமையையும் அழிப்பான்: வாழ்சாளையும் போக்சுவான்; 

(எ-று.)--பி-ம்:1ஒருவர். (௩௨௪௩௦). 

௧௭௪. ஆயிசம் வெள்ளமுண் 1டொருவ சாழிசூழ் ் 
மாயிரு ஞாலத்தை மதிக்கும் வன்மையோசர் 
8ஏயின பெரும்படை 4யிதனை யோர்விலால் 
ஏயெனு மாத்திரத் தெய்து சொன்றனன். 

(இ-ள்) ஒருவரே, கடலாந்சூழப்பட்ட மிகப்பெரியபூமியைசத் 
தடுத்துப்போர்செய்யவல்ல வலிமையுடையோர்: (அப்படிப்பட்டவர்), 
ஆயிரம் வெள்ளமென்னுக் தொகையினர் (ஈம்சேனையில்) உண்டு; (௮ல் 
வாறு)பொருகச்தின இர்தப்பெரியசேனையை (இவ்விராமன் தனத) ஒரு 

, வில்லினால் ஏ யென்னும் அளவிற்குள் எய் துகொன்றிட்டான்; (எ-று) 
2 - b:—legaa. போன்மையோர், 3மேயின, 4௮ தனை. (௩௨௪௩௫) 

௧௭௫, இடைபடும் 1படரகன விமைப்பி லோர்படை 
3புடைபட வலங்கொடு விலக்கிப் போகுமால் 
படைபடு கோடியோர் 8பகழி யாற்பழிக் 
கடைபடு *மரக்கர்தம் 5பிறவி கட்டமால்.' 

(இ-ள்.) சேவர்களுடையபடையும் போர்க்களத்.இல் (இவ்வரக்கர் 
படைச்குமுன்னே) இறர்அபடும்; (அங்கனம்)படாதவைகளும் புடைச் 
கப்படுவதனால், (அவ்வரச்கப்படை)வெற்றியைப்பெற்று அப்பாற்செல் 
லும்: (இப்படிப்பட்ட) படைகலிற்பொருக்கிச் கோடிச்சணக்ெராய் 
(இராமனது) ஒருசரத் இனால் தாழ்மையானபழியைப்பெற்ற ஆரச் 
கருடைய பிறவியானது சஷ்டத்தை உண்டாசக்குவசற்கேயா 

யிற்று; (எ - று.) 
'சேவசேனை களையும்வென்ற இவ்வரச்சப்படை இப்போ துஒருமனி 

தன் சரத்தினால் எளிமைப்பட்டுப் பழியடைதலால் இவ்வரசக்கப்பிறவி 
யே கஷ்டத்தைத் தருவதாயிற்றென்இன் றனர், இமைப்பிலோர் + 
தேவர், இடை - போர்ச்களஎமாகிய இடம் மு -:—lutn Bei. 
புடைபடு, புடைபடும், உடைபடும். சரத் இஞுற், 4 அரச்சராம். 59» 

= லிச்கட்டமால், பிறவிச்சட்டம்மா. t 

௧௭௬. பண்டுல 'குய்த்தவ னோடும் பண்ணமை 
குண்டையின் பாகனும் பிறருங் கூடினார் 

அண்டர்கள் விசும்பினின் மோர்க்கன் ரூருமைக் 
கண்டில மிவனெடு மாயக் கள்வஞால், 

* 60 

(௩௨௪௩௨)



௪௭௪ கம்பராமாயணம் ் யுத்த 

(இ-ள்) முன்பு உலகத்தைப்படைத்தவனான பிரமதேவனோடும், 

சேணமமைத்த எருசை ஏறிச்செலுத்துபவனான இவனும், மற்றோரும் 

ஒருங்குதிரண்டவராய் வானத்தில்கின்று ஆர்ச்சின்றவரான தேவர்க 

ளிடையில் (மாயவனான விஷ்ணுவைக்) காண்கின்றோமில்லை; (ஆகை 

யால்), இர்தஇசாமன் மிக்கமாயத்தையும் கள்ளத்தையுமுடைய BG 

மாலேயாவன்; (எ- று.)--பி-ம்:-1அளித்தலைவனோடும், உதித்தவ 
னோடும். 3ஆர்ச்ன்றாரிடை. ் (௩௪௩௧) 

௧௭௭. சொன்றன ஸனினியொரு கோடி கோடிமேற்று 
அன்றெனிற் 3ப.துமமேற் ராகில் வெள்ளமாய் 
நின்ற து ber Def நினைவ சென்பிற 
ஒன்றென வுணர்கென வன்னி யோதினான். 

(இ-ள்.) இப்போது ஒருகோடி கோடிச்சணக்சனும்மேலாக, ௮ன் 
றெனின் பதுமமென்னும் சணக்குகச்கும்மேலாக (இவ்விராமன் .ஈம் 

மைக்) கொன்றான்: ஆதலால்,(இப்போ.த) ஈஞ்சேனை வெள்ளமென் 

னும் அளவினதாய் (எஞ்சி) நின்றது; வேறொன்றை ஒருபொருளாச 

இப்போதுகின்று நினைவது என்ன (பயன் தரும்)?ஆ.ராய்கஎன்று (படையி 
லுள்ள அரச்கர்கள்)கூ.ற,வன்னியென்பவன் விடைகூறலானான்;(௪-.று.) 

. பிறதன்றெனநினைவகசென் இவனைச் தெய்வமாகமதித்து வழி 

படுவது செய்யத்தக்கதே தவிர, மாறுபட்டுச்செய்ய நினைச்சுத்தக்கது 

ஒன்றில்லை யென்றவாறு, பி-ம்:-1மத்று, 3விந்தமற்றாஇல், பதும 

மன்றாயின். 8வெள்ளமாம். 4நின்றனறின் றன. 5ஓன்றெனகினைகென, என் 
றனனுணர்கென. ப (௩௨௪௩௪) 

௨௭௮.--இதுவும் அடூத்தகவியும் - வன்னியென்பவன்-அரக்கரை 

நோச்கிச் சேய்யவேண்டியதைக் கூறுதலைத் தேரிவிக்தம். 

விழித் துபேோ விராவணன் முகத்து மீண்டியாம் 
பழித்துமோ ஈம்மைகாம் 1படுத்த லஞ்சினால் 
அழித்துமோர் பிறப்புராு கெறிசென் 9றண்மயாங் 
கழித் துமிவ் வாக்கையைப் புகழைக் *கண்ணுற, 

(இ-ள்.) (சாம்பசைவராற்) கொல்லப்படுதற்கு அஞ்சினோமானால், 

திரும்பிச்சென்றுயாம் இராவணன்முகத்து விழிப்போமோ? ஈம்மையே 

சாம் பழித் தச்சொண்டிருப்போமோ? [இவைசெய்யத்தக்கனவல்ல]; 

புகழைச் காணுமாற[பெறுமா நு](ஈம்மை)௮ழியச்செய்தாவத (மீண்டு) 
பிறத்தலில்லாக ஒருகெறியை யாம் சென்றுசேர இவ்யாச்சையைப் 
போகச்சக்கடவோம்; (௪ - று,) 

போரிலிறக்தால் லீரசுவர்ச்கம்பெறலா மாதலால், *பிறப்புறாகெறி ‘ 
சென்றண்ம? என்றது: சுவர்க்கத்தையும் மோட்சத்தையும் அபேத 

மாகக் கூறும் மரபு, இங்குக் கருதத்தக்கது, பி -ம்:-.1படுவதஞ்சியே, 

படுவதஞ்சினால், படுதலஞ்சினால், படுத் தலஞ்ினாம். 3ஆங்குயாம், yaw 
மலாம், அண்முவாம், 3கழித்துமேல். சண்ணுரறா, (௩௪௩௫)



காண்டம் ௩௦.--முல்பல்வதைப்படலம் ௪௭௫ 

௧௭௯. 1இடுக்கினிப் பெயர்ர் துறை யெண்ணு வேமெனின் 
அடுத்தகூர் வாளியி னரண நீங்கலோம் 
எடு;தொரு முகத்தினா லெய்தி யாமினிக் 
கொடுத்துஈம் 5முயிரென வொருமை “கூறினான். 

(இ-ள்.) இடுக்சான (இச்)கிலையில் இப்போது அப்பாற்சென்று 

உறைதலைப்பற்றி யெண்ணுவோமானால், அடுத்துள்ள கூரியவாளி 
யினாலியன்ற yrs Hohe gy நீங்கமுடியாதவ ரானோம்; இனி, காம் 
ஒருமுகமாகப்பொருக்திப்பொருது ஈம்முயிரைச் கொடுப்போ மென்று 
ஒருமைப்படச் கூறினான்; (௪- று.) . 

வன்னி பலபடி ஆலோசனைகூறாது, ஒயேதிர்மானமாகக் கூறின 
னென்பார்,*ஒருமைகூறினான்”என்றார். எடுத்தல்-பகைவன்மீதுசென்று. 

பொருதல். பி-ம்:--1இடுக்ளிற்போர் தவேறு,இடுச்சனிப்பேர்ர் தறை, 
இடுத்தினிப்பெருர் துறை. 3தடுத் தகூர்வாளியினாரைத்தால்க லேம்,தடுத் 
தகூர்வாளியின்றாரைநீச்சிலாது, அடுத்தகூர்வாளியினானை நீங்கலால்.. 

8உயிரையென்று. 4கூதினார். (௩௪௩௬) 

௧௮௦.--௮ரக்கர் யாவநம் இராமபிரானை வளைத்துஅதிர்த்தல், 

இளக்கரு நெடுவரை யீர்க்கு 1மாறெலாம் 
அளக்கரிற் ?பாய்ர்தெனப் பதங்க மாரழல் 
விளக்கினில் வீழ்ந்தென விதி3கொ டுத்தலால் 
வளை த்தசைத் தடர்த்தனர் மலையின் மேனியார். 

(இ-ள்.) இளகுவதற்குஅரிய [கடினமான] கெடியமலையையும் 
இழுத்துச்செல்லவல்ல ஆறுகள்யாவும் கடலிற் பாய்க்தாற்போலவும், 
விட்டிற்பூச்சி நிறைந்த தச்சுடரையுடைய விளச்னில் வீழ்க்தாற் 
போலவும், ஊழ்வினை பிடரியைப் பிடித்துக்கொண்டு தள்ளுதலால் 
மலைபோன்ற மேனியையுடைய அ(வ்வ)ரக்கர்கள் (இராமபி.ரானை) 
வளைத்துக்கொண்டு இரைத்தவண்ணம் அடர்ச்சலாயினர்; (௪-து.)-- 
பி-ம்;--.1*றன. ?பரந்தெனமதங்கியா ரழல், கொண்டுந்தலால், கொடு 
த்தலால், (௩௨௪௩௭௪) 

௧௮௧.--அரக்கர் பலபடைக்கலங்களை ஸ்ரீரமன்மீது தூவுதல். 

மழு வெழுச் தண்டுசோல் வலய காஞ்சில்வாள் 
எழுவயிற் ?குக்தவே லீட்டி தோமரம் 
கழு*விகற் 5கப்பண முதல கைப்படை. 
தொழுவினிற் புலியனா னுடலிற் ாவினார், 

J (இ-ள்.) மழுவும் (போரில்) மூண்டெழுகன்ற தண்டும் அம்பும் 
வலயமும் காஞ்சிலும் வாளும் எழுவும் கூர்முனையை(த் SH AL FH) 
கொண்ட குந்தமும் ேலும் ஈட்டியும் தகோமரமும் கழுக்களும் பராக் 
செரெமத்தைச்காட்டுன்ற கப்பணமும்முதலிய கையாற்பிரயோூத்தற்கு 
உரிய படைக்கலங்களை, தொழுவத்்திவேயுள்ள புலியையொ த்தவனான 
ஸசீசாமனுடையஉடலிலே (அவ்வரக்கர்) தூவினார்கள்; (௪ - று.)
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தொழுவக்துப்புலியை ஸ்ரீராமனுக்கு உவமைகூறியதனால், ஸ்ரீராம 
னுடைய பராக்கிரமத்திற்குமுன்னே அரச்கர் பசுப்போல்வ ரென்பது 

பெறப்படும், பி-ம்:--1எழுத். வலையம், வளைய. 5குலிசேல், 4முதற், 

முழுச். 5கற்பணம். 6தொழுவிடைப், தொழுமணிற். (௩௪௩௮) 

௧௮௨.--டுராமபிரான் ௮வ்வாக்கர்மீது காந்தர்வாஸ்திரம் விடுதல். 

காந்தருப் பம்மெனுங் கடவுண் மாப்படை 

வேந்தருக் கரசனும் வில்லி 3னாக்கினான் 
பாந்தளுக் கரசெனப் பறவைக் கேறெனப் 
போரக்3துருத் ததுகெருப் பனைய *போர்க்கணை. 

(இ-ள்.) காந்தருப்பமென்சின்ற தெய்வத்தன்மைபொருக்திய 

Apts அஸ்திரத்தை, சக்கரவர்த்தியாகற்குஉரிய ஸ்ரீராமனும் வில்லில் 

தொடுத்த விடுத்தான்; நெருப்பையொத்ச (அச்தப்)போறில்விடுத்த௮ஸ் 

இரம், பாம்புகட்கு௮.ரசனான ஆதிசேஷனைப்போலவும் பறவைகட்குத் 

தலைவனான கருடனைப்போலவும் (வில்லினின்ற) புறப்பட்டுச்சென்று 
கோபித்தது; (எ- று.)--பி-ம்:--1விலக்இ. 2வீக்கனொன். *உருத்தன. 

&பொற்கணை. (௩௪௩௧) 

௧௮௩.-- அந்த அஸ்திரத்தின் வநுணனை. 
மூன்றுகண் ணமைந்தன 1வைம்மு கத்தன 

3ஆன்றபெய் தழலன 5புனஓு மாடுவ 
வான்ஜெட “கிமிர்வன வாளி மாமழை 
தோன்றின புரஞ்சுடு மொருவன் றோற்றத்த. 

(இ-ள்.) மூன்றுகண்ணமைக்தனவும் ஐர் தமுகங்களையுடையன 

வும், சிறந்த உடம்புகள் தழலைப்போன்றனவும் புனலில்மூழ்குவனவும் 

வானத்தையளாவ வளர்ந்தனவுமான மிக்க (அக்தக்)கணை மழைகள், 

இரிபுரதசனஞ்செய்த ஒப்பற்ற சிவபெருமான்போன்ற தோற்றத் 

தவாய்ச் காணப்பட்டன; (௪ - ற.) 

ஓவபெருமான் மூன்றுகண்களும் ஐச் துமுகங்களும் தழல்கிறவடி 

வும் கங்கையில்ஆடுதலும் வான்றொடகிமிர்தலும் உடையவனாதல், இவ் 

குக்கருதத்தக்கது. கார்தர்வாஸ்இரத்தினின்று மூன்றுகண்கள் முதலி 

யனபெற்ற அம்புகள் தோன்றினஎன்க: சணைப்பன்மைபற்றி, அமைச் 

தனமுதலிய பன்மைமுற்றுக்கள் வந்தன.பி-ம்:--1வைமுகத்தன. 3ஆன் 

றனகெய்கனல், ஆன்றருகெய்கனல், $புகையுமாமென, புனலுமாடின. 

&8ிவர் வன. (௨௪௪0) 

௧௮௪.--பத்துக்கோடிச் சேனைத்தலைவர் ௮மிந்திட, 

ழலபலம் நோடிப்போதில் ஒழிந்துபோதல, 

ஐயிரு கோடிய ரரக்கர் வேந்தர்கள் 
1மொய்வலி வீரர்க ளொழிய முற்றுற 
எய்யெனு மாத்திரத் தவிரந்ச தென்பரால் 
செய்5தவத் இராவணன் மூலச் சேனையே, 
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(இ-ள்.) பத்துக்கோடிக்கணகச்செெரான அரச்சகவேச்தராகிய 

கெருங்கிய (உடல்)வலியுள்ள வீரர்கள் .மிச்சமில்லாமலொழியுமாறு 

அழிச்திடவே, செய்த தவத்தையடைய இராவணன அ மூலபலம் 

ஏயெனுமளவில் அழிச்திட்டத; (௪ - று.)--என்பர், ஆல் - அசைகள்: 
என்பர் என்பது, ஸ்ரீவான்மீசமுனிவரைக்குறிச்துச் கூறியதமாம். 
எயெனுமளவில் - வெகுவிரைவிலென்றபடி. பி-ம்:--1மெய்யெனும், 

lua gs. (௩௪௪௧) 

௧௮௫ இதுவும் ௮வடுத்தகவியும்-ஒருதொடர்: வெல்வேறு 
இடங்களிலுள்ள அரக்கர் போர்ந்த வரதலைத் தெரிவிக்தம், 

மாப்பெருக் திவுக ளேழு 1மாதிரம் 
பாப்பரும் பாதலச் துள்ளும் பல்வகைக் 
காப்பரு மலைகளும் பிறவுங் காப்பவர் 

யோப்புறு “காதல ரிராவ ணற்கவர், 
(இ-ள்.) மிசப்பெரிய ஏழுதீவுகளிலும் (எட்டுத்) திசைகளிலும் 

பாம்புகள்வ௫ச்கின்ற அருமையான பாதாளலோகத்திலும் பலவகைப் 
பட்ட காத்தற்கு௮ரிய மலைகளிலும் மற்றுமுள்ள இடங்களிலும் சாப் 
பவராய் இராவணனிடத்து உறுதியாகப்பூண்ட அன்பையுள்ளவர்கள், 
(வக்த) அந்தலீரர்கள்; (௭ - று.)--4ஈண்ணினார்?என்று மேத்செய்யுளிற் 
கூறுவதனால், இங்கு அவர்களின் தன்மையைச் சவி கூறுகன்றாரென்ச, 

பாப்பு - பரப்புஎனினுமாம். பி-ம்:--1மாதிரப், மாகளப், மாத்திரப், 
3பாப்பெரும், 8ஆப்புறு, 4காவலர், (௩௪௪௨) 
௧௮௬. மாத்தட 1மேருவை வளைந்த வான்சுடர் 

காத்தகன் மார்பிடை 3யணியுங் கொள்கையார் 
பூத்தவி சுகர்தவன் புகன்று பொய்யறு 
நாத்தழும் *[பேறிய *வரத்தர் ஈண்ணினார். 

(இ-ள்.) மிகப்பெரிய மேருமலையைச் சூழ்ர்துவருகின்ற இறந்த 
FLT sort Bus சூரியசச்இரர்களைச்கோத்து அகன்ற மார்பிடச்து அணி 
கின்ற சன்மையுள்ளவர்களாக, தாமரைமலரை இருப்பிடமாகவுகக்த 
பிரமதேவன் சொல்லிப்பொய்யற்ற நாச்தழும்பேறுதற்குச்சாரணமான 
வரத்தையுடையவர் வந்துசேர்ர்தனர்; (௪ - று.)--மிகப்பலவரல்களைப் 
பிரமதேவன் தரப் பெற்றுச்சொண்டவர் அவ்வரக்கரென்பது, பின்னி 
சண்ட.டிகளின்கருக் ஐ, பி-ம்;- -1மேருவையளக்துவானுறை, மேருவை 
மறைச்தவானென, வையகமளக்தவானவன். Cars sear, ௮௮ணிர்த. 
*ஏறியார், அரக்கர், வரத்தை. (௩௪௪௩) 

௧௮௭. வந்த அரக்கர், *யாவநம் ஒநங்த திரண்டா, தனித்தனியா 
போவது?! என்று சேனுதிபதியை வினவுதல், 

1நம்முளீண் டொருவனை 3வெல்லு ஈன்கெனின் 
வெம்முூனை யிராவணன் றனையும் வெல்லுமால்- 
இம்மென வுடனெடுத் தெழுர்த சேறுமோ 
செம்மையிற் றனித்தனிச் செய்து மோசெரு,
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(இ-௭எ்.) “இப்போது ஈமக்குள் ஒருவனை கன்றாக (இக்.த.ராமன்) 

வெல்வானானால் கொடியபோர்முூனையில் இராவணனையும் வென் றிடு 

வான்: (இ.து) நிச்சயம்: இப்போது இம்மென்னுமளவிலே ஒருசேரக் 

ளெம்பிப்பொருமாறு செல்வோமா? (அன்றி), கேர்மையுடனே தனிச் 

தனிப்போர்செய்வோமா?? (என்று வக்துசேர்ந்த அவ்வரக்கர்கள் எல் 

லாச்சேனைகட்குக் தலைவனாகிய வன்னியை வினாவினார்); (௪- று.) 

ஒருத்தனோட பலர் திரண்டு பொருதல் முறைமையன்று ஆதலால், 

தனித்தனிப் பொ.ரச்செல்வதனை, *செம்மையிற் றனித்சனிச்செய்து 

மோசெரு? என்தனர். பி-ம்:--1ஈம்மில், 2ஓருவரை. 3வெல்லினன் நிலா 

வெல்லுஈன்றெனில் . (௩௪௪௪) 
வேறு. 

௧௮௮.--வன்னி ஒநங்கேசேன்று போரவேண்டுமேன்றுசொலல, 

யாவநம் ௮தனை உடன்படல். 

1எல்லோ மெல்லோ மொன்றி வளை த்திக் நெடியோனை 
வல்லே “வல்ல போர்1வலி முற்றி பலையோமேல் 
5வெல்லோம் வெல்லோ மென்றனன் வன்னி மிடலோருந் 

6டுதால்லோன் சொல்லே நன்றென "வஃதே அுணிவுற்றார். 

  

(இ-ள்.) எல்லோரும் எல்லோரும் ஒற்றுமைப்பட்டு சூழ்ந்து 

கொண்டு நெடியவனான இந்த ஸ்ரீராமனை விரைவாக வல்ல போர்வல் 

லமைநிரம்பிப் போர்செய்யோமேயானால், வெல்லமாட்டோம் வெல்ல 

மாட்டோமென்று வன்னியென்பவன் கூறினான்; வலிமையுள்ள அரகீ 

கர்யாவரும் பழையனா சேனாபதியாகிய வன்னியின் சொல்லே 

ஈன்று என்றுசொல்லி, அச்செயலையே அுணிகச்இட்டனர்; (௭ - M.)— 

- பி-ம்:.-1ரில்லோமெல்லோகின்று, நில்லேமெல்லாமொன்றி, எல் 

லோமெல்லோமின்று. 8வல்லோம், 9வல்லேயோர், 4வளமுற்றி, வலி 

சொண்டு, 5வெல்லேம்வெல்லேம், வெல்லாம் வெல்லேம், 6தொல்லோ 

ய்சொல்லே, தொல்லோர்சொல்லே,சொல்லோசொல்லோ. Tas g. () 

௧௮௯.--அரக்கர்களின் ஆர்ப்டாடம். 

அன்னார் தாமு மார்கலி யேழு 1மெனவார்த்தார் 

மின்னார் வான ?மிற்றுறு மென்றே விளிசங்கம் 

கொன்னே யூதித் தோள்புடை சொட்டிக் 'கொசோர்ந்தார் 
என்னாம் வைய *மென்படு மாலித் 5*திசையேதாம், 

(இ-ள்.) ௮ர்தஅரக்கர்களும் ஏழுகடல்போல ஆரவாரித்தனர்; 

(பின்பு),மின்னல்பொருச்திய வானம் இற்றுவீழ்ச் திடுமென்று சொல்லு 

மாறு ஒலிக்ன்ற சங்கை அச்சமுண்டாக ஊதித் தோளினிடத் 

துத் தட்டிக்கொண்டு சேர்ந்தார்: இவ்வுலகம் என்னவாகும்? இத் 

இசையும் எப்பாபெடுமோ! (௭ - று.) கொன்னே பூதிஎன்பத 

ற்கு- வெற்றியில்லா திருக்கையில் வீணேடயூதி என்றாருமுளர்.பி-ம்:-- 

1உடனார்த்தால், லீற்றுறுமென்றால், லீசுறுமென்ருால். 8கொடித் 

தார்த்தால், கொடுசேர்ந்தால். 4என்படும்வானர், 5இசையெல்லாம்.



காண்டம் ௩6.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௭௯ 

௧௯௦.--ஸ்ரீராமன் வின்ணைியைத்தேறித்து ஒலியேழப்புதல். 

- ஆர்ச்கா ரன்னா ரன்ன கணச்சே யவராற்றல் 
1தீர்த்தா னுந்கன் வெஞ்சிலை காணைத் ”தெறிவுற்றான் 
பபேர்த்தான் பேர்த்தான் முற்று ॥ளந்தான் பிறழ்சங்கம் 
அர்த்தா லொத்த 4$தவ்வொலி யெல்லா வலகுக்கும். 
(இ-ள்.) அவ்வரச்கர் ஆரவாரிகத்தார்கள்: அச்சணத்தில்தானே 

(இத வரையில்) அவ்வரச்கரின் ஆற்றலைத்தீர்த்து வென்றுவக் தவனான 

ஸ்ரீராமனும் தன் கொடியவில்காணியைத்தெதித்தான்: அதனால் தோன் 

றியஅர்சஒலி,(தன் தாள்களைப்) பேர்ச் துப்பேர்த் து எல்லாவுலகவ்களை 

யும்அளச்த திருமாலின் (வெற்றிப்புகழமோ€) விளங்குஞ்சங்கம் எல்லா 
வுலகலும் அரவாரித்ததை யொத்த; (௪-று.)--பி-ம்:.12ர்த்தான்றா 

னும். தெறிப்பு, தெரிப்பு,தெரிவு. போர்த்தான் பொற்றோள்...புகழ்ச் 

சங்கம்,பேர்த்தான்...... பிறசங்கம். 4வில்லொலியெல்லாம். (௩.௪௪௪) 

வேறு, 

௧௯௩,--இதுழதல் நான்த கவிகள்-அவ்வாக்கரின்தன்மையையும் 
அவர்கள் ஸ்ரீராமனை வளைந்து போரதலையுக் தேரிவிக்தம். 

பல்லாயிர கோடியர் 1பல்கலை நால் 
வல்லா?ரவர் மெய்ம்மை வழங்கவலார் 
எல்லாவுல கங்களு மேறியபோரச் 
வில்லாள ரரக்கரின் மேதகையார். 

இஅவும் அடுத்த கவியும்-ஒருதொடர், 
(இ-ள்.) பல.ஆயிரகோடிச்சணக்சானவரும் பலசலைநால்களி 

லும் வல்லவர்களும், கேர்வழியிலே (படைகளை) வழங்குதற்குவல்லவர் 

களும், எல்லாவுலகங்களிலும் பிரசித்திபெற்ற போரில்வல்ல வில்லாளி 
களும் ௮.ரக்கருள் மேன்மைபெற்றவர்களும்,---(௪ - து.)--4சென்று 

செறிக்தனர்”என்று முடிவுசாண்ச. வல்லாரவர், அவர் - மூதல்வேற்று 

மைச்சொல்லுருபு. இர்த;வேறு?என்பஇிலடங்கியசெய்யட்சளைச் கலிவி 
ரு.த்தமாகஷம் அலூடலாம். பி - ம்:-1பல்படையே, 8இவர், (௩௨௪௪௮): 

௧௯௨. வென்றாருல கங்களை விண்ணவசேோடு 
ஒன்றாவுயர் கானவ 1சோதமெலாம் 
கொன்முரகிமிர் கூற்றென வெவ்வுயிருர் 
தின்றாரெதிர் சென்று செறிர்தனரால், ' 

(இ-ள்.) உலகங்களையெல்லாம் டுவன்றவர்களும்,விண்ணவரோடு 
ஒருசே.ர (வலிமை)றக்த தானவரின் பெருங்கூட்டத்தையெல்லாம் 

கொன்றவரும்,(உயிரைக்)கொண்டுபோவதற்சென்றேயேத்பட்ட யமன் 
பால எவ்வுயிரையுக் தின்றவருமான அவ்வரக்கர்கள், (ஸ்ரீராமனை) 

கெருங்இஞெர்கள்; (எ- .று.)--ஓதம்-கடல்: பெருர் இரளைச்சாட்டிந்று, 
ஒன்றா-சேராசஎனினுமாம், @ - &:—lysQuare. (௩௪௪௯) 

௧௯௩, வளைத்தார் மதயானையை 'வன்றொழிலில் 
sar sar ரெனவந்து தனித்தனியே



௪.௮௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

உளை ச்தா ருருமேறென ?வொன்றலபோர் 
விளைத்தா ரிமையோர்கள் வெதும்பினரால். 

(Q-o.) aig, மதயானையைசத் களையிட்டாற்போல் aielles 

போர்த்சொழிலால் (ஸ்ரீராமனை) வளைத்துக்சொண்டு தனித்தனியே 

(தடுத்துப்)பேரிடிபோலச்சர்ச்சித்து ஒருபடித்தல்லாத போரை விளைத் 
தார்; (அதுகண்டு) தேவர்களும், மனம்வாடினார்கள்; (௪ - று.) 

19-0: lacrQ ap apal av, வான்றொழுவில். ஜைன்னலர். (௩௪௫௦) 

௧௯௪, 1விட்டீய 2வழங்கிய வெம்படையிற் 
சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர்ச்சுடரும் 
கட்டீயு மொருங்கு கலக்தெழலால் 
உட்டீயுற வெர்கன வேழுலகும். 

(இ-எ்.) (பகைவன் இரணகளத்தை) விட்டொழியுமாறு (அரச். 

கர்) விடுத்த கொடியபடைக்கலங்களில் சுடும்படி ழுந்த சுடரை 
யுடைய இயும்,(சனத்.தினால் அவர்களுடைய)கண்களினின் றுபுறப்பட்ட 

இயும் ஒருசேரக் கலந்து மேலெழுக்சதனால்,. எழுலகங்களும் உள்ளே 

Sup வெக்திட்டன; (௪-று.) 
(விட்டீய? என்பது, அரச்கரின் கருத் தப்பற்றிக் கூறியது: இது- 

செயவென்னும் வாய்பாட்டுச்சொல்: சுட்டீயஎன்பதும் இவ்வாறான 
சொல்லே. பி-ம்:-1வெட்டீய. விளங்கிய, இச்செய்யுள் :(தேரார்ப் 

பெசலி?? என்ற அடுத்த பாடலுக்குப் பின் சில அ॥ரதிகளிற் காண்கிறது. 
௧௯௫... -அஃவாக்கச்சேனையில் தோன்றிய பலவகையோலி. 

தேரார்ப்பொலி வீரர் தெழிப்பொலியும் 
தாரார்ப்பொலி யுங்/கழ முக்கொலியும் 

் போசார்சிலை சாணி புடைப்பொலியும் 
கோராற்பொலி யுங்களி முர்ப்பொலியும். 

(Q- or.) தேர்கள் (தடும்போது தோன்றுகின்ற) ஆரவார 
மான ஒலியும், வீரர்கள் அதட்டுகன்ற ஒலியும், கண்டுணிமாலைகளின் 
பேரொலியும், வீரச்கழல்(ஒன்ரறோடொன்று) காச்குவசனாலான ஓலியும், 
போரிலேமூண்ட வில்லின் காணியைப் புடைத்தலினாலான ஒலியும்) 
கருகிறத்தோடுவிஎங்குகின்ற யானையின் வீரிடுதலினாலானலியும் (அச் 

தச்சேனையில் :அிக்குச்தோன் நின:)(௪-ு,)--வினை வருவித்து முடிக்க. 

பிம்: 1சழலார்ப்பு. போரார்ப்பொலி, போரார்ச்சிலை, போரா ற்சிலை. 
சகோரார்ப்பொலியும். (௩௪௫௨) 

௧௯௬.-- ஸ்ரீராமன் அவ்வாக்கச்சேனைக்த ழன்னே நிற்றல். 
எல்லாரு மிராவண னேயனையார் 
வெல்லாவல கில்லவர் மெய்'வலியார் 
*தொல்லார்படை வந்தா தொடர்க் ததெனா 
நல்லா முருத்தெதிர் நண்ணினனால். 

(இ-ள்.) (அந்த அரச்கப்படையிலுள்ளவர்) எல்லாரும் இராவண 

னையே யொத்தவர்; (தாம்) வெல்லாத உலகம் இருக்கப்பெறாதவர்;



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௮௧ 

[எல்லாவுலகங்களையும் வென்றவரென்றபடி ]: உடல்வலி படைத்தவர்: 
(இப்படிப்பட்ட) பழமையானவரின்படை வந்துதொடர்ச்சதென்று 
கருதி, கற்குணமுடையவனான ஸ்ரீராமனும் கோபித்து(ப் பொருமாறு 

அவர்களுடைய)எதியே சென்றான்; (எ-று.)-பி-ம்:_.1வலியாற்- 

8சொல்லார்புடை, " ் (௩௪௫௩) 
௧௯௭.--இராமபிரான் அம்புமழையபோழீத ஸ். 

ஊழிக்கனல் 'போல்பவ ருந்தினபோர் 
ஆழிப்படை யம்பொடு மற்றகலப் 
பாழிச்சகடை காள்விடு பன்மழையபோல் 
வாழிச்சுடர் வாளி வழங்கெனனால் 

(இ-ள்.) யுகாச்தகாலத்துத் தீக்கு ஒப்பானவரான அரக்கர் செலு 

தீ தினபோர்க்குரிய சக்கரப்படை. (எய்யக்கொண்ட) அம்புடனே 

அகசன்றிடுமாறு, வலிய யுகார்தகாலத் துப்பெய்கின்ற பெருமழையபோல 

வாழ்ச்சிபெற்றுச் சுடர்பொருக்திய அம்புகளை (ஸ்ரீராமன் மிகுதியாக)ப் 
பொழிக்தான்; (௪ - று.)--ஆழிப்படை - கடல்போற்பரச்தபலவகைப் 

படைச்சகலமுமாம், பி-ம்:--1போலவருச் தின, 83அம்பொரு.. (௩௪௫௮) 

௧௯௮.--இனிப்பதிஜேரகவிகள் - இராமபாணங்களால் துணிப்புண்ட 

அரக்கப்படையின் வநணனையைத் தேரிவிக்தம். 

சூரோடு தொடர்ந்த ஈடர்க்கணை 1தான் 
தாரோ டகலங்கள் தடிந்திடலும் 
தேரோடு மடிந்தனர் செங்கதிரோன் 
எரோடு மடிந்தன னொம்துரவோர். 

(@ - of.) வலிமையோடு பொருக்இய [வலிமையுடன் செலுத்திய] 
ஒளிபொருக்திய (அவ்விராம)பாணம், (பகைஞரின்) வெற்றிமாலைசூடப் 

பெற்ற மார்புகளை அறுத்திடவே, செச்நிறக்கதிரவனான சூரியன் 

ஊர்சோளோடும் மடிவதையொக்து, வலிய அவ்வரக்கர்(தம்)தேரோ 
டம் மடிச்தனர்; (எ - று.)--தேருக்கு-ஊர்கோளும், வீரர்க்குச் சூரிய 

னும் உவமை: தந்தறிப்பேற்றவணி. ஓடகலம்-ஐூன் றமார்பு: வினைத் 
தொகை, தாரோரடு - மாலையுடனே என்பாருமுளர். பி-ம்:--1தன், 
தேரோடும் விழுந்தனர். 3மறிரந்தனவொத்து, மறிர்தனரொத்தது, மடிச் 
தனவொத்து, 4உளதால். (௩௪௫௫) 

௧௯௯. 1கொல்லோடு சுடர்க்கணை 3கூ ற்றினிணப் 
பல்லோடு 3தொடர்க்கன 4பாய்சலினாற் 
செல்லோடெழு மாமுகில் இந்தினபோல் 
வில்லோடும் வீழுக்த 5மிடற்க.ரமே. 

(இ-ள்.) கொல்லுதல் தொழில் மிக்குள்ள சுடரையுடைய கணை 
கள் யமனுடைய நிணம்படிர்த (பற்கள்போன்ற) பற்களால்தொட்ரப் 

பெற்றனவாய்ப் பாய்தலினால்,(அறுபட்டுப்பிடி த த)வில்லுடனே விழுர்த. 

வலிய(அவ்வரச்கர்)சை, மின்னலுடனே எழுகின்ற கரியமேகங்கள் சச் 
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தினபோத்(சாணப்பட்டன);(எ..ு.) கூற்றின், இன் - ஒப்பு, வச்சிரதம் 
ஷ்ட்ரம் அர்த்தசக்சரம் முகவியனவர்கப் பலவகைஅம்புகள் உள்ளமை 

யறியத்தக்கது. பி-ம்:--1சொல்லோடு,கூற்தினரும்,சுற்றினரும். தொ 

டர்க்தெனப். 4பாய்தலகற், 5விடக்கரமே. (௩௪௫௯) 

௨௦௦, செம்போ டுதிரத்திரை யாழியின்வாய் 
வெம்போ டரவக்குல் மேனிமிருங் 
கொம்போடும் விழுந்தன வொத்த?குறைத்து 
அம்போடு விழுந்த வடற்கசமே, 

(இ-எள்.)வெட்டுண்டு அம்போடும் விழுக்த வலிய சைகள்,--செச் 
கிறத்தோடுபொருக்திய இரத்தங்களான அலைகடலிலே சீறியோடுக 
ன்ற அரவக்குலம் (தாம் தங்கிய) : மேலோம்யமரச்ளைகளோடும் 

விழுச் ததனை யொத்தன; (௭-று.)--வெம்பு-வெம்புதல்: கொ௫த்தல்: 

மூ சனிலைத்தொழிற்பெயர்:இனி,வெம்பியோடுஎன்பதன்விசாரமுமாம். 
டி-ம்:--1 எழுந்தன. குறைக்கு. (௩௨௪௫௭) 

௨௦௧. முன்னோ 1டுதிரப்புனன் 3மூ.துலகைப் 
பின்னோடி வளைந்த பெருங்கடல்வாய் 
மின்னோடும் “விழுந்தன மேகமெனப் 
பொன்னேடை நெடுங்ககரி புக்கனவால். 

(இ-ள். பொன்னோடையணிக்த கெடிய யானைகள், முன்னே 

யோடுகன்ற உதிரநீரைப் பின்பற்றி ஓடி, பழமையானஉல்கை வளைந்த 
பெரியசடலினிடத்து மின்னோடுவிழுக்ச மேகம்போலப்புச்கன;(௪-.ற.) 

பொன்னோடையை யணிக்தகரியயானைகள் உ திரப்பெருச்சாலீர்க் 

கப்பட்டுக் சடலிலேசேர்ச் தவை,கடலில்மின்னோடுவீழும் மேகம்போலு 

மென்றார்: தற்தறிப்பேற்றவணி, இணி, போர்க்களத் இனின் றுதடிய 
உதிரநீர் உலகத்தைப் பின்பற்றிச் உடல்போலவளைய ௮ந்த௨ இர$ரில் 

மின்னலொடுமேகம் விழுக்தாற்போலப் பொன்னோடையணிச்த ஆனை 
கள் புக்கனவென்றலும் ஒன்று, பி-ம்:--1உதிரத்தடை, உதிரத் திரை. 
ஊமவுலகைப்., 8வளைத்த. 4எழுக்கன. 5கரி. (௩௪௫௮) 

௨௦௨. மறவெற்றி யரக்கர் வலக்கையொடும் 
.... 3தறவக்குரு இக்கட.ல் வீழ்ககைவாள் 

சுறவொத்தன மீது ”துடி த்தெழலால் 
இறவொத்தன 3வாவு மினப்பரியே. 

(இ-ள்.) மணமுள்ள குருதிக்கடலிலே, வீரத்தையும் சத்தி 

யையுமுடைய அரக்கறின் வலச்சையுடனே வீழ்ந்த ஒளியுள்ள வாள் “ 

கள், -மேலே துடித்து எழுதலாலே சுறவையொத்தன; அவ்கனமே 
.தாவுன்ற இனமானபறரிகளும் இறவுமீனை யொத்தன; (எ- று.) 

இசாமபிரானதுசரத்தால் துணிப்புண்டு பிடித்த வாட்படையுடனே 
இரத்தவெள்ளத்.துவீழ்க்த அரக்சர்களின்வலக்சைகள் அடிச்கும்போது :
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காண்டம் ௩௦ 2 இலபல்வை தப்ப்டலம் சிவா 

அவ்வாட்படைகள்பிறழ்ச்து தோன்றுவதால் 6ரித்பிறழ்ச் தசெல்லும் 
சுராமீன்கள்போன்றன: தந்தறிப்பேற்றவணி, சுறாமீன்கட்கு மூன் 
புறத்துச் கத் திபோன்ற தருறுப்புஇருப்பது. இயல்பென்பது ஈண்டுக் 
கருதத்தக்கது. மீது அடி. த்தெழலால்” என்பது, பரிச்கும் சேரத்தக் 
கத, பி-ம்:--1இறவக்.3தொடர்ச்தெழலால்.83வாவுமிளிப்பரியே, (௩௪௫௧) 

௨௦௩. தாமச்சுடர் வாளி 1தடிந்தகலப் 
பாமக்குரு இப்படி. கன்றபடைச் 
22சமப்படர் கேடக மால்கடல்சேர் 
ஆமைக்குல மெத்தனை யத்தனையால். : 

(இ-ள்.) பேரொளிபொருக்திய அம்புசளால் (கை) அறுக்கப்பட் 
9ச்செல்வதனால் பரவிய அந்தக்குருதியிலே படின் றனவாய்ப் படையி 

ள்ள படர் (தமத) பட்சைச்சாசச்கொண்டனவான கேடசுக்கள், 
பெரியகடலைச்சேர்ச்ச ஆமைக்குலமெத்தனை அத்தனையாகும்; (எ-து..)- 
தாமச்சுடர் - ஒருபொருட்பன்மொழி. பாம் அக்கடல்என் று பிரியும். 
படைப்படரின் | சேனாலீரரின்]சேமச்கேடகம் என்க. பி-ம்:--1தடித்த 
Sou. ”சேமப்பிடி, சேமப்படை, 9ஓத்தன. (௩௪௬௦) 

௨௦௪, காம்போடு பதாகைகள் காருதிரப் 
.. பாம்போடு கடற்படி வுற்றனவால் 

வாம்போர்நெடு வாடை 1மலைந்தகலக் 
கூம்போடுயர் பாய்கள் குறைந்தனபோல், 

(இ-ள்.) போர்புரிவதுபோன்று தாவுகன்ற பெருவாடை மிகுதி 
யாசவீசப்பெற்றதனால் மரச் உலங்களின் உயர்க்தபாய்கள். கூம்புடனே் 
(கடலுள்) மூழ்யெனபோல, சாம்போகூடிய பதாகைகள் கப்புநிற 
மடைந்திட்ட உ.திரப்பரப்பாகிய தடுக் தன்மையுள்ள கடலிற் படிவுற் 

இன; (எ-று, )--போர்வாம் நெடுவாடை என்க மலைந்து ௮கலஎனப்பி 
ரித்து - அகல மலைதலால் என்றலுமொன்று.. தற்தறிப்பேற்றவணி. 
பி-ம்:.1மலைத்தகலச், குறைக்தகலக். (௩௨௪௬௧) 

௨௦௫, மண்டப்படு 1சோரியின் வாசியின்விற் 
3கண்டத்த க.ரத்தொகை சகவ்வியதால் 
3முண்டக்கிளர் தண்டன முட்டொகுவன் 

ர அண்டச்சுற வொத்த தூடி.த்தனவால். 

(இ-ள். ) மிகுதியாகப் பெருகுகின்ற குருஇிநீரிலே லீழ்க்த துண்டிச் 
கப்பட்ட கைத்தொகுகியை (அம்புகள்) கவ்வியதனால்,(அ௮அவை),--தாம 
ரையின் விளங்குகின்ற தண்டினையொத்த முள் தொக்க வலியதுண் 
டத்தையுடைய சுறவுகளையொத்தனவாய்த் துடித்தன; (௪ - று.)-முண் 
டம்-முண்டகம்என்பதன்விகாரம். *கவ்வியதாள், முண்டத்திரள்கண் 
டன முட்டொகுவன்? என்ற பாடத்திற்கு - கண்டிச்ச்ப்பட்டனவான 
கரத்தொசையும் (அம்புகளை4) சவ்வியதாளும் முண்டத் திரளும் சாண 
ப்பட்டவை முள் தொகச்கவலிய துண்டச்சுறவையொத்தன வென்ச, 
பி-ம்:--1பல்கணைமாரியின்தண்டச்தொசைகவ்வியதோள். $முண்டத் 
இிரிதண்டின் முரட்டொரு.வன். (௩௪௬௨) 

௨௦௬. தெளிவுற்ற பளிங்கு௮ு சில்லிகோடேர் 
1விளிவுற்றுற வேறுற வீழ்வனதா.ம்.
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௮ளிமுற்றிய *சோரிய வாழியிலாம் 
ஒளிழு ற்றிய திங்களை 5யொத்துளவால், 

(இ-எள்.)கெளிவுபொருச் திய பளிங்கனொற்பொருர் திய இல்லியைக் 

கொண்ட தேர் அழிர் துபோகையில் வேருாசவீழ்வனவாடிய ௮ச்ில்லி 

கள்,--பாணங்களினால் நிரம்பத்தோன்றிய இரச்தநீரையடைச்தனவாய், 
கடலில் ஆழ்கின்ற ஒளிசிரம்பிய சக் இரர்களை யொத்துள்ளன; (௪-று.) 
பளிக்குச்சில்லிகள்-சச் இிரர்போன்றிருர்தனவென்ருர். தற்தறிம்போற்ற 
வணி. அளி-பாணம், பி-ம்:--1விளிவுற்றுக, விளியுற்றுற, விளிவிற்றுக. 

வேறுகவீழ்வனவும். 8அளிபெற்றுகு, அளிவற்றுகு, 4சோரியிலாழியி 

லாழ், சோரியின்வாரியினாழ், சோரியினாழியினாறு. 53ஒத்துளதால், () 

௨௦௭. திலை /கோடலில் வென்றி 3யரக்கரைகேர் 
கொலை “கோடலின் மன்குறி கோளுறுமேற் 
சிலைகோடிய தோறு 4ரத்திரள்வன் 
மலைகோடியின் மேலு 5மறிந்திடுமால். 

(இ-ள்.) சல்வழியைச் கொள்ளுதலில்லாத (இதவசையில்)வெற்றி 
பெற்றிருந்த அரச்சளை கேராசக் கொலைகொள்வதில் [கொல்வதில்] 

ஸ்ரீராமன் மனத்திலெண்ணங்கொள்சன்ரானென்பதனால்,(அப்பிரானு 
டைய)ஏலை கோடியபோதெல்லாம் சரத்திரளாகய வலியமலைகள் கோ 

டியின்மேலும் மறிந்திடுவனவாயின; (௪-று.)--நிலை-ஈல்வழி, பி-ம்:-- 

1சொண்டலில். 2அரச்கரும். கோடகமன், கோடி.ஈமன். 4னத் தின. 
மறிர்திறுமால், மறிச்துறுமால். (௩௪௬௪) 

௨௦௮. திண்டார்பின் 1மிசைச்செறி சாலிகையின் 
கண்வாளி கடைச்?செறி கானநுழைந்து 
எண் 3வாயுற மொய்த்தன *வின்னறையுற்று 
உண்வாய்வரி வண்டின மொத்தனவால். 

(இ-ள்.) வலியமார்பின்மீது நெருங்கக்கட்டிய கவசத்தினிடத்து 

அம்புகளின் சடையாகிய செறிந்ததொகுதிநுழைர் அ எண்ணுக் தன்மை 
பொருர்திமொய்த்தவை,--இணனியதேனையுற்று உண்ணுகின்ற வாயை 

- யுடைய வரியமைந்த வண்டுகளின் இனத்தை யொத்தன; (a - @.) 
இது,இராமபிரானத அம்புகள் எதிரிகளின் கவசத்தில் பொத்திய 

வற்றின் வருணனை, கானம்-*இ.ரள்'என்ற பொருளில் வச்தது.பி-ம்:-- 

1மிசைச்செறு, 9சிறைச்சண்ணின், சறைகாண, Sarum, arp. 

$இன்னுறை, இன்னறவு, (௩௪௬௫) 
௨௦௯.--இதுழதல நான்தகவிகள்-௮ரக்கப்படையைக் கோன்று 

தவிக்குமாறு ஸ்ரீராமன் சாரிவந்தமையை வரணனைவகையாந் கூறும். 

பாறாடு களத்தொரு வன்பககின் ் 
கூறாகிய நாலிலொர் கூதிடையே 
1 நாராயின யோசனை ?நாழில்கள்சால் 
*மாறாதுழல் சாரிகை வந். தனஞல், 

ம
ெ
ய
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(இ-ள்.) பருர்துகள் சஞ்சரிச்சன்ற நாறுயோசனைபரப்புள்ள 

போர்ச்சளத்தே தனிவீரனான ஸ்ரீராமன் ட. கலின்கான்்கல்ஒருபகு 
தஇியானகாலத்திலே கொன்றுகுவிசத்தல்தொழிலை மிகவும்மாறாது செய் 

இன்ற சாரிகை வக்தனன்; (௭ - ு.). 

ஸ்ரீராமன் போர்ச்களமுழு தம் சாரிகைவர்தவண்ணம் அரக்க 

ரைச்கொன்றொழிக்குக்தொழிலை ஏழரபைசாழிகை செய்தன னென்ற 
வாறு, பிம்: நூறாக, தோழில்களாம், தநூழில்களம், மாறாத 

தொர். (௩௪௬௬) 

௨௧௦. நின்ராருட 1னின் ௮ கிமிர்ந்தயலே 
சென்ராரெதிர் சென்று *திரிந்திடலால் 
தன்றாதையை யோர்வுறு 3தன்மகனேர் 
*கொன்றானவ னேயிவ னென்றுகொள்வார். 

(இ-ள்.) (இவ்விராமன்)நின்றாருடனே ரின்றும், வேற்றிடத்துப் 
புடைபெயர்ச்து சென்றாெதிரே சென்றும், இரிர்துபொருதுகொல்லு 
தலால், சன்தாதையையோர்சல்பொருச்திய சன்மகனுகச்கு நேரே 
கொன்றானாகிய அக்தஈரசிங்கஞூர்த்தியே யிவனென்று கருதுவார் 

கள்; (எ- று.) , 

எங்குமுளன்சண்ணன்?? என்றபடி. போர்க்களத்தில் எங்குச் 

இரிச் அ சாணப்படுதலால் இவன் திருமாலேயென்று அப்போர்ச்சளத்தி 

லுள்ளோர் கொள்வாராயின ரென்பதாம், ஓர்வுறுமகனென்றது பிரக 

லாதன்ஞானவானாதலால்.இணி,ஈற்றடியில் 'கொன்றானணிவனென்பதெ 

னென்றுகொள்வார்? என்றபாடங்கொண்டு பின்னிரண்டடிகட்கு-தன் 
தாதையின் கருத்தையோர்க்து அதன்படிஈடப்பவனான அவனுடைய 

மகனுக்கு [இச்திரசித்துக்கு] ஒப்பாக இவன் சொன்றானென்பது 

எவ்வாறு? என்று பொருளுரைத்து, அவ்வவர்களுடன் இவ்விராமன் 

இருத்தலால் இர்திரசித்துவைப்போல இவன்கொன்றானென்றல் 
ஏற்குமோ என்றன பெனினுமாம். அன்றி, 'கொன்றானெனவெய்து 

குறைத்தனனால்?? என்றபாடத்தைச்கொண்டு - இவ்வி. ராமனோ, சிறான் 
ருடனேரின்றும் சென்றாருடனேசென்றும் திநிபவனாயுள்ளான்: ஆகவே 
அரச்சச்சேனையை இவன் கொன்றானென்பது தச்சதன்று: தாதைய 

ருடனே இடைவிடாதுகிற்கும் புத்திரனே கொன்றானாகவேண்டு 
மென்று அச்சேனையிலுள்ளவர் கருதும்படி. அம்பினாற்சொன்றா னென் 

௮ பொருள்கூறுவாருமுளர்: இதன்கருது- சாரிகை இிரிவதனால் இரா 

மன் எங்கும்இருர்து அம்புஎய்.து அம்புஎய்து அழிக்கும்போது இவன் 

வேற்றிடத்துச்செல்வதனாலும் அருகிலிருச்.து அம்புலீழ்வதனாலும்இரா 
மன் எய்துகொன்றானென்ற கருத்துகீங்கி ௮ருசேயிருச்கும் மைந்த 
னே அவன்தக்தையைச் கொன்றானென்றகருத்து அச்சேனையிலுள் 

ளார்க்கும் போர்காணுவார்க்கும் தோன்றிற்றென்பது, பி-ம்:-1வ௫.த., 

்ிதைந்திடலால், 8என்மகனேர். 4கொன்றானவனேயவனென்று 

கொளா, கொன்றானிவனேயவனென்று கொள்ீர், (௩௪௬௭௪)
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௨௧௧, இங்கேயுள ஸனிங்குள னிங்குளனென்று 
அங்கே!யுணர் கின்ற வலந்தலைவாய் 
வங்கோப *நெடும்படை வெஞ்சரம்விட்டு 
எங்கேனுங் வழங்குவ 3சோகுவரால், 

(இ-ள்.) (இராமன் வெகுவிசையாகச் சாரிகை வருவதபத்றி எம். 
pes aver ene) இங்கே யுள்ளான், இங்கு உள்ளான், இங்கு உள் 
ளான்?என்று அர்சப்போர்ச்சளத்தில் அறிகின்ற கலச்சமானநிலையிலே 

(அச்சேனையிலுள்ளார்) . கொடுங்கோபத்துடனே கெடியவிற்படையி 

னின்று கொடுஞ்ச.ரத்தை விட்டு (இராமனை இலச்கர்கப்பெறா.து) 

எங்கேனும் எய்து (தாம்) உயிர்செல்லப்பெறுவர்; (௪ - று.) 

சாரிகை இரியும் விரைவினால் எங்குப்பார்த்தாலும் இராமனாகத் 

தோன்றுதலால் இராமன்மீது அம்பெய்யவேண்டுமென்று தொடுத்து 
அவனில்லாச வேறெங்கேயோ வீணில் அம்பெய்து அப்பிரானம்பு 

களால் தம்முயிர் நீங்கப்பெற்றனர் அச்சேனையிலுள்ளா ரென்றவாறு, 
பி - ம்:--1உழல்ன்றவலர்தலையால், உணர்கின்ற வலத்தலைவாய், 
8கெடுஞ்சரவெம்படை ய்குவரால், (௩௪௬௮) 

௨௧௨. ஒருவன்னென வுன்னு1முணர்ச்சியிலார் 

இரவன் “றிது வோர்பக 3லென்பர்களால் 
கரவன்றி திராடர் 5கணக்கிலரால் 

. பரவைமண லிற்பல ரென்பர்களால். =f 

(இ-ள்.) (இராமனம்புகள் இருளை Curly gs தாம் சுவாலித்த 

லால்,அ.ரச்கர்கள்),;இதுஇரவு௮ன்று:,ஒருபசல்'என்பர்கள்:(அன்றியும், 

இராமன்) ஒருவன் (தான் உளன்) என்றுநினைச்கின்ற உணர்ச்சியில்லாத 
அவர்கள்,இதுவஞ்சகம் அன்று: இராமர் சடலின்மணலைப்போல மிகப் 

பலராகக்கணச்கில்லாதவராவர்? என்பார்கள்; (எ-.று,)--பி- ம்:-- 

1உணர்ச்சியிலீர், இதுவோ, 9ய்தினரால், 4கரவன்றி, 5கணக்கலெ 

வாம், சணச்கறவப், ஒருபிரதியில் :இரவன்றதுவோபச்லெய்தினரால்? 

“என்று இரண்டாமடி, (௩௨௪௬௯) 

். ௨௧௩. -ழலபலத்தில் ஒருவரையொருவர் தாமே யடித்துக்கோண்டு. 
மாண்டமை, 

ஒருவன்ஜெரு வன்மலை போ'!லஓுயர்வோன் 
ஒருவன்படை. வெள்ளமொ *ராயிரமே 
ஒருவன்னொரு வன்னுபி ருண்ட.தலால் 
ஒருவன்னுமி*ருண்ப து5முள்ள துவோ. 

(இ-ளஎ்.) (அர்தமூலபலத்தில்) ஒவ்வொருவனும் மலைபோலுயர் 

ந்த தோற்றமுள்ளவன்: (அங்குள்ள) ஒப்பற்ற வலிய படை, ஐராயிரம் 

வெள்ளமாகும்: (அப்படையில், தம்மைத் தாமே இராமனாகமயக்கி), 
ஒருவன் மற்றொருவனுடைய உயிரை யுண்ட ல்லாமல், ஒப்பற்றவீர 

னான ஸ்ரீராமன் (அப்போது அவர்களுடைய) உயிரை உண்டதும் உள் 

ஷ். 

ப



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ட... ௪௮௪ 

எதோ? (௪-.று.)--ஏகா.ரம் - வினாவகையால் எதிர்மறைப்பொருளை 

யுணர்த்தித்று. 
இதனால், இராமனாற் கொலையுண் டவர்களினும் தம்மவரைத்தாமே 

யடி.த்துக்கொன்றவர் பலென்று கூறியவாறு, இங்கனம் அவர்கள் 

செய்த, - இராமன் வெகுவிரைவுடன். சாரிகை இரிகையால் ஐரிடத் 

அள்ளானாசத்தோற்ற, ௮அவனைச்குறியாசச்கொண்டுவிடுத்த அப்படைச் 

கலம் அதற்குள் அவ்விராமன் வேற்றிடதச்துச் சென்றிட தனால், அவ் 
கிருந்த அரச்சன்மேல் தாக்குவதனாலேயாம்: இங்கனம் ஒவ்வொ 
ருத்சர்படையும் இராமன் £ தபடாது தம்மவர்மீது படுதலால், ௮ச் 

சேனையோர் தம்மைச் தாமே மாய்த்துக்கசொள்பவராயினா Orars, 

இச்செய்யுளில், ஒருபொருளுள்ள ₹ஒருவன்? என்றசொல் பன்முறை 
வர்தஜ, சொற்பொருட்பின்வநநிலையாம். இரண்டாமடியில் ஒரு வன் 

படை எனப்பிரியும். பி-ம்:--1உயர்வோர். 3ஆயிரமேல், ஆயிரமும். 

உேண்ணுதலால். *உண்டதும், 5உள்ளதுவே, இச்செய்யுள் சலபிரதி 

களில் *சேர்மேல்??என்ற அடுத்தபாடலுக்குப்பின் உள்ளது. (௩.௪௪௦) 

௨௧௪, ௨௧௫.--அந்த மலபலவாக்கர்க்த இராமன் தோன்றிய தோற்றம், 

தேோர்மேலுளர் மாவொடு செந்தறுகட் 
கார்மேலுளர் மாகடன் மேஓளரிப் 
பார்மேலுள ரும்பர் பரர்துளராற் 
போர்1மேல விராமர் புகுந்திடுவார், 

என்னும்படி யெங்கணு மெங்கணுமாய்த் 
அன்னுஞ்சுழ லுந்திரி யுஞ்சடரும் 
பின்னும்3மரு கும்முட லும்பிரியான் 

மன்னன்மகன் வீரர் மயங்கெனரால். 

இரண்டுசவிகள் ஒருதொடர்: ஒருங்கே பொருளுரைக்கப்படும், 

(இ-ள்.) (௨௧௪) (போரை மேற்சொண்டவராய்ப் புகுர்து 

அழிப்பவராகய இராமர்,---தேர்மீ துள்ளார்: 'கு.௫ிசையுடனே, pes’ 

பனபோல்தோன்றுஇன்ற செச்கிறச்சண்களைக்சொண்ட. யானையின் 
மீது உள்ளார்: பெரிய கடல்மீது!உளர்: இர்தப்பூமியின்மீது உளார்: 

வானிற் பாரசர்துள்ளார்! என்று இசைக்கும்படி, ச௪ரத௫௪ச்கரவர்த்தி 

திருமகன் எவ்விடத்திலும் எவ்விடச்திலும் பொருக்இ, பின்புறமும் 

அருகிலும் உடலிலும் பிரியாதவனாகி, கெருங்குவான்: சுழல்வான்: 

இரிவான்: சுடர்வான்: (அதுசண்டு) அரச்கவீரர் மயங்குவா சாயினர்; 

(௪-று.)--பி-ம்:--1மேவியகவீரர், மேலயர்வீசர், மேலுமிராமர். 8இிரியுஞ் 

சுழலுக்தொடரும், திரியுஞ் சடருஞ்சுழலும், திரியு்தொடருஞ்சுழலும், 
8அருகும்மெதிரும்,**ஒருவன்?? (௨௧௩) என்தபாடலையும் அ.ரக்கர்கூற்றா 

சச்கொண்டு மூன்றுபாடலையும் ஒருகொடராக்கி யுரைப்பினுமாம், (0)



௪.௮௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வேறு. 
௨௧௬.--ஸ்ரீராமனது கோதண்டத்திலுள்ள மணி கணகணேன்று 

ஒலிக்க, சதுரங்கசேனைபடூதல் ழதலியன நீகழ்தல. . 

படுமத 1கரிபரி சிந்தின பனி3வைரை யிரத மவிந்தன, $3விடு 
இசை செவிடு 4பிளந்தன விரிகட ₹லளற தெழுக்தன, 6அடுபுலி 
7யவுணர்த மங்கைய ரலர்விழி 9யருவிகள் சிந்தின, கடுமணி 
நெடிய வெனுஞ்சிலை கண10கண கணக ணெனுந்தொரறும். 

(இ-ள்.) (ஸ்ரீராமனுடைய) நெடியசெனப்படும் வில்லிலுள்ள 
கொடியஓசையையுடைய மணி கணகணகண வென்று ஓலிக்குர் 

தோறும், மதம்படு கரியும் பரியும் இர்ின; இமயமலைபோன்ற 

இரதம் அழிர்தன; ப.ரச்த இசை செவிபெட்டுப் பிளர்தன: பரச்த 
கடல் சேறுபட்டெழுந்தன; கொல்லுகன்ற புலிபோன்ற அரக்க 

ருடைய மங்கையரின் பரந்தவிழியினின்று ௮அவலக்சண்ணீரருவிகள் 

சிந்தின; (௪-று.) ௮ளறது௮௮ - பகுதிப்பொருள்விகுதி. பி- ம்:-- 

1சரிகள்-2வரையல இரிக்கன, 3விபெடை திசை, 4ப. ந்தன. 5அளறெழுச் 
தன. 6விடு, *அவுணர்மங்கையர். அருவி. 9கெடியவெஞ்சிலை, சலையின 
சைந்தன, நெடியவன்வெஞ்சிலை. 10கடிகையொரரைசெழுகம்பலை,கண 
வெனுச்தொறும். இதன்பின் சிலபிரஇகளில் :ஆனையாயிரம்?? (௨௨௮) 

என்ற பாடல் உள்ளது. (௩௨௫௪௩) 
(வேறு, 

௨௧௭.--இமாமபிரானது விசை. 

ஊனே 1படைக்கை வீர ரெதிரெதி 3ரருவச் தோறுங் 

கூனேறு Rous தானும் குதிக்கன்ற கடுப்பின் கொட்பால் 
வானேறி னார்க டேரு மலைகின்ற வயவர் தேருக் 
தானேறி “வர்க தேரே யாக்கினான் றனியே றன்னான், 

(இ-ள்.) ஒப்பற்ற காளைபோன்றவனான ஸ்ரீராமன், -ஊன்படிந்த 
, படைக்கலமேச்திய கையையுடையவீரரின் ஏதிரெதிராக அ௮வரவருரு 

வர்தோறும் வளைவுமிக்க இலையுக் தானுமாகக் குஇக்கின்ற வேகத் 
இஇன்தன்மையால் ,--இறக்தவரின்தேரும் பொருஇன்றவீரரின்தேரும் 

‘gC Sass தேர்போலச் தோன்றுமாறு செய்தான்; (௪- று.) 

விசையின்மிகு இயால்,--வீ.ரரில்லாததேரிலும் பொருகன்றவர்தே 
ரிலும் தான் உளன்போலத் தோன்றலாயினன் ஸ்ரீ ராமனென் றவாறு, 
இவ்விராமன் கால்வைத்துவர்தது தரையிடமே யாகலாலும், அந்தத் 
தரை இரிபுரதகனகாலத்திற் வெபிரானுக்குக் தேர்த்தட்டா யமைச் 

ததனாலும், தானேறிவந்த தேரேயாக்கஇனான் என்பதற்கு-சரைமட்ட 
மாச்சனொ னென்று பொருள் கூறுவாரு முளர், பி-ம்:.1பட, ஊருக் 
தோறும், உறுக்குர்சோறும், நின்ற, (௩௪௪௪) 

௨௧௮.--இராமபிரானது கைவிசையின் வருணனை. 

காயிருஞ் சிலையொன் றேனுங் கணைப்புட்1டிலொன்றதேனும் 
2தாயெழு பகழி மாரி மழைத்தளித் தொகையின்மேல



காண்டம் ௩௦.---மூலபலவதைப்படலம் ௪௮௯ 

ஆயிரங் கைகள் செய்த செப்தன வமலன் செங்கை 
அயிரங் 4மையுங் கூடி யிரண்டுகை 5யாய வாறே, 

(இ-எ்.) (பசைவரைச்) காயவல்ல பெரிய சிலை ஒன்றுதா னென் 

ராலும், அம்புப்புட்டில் ஒன்றுதா னென்றாலும் (அப்பிரானால்) தூவப் 

பட்டுஎழுகன்ற அம்புமழை மழைக் அளிசளின்தொகையைக்காட்டிலும் 

மிச்சன: (அப்போது) குற்றமற்ற இராமனுடைய செங்கை, ஆயிரங்கை 

கள்செய்த செயலைச் செய்தன: ஆயிரங்கை யொன்றுகூடி இரண்டுகை 

யானவாறு என்னஅதிசயம்!! (எ - று.) 

இதுவும் அடுத்தசெய்யுளும் - கவிக்கூற்று, சேனையிலுள்ளோ 

நின்கூற்று இவை யெனச் கொள்ளினுமாம். ஆயிரங் கைகள்கொண்டு 

அம்புவிடுதல்சொழிலைச்செய்தால் எவ்வளவு செய்யலாமோ, அவ்வளவு 

படத் தன்இரண்டுகைகளாலும் இராமன் அம்புகளை விடுத்தா னென்ற 

வாறு, இங்கு ஆயிர மென்றது - மிகப்பல என்னும் பொருளது, பி-ம்: 

_.1”ன்றுமேனும், இரண்டுமேனும், ஆண்டுமேனும், காண்டுமேலும், 

3அயவெம். 3தொகைக்குமேலாம். 4கைகள்கூடி, சையுங்கூட்டி. 5ஆய 

வன்றே,ஆன தன்றே. (௩௪௭௫) 

௨௧௯.--இராமனை அவன்சேயலாற் பலழகத்தவனேனல். 

பொய்யொரு 1முகத்த னாகி மனிதனம் புணர்ப்பி தன்றால் 
மெய்யுற 3வுணர்ர்தோம் வெள்ள மாயிர மிடைந்த 4சேனை 

செய்யுற 6விசய மெல்லா மொருமுகர் தெரிவ தண்டே 
ஐயிரு நூறு மல்ல வனந்தமா முகங்க எம்மா, 

(இ-ள்.) ஒருமுகத்தையுடையனாக மணிதனாயிருக்கன்ற இந்தச் 
தோற்றம், (மெய் அன்று:) பொய்யேயாகும்: (இவ்விஷயத்தை), 

மெய்யாக வுணர்ச்தோம்: ஆயிரம்வெள்ளம் சணச்கோடு நெருங்கிய 
சேனை செய்த போர்ச்செயலையெல்லாம் ஒருமுகம் அறிவதென்பது 

உண்டோ? (இவனதுமுகம்) ஆயிரம்முகமேயும் அன்று: முகங்கள், அள 

வற்றனவாகும்; (௪ - று.) 

ஆயிரவெள்ளஞ் சேனையையும் இராமன் ஒருவனே யுணர்ந்து ' 
அழிப்பதால், இவன் ஒருமுகத்தையுடையவன்போலக் தோன்றினும் 

இத்தோற்றம் பொய்த்தோற்றமேயன்றி உண்மைத்தோற்றமல்ல: இவ 
னுக்கு ஆயிரத்தினும் மேம்பட்ட மிகப்பெரியமுகங்கள் சண்ணுக் 

குப்புலனாகாது இருக்கவேண்டுமென்றவாறு, பி-ம்:--1மனித்தனாக, 

என்றல், என்ன, என்றால். 3உணர்க்த. 4லீரர். 5செய்வுறு, செய்யுறும். 

அ6வினையமெல்லாம். 7கையிருநூறுகோடி, (௩௪௪௭௬) 

௨௨௦.--சிவபிரான் ழதலியோர்க்தம் இராமனேய்த வம்புகள் 

அளவிடழடியாமற் போனமை, 

கண்ணுதற் 1பரமன் ரூனு நான்முகக் கடவு டானும் 
*எண்ணுதுந் தொடர வெய்த கோலென வெண்ண ஒஓுற்மார் 
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பண்ணையால் 4வகுக்க மாட்டார் தனித்தனிப் பார்க்க 5லுற்ருர் 
ஒண்ணுமோ கணிக்க *$வென்பா ௬வகையி "னுயர்ந்த தோளார், 

(இ-ள்.) சண்ணைநுதலிலேயுடைய ப.ரமனான உருத் திரமூர்த் இ 
யும் சான்முகக்கடவுளும் : தொடர்ச்சிபொருக்த (ஸ்ரீராமன்)எய்த 
அம்பை எண்ணுவோமென்றுசொல்லி தனித்தனிப் பார்ச்கலுற்று எண் 
ணத்தொடங்கினார்களாய், பெரும் திரளாயிருத்தலால் எண்ணமாட்டா 
தவராடு மஇஒழ்ச்சியினாற்பூரித்த தோள்களையுடையவராய் *(இச்.தஅம்பு 
களை) எண்ணுதற்கு முடியுமோ!? என்பா.ராயினர்; (௪ - று.)--பி-ம்:-- 
1ஷூர்த்திதானும்,மாயன்றானும். எண்ணுறும்.3எய்வகொல்லெனும்.4வகு 
ப்ப,பகுக்க.5ஆற்றார். என்றார். "உணர்க துகோளார், நிமிர்ந்த தோளார். 
இது சலபிரதியில், *குடைக்கெலாம்'? (௨௨௨) என்ற பாடலின்பின் 
உள்ளது, (௩௪௪௪) 

௨௨௧.--இந்திராதிதேவர்கள், அளவிடழடியாத ௮ம்புகளை 

ஸ்ரீராமன் எம்தமைபற்றி யதிசயித்தல், 

வெள்ளமீ ரைந்து 1 நாறே விடுகணை யவற்தின் 3மெய்யே 
8உள்ளவா அளவா மென்ரோ ௬ைகணக் குரைத்து மேனுங் 
கொள்ளையோ 5ருருவை நாறு 6கொண்டன பலவாற்கொற்ற 

வள்ளலே 7வழங்கி னானோ வென்றனர் மற்றை வானோர். 

(இ-ள்.) (பொரவக்த அரக்கர்சேனைச்தொகுதியோ), ஆயிரம் 

வெள்ளமாகும்: அக்தச்சேனைகளின்மீது (சொல்லுமாறு) விடுத்த கணை 
சேனையுள்ளவளவினவாக உள்ளவாமென்று பேச்சுக்காக ஒருசணக்குக் 
கூறுவோ மென்றாலும்மெய்யாகுமோ?[ சரியாகுமோ?] (அகா: ஏனெ 

னின்), கொள்ளைகொள்கின்ற ஒவ்வோருருவையும் நூறு தண்டாசச் 
செய்தவைபலஅம்புகளாகுமாதலால்: (ஆகவே, இவ்வாறான பெருக்திர 

ளான அம்புகளையும்). வெற்றிபொருச்திய உதாரகுணமுடையவனான 
ஸ்ரீராமனே விடுத்தானோ! என்ற் (வியக்.து) மற்றைவானவர்கள் கூறி 
ஞர்கள்; (எ -று.) €ழ்ச்சிவபெருமானும் பிரமனும் கூறியவற்றைச் 

சொல்லியதனால் இங்கு *$மற்றைவானோர்' என்றது, பி-ம்:--1தா 

Cpe, மென்மை, மெய்ம்மை, 8உள்ளவாறுளதாமென்றோ meré 

கணக்கு,உள்ள...உரைக்கணக்கு, உள்ளவாறுள்ளமென்ராருரைச்குரை 
க்கு. 4*உணர்துமேனும், உணர்ச்துமேலும். உருவ, 6கொண்டனன்கொ 

ண்டாலன்ன. 7வழங்கனொனே. (௩௪௭௪௮) 

௨௨௨.--ழனிவர், ஸ்ரீராமபாணங்கள் அளவிடந்தழடியாஎனல். 

குடைக்கெலாங் கொடி.கட் கெல்லாம் "கொண்டன குவிச்த 
கொற்றப், படைக்கெலாம் பகழிக் கெல்லாம் யோனைதேர் பரி 

வெள்ளக், கடைச்செலார் துரந்த வாளிக் 3கணி4ததற் 4களவை, 
காட்டி; ௮டைக்கலா மதிஞர் யாரேயென்றனர் முனிவ ₹ரப்பால். 

(இ-ள்.) அப்பால் முனிவர்கள், குடைகளும் கொடிகளும் 

(போர்க்களத்தை)வியாபித்துக்கொண்டனவாூத் திரண்டுள்ள வெற்றி 
பெற்ற படைக்கலங்களும் (அரச்கர்விடுத்த) அம்புகளும் யானை தேர் 
பரிமாஎன்ற வெள்ளவெல்லையுள்ளனவும் ஆூெவற்றுச்செல்லாம் (அழி
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த்ர்ண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௯௧ 

வண்டாக ஸ்ரீராமன்) துரக்த அம்புகளை எண்ணி யதற்கு தரளவைச்கா 

ட்டி அறுதியிடுதற்குத்தச்க அறிஞர் யாவர்தாம்? என்றனர்; (௪ - ௮.) 

யோனைதேர் பரிமாவாதிக் கடைச்செலாம் என்றபாடத்துக்கு - 

யானைதேர்பரிமாமுதலாக (பதாதி)இததியாக உள்ள சேனைசட்செல் 

லாம்என்று பொருளுரைகச்க. பிம்: .1சகொண்டெனச்,சொண்டனர். 

சேணித்ததிற்கு, 4அளலைகாட்டி, அளவைகச்காட்டி. 5அடைச்செலா 
மறிஞர், இடைச்கலாமுணிவர்.8இப்பால். 3கணிதத்திற்குஎன்றும்படிக்க 
லாம். இங்கேஒருபிர தியில் 

இட்ட தோர்பெய ரினீசை யாயிரம் 
பட்டபோ தோடுமோர் படுகு றைத்தலை 
கட்டா ராயிரங் கவந்த மாடிடத் 
தொட்டனன் சலையணி மணித ணுக்கென, 

மாத்திரை மணிதொித்திடப் 
போர்த்தொழி லரக்காமேல் பொருத பூசலில் 
ஏத்திடை யிடைவிடா கேழு நாழிகை 
சீர்த்திறன் சலைமணி சணி௫ ணென்ற3த. 

என்று இரண்டுபாடல்கள் காணப்படுகின்றன. அந்தப்பிரதியில் 
. “ஆனையாயிரம்?? (௨௨௮) என்ற பாடல் காணப்படவில்லை. (௩௨௪௪௯) 

een Fehr துண்டிக்கப்பட்ட கை கால் கழத்து ழதலியன.. 

கிடந்தவற்றின் வநணனை. 

1கண்டத்துங் கழுத்து மீதாய்க் கபாலத்துங் கடக்க லுற்ற 

சண்டப்போ ரரக்கர் தம்மைத் “தொடர்ந்துகொன் றமைந்த 

பிண்டத்திற்*கருவார் தன்பே ருருக்களைப்5பிரமன் றக்க[ தன்மை 
அண்டத்தை நிறையப் பெய்து குலுக்கிய தனைய தான. ் 

(இ - ள்.) கொடும்போர்செய்கன்ற ௮. ரச்கரைத் தொடர்ந்து 

(அவர்களுடைய) கண்டத்திலும் கழுத்துக்குமீதாக மண்டையோட்டி 
அம் கடக்துசென்ற அம்புகள் கொன்றமைக்த தன்மை,--கருப்பிண் 
டத்துப்பொருர்தியதன்னுடைய மிச்ச உருச்சளையும்பிரமன்படைத்த 

அண்டத் தில்கிறைய இட்டுச்குலுக்கிெய தன்மையையொத்தன; (௭-து.) 

இசாமச.ரங்களால் அறுபட்டுச் கைவேறு சால்வேறு கழுத்துவேரு 

கத்துண்டிக்கப்பட்டு அச்சேனைஏடக். தன்மை, பிரமன் தான்படைச்ச 
வேண்டிய பிராணிகள் கருவாயிருக்ச, அச்கருச்களை அண்டத்துச் 

4 குள் இட்டுவைத்தாற்போலிருக்ததென்றவாறு: தன்மைத்தந்தறிப்பே 
ற்றவணி. பி: - ம்:-1சண்டத் இற் £முமேலும், கண்டத்துக்கண்மீதுற்ற, 
ஈண்டத்்துங்கழுமீதற், உற்றான். தொடர்ந்து கோட்புணருந்தன்மை, 

தொடர்ச்துகோல்புணருக் தன்மை. க்கருவதான. மற்றக். த,6குலுக்செத 
எ யனனனான்,குலுவ்கெதனைமனானான். “பிண்டத்துச்கருவராகும் பேரு 
ருக்கனையவக்த? என்று ஒருபிரதியில்மூன்றாமடி காண்கின்றது, ()
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௨௨௪.--பத்துக்கோடி ௮சக்கவீர ரிறந்துபட, மற்றையோர் 

தேய்விகப்படைகளைமப் பிரயோகிக்கக்கரதி ஸ்ரீராமனை நேநங்ததல. 

கோடியை யிரண்டு கொக்க படைக்கல ?மள்ளர் கூவி 
3ஓடியோர் *பக்க மாக வுயிரிழக் 5துலத்த லோடும் 
6வீடிகின் றழிவ தென்னே விண்ணவர் படைகள் வீசி 
மூடுது மிவனை *யென்தி யாவரு 8மூண்டு மொய்த்தார். 

(இ-எ்.) பத்துக்கோடியென்னுச் தொகுதியினரான படைக்கல 

மேச்திய ௮ரக்கலீரர் கதறிக்கொண்டு ஒருபக்கமாக ஐடி உயிரையிழக்து 

அழிக்தவளவிலே,--((சாம் சாதாரணப்படைக்சலங்களை)வீச உயிர் 
கொல்லப்பட்டு சன்று அழிவது எதற்காக? தேவர்களின் ௮ஸ் இரங்களை 
விடுத்து இவனை மறைப்போம்? என்றுகருதி யாவரும் அங்கன்செய்ய 

ஒருப்பட்டு கெருங்கஇனார்கள்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1கோடியே, 2மன்னர் 
கூடி, மள்ளர்கூடி, Sapp. 4பாகம்; 5உலர்தலோடும், உழைத்தலோ 

Ow. Sin Wer mw. *என்னா. 8apO@, ‘ (௩௪௮௧) 

௨௨௫.-- வாக்கர் தேவாஸ்திரங்களை விட, ஸ்ரீராமன் ௮வைகளை 

௮ந்தந்தத்தேவாஸ்தீரங்களா லேயே தடூத்தல், 

லிண்டு1வின் படையே யாதி ?மேவயன் படையி முகக் 
கொண்டொருங் குடனே விட்டார் குலுங்கிய தமசர் கூட்டம் 
௮ண்டமும் கீழ மேலா வாகிய 4*ததனை யண்ணல் 
கண்டொரு முலுவல் காட்டி யவற்றினை யவற்றாற் காத்தான், 

(இ-ள்.) திருமாலின்படைச்கலம்முதல் (பெருமை) பொருக்திய 

பிசமன்படை. ஈறாகஉள்ளவற்றை (அரக்கர்) கைக்கொண்டு உடனே 

ஒருசே.ரவிட்டார்கள்; (அகண்ட) தேவர்களின்கூட்டம் நடுகடுங் 
இற்று; அண்டமும் £€ழ்மேலாக மாறியது; அவ்வாறு நேர்க் தமையைப் 

பெருமையிற்சிறக்தவனாகிய ஸ்ரீராமன் கண்டு ஒருபுன்ரிப்புச்செய்து 
அந்தத்தேவாஸ்திரங்களை அத்தேவாஸ்திரங்களாலேயே தடுத்திட் 
டான்; (௪- று.) 

வைஷ்ணவாஸ்திரத்தை வைஷ்ணவாஸ் திரத்தினாலும், பிரமாஸ் 
தஇிரத்தைப் பிரமாஸ்இிரத் இதனாலும், ஐர்த.ராஸ் ரத்தை ஐச்த. ராஸ் இரத் 

இனாலும் என இவ்வாருக எய்து தடுத்கிட்டான் ஸ்ரீராமனென்றவாறு. 

விண்டுவின்படை - வைஷ்ணவாஸ்்திரம். பி-ம்:--1வன், 8வெயிலவன், 
வெய்யவன். 8£ழமேலாய்த்தாக்கயத, ழமேலதாகய2, €மும்மேலு 

மாகியது, 4அனைய. (௩௪௮௨) 

௨௨௬.--இராமன் அரக்கர்தலைகளை ௮ம்புகளாற்கொய்து விழ்த்தல், 

தானவை தொடுத்த போது தடுப்பரி துலகர் தானே 
பூசனி வடவைத் தீயிற் புக்கெனப் 1பொரிந்து போமென்று 
ஆனது தெரிக்த *வள்ள லளப்பருங் கோடி யம்பால் 
ஏனையர் தலைக ளெல்லா மிடியுண்ட பலையி னிட்டான்,



காண்டம் ௩௦.--மூலபல்வதைப்படலம் ௪௯௩ 

(இ-ள்.) தான் அவ்வாறான தெய்விகாஸ்திரங்களைத் தொடுத் 
தால் ; அப்போது (பிறரால் ௮வை) தடுத்தல் அறியதாகும்: (மேலும்), 

._ மலரானது வடவைத்தீயில் சன்கு புகுச்தாற்போல,இவ்வுலகம் கானே 

பொரிர்துபோய்விடும்?என்று பொருக்திய அச்தவிஷயத்தைஆர்ரய்ந்தறி 
ச் சஉதாரகுணமுள்ள ஸ்ரீராமன், -- (அவ்வரச்களைக் கொல்லுமாறு 
தெய்வாஸ் இரங்களைவிடுக்காமல்),அளத்தற்கரியனவானகோடிக்கணக் 

சான அம்புகளாலேயே மாற்றாராயெ அரச்சரின் தலைகளை யெல்லாம் 

இடிவீழ்க்த மலைபோலத் தோன்றும்படி வீழ்த் தனான்; (எ - று.)--உல 
சம்பொரிச்து போமேயென்று கருணைகொண்டு தெய்வாஸ் தரத்தை 

விடாதிருந்தமையால், ஸ்ரீராமனை *வள்எல்? என்ருர். பிம்:--1போன 

தாமென்று, பொரிர்துமென்றால், ஆனவை, தானவை, $8மறத்த. 

$அண்ணல். (௩௨௪௮௩) 

௨௨௭,--வரக்கவேள்ளம் அவியப் பூமிதேவி பாரம்நீங்ததல். 

ஆயிர வெள்ளத் தோரு மடுகளத் தவிந்து வீழ்ந்தார் 

மாயிரு ஞாலத் தாடன் வன்பொறைப் பார நீங்கி 

மீயுயர்ர் 1தெழுந்தா என்றே வீங்கொலி வேலை நின்றும் 

போயொருகங் கண்டத் தோடும் கோடியோ சனைகள் பொங்கி, 

(இ-ள்.) ஆயிரவெள்ளக்தொகையுள்ள அரச்கப்படையைச்சேர்ச் 

- தோர்யாவரும், போர்க்களத்திலே உயிரொழிக்து வீழ்ந்தார்கள்; 

ச
ய
 

மிகப்பெரியபூமிச்குஉரியதேவி தனது வலிய பாரமாயிருக்தசுமைநீங்கெ 
தனால், பேசொலியையுடைய கடலினின்றும் ஒருசேர வெளிப்பட்டுத் 
தன்னண்டத்தோடும் கோடியோசனை சரம் ளெர்ர்துபோய் மேலெ 

முந்து ஒங்கனொள்; (எ-று.)--அன்றே - தேத்றம், 
பா.ரத்தாற் பெருங்கடலுக்குள் அழுக்திக்கிடந்த பூமிதேவி உலச 

வுருண்டையோடு கோடியோசனை மேலெழுக்து கிளர்க்து தங்கனொளெ 
ன்க. பி-ம்:---1எழுக்தானன்றே, எழுச்ததன்றே.போயொருகண்டத் 
தோடும், (௩௪௮௪) 

வேறு. 

௨௨௮.-கவிக்கூற்று: மிகப்பலவாக்கர்மடிந்தமையை நிநபித்தல், 

ஆனை யாயிரர் தேர்பதி னாயிர 'மடர்பரி யொருகோடி [ரங் 
சேனை காவல ராயிரம் பேர்டடி.ற் ?செழுமணிக் கவந்தமொன் 
கான மாயிர மாயிர கோடிக்குக் கவின்மணி கணிலென்னும் 
4$ஏன வம்மணி யேழரை 5நாழிகை யாடிய தினிதன்றே, 

(இ-ள்.) யானைகள் ஆயிரமும் தேர்பதினாயிரமும் அடர்க்குச் 
தன்மையுள்ள குதிரைகள் ஒருகோடியும் சேனைகாவலர் ஆயிரவரும் 

இறக்தால், வளப்பமுள்ள அழகிய சவக்தம்ஓன்று (போர்க்களத்திலே 

எழுக்து) ஆடும்: சாடுபோன்ற [பெருச்திரளான] ஆயிரமாயிரகோடிச் 

கவச்தம் எழுக்தாடுதற்கு (ஸ்ரீராமனது கோதண்டத்்திற்கட்டியுள்ள 

அழகயமணி (ஒருமுறை) கணீரென்று ஒலிக்கும்:மறத்றை அம்மணி (இச்



௪௬௪ ... தம்பராமாயணம் யுத்த 

தப்போரிலோ) இனிதாகஏழரைகாழிகை யாடியது;(௪-அ )--அன் றே- 

தேற்றம். 
இப் பாரில் இறக்தவர் மிகப்பலரென்பது, இவ்வாறு விளக்கப் 

பட்டது:இச்செய்யுளிற்கூறியவிஷயத்தைப் பிள்ளைப்பெருமாளையக்கார் 

:பேரொத்தவாயிரம்பேர்மடிக்தாற் பிறக்குக்கவச்த, கேரொத்தவாடு 

மதாயிரமாடினெடுஞ்சிலையி, னேரொத்தடிண்டுணிசற்றோலிடுமதொர் 

யாமநின்று, சாசொத்தமேனியரங்கர்தம்போரிற்கறங்கெயதே?? என்று 

கூறியுள்ளமை காண்க, இச்செய்யுளையடியொற்றி, **அனேசமாயிரம் 

பேர்படச்கவந்தமொன்றாடுமக்கவந்தங்க, எனேகமாயிர மாடவெஞ் 

சலைமணியசைக்தொரு குரலார்க்கு, மனேக சாழிகையருச்சுனன் 

இலைமணியார்த்த தச்களம்பட்ட, வனேகமாயிரம்விருதரை யளவ ் 

றிச்தார்கொலோ வுரைக்ூழ்பார்??? என்று வில்லிபாரசத்;திற்- கூறிய 

மையும் கருதத்தக்கது, பி-ம்:-.3அடற்பரி. கேவந்தமொன்றெழுர் 

தாடும். கோனமாயிரங்கவந்தநின்றாடல்விற் கட்டிய மணியொருதி 

னென்னும், கானமாயிரங்கவந்த நின்றாடிடிற்கட்டியயடைமணிகணி 

னெனும். 4ஏனையிம்மணி, ஏனையம்மணி, 5இடைவிடாதாடினவிலங் 

கை, இடைவிடா தாடின திலல்கை. இடைவிடாதாடியவன்றே.சேனை 

காவலத்தாயிரத்தாயிரஞ்சிதைக் இடிற்கவக்த மொன்றாடும்? என்று இர 

ண்டாமடி சிலபிரதியிற்காணப்படுகின்ற து. (௩௪௮௫) 

வேறு, 

௨௨௯.--தேவர்ழதலியோர் துயர்நீங்கதல. 

1நினைந்தன முடித்தே மென்னா வானவர் துயர நீத்தார் 

$புனைந்தனன் வாகை *யென்னா விந்திர னுவகை பூத்தான் 

3வனைந்தன வல்லா வேதம் 9வரம்புபெற் அ௮யர்க்த "மாதோ 
அனந்தனுக் தலைக ளேர்இ யயர்வுயிர்த் 5தவலர் தீர்ந்தான். 

(இ-ள்.) தேவர்கள் நினைத்தவை முடியப்பெற்றோமென்று துன் 

பம் நீங்்இனார்கள்; (ஸ்ரீராமன்) வெற்றிமாலை சூடினா னென்று, இச்தி 

ரன் மடழ்ச்சிதோன்றப்பெற்றான்; (ஒருவராற்) செய்யப்படா தனவான 

வேதம் கிலையைப்பெற்றுமேம்பட்டன;(பூமியின்£ழ்நின்று தாங்குகின்ற) 

ஆதிசேஷனும் (தலைப்பொறைகுறைந்ததனால்) தலையெடுத்து மூச்சு 

விடப்பெற்று வருத்தம்நீக்கினான்; (௭ - று.)---பி - ம்:-...1சினேச்தது 
முடித்தோம். 5தீர்க்தார். 8புனைர்சனென். என்பான், 5வனைந்தனரெல் 

லாம், வனைக்தனவல்ல. 6வாழ்வு, 7மாக்தர். 8அல்லல், (௩௨௪௮௬) 

௨௩௦.--தேவர்ழதலியோர் ஸ்ரீராமனை வாழ்த்துதல். 

தாய்படைத் துடைய செல்வ 'மீகெனத் தம்பிக் ர். ஐ,வேய் 
படைத் ?2துடைய கானம் விண்ணவர் தவத்தின் மேவி, தோய் 
படைத் தொழிலால் யார்க்குக் அயர்*துடைத் தானை கோக்கு, 

?வாய்படைத் துடைடா ரெல்லாம் வாழ்த்தினர் வணக்கஞ் செய் 

தார.



காண்டம் ௩௩0.--மூலபலவதைப்படலம் ௫௬௫ 

(இ-ள்.) சாய் (8) படைத்த செல்வத்தை ஈவாயாக? என்று 
சொல்ல, (தன்) தம்பிக்கு (அவ்வரசச்செல்வத்தை)ச்கொடுத்திட்டு, 

.மூங்கில்பொருக்திய காட்டில் தேவர்கள்செய்த தவத்தினற்பொருக்கதி, 

மேற்சொண்ட் படைச்சலத்தொழிலால் யாவர்க்கும் துன்பத்தைப் 

போச்கெயவனான ஸ்ரீராமனைப்பார்த்து,வாயைப்படைத்தவர் யாவரும் 

வாழ்த்தினவராய் வணங்கலானார்கள்; (௪- று,)--பி-ம்:-1ஈ தன: 
அனைய, தொழிலோர், 4கெடுத்தானை, 5வாய்படைச்சார்சளெல்லாம், 

வாய்படைத்துடையாரக்தோ. (௩௪௮௪) 

௨௩௧. -தேவர்கள்வாழ்த்தப் போர்க்களத்திலநிற்தம் 
ஸ்ரீராமபிரானது தோற்றம், 

1தீமொய்த் த வனைய செங்க 9ணரக்கசை முழுதஞ் இந்திப் 

பூமொய்த்த கரத்த ரா விண்ணவர் போற்ற கின்றான் 

பேய்'மொய்த்து ஈ.ரிக ளீண்டிப் பெரும்5பிணம் பிறங்கித் தோன் 

ஈமத்துட் 6டமிய னின்ற கறை"மிடற் றிறைவ னொத்தான். [றும் 

(இ-ள்.) தீமொய்க்தாற்போன்ற செந்நிறம்படைச்த கண்களை 
புடைய அரச்கர்யாவரையும் (போர்ச்களத்தில்) : வீழ்த்தியகனால், 

பூகெருங்கயகைகளையுடையவராய்த் தேவர்கள்யாவராலும் துஇச்சசின் 
தவனான ஸ்ரீராமன்,பேய்மொய்த்து ஈரிகள்கெருங்கி மிச்சபிணங்கள் 
விளங்கிக்தோன்றுவசான மயானத்துள்ளே தனிப்பட்டவனாய் கின்ற 

(5ஞ்சுச்) கறையைச்சண்டத்திற்கொண்டுள்ள சவபிரானையொத்தான்; 

(௪ - ௮.)--பி-ம்,---1தீயெறித்தனைய. 2இராச்சதர்தம்மைச், 8ஆ இ. 

*மொய்த்த, 5பிணக்களத்தில், 6சணனியே. 7மிடந்றவனை,மிடற்றிறையும். 

௨௩௨.--இதுவும் வது. 

1அண்டமாக் களமும் விந்த 9வரக்கரே வுயிரு மாகச் 

கொண்டதோ ருருவர் தன்னா லிறுதிராள் wig “கூட 

மண்டுநாண் மறித்துங் காட்ட. மன்னுயி ரனைத்தும் வாரி 

உண்டவன் ரானே யான $தன்னொரு மூர்த்தி யொத்தான், 

(இ-ள்.) பெரிய போர்ச்களம் அண்டமும், வீர்த அரச்கரே (அவ் 
வண்டத்துள்ள) உயிர்களுமாக,(௮ங்கு ஸ்ரீராமன் தான், சொண்டதான 
ஒருருவத் தினால் யுகாந்தசாலம் வந்துகூட, ஸ்ருஷ்டிசாலத்தில் மீண் 
டும் எல்லாவற்றையும் படைத்தற்கு கிலைபெற்றபிராணிகளையெல்லாம் 

வாரிபுண்டவன் தானேயான தன்னொருமூர்த்தியை யொச்தான். 

அரச்சரையெல்லாம் மடியச்செய்து தான் அங்குத் தனிச் துநின்ற 

ஸ்ரீராமன் யுசார்தசாலத்து(எல்லாவுயிர்களையும்)வாயுட்கொண்டுநிற்கும் 

திருமாலை யொத்தா னென்க. பி-ம்:--1அண்டமீதளவுஞ்சேர்க்க, ௮ண் 
டமதளவவீகர்த, 3அ.ரச்சரெவ். 8மாளக், *கூடி. 53மண்சென்மறிக்தும், 
மண்கொண்மறித்துச், கொண்ட, *உண்டதான். 8உருத்திர. (௩௪௮௯)



௪௯௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௨௩௩.- தேவர்கள் மலாலு* சந்தனத்தாலு% உபசரிக்க, 
ஸ்ரீராமன் இலட்சுமணனுள்ளவிடல் நோக்கிச்செஃலல் 

ஆகுலர் 1 துறந்த தேவ ரள்ளினர் சொரிச்த வெள்ளச் 
சேகறு மலருஞ் சாக்துஞ் செருத்தொழில் வருத்தக் தீர்க்க 
3மாகொலை செய்த வள்ளல் வாளமர்க் களத்தைக் கைவிட்டு 

ஏகின னிளவ லோடு மிராவண னேற்ற *கைம்மேல், 

(இ-ள்.) துன்பம்$ங்கிய தேவர், அள்ளிச்சொரிர்த பெருந்தொகை 

யான குற்றமற்ற மலர்களும் சச்தனமும் போர்த்தொழிலால் விளைந்த 

வருத்தத்தைத் தீர்ச்சு, (அ ரக்கரைப்) பெருங்கொலைசெய்த வள்ளல் 
கொடிய அச்தப்போர்ச்களஎத்தை விட்டு, இளையபெருமாளுடனே 

இராவணன்எதிர்த்த போர்க்களச்தைகோக்கிச் சென்றான்; (எ-று) 

Sp அறுபதாஞ்செய்யுள்முசல் பத் துச்செய்யுள்வரை--இராவ 

ணன்பொருமாறுவரின் அவனைச் சார்க்தோரால் குரக்குச்சேனைக்குத் 

தீங்குசேசாதவண்ணம் ௮ நுமான் வீடணன் சுக்கிரீவன் இவர்களையும் 
அவ்விளையபெருமாளுக்குத் துணையாச அமையும்படி ஏவி, இப்பால் 

மூலபலத்தோடு ஸ்ரீராமன் பொருததாகக் கூறியதனால், அச்ச மூல 

பலத்தை வென்ற ஸ்ரீராமன் இராவணனோூ தன்தம்பி பொரும் பச் 
கம்சோக்கச் செல்லலானா 'னெனச் கூறுகின் றனரென்க.பி-ம்:--1 துறக் 
கத். Crem. 3மாகுலஞ் , 4போர்மேல், ; (௩௪௯௦) 

௨௩௪. கவிக்கூற்று: ழலபலவதை கூறினோம்: இனி, 

இராவணனுடன் இலக்தமணன்போநதசேயலை& கூறுவோமெனல, 

!இவ்வழி ?யியன். ற வெல்லா மியம்பினா மிரிந்து போன 

தெவ்வழி யாற்றல் வெற்றிச் சேனையின் செபலுஞ் சென்ற 
வெவ்வழி யரக்கர் கோமான் செய்கையு மிய வீரன் 
எவ்வமி லாற்றற் போரு 4முற்றுகா 5மியம்ப லுற்றாம். 

(இ-ள்.) இங்கு (ஸ்ரீராமபிரான்போர்செய்தவிடத் த] நிகழ்ச்தன 
எல்லாம் கூறினோம்: (இணி),--நிலைகெட்டுச்சென்ற பகைவரை 

ய;ழிக்கவல்ல வல்லமைபொருக்திய வெற்றியுள்ள குரங்குச்) சேனை 
யின் செயலும், எதிர்த்துச்சென்ற கொடியமுறைமையைச்சொண்ட 

அரக்கர்தலைவனான இராவணன்செய்கையம் இளையபெருமாளுடைய 
குற்றமற்ற வல்லமைபொருக்திய போரும் முழுவதையும் சாம் சே.ல் 
லத்தொடங்கினோம்; (எ-று.)-பி-ம்: .1இவ்ஏழி. 8இ ன்றஷெல் 
லாம். 3சேனையுஞ்செயலும், சேனையின்செலவும், 4உற்றதும், விளம்ப 
லுற்றாம். இச்செய்யுள் சிலபிரதியில் பெரும்படைத்தலைவர்?? என்ற 

பாடலுக்குப் பின் அரித்தபடலத்தின் முதற்செய்யுளாக உள்ள, () 
௨௩.௫. நீலைகேட்டுச் சேன்ற தா! ங்குஃ் சேனையுல் மீளுதல், 
பெரும்படைத் 1 தலைவர் யாரும் பெயர்த்திலர் 2பெயர்ந்து 

போய்காம், விரும்பினம் வாழ்க்கை யென்றால் யாரிடை Bos 
கற் பாலார், வரும்பழி துடைத்தும் *வானின் வைகுது॥ யாமு



காண்டம் ௩௦.--மூலபலவதைப்படலம் ௪௯௭ 

மென்னா, இருங்கடல் பெயர்க்த சென்னத் ககானைய மீண்ட 
இப்பால், ் 

(இ-ள்) பெரியசேனை த்தலைவரெல்லாரும், (போர்ச்சகளத்இ 
னின்.ஐ மீண்டாரில்லை: [மீண்டும் போர்ச்களத்திற்கே சென்றிட்டார் 
கள்]; மீண்டுபோய் சாம் வாழ்ச்கையை விரும்பினோமென்றால் [உயிர் 
வாழ்தலைவேண்டி சாம் போர்ச்சளச்தினின்று மீண்டிட்டோமானால்], 
இடையே தடுத்தற்குஉரியார் யாவர்? . [எவருமில்லை]; ஆயினும், வரச் 
சடவ பழியைத் தடைப்போம்: (போர்ச்சளத்துச்செல்வதனால் இறப் 
போமென்ருலும்), யாமும் வீரசவர்ச்சச் தூச்குச்செல்வோம் என்று 
உறுதிகொண்டு, பெரியகடல் நிலைபெயர்ச்தாற்போல வானரசேனையும் 
இங்கு(ப் போர்ச்சளம் சோக்) நிலைபெயர்ர் துசென்றத; (௪-..) 

வானரச்சேனையோடியமை இழ் இருபத்கேழாஞ்செய்யுள்மூசல் 
கூறப்பட்டிள்ளமை காண்க, அக்வனம் இடிச்சென்ற வானரங்கள் 
தமத தலைவர்கள் மீண்டு போர்ச்சளச்தைச் சேர்ச் சமையாலும்,இலக்கு 
மணன் தம்மைச் காப்பாற்ற ஒருப்பட்டமையாலும், மனத்தில் அணிவு 
சொண்டுமீண்டதென்ப து, இக்குக் கூறப்பட்டது.வானரத்தலைவர் மீண் 
டமை, £ம் ஐம்பத்தெட்டாஞ்செய்யுளிற் கூறப்பட்டுள்ளது. பிம்: 
1தலைவர்பொன்றயாமெலாம்,[ தலைவர்போன்றயாமெலாம்என்றுபடிக்ச 
இடமுண்டு]. 3பிரிர் தூபோனேம். யோர்பழி, 4மாண்டுவைகுதம்வானி 
லென்னா. சேனையும். ஒருபிரஇயில் படைச்காட்சிப்படலம்முதல் 
இதுவரையிலுமுள்ளபரு இ, ழலபலவதைப்படலம் என்ற பெயரோடு 
காண்கின்றது. (௩௪௯௨) 

ஸ்ரீ வான்மீகிழனிவர் இந்த ழலபலவதையைக்கூறிய வகைவந 
மாறு:--அசர்தரம் இராவணன் சபைகூடிச் சேனாபதிசளைநோச்்இ 
“நீவிர் உங்களுடைய முழுவலிமைகொண்டு ஸ்ரீராமனைத் தொலைச்ச: 
அவனை யழிச்சமுடியாமற்போனாற் பெரும்போர்செய்௫ அவ்விராம 
னுடையஉடலைப் புண்படுத்துக;பிறகு காளை அவனைச்சொல்வேன்”என் 
னன். சேனாபதிசள் இசை5து தேரேறிச் சேனைகள்சுழச்சென்று 
போர்ச்களம் குறுக, இரு இிறத்தார்க்கும் கடும்போர் நிகழ்ந்தது. அப் 
போது டுசாச்சுதர்களின் சடும்போரைத் தாங்கமாட்டாது வானரங் 
கள் நிலைகெட்டு ஸ்ரீராமனைச் சரணமடை.ச்தன., அவ்விராமன் வெகு 
விரைவோடு சாநிதிறிச்து அ.ரக்சச்சேனையையழிச்கையில் இங்குள்ளா 
னென்று அவனைச் காணமுடியவில்லை: இராமன் செல்லுமிடத் துள்ள 
அ.ரச்கனையே இசாமனாகத்திகைத்து, அரக்கர் தம்மைத்தாமே வ்தித்த 
லம் புரிர்சனர்,அன்றியும்,௮ச்௪ ச் தினால் இ.ராமனொருவனையே ௮அனேச௪ 
மாயிரம் இராமபிரானாகவும் கண்டனர். அப்போரில் முகூர்த்த 
காலத்திற்குள், எழுகோடியே இருப அலட்சச்தேர்களும், பதின்மூன்று 
கோடியே பன்னிரண்டுலட்சச் ஐ இருபதினாயிரம் யானைகளும், பத்துச் 
கோடியேயிருபதுலட்சத்தறுப தினாயிரம் கு௫ிரைகளும், நூற்றுகாற்பத் 
தைர்தூகோடியே எண்பதுலட்சம் காலாட்களும், சுதரிசனமென்ற ௪க் 
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௪௯.௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

கரம்போற் சுழன்று பொருச்த அச்த ஸ்ரீராமனால் தொலைச்சன, அகச் 
தரம் எஞ்சின அரக்கர் அச்சத்தாற் குலைந்து இலங்சைச்குஜடினர், 
அச்தயுத்தபூமி பெரியமயானம்போற் சாணப்பட்டத,அப்போது ஸ்ரீரா 
மன் தன்னருகிலிருக்கும் சுக்கிரீவன் முதலியோரை சேரக்இ, “சான் 
முகூர்த்தசாலச்இிற்குள் மூலபலத்தையெல்லாம் ஒழித்தது மரயை 
யிஞுலன்று: அஸ்இிரங்களைசக் தொடுத்துவிடும் வல்லமையினால்தான் 
ஆயிற்று: இல்வாறான திறல் சங்காரத்தொழிலுக்கு உரிய இவபிரானுச் 
கும் எனக்குமே உள்ளது” என்றான். அப்போது சடவட்படைகளிலும் 
மற்றைப்படைச்சலங்களிலும் தேர்ச் தூள்ள வல்லமைவாய்த்த அச்த 
ஸ்ரீராமன் அரச்கர்சேனையையெல்லாம் ஒழித்தது குறிச்துவானத்தில் 
சேவர்களும் கச்தர்வர்களும் சித்தர்களும் முனிவர்களும்கூடி. 
வாயாரப்புகழ்ச் துசகொண்டாடினர். 

ழலபலவதைப்படலம் ழற்றிற்று. 
  

௩௧- ஆவத வேலேற்றபடலம். 
ஸ்ரீ விபீஷணாழ்வான்மீது இராவணனெறிக்த வேலை இளையபெரு 

மாள் தாம் ஏற்றதைச் கூறும் படல மென்பது, பொருள் 

மூலபலத்தைக்கண்டு அஞ்சியோடி அங்கசதனால்தேற்றப்பட்டுக் 
தலைவர்கள் மீளுசலும், தாமும் மீண்ட வானரசேனைகள் இராவணன் 
சேனையுடன் தம்மைகோக்கி யுத்தசோலாகலத்தோடு வருவதூகண்டு 
யுத்தத்தில் மூள, இருதிறத்துச்சேனைகளும் சைசகலந்துபொருகையில், 
இராவணன் தன்னுடையசேனை வலியொடுக்குவதுசண்டு கொத்துக் 
கடுங்கணை பொழிய, வான ரசேனை நிலைகெடுவதாயிற்று: அப்போது 
இளையபெருமாள் ௮வ்வானரசேனைகளை அஞ்சற்க?என்று நிலைநிறுத்தி, 
இ.ராவணஸனோட கஇிட்டிப்பொர, அரக்கன் இலட்சுமணனதுதிறமையைச் 
கண்டு சர்தைகொண்டு மோகசாஸ்இரத்தை விடுக்க, விமீஷணன்பேச் 
சினால் இலக்குமணன் அதனை விஷ்ணுவின்படைகொண்டு தடுத்திட் 
டான். அ.த.கண்டு செனம்மூண்டு இராவணன் மயன் தக்ச வே$லைவிபீஷ 
ணன்மீது எறிய, விபீஷணன் அதன்மஏமையையெயடுத்துச் கூறவே 
இலக்குமணன் அதனைம் தன்மார்பில் ஏற்குமாறுசெல்ல, விபீஷணன் 
அவனைமுர்த அவர்களைவிலக்கி அ௮ல்கதனும் சுக்ரீவனும் அறு 
மானும் என இவ்வாறு முக்துறலானார்கள்: அதற்காக அவர்கள்பட்ட 
அவத்தைக்கு இரெொல்லையில்லை. இறுதியாகச் sirens gens 
காச்கவேண்டுமென்ற உறுதியான கருத்துடனே இளைஉபெரு 
மாள் யாவரையும் முசர்இிஅச்தவேலைத் தன்மார்பிலேற்று மூர்ச்சையாயி 
னன். அப்போது விபீஷணன் சடுங்கோபங்கொண்டு இராவணனது 
தேர்க்குதிரைகளை யொழித்தான். ஒழிச்சவும், இராவணன் வானத் 
இன்மீதுகின்று விபீஷணன்மீதும் அருமான்மீதும் அம்புமழையபொழி 
ந்து, *என்காரியம் முடிர்சது? என்று சொல்லி இலல்கைச்குச் செல்ல,



காண்டம் ௩.௧.--வேலேற்றபடலம் க்கக் 

விபீஷணன் எங்கடா ஐடிப்போூருய்? இலட்சுமணனை வேலால் 

உயிர்வாடச்செய்த உன்னைச் கொன்று தானும்உயிர்மாய்வேன்? என்று 
தொடர, இராவணன் *விபீஷணப்பசுவால் இனி சமக்குஎன்ன? வர்த 
காரியம் மூடிர்திட்டது? என்று ௮அவன்பேச்சை இலட்சியஞ்செய்யாமல் 

இலஙக்கையிற்புகுச் தட்டான். பிறகு வானரரும் விபீஷணனும் பெருகச் 
அன்பத் தயடைச்தனராக, (இலட்சுமணன் இறர்தபின் சான் உயிர் 

வாழேன்? என்று வி$ீஷணன் இறச்கத்துணிய, சாம்பவான் தடுத்து, 

- 4அநுமான்_ஷஹதகொணச,இலட்சுமணன் உயிர்பெறுவான்? என்றுகூறி 

தட
 

யாவரையும் சமாதானப்படுத்த, சாம்பவான்மொழிப்படியே அ௮.நுமான் 

ஒஷதிகொணர்ச்து இலட்சுமணனை யுயிர்ப்பிச்ச, உயிர்பெற்றெழுக்த 

இலட்சுமணன் விடீஷணன் தீங்கின் நியிருப்பதையுணர்ர்து மழ, பிறகு 

யாவரும் இராமபிரானைச்சேர்ந்துவணங்கினராக, 'சாம்பவான் நிகழ்ச் 
தவைகளை இராமபிரானிடம்கூறினான். அப்பிரான் அகமஇழ்ந்து 2) 

மானுக்கு முகமனுரைத்துவாழ்த்தி இலட்சுமணனைத்தழுவி அவன்செய 
லைப்பாராட்டி, ஒருமலை:பிலிளைப்ஈ றியிருசதனனென்பது, இப்படலக் 

திற்கூறிய பொருள், வேலேற்றுப்படலம் என்று இப்படலத்துக் 

குப்பெயர் லபிரஇகளிலுள்ள ௮. 
மே வறு, 

க_-டராவணன் தேரோறிச் சேல்லுதல, 

சல்லி யாயிரஞ் சில்லுளைப் பரியொடுஞ் 1சேர்ந்த 
எல்ல வன்கதிர் மண்டில மாறுகொண் டிமைக்குஞ் 
செல்லுக் தேர்மிசைச் சென்றனன் றேவரைத் தொலைத்த 
வில்லும் 3வெங்கணைப் புட்டிலுங் கொற்ற மும் விளங்க. 
(இ-ள்.) ஆயிரஞ்சக்கரங்களுடனே சிலவாகிய [நீட்சியத்ற]பிடரி 

மயிரோடுகூடிய ஆயிரங்குதிரைகளோடுபொருகச்தியதும் சூரியனுடைய 
ஒளிபொருகச்திய மண்டிலத்துடன் மாறுபாடுகொண்டுவிளங்குவதுமான 

(விரைந்து) செல்லுர் தேரின்மீது, (இராவணன்), தேவர்களையழித்த 

வில்லும் கொடியஅம்புகளைக்கொண்ட அாணீரமும் வெற்றியும் விளங்க, 
(அப்போர்ச்சகளத்தை கோகடச்)சென்றான்; (௪ - று.) 

கத்தரிச்கப்பட்டதனால், 'சில்லுளே? என்றது. ஆயிரம்? என்பது - 
மத்திமதீபமாய், சில்லி? என்பதனோடும், ‘ul? என்பதனோடும் இயை 
யும். பி-ம்:--1செறிரஈ் த. 3எல்லவாம். 8வெல்கணைப். (௩௨௪௯௩) 

௨. இராவணன் ஓராயிரவேள்ளம் அரக்கர்சேனையை ராமலக்ஷ 
மணர்மேற்சேலுத்தி, தான் வானாச்சேனையை யெதிர்ப்படுதல், 

அரக்கர் சேனையோ சாயிர வெள்ளத்தை யமரில் 
அரக்ந மானுடர் தம்மையென் றொருபுடை துரந்து 
வெருக்கொள் வானரச் சேனைமேற் அன்செல்வான் விரும்பி 
இருக்குர் தேரொடும் போயவ னிராவண னெதிர்ந்தான். 

(இ-ள்.) “மானுடர்களைப் போரிலேவென்றுதட்ட? என்று தராயி 
ரம்வெள்ளம் ௮ரச்சர்சேனையை ஒருபக்கத்தில் விரைவாகச்செலுத்தி,



௫௦௦: க்ம்பராமாயணம் யுத்த 

அச்சங்கசொண்டதான வானரச்சேனையின்மீது சான் செல்லவிரும்பி 

ஏறியிருக்குக் சேருடனே போனவ    ன இராவணன் (இவ்வானச 

*இராமலட்சுமணர்களை நீங்கள வெல்லுர்கள்: யான் வானரர்சளை 

வெல்வேன்! என்றுபடைத் தலைவர்சளைசோச்சிச்சொல்லிய இசாவணன் 
அப்படைத்தலைவரின் சேனைகள் போரில் மாண்டதுசண்டு தன்மூல 

பலத்தை அவற்றடன்செல்லு மாறுபணிச்துச் சான் வானசர்களுடன் 

பொருமாறு தேரிலெழுச்சானென்று மூலபலவதைப்படலத்து முதல் 
மூன்று செய்யுவிற் கூறதியசையனறுவதித்து, அன்விராவணன் வானச 

சேனையைச் கண்ணுற்றமையை இக்குச்கூறன்றாரென்ச, இங்கனம் 

வானரரையும் ஈரரையும் வேறுபடித் தங் கருத்துள்ளான் இராவண 
னென்பதை ஊக௫ித்துணர்ச்த ஸ்ரீரரமன் தான் மூலபலங்களை வெல்வ 

தாகச்சொல்லி வானரர்க்குப் பாதுசாவலாச இலகச்குமணனைச் செல்லு 

மாறு ஏவி, அவனுக்குத்துணையாகச்சுகரீவன் விபீஷணன் ௮ மான் 

முதலியோரை யனுப்பினானென்பது, £ழ்ச்கூறப்பட்ட௮, இச்செய்யுள் 

பலபிரஇிகளில் இல்லை, mer 
௩.-- இராவணனுடன் சேன்ற சேனைகள். 

நா கோடிதேர் கொறில்பரி 1 நாற்றிரு கோடி 
யாறு போன்மத மாகரி யையிரு சோடி 
ஏறு “கோளு௮ பதாதியு 4*மிவற்றிவற் திரட்டி 
சீறு கோளரி யேறனா 35னுடனன்ு சென்ற. 
(இ- or.) தாறுகோடித் தேர்களும், விரைவையுடைய இருநூறு 

கோடிக்குகிரைகளும், யாற்றைப்போல மதநீரைப்பெருச்குகன்ற பத் 
அச்கோடிப் பெரியயானைகளும், இங்குக்கூறிய சேனைகள்யாவற்றி 
னுக்கும் இரட்டிப்பாயுள்ள ஆண்டுங்கம்போன்ற வலிமையைச்சொண்ட 
காலாட்சேனைகளும், கோபிச்சின்ற மிடுச்சைச்கொண்ட ஆண்சிங் 
கம்போன்றவனான இரராவணனுடனே அன்று சென்றன; (எ-று.)-- 
கோள் - வலிமையும், மிடுச்கும், 19 - ம்:-.1நாூறிருகோடி, மோறு 

கோளுடைமால்கரி, ஆறுகோடுடைமால்களிறு, யாறுமாமதமால்கரி, 
கோளறும், கோளறு, 4அவற்றினுச்சரெட்டி, ?உடன்சென்றசேனை, 
உடனவைசென்ற, உடன அசென்ற, ட (௩௪௯௫) 

௪ பேரிகைகள் முதலியன ஒலித்தல். 

மூன்று வைப்பினு 1மப்புறத் தலகினு முனையின் 
ஏன்று கோளுறும் வீரர்கள் வம்மினென் திசைக்கும் 
ஆன்ற *பேரியு மதிர்குரற் சங்கமு மசனி 
ஈன்ற காளமு மேழொடே. 4முலகமு மிசைப்ப, 
(இ-ள்.) (சுவர்க்கம் மத்தியம் பாசாளம் என்ற) மூன்று உலகத் 

திலும் அப்பாற்பட்டஉலகத்்இலும் போர்க்களத்்இல். a Org stu 
பொருச்திய (அரக்க)வீரர்கள் வாருங்கள்? என்றுசொல்லுஇன் ற 
[சொல்வதுபோல் ஒலிக்கின்ற] பெரிய பேரிகையும், அதிர்கன்ற குர



காண்டம் ௩௩௧.-வேலேற்றபடலம் ௫டக் 

லையடைய சங்கமும், இடிபோன்ற பேரொலியையுண்டாக்குகன்ற 

எச்சாளமும் மேலேழ் ழேழ் என்ற உலகங்களிலெல்லாம் ஒலிப்பன 

வாயின; (௪-ஃ.) ் 

பேரிகைகள் ஒலிப்பது - முனையில் எதிர்ச்சவிரும்பும் வீரர்களை 

வாருங்சள்என்று இசைப்பது போலுமென்ளுர்; தற்தறிப்பேற்றவணி) 
இங்குத் தற்குறிப்பேற்றவுருபு மறைந்துவக்தது: இவ்வாறுவருவதனை, 

வடதாலார் சம்யோத்பியரேட்சை யென்பர். என்றுகோள்-௪திர்த்தல். 

முதனிலை இரிர்த தொழிற்பெயர், பி-ம்:--1முப்புறத்து. கொள்ளு அம், 
சொன்னுறும். 8பேரிசையரி, 4உலஇூனும். (௩௪௯௬) 

௫,--வானாவீரர் இராவணனையும் இராக்கதசேனையையுங் காணுதல. 

௮னைய வாகிய வசக்கர்க்கு மரக்கனை யவுணர் 
1வினைய வானவர் 2வெவ்வினைப் பயத்தினை வீரர் 
3நினையு *கெஞ்சனைச் சுவெதோர் 6கெருப்பினை 7கிமிர்ர் து 
சனையு *மெண்ணையுங் கடப்பதோர் கடலினை சண்டார், 

(இ-ள்.) ௮வுணரால் மாயச்சூழ்ச்சிசெய்யப்பபெவ.ரான தேவர்க 
ளின் கொடியதீவினைப்பயன்போன்றவனும், வீரர்களின் நினைக்குச் 
தன்மையுள்ளகெஞ்சைச் சுடுவதான ஒப்பற்ற கெருப்பப்போன்றவனு 

. மான அப்படிப்பட்ட அரச்சர்ச்செல்லாம் பெரிய அரச்கனான இராவ 

ணனையும், எண்ணிச்சையெல்லாங்கடப்பதாய் இங்கிஒலிப்பதான 

(அவனுடைய) ஒப்பற்ற (சேனா) சமுத்திரத்தையும், (வானரலீரர்கள்), 
கண்டார்கள்; (௭ - று.)--பி-ம்:--1வினையை, 3வெல்வினைப்புயத் இனை, 

3ினைவில். 4கெஞ்சையும், சசுடுவதாய். கெருப்பினில். 7சிமிர்ச்த, 8விண் 
ணையுங்......சடலினைக், கூற்றையுங்குடிப்பதோர்கூற்றினைச். (௩௨௪௯௪) 

௬--கண்ட வானார்கள், யுத்தகோலாகலத்தோடூ ஆாவாரித்தல. ' 

சுண்டு 'சைகளோ டணிவகுத் ”அருமுறம் கற்கள் 
கொண்டு கூற்றமு நடுக்குறத் தோள்புடை கொட்டி 
gor *கோளங்க எடுக்கழிந் ூலைவுற வார்த்தார் 
மண்டு 4போரிடை மடிவதே நஸீமென மதித்தார். 

(இ-ள்.) '(வானசலீரர்கள்,--அவ்வாறு வச்ச அரக்கனை அவன்) 
சேனையோடு சண்டு, (தம்மை) அணியாகவகுத்து, *(கெருங்கெ போரில் 
(இசாமகாரியத்துச்சாக)உயிரையும்விருவதே நன்மை? . ன்றுமதித்தவர் 

களாய், யமனும் ஈடுச்சமடையும்படி தோட்டிறங்சகளிற்கொட்டிப் 
பேரிடிபோல்தாச்குவனவான மலைகளை(த் தம்சைகளில்) ஏச்தச் 
சொண்டு, (அதிர்ச்சியினால்) ௮ண்டகோளங்கள்(தாம்) அடுக்சாகவுள்ள 
நிலைமை அழிர்துஒழியுமாறு பேராரவாரஞ்செய்தார்கள்; (௪ - று... 
கை-சேனை, கற்கள் - மலைகள். பி-ம்:-1கண்களோடு, “உருமுழற், 

உருமுறு, 8கோடிகள், சகோளகை, 4(போர்செய்து, 8ன்று 
6வலித்தார், (௩௪௬௮)



௫௦௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

எ.---இருதிறத்துச்சேனைகளும் போநதல். . 

1அசக்கன் “சேனைய மாருயிர் 3வழங்குவா னமைந்த 
க்குரக்கு வேலையு மொன்றொடொன் றெதிரெதிர் கோத்து 

கெருக்கி கேர்ந்சன “நெருப்பிமைப் "பொடி த்தன நெருப்பின் 
உருக்கு செம்பென வம்பரத் 9தோடின துதிரம், 

(இ -ள்.) இராட்சசனுடையசேனையும் (தமது) அரியஉயிரைச் 
கொடுச்சவேண்டுமென்றாலும் அதற்கும் சம்மதித்த குரங்குச்சேனையும்' 

ஒன்றோடொன்று எதிர்எதிராகப்பொருச்தி கெருசக்சப் பொருதன; 

(அப்போர்ச்களத்தில்), இமைப்பொழுதிற்குள் (எங்கும்) நெருப்புத் 

தோன்றின; நெருப்பில் உருக்னெசெப்புப்போல இரத்தம் கடலை 

நோக்கு Curio bao, (er - 2.)—1F - b:—l gras. னையை. 

வாங்குவான் ககுரக்இன், கோத்த, 60கருப்பிடை, *பொடித் 

தென. 8உருக்குசெம்பொன். 9தடின. (௩௨௪௬௧) 

௮--இதுழதல் ழன்றுகவிகள்-இறந்துவிட்டசேனைகளின் வருணனை. ' 

அற்ற 1வன்றலை யறுகுறை யெழுக்தெழுர் ”தண்ட்து 
"ஒற்ற *வானக முஃயமண் டிலமென வொளிரச் 
“கூற்று மேகத்தைத் தொத்திய குருதிரீர் துளிப்ப 
முற்றும் வையகம் ‘Burts sor மாமென முயன்ற, 

(இ-ள்.) அறுபட்ட வலிய தலைகள் அற்ற உடற்குறைகளினின்றும் 

ஓங்கியெழுக்து வானத்திற்பொருர் துவதனால் வானினிடம் உதயமண்டி. 

லம்போல் விளங்காகிற்க, வானத்தைச்சூம்ச்துள்ள மேகத்தில் (9588 

தலைகளினின்றுர்) தொத்திய இரத்தநீர் தளித்தலால் வையகம்முழு 

வதம் போர்ச்களமென்றுசொல்லும்படி யாக முயன்றன; (௪-று.) 

குருதியோகெடியதலைகள் வானக்துச்சென்றகனால் அந்தவானத் 

இினிடம் உதயமண்டலம்போற் செக்நிறமாய்ச் சாணப்பட்டதென்ப_, 
முன்னிரண்டடிகளிற் கூறப்பட்ட பொருள்; அவ்வாறான தலைகளி 

னின்றுஇரத்தம் வானத்துச்சூழ்க்துள்ள மேகத்திற்படியவே,அ௮ம்மேகம் 

நீரைப்பெர்ழிவதுபோல் பூமியெங்கும் இரச்சத்தைப் பொழிச்த தனால், 

போர்க்களம்போலப் பூமியெங்கும் இரச்தம்பெருகலாயிற் றென்பது, 

பின்னிரண்டடியிற்கூ றப்பட்டபொருள்,இவ்வாறுகூறிய தோடர்புயர்வு 

நவிற்சியணியால், சரம்அறுபட்டவர் மிகப்பலர் என்பது தொனிக்கும். 
பி-ம்:-14வான்றலை, 3அண்டம், அண்ட, ற்றை. Sau ator ips ib. 
சுற்றிய, 82தாற்றிய, *போர்ச்களமாம்மெனமுயல, போர்க்களம் 

போன்றனமுதிர்தம், போதுரச்களமாமென்று மூஞ்ச. (௩௫௦௦): ட் 

௯. தூவி யம்பெடை 1யரியின மறிதரச் சூழி 
தூவி யம்பெடை ”சோர்ந்தன சொரியுடற் சுரிப்ப 
மேவி யம்படை படப்3படக் குருதியின் வழ்ந்து 

மேவி யம்படைக் கடலிடைக் குடரொடு *மிதந் த,
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(இ-ள்.) அம் படை கடலிடை-அழூய (அரச்கச்) சேனையாகிய 
சமுத்திரத்தில், மேவி - பொருந்தி, (இலட் சமணன்), அமீ:; எடை - 

3 அம்பையெடுக்கையில், _(மதரீருண்ணவக்த), தூவி « சறனையுடைய, 
௮ம் பெடை. - அழகிய பேடையோடுகூடிய, அரி இனம் - ஆண் 
வண்கெளின்தொகு தி), மறித.ர - மீண்டுபோக, (அவ்யானைகள்), சூழி - 
முசபடாத்தை, காவி - அப்பாலெறிக்த, சோர்ச்தன-சோர்வையடைச் 
தனவாய்.--வியம் மே-பெருமைபொருக்திய, படை படபட - (இலட்சு 
மண) சரம் படுக்தோறும், குருதியின்- -இரத்தத்திலே, சொறி உடல் - 
(இரத்தத்தைச்)சொரிஏன்ற தம்முடல், சுறிப்ப - சுழன்றமிழும்படி, 
வீழ்ந்த - வீழ்ச்தனவாய், குடரொடும் - குடலுடனே, மிதக்த-மிதச் 

தின; (a . ௮.) 

இலட்சுமணன் அம்பையெடுக்கவும் யானைகள் தம்முகபடாத்சை 

யெறிந்துசோர்க்து,௮ம்புபடுந்சோறும் இரத்தப்பெருக்கில் தமதுஉடல் 

அழுக்தும்படிலீழ்ர்து குடலுடனே மிதந்தன என்றவாறு, இத - முன் 

னிரண்டடிகளின்முற்பகுதி ஒருவகையாசவும், Sorel res. safer 

முற்பகு இிஒடருவசையாகவும்௮மைக்ததாஇித்திரிபும் யமகழம்கலச்துவக்த 
கலவையணி. *அரியினம்?என்ற இடத்துள்ள (இனம்”என்பது, பெடை 

யென்பதனுடனும் இயையும். :சூழிதாவி? என்றமையால், யானை கள்? 
என்ற எழுவாய் வருவித்து உரைச்சகப்பட்டத. 'மேவி? என்ற வினை 

ஷ் யெச்சம், அம்பெடைஎன்ற இடத்து *எடை! என்பதிலுள்ள 4௪௫” 
என்ற. முதனிலையோடு முடியும். மூன்றாமடியில், *மேவு? என்றபகுஇ 

விசாரப்பட்டுவந்தது: மே படை - வினைத்தொகை. பி-ம்:--1இறிவன 

சொரிதர, அரியினமரித.ர, 3படிக்தெனச்சோரியுட்சுரிப்ப, சோர்ச் 

தெனச்சோரியுட்சகுழிப்ப, 9படாச், படர். 4 பிசப்ப, மிஇப்ப, (a. @os) 

50. earl றந்தனர் கணவர்தம் முகத்தவா முறுவல் 
கண்1டி. றந்தனர் மடந்தைய ருயிரொடுங் கலர்ரார் 
பண்டி. றந்தன பழம்புணர் வகம்புகப் *பன்னிப் 

3பண்1டி. றந்தன புலம்பொலி சிலம்பொலி 6பனிப்ப. 

(இ-ள்.) மடக்தையர் - மகளிர்,--கண் திறந்தனர் சணவர்தம் - 

சண்ணைத்்திறந்தவராகிய (தம்) கணவரின், முகத்தஆம் - முகத்திலே 

தோன்றிய, முறுவல் : இறிப்பை, சண்டு- பார்த்து,--பண்டு இறக் சன 

பழம் புணர்வு - முன் (தாம் அனுபவித் தச்)கழிச்சனவான பழமையான 

(சரததூலிற்கூறிய)சரணங்கள், அகம் புக.- (தம்)கெஞ்சில் நினைவுக்கு 
வரவே, பன்னி-(அவற்றை)விவரித்துக்கூறி, பண் இறக்்து அன புலம்பு- 
ச்பணைகைங்சள் விட்டுப்பாடினாற்போல(இன்னிசையுண்டாக)ப்புல 

ம்புின் ற, ஒலி - ஒலியுடனே, சிலம்பு ஓலி-சிலம்பினொலியும், பனிப்ப- 
ஒலிக்க, (கணவருக்கு இறப்புசேர்சன்றதே! என்ற பெருவருத்தச்தைச் 

தாங்கமாட்டாமல்),இறச்கனர்-(தாமு:) உயிரொழிச்தவசாய், உயிரொடு 

ம் கலக்தார்-(தம்)கணவருடனே (சுவர்ச்கலோகத் இற்) சேர்ச்சார்கள். 

பதிவிரதையரான சிலஅரக்கியர் தம்கணவணிறக்குக துயரத்தி 

னால் உயிரிழக்து கன சுவர்ச்சலோகச்துச்சலக்சன ரென்க,
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இராமசரத்தாலடிபட்டு உயிர்போும்நிலமையை யடைச்த தம் கண 

வரை அவருடையமனைவியர்ட்டும்போ.து அச்சணவர். தாம்சாகுந்தறு 

வாயில் அம்மனை வியரைச் கண்ணைகத்திறர் துபார்சக்ச, அம்மகலிர்க்குச் 

சாம் முன்னர் அக்தக்கணவருடனே துய்த்த புணர்ச்சிச்கரணங்கள் 

நினைவுக்குவரப் பண்ணை ச் திறக்சாற்போல் அவற்றையெல்லாம் கூறிப் 

புலம்பினர் ௮ம்மசளி ரென்ச. பெருவீரராதலால், சாகுச்தறுவாயிலும் 

அவ்வீரருக்கு முறுவல் மாறவில்லை. பண்-ஏழுசுரங்களையுங்கொண்டது.. 

பிம்:-4இறக்தன, இறச்தவர். 3பண்டிறர்தனர். 3புணர்க்கன்புகப், 

புணர்களம்புகப், புணர்சசம்புகப், £பண்ணிப். Sued ms som, 

6பணிப்பார், பணிப்ப. ் உட, (௩௦௫௨) 

௧௧.--மாற்றரின்போரால் தன்சேனை தநக்கமியுமேன்று 
இராவணன் கூறுதல். 

ஏழு மேழுமென் 1இரைக்கன்ற வுலகங்கள் யசவும் 
ஊழி போவதே யொப்பதோ ருலைவுற “வுடற்றும் 
நூழில் வெஞ்சம 5கோக்கியவ் விராவண ஸனுவன்றான் 

தாழி லென்படை $₹தருக்கறு மென்பதோர் தன்மை. 
(இ-எள்.) மேலேழ் €ழேழ்என்று சொல்லுகின்ற உலகங்கள் எல் 

லாமும் யுகாக்தகாலத்து அழியப்போவதையொப்பதாகிய ஒப்பற்ற. 

சாசத்தைப் பொருந்துமாறு கடுமையாகச்செய்யும் (எதிர்த்தவரைக்) 

கொன்றுகுவிக்குச்தன்மையுள்ள கொடியபோரைப் பார்த்து, ௮ச்த 

இராவணன், தாழ்வில்லாத என்னுடையசேனை செருக்குஒழியுமென்ற 

ஒர்தன்மையைக் கூறினான்; (௪ - று.)--பி-ம்:.1இசைச்சன்ற. எவை 

யும், 3போவனவொப்பன, 4இடற்று, உடற்ற. 8மோச்சியராவணன். 
6தளர்வுறும். (௩௫௦௩) 

௧௨,---வானாசேனைக்ளுடன் போந்த அரக்கச்சேனை ழற்றுங்கெடூதல், 

மரமுங் கல்லுமே வில்லொடு 1வாண்மமுச் சூலம் 
arpa ?கல்லும்வேன் முதலிய வயிற்படை 4யடக்்இச் 
சரமுங் கல்லெனச் இந்தலிற் *சிதைந்ததச் சேனை 
உரமுவ் கல்வியு மூடையவன் செரு£நின்ற தொருபால். 
(இ-ள்.) (வானரரெறிக்த) மரங்களும் கற்சளுமே, (அரக்கரெ 

றிந்த) வில்லும் வாளும் மழுவும் சூலமும் அரமும் கவண்சல்லும் வேலும் 

முதலிய கூறியபடைக்சலங்களை யடக்சி, (வில்முதலியவற்றை௨பயோ 
இத்த அரச்சர்களுடைய) இிரங்களையும் கல்லைப்போலச்?ிர் தும்படி 

செய்ததனால், ௮அவ்வரச்சச்சேனை சிதைச்இட்டது: வலிமையும் போர்ச் 

கல்விபுமுடையவனான இலச்குமணனுடைய போரோ ஒருபுறம் நிகழ்ச்து 

நின்றது; (எ - று.) 
இழ்தொட்டு இச்செயுளின் மூன்றடிவரையில் வானரர்களின் 

வெற்றியைச் கூறிமுடித்து, இச்செயுளின் சான்காவது அடிதொடங்கி 

இலட்சுமணன் போர்ச் திறமையைக் சவி கூறுஇன்ளூர். பி-ம்:-1வாள் 

களும்வேலும். 32ல்லுமே, 8மூசவியவியற்படை, முதலியவாய்ப்படை. 

4அடுகச், 5/ைர்சன, ரர் ௫ன, சசைக்ததென்,தைர்சென.£நின்ற. 0)
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௧௩. --அநுமானுடனேகூடிய இலட் ௬மணன் இசாக்கதப்படையை 
வேன்றமை இரண்டுபாடல்களாந் கூறப்படும். 

அழலும் 1கட் ஸி றணியொடு *துணிபடு மாவி 
சுழலும் பல்பரித் 3தேசொடு புரவியுஞ் சுற்றக் 
கழலுஞ் சோ.ி£ ராற்றொடுங் கடலிடைக் கலக்கும் 
GLI! ,நாலும்போ லனுமனுச் தானுமக் குமரன். 

(இ-ள்.) ௮.நமனும்:அக்தஇலச்குமணனென்ற குமரனும், தூத் 
குழலும் நூலும்போல(ச் செல்ல), கெருப்பைவெளிவிடுஏன்ற சண்களை 
யுடைய களிற்துவரிசையுடனே அண்டுபட்டதனாலுயிர்சுழல்சன்ற பல 
பரிகளைப்பூண்ட தேரும்,--குிரைகளும் காற்புறத் திலும் வெளிப்பட்டுப் 
பாய்ளெற இரச்ச?ராற்றினுடனே சமுத்திரத்தினிடக்கே கலக் 
கும்; (எ-று.) 

அஅமானும் இலகச்குமணனும் தொடர்ச்துசென்று பொரவே,பகை 
வரின் சனிறுமுதலியன இறந்த, இசத்தப்பெருச்சாற்றின்வழியே கட 
லிற் கலக்கு மென்பதாம். பி-ம்:--12ற்களோடு, 3 துணிபடுமாலிச், 
துணிபடுமமலிச். 3தேரினச்தொகுதியுமன்ன, சேசொடுகு திரையுமண் 
ண. 4போனம். ் (௩௫௦௫) 

3.௧௪. வில்லுவ் கூற்றுவற் குண்டெனக் இி.?ின்ற வீரன் 
கொல்லுங் 1கூற்றெனக் குறைக்குமிக் நிறைப்பெருங் குழுவை 
ஒல்லுங் கோளரி யுருமன்ன குரங்கெ துகரும் 
பல்லுங் *கூர்க்கென்ற கூர்க்கிலா வரக்கர்தம் படைகள். 
(இ-எள்.) யமனுக்கு வில்லும்உண்டென்று (சண்டோர்)கருதம் 

படி (வில்லுடனே) இரிஏன்2 வீரனான இலச்குமணன்,--இக்ச சிறைந்த 
(சேனைப்)பெருக்இரளைக் கொல்லுங் கூற்றுவன்போலக் குறையச் 
செய்வான்:வலிமைபெத்ற வலிய௫ல்க த்தையும் இடியையுமொத்த குரவ் 
சன் [அநுமானின்] ஈகமும் பல்லும் கூர்மையைப்பெறுகின்றன: அரக் 
கரின்படைசளோ, கூர்மையைப்பெருதனவாயின; (எ-து.) 

கூர்கின்ற” என்ற ' காரணப்பொருட்டான வினைச்சொல், 
கூராயிருத் தலினால் நிகழும் காசத்தைக் குறிக்கும். *கூர்க்இலர்? என்ற 
இடத்தும் இவ்வாறே காண்க. பி- ம்:--1உற்றுறச், 8கூர்இன்ற, 3கூர் 

இல,கூர்க்ல. 'பல்லுவ் உர்ச்திலவரக்சர்கம்படைஃ ளைப்பற்றி”என்றும், 
'பல்லுங்கூர்த்இுல $ சரச்சர்தம்படைகளையன் நி? என்றும்பிர இிசளில் 
கான்காமடி சாணப்படுகன்ற து. (௩௨௫௦௬) . 

௧௫.---இங்ஙனம் தன்சேனை யழிபடுவதை& கண்டு 
இமாவணன் கொதித்தல், 

கண்டு 1கின்றிறைப் பொழுதினிக் காலத்தைக் கழிப்பின் 
உண்டு கைவி?ங் கூற்றுவ ?னிருதர்பே ர௬ுபிரை 
மண்டு வெஞ்செரு கானொரு 3கணத்திடை மடி.த்தே 
கொண்டு 4மீள்குவன் கொற்றமென் றிராவணன் கொதித்தான், 
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(இ -எள்.) (அங்கனம்தன்படையழிவகைச்) சற்றுநேரம் சண்டு 
நின்று, (இனிச் சாலத்தைப்போச்கினால் யமன் (மிச்சமாஇிநிற்கஇன்.ற) 

அரச்கறின் பெரியஉயிரை முற்றவும்உண்டி ட்டு (இப்போர்க்களத்தை) 

விட்டிவான்: (ஆகையால்), மூள்சன்ற கொடியபோரிலே ஒருசணத் 

இலே கான் (பகைவரை) மடி.த் து, வெற்றியைப் பெற்றுமீள்வேன்? 

என்றுசொல்லி இராவணன் வெம்பினான்; (௪ - று.) 

. அரக்கரின் பெருமையை உயிரின்மேலேற்றி, பேருயிர்? எனப்பட் 

டது. பி-ம்:_!நின்றப்பொழுதினக்காலத்தைக்கழிவின். 2இருக்த. 
கேளச்திடை.*மீள்கவென்.மண்டுவெஞ்செரு பொழுதினிற்செருக்களத் 

தடையே என்றுலைபி. தியில் மூன்றாமடி. ஒருபிசதியில் *கண்டுரின்றி 
றைப் பொழுதினிற் செரறுச்களத்திடையே, கொண்டு மீள்வன் வெய் 

கூலத்தைக்கொடியவென்படையால், உண்டுகைவிடுங்கூற்றுவனிரு தர்த 

மூயிளைச், கொண்டுகொற்றமென்றிராவணன்கரங்கொண்டு கொதித் 
சான்? என்று பாடங் காண்கின்றது. (௩௫௦௪) 

௧௬.---இராவணன் அம்புகளைத் தூத்தல். . 

ஊதை போல்வன !வுருழுறழ் திறலன வுருவிப் 
பூத ரங்களைப் பிளப்பன வண்டத்தைப் பொதுப்ப 
மாதி ரங்களை யளப்பன மாற்றருங் கூற்றின் ' 

தூது போல்வன *சுடுகணை முறைமுறை “துரச்தான். 

(இ-ள்.)சாற்றைப்போல் விரைவைப் பெற்றனவும்,இடியையொத்த 
வலிமையையுடையனவும், மலைகளைகஊடுருவிப்பிளப்பனவும், அண்டத் 

தைத் துளைப்பனவும், இச்குக்களையளப்பனவும் [.இசையுள்ள வள்வுஞ் 
செல்வனவும், மாற்றுதற்கு௮ரிய யமனுடைய தூதுபோல்வனவுமான 

சுடுந்கன்மையுள்ள அம்புகளை முறைமூறையாக விரைர்அசெலுசத் 
தினான், (இராவணன்); (௪-று.)--பி-ம்:--1உருமுள. பூ தலங்களை,8கடு 

ங்சணை. 4சொரிச்தான். (௩௫௦௮) 

௧௭..--இராவணன் கடுங்கணையால் வானாசேனை நிலைகெடூதல். 

ஆளி 'போன்றுள ஜனெதிர்க்தபோ தமர்க்களத் *தடைந்த. 
₹ஞாளி 3$போன்றுள 6வென்பதெ னள்ளிரு எடைந்த 
காளி போன்றன னிராவணன் வெள்ளிடைக் 7*கரந்த 
பூளை போன்றப் பொருசினத் தரிகடம் புணரி, 

(Q - a.) சிங்கத்தையொத்தவனாகிய இராவணன் எதிர்த்துப் 
போர்புரிர்தபோ த, போர்ச்சளத்திலேசேர்க் திருக்க வானரங்கள் சாய் = 
கள்போல (இழிவடைக்து) நின்றன என்பது எதற்காக? [சிங்கத்திற்கு 
முன்காய்கள்போலும் இராவணனுக்குமுன்' வானரங்கள்என்றுசொல்ல 
வு் தசாதென்றபடி ]: நடுஇரவிலே வர்தடைக்த காளிபோன்று (Mas 
குரூரனாக) இருச்தான், இராவணன்: வெற்றிடத்திலே (காற்றுக்கு 
முன்னே இருர்தஇடச்தெரியாது) ஒளித்த பூளைப்பூண்டைப் போன்
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ற, அந்தப்பொருகன்ற செச்தையுடைய வானச (சேனாசமுத்திரம்; 

(எ-று,) பிம், போன்றுளஅ. 3பேர்மறச். 8எதிர்ந்தத அடைந் 
் தார். 4ராளி, 5போன்றுளத, போன்றுளர். 6எனலதெனள்ளிரு 

FOG gs. ரகலந்த, (௩௫௦௯) 

௧௮.---நிலைகேட் டோடிய வானாசேனைகளை “அத்சற்க? என்றுவிலக்கி, 

இலட்சுமணன் அநூமான்தோள்மீதுசேன்று இராவணனையேதிர்த்தல். 

இரியல் போகின்ற சேனையை யிலக்குவன் விலக்கி 
௮ரிக எஞ்சன்மி னஞ்சன்மி னென்றருள் வழங்கித் 

- 1 திரியு மாருதி தோவெளுக் ₹தேர்மிசைச் சென்றான் 

. எரியும் வெஞ்சினத் திராவண 3னெதிர்புகுர் தேற்றான், 

(இ-ள்.) இலட்சுமணன்,--சிலைகெட்டுதடுகின்்ற(வானர) சேனையை 
(வானரர்களே! அஞ்சாதேயுங்கள் அஞ்சாதேயுங்கள்? என்று கரூணை 

செய்து தடுத்து, திரிகின்ற அறுமானுடையதோளென்ூற தேரின்மீது 

(ஏறிச், சென்றவனாய், எரிகின்ற கொடுங்கோபத்தையுடைய இராவண 

னுக்கு எதிரேபுகுர்.து (அவனை) எதிர்த்தான்; (எ- று.)-பி-ம்:-.. 
தெரிய, 2தேநிடைச். கேர். . (௩௫௧௦) 

௧௯.---௫ரண்டூ கவிகள் - இலக்குமணனும் இராவணனும் 

நேரங்கிப் போநதலைத் தெரிவிக்தம், 

ஏற்றுக் கோடலு மிராவண னெரிமுகப் பகழி 
நாற்றுக் கோடியின் மேற்செலச் சலைகொடு 1 நூக்கக் 
காற்றுக் கோடிய பஞ்சென்த் ?திசைதொறுங் சரக்க 
வேற்றுக் கோல்கொடு விலக்கின னிலக்குவன். விசையால். 

(இ-ள்.) (இலட்சுமணன் வானரசேனையைச் தாங்கெயவண்ணம்) 
எதிர்த்துப்பொருதலும், இராவணன் நெருப்பை முகத்திலேயடைய 

அம்புகளை நூற்றுக்கோடியினும் விஞ்ச வில்லைக்கொண்டு செலுத்த, 

(அந்தஅம்புகள்) காற்றுக்குமுன்ஜடின பஞ்சுபோலத் இச்குச்கள்தோ 
அஞ்சென்றுஒளிக்கும்படி இலக்குவன் விசையோடு வேறு அம்புகளைச் 
கொண்டு விலக்கினான்; (எ. - று,)--பி - ம்,---1தூவம், தலச் 

தொறும், . (௩டு௧௧) 

௨௦0. விலக்கி னான்றடர் தோளினு மார்பிலும் விரகம் 
உலக்க வுய்த்தன னிராவண னைந்தொடைக் துருவக் 
கலக்க 1முற்றில னிளவலு முள்ளத்திற் கனன்ரான் 
௮லக்க ணெய்அவித் சானட லரக்கனை யம்பால். 

(இ-ள்.) (தன்கணைகளை) விலக்கவனான இலட்சுமணனுடைய 
பெரிய? தாளின்மேலும் மார்பின்மேலும் அம்புகளை இராவணன் நன்கு 

பதியச் செலுத்தினான்: பத்துப்பாணங்கள் (தன்னுடலை) ஊடுருவிச் 
செல்லவுங், சலச்கக்தையடையாதவனாக, இளையபெருமாளும்,--மனச் 

திற்கோபித்து, வலியஅரக்கனை (ச் சன்னுடைய) அம்பினால் துன்பழ்
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அடைவித்தான்; (௪ - று)--பி-ம்:.1உற்றிலாவுள்ளத்தவிளவலும், 
உற்றிலாவுள்ளத்தினிலக்குவன். 2அன்றவ் வரச்சனை. (௩௫௧௨) 

௨௧.--இதுழதல நான்தகவிகள்-ஒநுதோடர்: இலக்தமணனது 

வலிமைகண்டுூ இராவணன் மோகனுஸ்திரத்தைவிட, விபீஷ.அனன் 

மோழியால் திநமாலின்படைகோண்டு வதனையோழித்தலைககூறும், 

காக்க லாகலாக் கடுப்பினிற் ரொடுப்பன கணைகள் 
1 நாக்கி னான்கணை நுறுக்கனொ னாக்கனு நாழில் 
ஆக்கும் வெஞ்சமத் தரிதிவன் றனை?வெல்வ தம்மா 
நீக்கி 4யென்னினிச் செய்வதென் றிராவண ஸினைந்தான். 

(இ-ள்.) தடுத்தற்குமுடியாச விசையோடு தொடுப்பனவாதிய 
அம்புகளைச் செலுத்திவவனான இலக்குமணனுடைய அம்புகளைகொரு 

ங்கச்செய்சவனாயய (இராவணனென்ற) அரச்சனும், ((பகைவரைக்) 

கொன்றுகுவித்தலையுடைய கொடியபோரில் இவனை வெல்வது ௮௬ 
மையான௫அ:அம்மா!(இவனை)விட்டிட்டு இப்போ செய்யச்கூடியவீரம் 

என்?? என்று இராவணன் எண்ணமிட்டான்; (௪ - று)_:அம்மா?என் 
பது - இலட்சுமணன் வீரத்தை சினைக்து இராவணன்வியச் தமையைப் 

புலப்படுத்தும். பி-ம்:-4 அவை, 34௫. 8வெல்லவம்பால், வெல்வ 
தம்பால், terete, (௩௫௧௩) 

௨௨. கடவுண் மாப்படை தொடுக்கனெமற் றவைழுற்றுங் கடக்க 
விடவு மாற்றவும் வல்லனன்தி யாரையும் வெல்லும் 
தடவு மாற்றலைக் கூற்றையுந் தமையனைப் போலச் 
சுடவு 5மாற்றுமெல் வுலகையு *மெவனுக்குந் தோலான். 

(இ-ள், தேவதைகளைச்சொண்ட பெரியஅஸ் இ.ரங்களை த் 
தொடுத்தால், அவை முழுதும் சடச்துவிடவும் தாங்கவும் வல்லமை 

யுடையனாவதன்றி யாரையும் வென்றுவிடுவான்:யமனையும் வலிமையைச் 

சோதித்அப்பார்ப்பான்: தமையனைப்போலவே எவ்வுலகையும் சுடு 

தலைபும் செய்பும்வல்லமைபுள்ளான், எவர்க்குந்தோலான்; (எ- து.)-- 
பி-ம்:-.1மங்க. வல்லனேல். 8ஆற்றலும்வல்லனே., 4அவனுக்கும், 
யாவர்க்கும். (௩௫௧௪) 

௨௩.. மோக மொன்றுண்டு முதலவன் வகுத்தது முன்னாள் 
ஆக மற்றது "கொற்றமுஞ் செவன்றனை யழிப்ப.து 
ஏக ₹முற்றிய விஞ்சையை யிவன்வயி னேவிக் 
காக “முற்றுழல் *கள்தினிற் *சடத்.துவன் கடி. தின். ட 
(இ-ள்.) மோசனாஸ் திரமென்று ஒன்றுஉண்டு: (அது) முதற் 

கடவுள் முன்னாளில் இயற்றியதாகும்: ௮.து சிவனையும் வெற்றியை யழி 

க்சவல்லது: (ஒப்பற்றதாகி) மந்தரம் நிரம்பிய (௮சத) அஸ்திரத்தை 
இவன்மீது செலுத்தி, காகங்கள்கிரம்பிச் சஞ்சரிச்சின்ற களத்திலே 

(இவனை) விரைவில் வீழ்ர்துகடச்சச்செய்வேன்; (எ௩று,)--மற்று-௮சை,
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் முன்னாளாக - முன்னாளில் என் றபடி : இணி, ஆக மற்றது என்து 

)  தனியேயெடுத்து, ஆகம் - ஈண்ணுக்குத் தெரியக்கூடியவடிவம், அற் 

றது - இல்லாதது என்று உரைப்பாருமுளர். செவன் தனையும் கொத்றம் 

அழிப்பதுஎ௪ன இயையும்: எதிர்ப்பவன் சிவபெருமானேயாயினும் 

அவன்மீது இக்தஅஸ்.இரம் விடப்பட்டாலும் அவனையும் தோற்கச் 

செய்வதென்றபடி. தசைமுதலியன உண்ணும்பொருட்டுக் களத்தில் 

சாகம்நிரம்பியிருச்கு மென்க. பி-ம்:--1கொற்றமீவ்கெவன் றனையளிப் 

பது. $முூற்றியன்னவையவைதனையேவிக், 8உற்றுறழ். 4களத்திடைச், 

இிடப்பன, கடத்துவன். (a.@s@) 

௨௪, என்ப துன்னியவ் விஞ்சையை மனத்திடை யெண்ணி 
முன்பன் மேல்வரத் து.ரந்தன னதுகண்டு முடுகி 
அன்பின் வீடண னாழியான் படையினி னறுத்தி 

என்ப தோதின னிலக்குவ னததொடுத் தெய்தான், 

(இ-எள்.) என்றஇதனையெண்ணி அச்தமோகனாஸ் திரமச் தரத்தை 

மனத்தினாற் கருதி, வலிமையுள்ளஇலட்சுமணன்மேற் செல்லுமாறு . 

விசைச்துசெலுத்தினான், (இராவணன்): ௮.துகண்டு விமீஷணன், அன் 

,பினாலே விரைந்து *திருமாலின்படையால் (இச்ச மோகனாஸ் கரத்தை) 

அறுத் திடுவாய்'என்பதை (இலட்சுமணனுக்கு)ச் சொன்னான்; இலட்ச 
_மணனும், ௮ச்தஅஸ்இரத்தைச் தொடுத்துவிடுத்தான்; (௪ - ௮.)_- 

பி-ம்:-3அன்பன். 3என்பதேயுன்னி. (௩௫௧௯) 

௨௫.--இலட்சுமணன் மோகனுஸ்தீரத்தை நீக்ததலுல் 

இராவணன் விபீஷணனிடத் சினங்கொள்ளுதல். 

வீட ணன்சொல 1விண்டுவின் படைக்கலம் விட்டான் 
மூடு வெஞ்சின மோகத்தை நீக்கலு முனிந்தான் 
மாடு 2நின்றவ னுபாயங்கண் மதித்திட வந்த 
கேடு ஈத்தமக் கென்பது மனங்கொண்டு எளர்ந்தான். 
(இ-ள்.) விபீஷணாழ்வான் சொல்லவே (இலட்சுமணன்) விஷ்ணு 

வின்படைச்சலத்தைவிடுத்தவனாய் மூடியவெஞ்சினத்தோகெடிய [மிக 
வச்சிரமான] மோகனாஸ்்இிரத்தை நீக்குததும்,--முணிச்தவனாய், 
(இராவணன்), *அருகேயிருப்பவனான விபீஷணன்: உபாயங்களை 
யாலோசித்துச்சொல்ல விளைந்த இங்கு ஈமக்கு? என்பதை மனத்திற் 
கொண்டு பொங்கினான்; (௪-று.)--கேடு- தன்விருப்பின் படி. தின்மாற் 
Garr Puro தான் விடுத்த படையொழிசர்தமை,. பி-ம்:-...1 விட்டு 

4 வின், 28or maar. (௩௫௧௭௪) 

௨௬.--மயன்தந்தவேலால் தன்தம்பியை யுயிர்கோள்ள 

இராவணன் கநதுதல். 

மயன்கொ டுத்தது 1மகளொடு வயங்கனல் வேள்வி 
அயன் ?2படைத்துள தாழியுங் குலிசமு ?2மனையது



௫௧௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

உயர்ந்த *கொற்றமு மூழியுங் கடந்துள * தருமிற் 
சயக்த னைப்பொருக் தம்பியை யுயிர்மொளச் சமைந்தான், 

(இ-ள்.) மயனென்பவன் (தன்மசகளை மணஞ்செய்துகொடுத்த 

போது அம்)மகளுடனே (சனக்குக்) கொடுத்ததும், விளக்குகின்ற 

கெருப்பையுடையவேள்வியிலே பிரமசேவன் படைத்ததும், சக்கரா 

யுதத்சையும் வச்சிராயுதத்சையும் ஓத்ததும், (மாற்றாரின்) உயர்த்த 

வெற்றியையும் யுகாச்சகாலத்துக் தீயையும் சடந்துள்ளதுமான இடி. 

யைப் போன்றபடையால், வெற்றியே யொருவடிவுபடைச்தாற்போன் 
றுள்ள (தன்) சம்பியையுயிர்கொள்ளுமாறு கருதினான்; (௪- ஐ.) 

மயன்சொடுத்த வேலையெறியஒருப்பட்டமையைச் கூறினா Oras. 

கொத்றத்சைக்கடத்தல் - பிறருடைய வெற்றியைப்பேரசக்குதல்,* ஊழி 
யைச்சடத்தல் - ஊழியினும் குடிமை விஞ்சியிருத்தல். ஊழி-யூகாக்ச 

சாலத்தூத் தீ யெனச் கொள்ளப்பட்டது:யுசரச்தசாலமென்றே கொள் 

வதுமொன்று. உருமின்-உருமைப்போல எனக்கூறினுமாம். சயக் தனை- 

இச் திரகுமாரனான ஜயச்தனென்பவனை யென்று உமரைத்தலுமாம். 

பொரும் -பொருவும், பி-ம்:--1மகளிடை...... வேள்வி, மகளுடை 

மங்கலவேள்வி. 3படைத்ததுவாழியும். 8அனைய, 4கொற்றமோ 
டூழியும், ?உருவின், (௩௫௧௮) 

௨௭.-இராவணன் விபிஷணன்மீது வேலையேவுதல். 

விட்ட போதினி னொருவனை 1வீட்டி யே மீஞம் 
பட்ட ?போதவ 5னான்முக ஞயினும் படுக்கும் 
வட்ட வேலது வலங்கொடு வாங்கென் வணங்க 
எட்ட *நிழ்கலாத் தம்பிமேல் 5வல்விசைத் தெறிந்தான், 

(இ-ள்.) விட்டபோது ஒருத்தனை உயிர்கொண்டே மீளுவதும், 

(அதுமேலே) பட்டபோது படப்பெற்றவன் சான்முசச்சகடவுளாகவே 

யிருந்தாலும் (அவனையும்) உயிரொழிச்சகவல்லதுமான அ௮க்தவேலை 

வட்டமாக வலங்கொண்டு வணங்கி வாங்கிச் சமீபத் இல்கிற்காத | அரத் 

இலிருக்கற] தம்பிமீது மிகவும் வேகமுண்டாக்எறிச்தான்; (௪ - று.) 
—Can gi, அது-பகுதிப்பொருள்விகு இ, பி-ம்:--.1மீட்டியே.போத௪. 

கோன்முகற்காயினுகி. 4சிற்கிலாத். 5விமைர்ததையெறிர்தான் 0 

௨௮.-விபீஷணன “இப்படை என்னுயிரைமாய்க்தம்?என்ன, 
இலட் மணன் ௮த்சாதேயென்று தான் ஓங்தச் சார்தல். 

எறிந்த காலையில் வடண னதனிலை யெல்லாம் 
அறிந்த சிம்தைய னைய/வ் தென்னுயி ரழிக்கும் 

பிறிர் து செய்யலாம் பொருளிலை யென்றலும் பெரியோன் 

அறிந்து .போக்குவ லர்சனீ யென்றிடை 3யணைந்தான். 

(இ-ள்.) (இசாவணன் அக்தவேலை) எறிர்தபோ, அர்தப்படைச் 

மலத்தின் தன்மையையெல்லாம் உணர்ந்த மனத்சனான விபீஷணன் 

(இலட்சுமணனைமோக்கி), 'தயனே! இது என்னுயிரை யழிச்கும்:



காண்டம் ௩௧.--வேலேற்றபடலம் ௫௧௧. 

(இதைக்) கடச்துசெய்யக்கூடிய [இசனினணின்று தப்பக்கூடிய) செயல் 
ஒன்றுமில்லை? என்று கூறலும், பெருமையுடையோனான இலட்சுமணன் 

((இசைப்போச்கும் வசையை) அறிர்து போக்குவேன்: நீ அஞ்சாதே? 

என்றுசொல்லி, அர்தஇடத்தைச் சார்ச்தான்; (எ-று.)--பி-ம்;:..1இ ௮. 
்போக்குவன், காக்குவன், அணைத்தான், ஈடச்தான், (௩௫௨௦) 

௨௯,--இலக்தமணன்விடுத்த அம்புழதலியன அவ்வேலினை யோன்றுத் 

சேய்யமாட்டாதொழியத் தேவர் மனல்வநந்துதல், 

எய்த வாளியு 1மேயின படைக்கலம் யாவுஞ் 
செய்த மாதவச் தொருவனைச் இறுதொழிற் 3 யோன் 
*வைச வைவினி லொழிர்தன வீடணன் மாண்டான் 
உய்த லில்லையென் அம்பரும் பரு மன முலைந்தார், 

(இ-ள்.) (இலட்சுமணன்) தொடுத் அவிடூத்த கணைகளும் ஏவின 
படைச்சலங்களஞும் எல்லாமும், செய்தபெருச்தவச்தையுடைய ஒப்பர் 
வனை அற்பத்தொழிலைப்புரியுர் தீயவன் இட்டிய வசவுபோலப் பயன் 

விளைச்சாசனவாக,--(அப்போது) தேவர்களும் விபீஷணன் மாண்' 
டான்: (இனிப்) பிழைப்பு இல்லை! என்று (சம்முடைய) Quguar s He 
வருச்இனார்; (எ-று,)---பி-ம்:-.1மேவின, ஏவின. செய்ய, 53தியோர், 
*வைதவாமெனமறிச்தன. 5இருமுகம். (௩௫௨௧) 

௩௦,--இதுவுல் அடுத்த கவியும்-அவ்வேலைத் த%தல் மார்பிலேற்த 
மாறு இலக்தமணன் ழதலியோர் ஒநவரையோரநவர் ழந்துதலை ககூறும் , 

தோற்ப னென்னிலும் புகழ்கிற்குர் தருமழுர் தொடரும் 
ஆர்ப்ப ஈல்லவ ரடைக்கலம் புகுந்கவ னழியப் 
பார்ப்ப 4தென்னெடும் பழிவர்து தொடர்வதன் முன்னம் 
ஏற்ப 5னென்றனி மார்பினென் றிலக்குவ னெதிர்ந்தான். 

(இ-ள்.) (கான் உயிரைச்) தோற்பேனேயானாலும் புகழ் நிலைத்து 
நிற்கும்: தருமப்பயனும் தொடர்க்துகிற்கும்: ஈல்லவர் (ம௫ழ்ச்சியால்) 
ஆரவாரஞ்செய்வார்கள்: (ஈம்மை) அடைச்சலமாகவக்து சேர்ச்சவன் 
அழிக்திடும்படி பார்த்துச்கொண்டிருப்பது ஏதுக்கு? (அடைச்சலம் 
புகுர்தோரைப் பாதுசாவாது விட்டனர் சூரியவமிசத்து அ. ரசரென்ற) 
நெடியபழிவர் து தொடர்வதற்குமுன்பு என்னுடைய கணித்தமார்பில் 
சானே (அவ்வேலை)ஏற்பேன்”என் று சொல்லி, இலச்குவன், (அவ்வே 
லக்கு) எஇி.ராக நின்றான்; (எ-று.)--பி-ம்:-.1 தொடங்கும், 8ஆர்ப்பர், 
3உலக்சப், உலக்கற், நிற்க, *என்பெறப், என்றபிற், 5 ஏன்றணி, 
என்றிணி, $கேர்க்தான். . (௩௫௨௨) 

௩௧. இலக்கு வற்குமுன் வீடணன் புகுமிரு வசையும் 
விலக்கி யங்கதன் மேற்செலு மனையும் விலல்இக் 
கலக்கும் வானரக் காவல னனுமன்முன் கடுகும் 
அலக்க ?னன்னகை யின்னதென் ௮ுசைசெய 3லாமோ,



௫௧௨ கம்பராமாயணம்: யுத்த 

(இ-ள்.) இலட்சுமணனுக்குமுன்னே விபீஷணன் புகுபவனானான்; 
அவ்விருவரையும் விலக்கி ௮ங்ககன் முன்னே செல்பவனானான்: வான 

ரத்தலைவனான சுக்கிரிஎன், அவ்வங்க தனையும் விலக (த் தான்) சேர் 

பவனானான்: அநுமான் (அவனினும்) விரைந்துசெல்லுவான்: (இங்குப் 

பிறச்ச) அத்தன் பபிலையை இன்னசென்று சொல்லமுடியுமோ? (எ-று) 
பி -ம்;--./சடக, உற்றதை, 8ஆமே, (௩௫௨௩) 
௩.௨.--இறுதியாக இலக்குமணன் அவ்வேலைத் தன்மார்பி லேற்றல். 

1முன்னின்-ருெலாம் பின்னுறக் காலினின் முடுகி 
8கின்மின் *4யானிது விலக்குவ னென்றுளை நேரர 
மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண்புடைத் Driers 
பொன்னின் மார்பிடை. 5யேற்றனன் முதுடைப் 68பாச, 

(இ-ள்.) முன்னேயிருச்தவரெல்லாம் (சனக்குப்) பின்னேபொ 
ருர்துமாறு சாற்றுப்போல விரைந்துசென்று, நில்லுங்கள்: யான் 
இதனை விலக்குவேன்? என்று உரைத்து, விண்ணவர் சண்ணில்மோ 
-இிச்சொண்வெருர்ச, முது௫னிடக் ௪, ஊடுருவிச்செல்லுமாறு, மின்னு 
இன்ற (அச்2)வேலைப்பொன்போன்ற (தனத) மார்பிலே (இலக்குவன்) 
ஏற்றான்: (௪-.று.)-பி - ம்:-.1மூன்னினாரெல்லாம், சாலவினும், 
3நின்னில். 4யான௫, 5எய்சனன். போன, (௩௫௨௪) 

௩௩.-- விபீஷணன் தண்டாயுதத்தால் இராவணனுடைய 

தேர்க்ததிரைகளையும் சாரதியையும் அழித்தல், 
எங்கு நீங்குதி நீயென வீடண னெழுந்தான் 
சிங்க வேறன்ன *8ற்றத்தா னிராவணன் நேரில் 
பொங்கு *பாய்பரி சாரதி யொடும்படப் புடைத்தான் 
சங்க வானவர் தலையெடுத் திடகெடுர் தண்டால், 
(இ-ள்.) விீஷணன் 6 எங்கேஅப்பாற் போ௫இன்ராய்?? என்று 

எழுச்து, ஆண்டுங்கம்போன்ற சீற்றத்தையுடையவஞாய், இராவணனு 

டைய தேரிலே இளர்ச்அபாய்கின்ற குதிரைகள் சாரதியடனே இறக்து 
வீழவும், இரளாயுள்ள வானவர் தலையெடுத் இடவும் நெடியதண்டாற் 
புடைத்தான்;(எ-று.)-பி - ம்:-.3இணியென, 2சற்றத்தவ்விராவணன், 
சற்றச்தினிராவணன். சாரதி புரவியின்்றலையொடு, (உட௫உ௨ட) 

௩௪. -விபிஷணன்மீதும் அநுமான்மீதும் கணைகளையேய்து, 
தன்காரியம்ழடிந்ததேன்று இராவணன் இலங்கைக்தஈ செல்லுதல், 

சேய்வி சும்பினி னிமிர்ர் துகின் றிராவணன் சீறிப் 
பாய்க டுங்கணை பத்தவ ஸனுடல்புகப் பாய்ச்ட 
ஆயி ரஞ்சர மனுமன்ற 1னுடலினி னழுத்திப் 
போயி னன்செரு முடிர்ததென் றிலங்கையூர் புகுவான், 

(இ-ள்.) இராவணன், -சேய்மையிலுள்ள விசும்பினில் உயரவிரு 
ர்துசீறி, பாய்கின்ற சடியபச்துச்கணைகளை அச்த விபீஷவணனுடையஉட 
விற்புகும்படி செலுத்தி, அறுமானுடையஉடலில் ஆயி.ரஞ்சரங்க ஆ



காண்டம் . ௩௦--வேலேற்றபடலம் ௫.௧௩. 

யழுர்தச்செய் ௫, செரு முடிர்2.து? என்றுசொல்லி இலங்கையூரிற்புகு 
வானாய்ப் போயினன்; (௪- று.)--பி-ம்:--1உயிரிடை, உகத்திடை, 

ors Hor. (௩௫௨௬) 

௩௫..-இராவணனைத்தோடர்ந்து விபீஷணன் வெதளுதல். 

தேடிச் 1சேர்க்தவென் பொருட்டினா னுலகுடைச் செல்வன் 
வாடிப் போயின னீயினி வஞ்சனை 3:ுதியால் 
ஓடிப் போகுவ் தெங்கடா வுன்னொடு முடனே 
வீடிப் போவனென் றரக்கன்மேல் வீடணன்?வெகுண்டான். 

(இ-ள்.) (அடைச்சலமாகச்)தேடியடைச்த என்பொருட்டினாலே 
உலகையெல்லாமுடையனான ஸ்ரீமான் [இலட்சுமணன்] (வேலாலுரு 

வப்பட்டு) வாடிப்போயுள்ளான்: இப்படியாயினபின்புநீ (உன்னுடைய) 

வஞ்சனைப்புச் இயினால். எங்கடா இடிப்போவது? (உன்னோடுபொருது 

உன்னைசக்கொன்று) உன்னுடன் உடனேஉயிரொழிரச் துபோவேனென்று 

(அச்.த)இசாவணன்மீது விபீஷணன் வெகுண்டான்;(எ-று.)--பி-ம்:-- 

சேர்ந்தவன், மேதியாய். 8எழுர்தான். _ (௩௫௨௭) 

௩௬.--காரியம் ழடிந்தபின் (இவனோடுஎன்:?என்று இராவணன் 
இலங்கையிற் புததல. 

வென்றி யென்1வய, மானது 3வீடணப் பசுவைக் 
கொன்றி னிப்பய மில்லையென் றிராவணன் கொண்டான் 
நின்றி லன்னொன்று கோக்கிலன் முனிவெலா நீத்தான் 
பொன்5றி ணிர்தன மதிலுடை யிலங்கையூர் 6புக்கான். 

(இ-ள்.) *வெற்றியோ என்வசமாூவிட்டது: வீடணனாகியபசு 
வைச் கொன்று இனிப் பயனில்லை'என்று (மனத்துக்) சொண்டவனாய், 

இசாவணன்,--எதிர்த்துகிற்றல்செய்யாமலும் சிறிதும் (அச்தவீடண 

னைக்) சண்ணெடித்துப்பாராமலும் கோபத்தையெல்லாம் விட்டவ 
னாய், பொன் கெருங்கியுள்ளனவான மதில்களையுடைய இலங்கையூரி 
லே புகுந்தான்; (௪ -று.)--இழிவுதோன்ற *வீடணப்பசுவை? என் 

றது, பி-ம்:--1 வசம். வீடணன். 8கொன்றுமோர். 4கின்றுதான். 

5இணிர்தவன். 6புகுர்தான். ' (௩௫௨௮) 

௩௭.--பிறத விபீஷணனும் வானாநம் இலட்சுமணனுக்க நேர்ந்த 
நிலைமைக்காகம் பேரந்துன்பத்துளாழ்தல், 

அரக்க னேகினன் வீடணன் வ.ய்திறந் தரற்றி 
இசக்கர் தானென விலக்குவ னிணையடித் தலத்திற் 
கரக்க லாகலாஃ காதலன் வீழ்ச்தனன் *கலுழ்ந்தான் 

குசக்கு வெள்ளமுர் தலைவருக் அயரிடைக் குளித்தார். 

(இ-ள்.) இராவணன் போய்விட்டான்: விபீஷணன் ஒளிக்சமுடி. 

யாத அன்பையுடையவனாய், வாய்விட்டுக்கதறி (ஒருருவெடுத தவச் த) 
இசர்சமேயென்று (சண்டோர்) கருதும்படி. இலட்சுமணனுடைப 

பாதங்களிரண்டில் வீழ்ந்து கண்ணீர்பெருச்சி வருக்தினான்; குரக்கு 

௬ 0௦



௫௧௪ . கம்பராமாயணம் யுத்த 

வெள்ளமும் (வான7)சேனாபஇகளும் அதுன்பத்தினுளாழ்ச்தார்;(௭-று.) 

__.“அன்பிற்குமுண்டோவடைக்குக்தாழார்வலர், புன்சணீர்பூசறரும்?? 
என்பவாதலால், 'கரக்கலாகலாக்காதலன்? என்றார். tG-h:---lerés 

லாதகச். 2சாதலின். $சலுழக், சவிழ்ச்தான். ் (௩௫௨௧) 

௩௮.--*இலக்தமணனுயிர்போன்ற,நான்இருப்பதிற் பயனில்லை ?”என்று 

விபீஷணன் இறக்கழயல, சாம்பவலான் தடூத்தல். 

பொன்ன ரும்பு௮ு தர்ப்புபப் பொருப்பினான் பொன்ற 
என்னி ருக். ததா னிறப்பனிக் சணத்தெனை யாளும் 
மன்னி ருக்தினி 3$வாழ்கில னென்றனன் மறுக 
நின்னி *லென்றனன் சாம்பவ னுரையொன்று நிகழ்த் தம். 

(இ.எ்.) அழகுபொருச்திய அரும்புசொண்டு தொடுக்கப்பெற்ற 

மாலையையணிகச்த மலைபோன்ற தோள்களையுடையவனான இலட்சுமண 

ணிறக்க, (கான்)இருச்து என்னபயன்? இச்சணத்தில்கானே சான்இறப் 

பேன்: இனி (இலக்குமணன் உயிரொழிச்தபின் ] என்னையாளும்மன்ன 
வன் (ஸ்ரீராமன் ])உயிருடனிருச்து வாழமாட்டானென்று மனஞ்சுழலக் 

கூறினான்,(விபீஷணன்):(அப்போத),நில்கில் என்று(விபீடணன் இறப் 

பதைத்)தடுத்துச் சாம்பவான் ஒருபேச்சைச் சொல்பவனானான்;(௪-ு.) 

__ சாம்பவான் நிகழ்த்தும் உரையை அடுத்த சவியிற் காண்க, . 

இனி, (பொன்னிரும்புறுங்காளிமப் பொருப்பினான்்பொன்ற?என்ற 

பாடத்திற்கு--இசாவணனுடைய மோசனப்படையால் இலட்சுமணனிற 

க்க? என்ற உபமேயப்பொருளை, இரும்பிலேபொருக்திய காளிமைத் 
தொகுதியால் பொன் அழிச் திட என்று முதலடி உவமையினால் தெறி 

விச்சஅ,பிறிதுமோமிதலணியென் ச.பி-ம்:.-1இரும்புறுசாச்சமாப்,இரும் 

புறுகளிம்பெனப். என்னை. 9வாழ்கலனென்றனன், வாழ்லேனென்ற 

வன். 4எண்டுறை, என்றிறை, என்ட௫ன்ற. (௩௫௩௦) 
௩௯.---*துநுமான்இநக்கையில் ஒஷதிகோணர்ந்து பிழைப்பிப்பாறை 

லால் எவரும் வருந்தவேண்டா?என்று சாம்பவான் தேற்றுதல். 

அனும னிற்கநா மாருயிர்க் 1இரங்குவ ஈறிவோ 
நினையு 3மத்துணை மாத்திரத் தூலசெலா நிமிர்வான் 
வினையி னன்மருக் தளிக்கின்றா னுயிர்க்கன்றான் வீரன் 

*இனையு மல்லலுற் நழுங்கன்மி னென்றிடர் 5இர்த்தான், 

(இ-ள்.)கினையும் ௮ந்த ௮ளவினெல்லைக்குள் உலசெல்லாம் இங்கிச் 
செல்லவல்லவனும்,(தன்)செயலால் ஈல்லதஷ தஇிகளைக் கொணர்ச்துதரு 

இன்றானுமான அனுமான் இருக்கையில், காம் அறரியஉயிருக்கு இச்சமயம் 

கொள்வதுஅறிவுகுமோ?(அன்றியும்),லஃீரனான இலட்சுமணன் உயிர்ப் 

புடையவனுாயுமிருக்கின்றான்:(ஆதலால்),சறிதும் துன்பமுற்று வருர்தா 

இர்கள் என்றுகூறி(ச் சாம்பவான்) துன்பத்தைப் போச்கினான்;(௪-று.) 

பி-ம்:---3இரங்குறில். 2இத்துணை, ?லீரர்ச்குவீரன், 4இனையும். 5அறுச் 

தான், நீத்தான், (௩௫௩௧)
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௪௦---இதுழதலழன்றுகவிகள்-சாம்பவான் சோற்படி அநுமான் மரந்து 

கோணர்ந்து இலங்தமணனை உயிர்ப்பித்தலைக்கூறும். 

மருத்தின் காதலன் மார்பிடை யம்பெலாம் வாங்கி 
இருத்தி யோகடி தேகலை யிளவலை !யின்னம் 
வருத்தங் காணுமோ மன்னவ *னென்னலவு 4*மன்னான் 
கருத்தை 5யுன்னியம் மாருதி யுலகெலாங் கடந்தான். 

(இ-ள்.) வாயுபசகவானுடைய அன்பிற்குஉரியமசகனான அனுமா 

னுடைய மார்பினிடத்துள்ள அம்பெல்லாவற்றையும்போக்இ(ப் பிறகு 
சாம்பவான்)இளையபெருமாளை (இவ்வாறு)வருத்தத்தடனிருச்கஇராம 

பிரான் காணப்பொறுப்பனோ? இங்ஙனுள்ள நிலையையறிந்தும் (8) 

விரைந்து (மருந்து கொணசச்) செல்லாதவனாய் இருச்சக்கடவாயோ? 
என்றுகூறலும், அவன்கருத்தையுணர்ச்து, ௮ச்சமாருதி, (மருந்துகொ 

ணர்) இவ்வுலகத்தினிடங்கள்பலவற்றையுல் கடர்தான்; (எ.- று.)-- 
பி-ம்:--1இங்கன், இஞ்ஞன். கோணுமே, சான்றவோ. 8என்றனன். ' 

4மன்னன். உன்னிய. (௩௫௩௨) 

Ga om. 

௪௧, உய்த்தொரு 1திசைமே லோடி: யுலகெலாகங் கடக்கப் 
பாய்ந்து, ?மெய்க்தகு மருக்து சன்னைவெற்பொடுக் கொணர்ந்த 
வீரன், பொய்த்தலில் 4குறிக டானே $பொதுவற நோக்கிப் 
டுபான்போல், "வைத்தது வாங்கிக் கொண்டு வருதலில் 
வருத்த முண்டோ. 

(இ-ள்.) (சன்கருத்தைமருச்துசகொணர்வதிற்) செலுத்தி (வட 
,தஇிசையென்னும்) ஒருதிக்கின்வழியில் ஓடி உலகினிடங்கள்பலவற்றை 

யும் கடச் திடுமாறுபாய்க்துசென்று மெய்ம்மையுடன்பொருக்திய | தவ 

ரூமற்பயனைவிளைக்கன்ற] மருச்தினை வெற்புடனே முன்னர்க்கொ 
ணர்க்துவக்த வீரனாகய ௮றுமான்,---பொய்த்தலில்லாத அடையாளவ் 
களைத் தானே பொதுவல்லாமல் [(விசேடமாகக்] கவனித்துப்பார்த் 

துப் பொன்போற் போற்றிவைத்ததனை மீண்டும்சொண்டுவருதலில் 

வருத்தமுண்டோ? | இல்லையன்றோ] (எ- று,) 

முன்னொருமுறை அரிதிற்றேடிக் கண்டுபிடித்து தஷதிமலையைக் 
கொணர்ந்துவர்துள்ளவீசனான அ௮துமான், அதனை மீண்டு வைத்த 

போதே குறிபார்த்துவைத்துள்ளானாதலால், ௮வ்வோஷ திமலையை 

யெளிதிற்கொணர்ச்தா னென்றவாறு, பி-ம்:-.1திசையேயோடி, திசை 

யேயொல்லை,3மெய்த்தரு, மெய்த்தமெய்,3வேரொடும். 4குறிகெடாமே, 
குறிகடாமே, 8பொதுவுற. 6பொன்மேல், */வைத்தவை, (௩௫௩௩) 

௪௨. தந்தனன் Lo தன்னைத் தாக்குதன் முன்னே 
யோகம், வந்தத மாண்டார்க் கெல்லா மூயிர்தரும் வலத்த தென் 
முல், 3கொந்தவர் கொய்வு *தீர்க்கச் 4சிறிதன்றோ நொடி த்தன் 
முன்னே, இந்திர னுலக மார்க்க வெழுந்தன னிளைய வரன்,
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(இ-ள்.) மருச்துதன்னைக் கொணர்ச்தான், (அதுமான்) ௮2) 

மேற்படுதற்குமுன்னே உயிரின் சேக்கை (உடலுக்கு)வர் இட்டது; மாண் 

டவர்க்செல்லாம் உயிரைத்தரும் வல்லமையுள்ளது (அம்மலையினோ 

ஷதி) என்றால், (சணைபொத்தி)கொச்தவருடைய அக்கநோவைத்தீர்த்தல் 

(அதற்கு)அற்பமானசெயலன்றோ [பெருங்காரியமல்லவன்றோ ]? கைச் 

சொடிச்கும் அளவிற்குள் தேவலோகத்தவர் (மகிழ்ச்சியினால்) ஆர 

வாரிச்க, இளையவீரன் எழுச்இட்டான்; (௪ - று.) 

வேல் அழுச்தத்தாச்கியதாலான நோவின்மிகுதியால் மூர்ச்சை 
யடைச்துள்ளானேயன் றி, உயிர்நீத்திலனென்பது தோன்ற, *நகொச் 

தவர்கொய்வுசர்க்கச்சிறிதன்றோ? என்றார். பி - ம்:---1முன்னம்வேசம், 

முன்னமேச்சம், 3சொச்தனனோவு, சொச்தவர்கோவு, 3திர்த்தல், 4வலி 
தன்னோ. 5கொடிதன்முன்னம், சொடிச்தன்முன்னே. சிலபிரஇிகளில் 

வேலேற்றபடலம் இதனுடன் முடிய, அடுத்தசெய்யுளில் வானாச் 

சேனைகளங்காண்படலம் தொடங்குகின் றத, (௩௫௩௪) 

௪௩..--உயிர்பேத்றேழந்தஇலட்சுமணன் விபீஷணன்தீங்கின்றி 
யிநப்பதை விசாரித்தறிந்துகளித்து, அரக்கன்படவது திண்ணமேன்று 

உவகை கோள்ளல, 

lord ph gril os றனுமன் றன்னை யிருகையாற் றழுவியெந்தாய்,. 
விழுந்தில 2னன் மோ $மற்றவ் வீடண னென்று விம்மித், தொழுர் 
அணை யவனை நோக்கித் துணுக்கமுக் துயரு நீங்கிக், கொழுந்தியு 
மீண்டாள் பட்டா னரக்கனென் ௮வகை கொண்டான். 

(இ-ள்.)(இலட்சுமணன்)எழுந்துகின்று ௮நுமானை (த் தன்)இருகை 
யாலும் தழுவிரின்று, எந்தாய்! மற்றும் அந்தவிபீஷணன் இறவாம 

லிருக்கன்றானன்றோ!! என்று விசாரித்தறிந்து, தொழுசன்ற துணை 
வனான அவனை [விபீஷணனை ] ப் பார்த்து (மனத்இிலிருக்த) அச்ச 
மும்துயரமும் நீங்கி, உவகைக்சண்ணீருகுத்.து, (கொழுக். இயும்(இணிச்) 

இறை மீண்டாள்: இராவணனும் இறசர்தான்?என்று ம௫ழ்ச்சிகொண் 
wer; (ot ~ 2.) 

இனி,இராவணனைவசஞ்செய்து 2தையைச் சறைமீட்பது திண்ண 
மென்பான் *கொழுக்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன்? என்று 

இறச்தகாலத்தாற் கூறினான்: தெளிவினால்வக்த காலவழமுவமைதி: 

விளைவினால் வர்ததுமாம்.கொழுச்த-சகோகரன் மனைவி,பி-ம்:--1எழு 

ர்திருந்து. அன்றே. 8மற்றவீடணன். ' (௩௫௩௫) 

௪௪. -எல்லாநம் இரர்மனைநோக்கிச் சேலலுதல், 

தருமமென் நறிஞர் சொல்லுக் தனிப்பொரு டன்னை 1யின்னே 
கருமமென் றனும £னோக்இக் காட்டிய தன்மை *கண்டால் 
5௮ருமையென் ஸனிராமற் கம்மா வறம்வெல்லும் பாவர் தோற்கும் 
இருமையு கோக்கினென்னா விராமன்பா லெழுந்து *சென்முர். 

(இ-ள்.) தருமமென்று அறிஞர் (கொண்டாடிச்)சொல்லுகின்ற 
ஒப்பற்றபொருளைச்செய்யத்தச்கதென்று இப்போதே அனுமன் நிரூபி
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த்துச் சாட்டியகன்மையை ஆலோசித்தால், இசாமபிரானுக்கு (கிறை 

வேறுதற்கு)அருமையானசெயல் என்னஉள்ளது? [ஒன்றுமில்லை]: ஆச் 

சரியம்!! இம்மை மறுமைகளைச்சவளித்துப் பார்ச்குமிடத்து *அறம் 

வெல்லும்: பாவம் தோற்கும்? என்றுசொல்லி (யாவரும்) இராம 

னிடத்துஎழுர்துசென்றார்; (எ-று.) 4 

தருமம் முழ.வில்கன்மையையே விளைக்கும்? என்பதை அறுமான் 
இலச்குமணனுடையகோனயத் தீர்த்து அவனை மூர்ச்சைதீர்ந்து எழுக இ 

ருக்குமாறுசெய்ததனால், கிரூபித் துக் சாட்டியவனாவன். பி-ம்;:-1பின் 

னே. 2ஆகக். 8கோட்டியதினைய. 4*4கண்டான். 5அருமையோயேமதுக் 

சமாவறம், அருமையேதிராமற்சம்மா.8என்றாம். போனார். (௩௫௩௭) 

௪௫----இராமபிரானைத் தலைவர்சேன் றடைந்து வணங்க, இராமபிரான் 
₹விளேந்ததேன்?? என்றுவினவுதல். 

ஒன்றல பலவென் 1ரோங்கு முயர்?பிணத் தும்ப ரொன்று 
குன்றுகள் பலவுஞ் சோரிக் குரை கட “லனை த்துக் தாவிச் 
சென்றடைக் *திராமன் றன்னைத் திருவடி வணக்கஞ் செய்தார் 
வென் றியின் 5றலைவர் கண்ட விரசாமனென் விந்த தென்றான். 

(இ -ள்.) ஒன்றல்லாமற் பலஎன்றுசொல்லுமாறு மிகவும் ஒல்இ 
யுள்ள பிணங்களின் வானளவும்பொருக்திய குன்றுகள்பலவற்றையும் 
இரரத்தங்களாலாகியஒலிக்கின்ற கடலெல்லாவற்றையும் சகடந்துசென்று 
சேர்ச்து, இராமபிரானைச் தஇருவடி.பில் வெற்றிபெற்றதலைவர் வணவ்இ 
ஞர்: (அவர்களைக)சண்ட இராமன் *கிகழ்ர்தது யாது!?என்று விசாரநித் 
தான்; (எ- று.) 

இராவணன்வநர்தாற் பொருமாற:அனுப்பிய தலைவர்கள் உற்சாகத் 

துடனே மீண்டு வர்து தன்னைவணங்கியதனால் ஆக்குநிகழ்க்ததைக் 

கூறுமாறு ஸ்ரீராமன் அவர்களை வினாவினானென்க, இசாமன் இலட்சு 
மணனுள்ள இடங்குறித்துச்செல்கையில, இடையிலே தலைவர்யாவரும் 

ஸ்ரீராமனைக்கண்டாரென்க, பி -ம்:---1இதும். 3பினத்தும்பசோங்கும், 

பேலவும். 4இராமன்செம்பொற்றிருவடி. 5தலைவர்க்கண்டானுரைத் 

திடும். பிணத்தும்பரோடும் குன்றுகள் என்றபாடத்துக்கு-பிணத் தின 

லியன்ற வானத்துச்செல்லுகன்ற குன்றுகள் என்க. (௩௫௩.௭) 

௪௬.--இராமனிடத்து ஜாம்பவான் நீகழ்ந்தவற்றையெல்லாம்சோல்ல, 
ஸ்ரீராமன் ௮நுமானைக்கோண்டாடி வாழ்த்துதல். 

உற்றது முழுது கோக்கி யொழிவற 1வுணர்வு ஞூறச் 
சாற்றனன் சாம்பன் வீர னனுமனைத் ?தொடரப் புல்லிப் 

பெற்றனெ னுன்னை3யென்னை பெராதன பெரியோஃயொன்றும் 
ுமற்றிடை யூறு செல்லா வாயுளை 6யாக லென்றான். 

(இ-ள்.) (அதுகேட்ட) ஜாம்பவான், நிகழ்க்ததை முழுதும் 

ஆலோத்து (ஒன்றும்)விடாமல் (இராமன்) மனத்திற்பதியச் சொன் 

ஞான்: மகாலீ ரனான ஸ்ரீராமன் ௮.நமானைச் தொடர்ச்சியாக [ இடை 

விடாது] கட்டியணைத்து, உன்னைப் பெற்றுள்ளேன்: பெருமையுடை.



௫க்வு 5 ். கம்பராமாயணம் யுத்த 

யோனே! (சான்) பெறாதவை எவை? பின்னும் சிறிதும் இடையூற்றை 

யடையாத ஆயுளையுடையாயாகுக?: என்று வாழ்த்தினான்; (௪ - று.) 

அரு மான் சரெஞ்சீவியாயினும், அன்பீன்:3கு.தியால் மீண்டும்லாழ் 

தீதினான் ஸ்ரீராமனென்க. பி-ம்:-1உணர்வினலூன்றச், தொடர்ந்து, 
ன்னே, என்னோ. *என்று, 5மற்றிடையூரொன்றில்லா, மற்றிடையூறு 

வாரா, மற்றிடையீறுசெல்லா. 6ஆ.தி, (௩௫௩௮) 

௪௭.--இலட்சுமணன் பேநமகிழ்வோடூ ஸ்ரீராமனைத் தோழதுசார்தல. 

புயல்பொழி யருவிக் கண்ணன் 1பொழுமலன் பொங்கு கின்றான் 
உயிர்புறத் சொழிய கின்ற 2வுடலன்ன வு.நவத் தம்பி 
அயர்*தமக் குதவி மீளாத் துறக்கம்/போய் வந்த தொல்லைத் 
தயரதற் கண்டா 5லொச்தான் றம்முனைத் தொழுது  சார்வான். 

(இ-ள்.) மேசம்போற்பொழிகின்ற 8 ரருவியைக்கொண்ட சண் 
களையுடையவனும், உவகையமுசையைச்கொண்டுசமிற்பவனும், மகழ்ச்சி 

பொங்சப்பெற்றவனும், உயிர் புறத்திலே தவிர்ச்துநிற்கத் தனிப்பட்டு 
நின்றஉடலினையொத்தவனுமாகிய அழகிய இளையபெருமாள், அயசத் 
தைத் தங்களுக்குச் கொடுத்திட்டு மீளாதசுவர்ச்ச த்தையடைந் து(மீண் 

டும்)வக்தபழமையான தய ரதனைக்சகண்டாலொத்தவனாகித் தமையனான 

ஸ்ரீராமனை(க்கண்டு அவனை)க் தொழுது சேர்பவனானான்; (௪ - று.) 

இலட்சுமணன் இராமபிரானைத் தன்னுயிராகச் கருதுபவனென்ப 

தும், தமையனை த்தந்தசைபோலச் கருதபவனென்பதும் இச்செய்யுளில் 

விளங்கும். பி-ம்:-1/பொம்மலன், பொருமினான். உடலன்னவுறுவற், 

உடம்பன்னவுறுப்பிற், உடம்பன்னவுருவிற், 8ஈமக்கு, 4பெற்றுயர்ச் த, 

begs. Seria gros. ் (உட௩௧) 

௪௮.டதுவும் அடுத்தகவியும் - ஓநதொடர்: ஸ்ரீராமன் 
விபீஷணனுக்காக இலட் சுமணன் உயிரீந்தமையைப் பாராட்டிக்கூறல. 

இளவலைத் தழுவி யைய “விரவிதன் குலத்துக் கேற்ற 
. வளவின *“மடைந்தோர்க் காகி மன்னுயிர் [கொடுத்த வன்மைத் 
துளவிய ரங்க லாய்நீ யன்னது அணிந்தா யென்றால் 
5அளவிய லன்று செய்தற் கடுப்பதே யாகு 6மன்றே, 

(இ-ள்.) இளையபெருமாளைத் தழுவிச்கொண்டு, (ஸ்ரீராமன்), 
ஐயனே! அடைகந்தவரைப் பாதுகாத்தற்காச மன்னுயிரைச்கொடுத்த 

வல்லமையால் இரவியின்குலத்இற்குஏற்ற வண்மைக்குணமுடையவ 

ரானோம்:துளவத் இனாலியன்ற மாலையைப்பூண் டவனே! நீ ௮ச்செய்சை 

யைத் துணிச்துசெய்தாயென்றால், (அச்செயல்) மிச்கபெருமையைத் 

தரக்கூடியசெயலாய் அப்போது செய்தற்கு அடுத்தசெயலேயாகுமல் 
லவோ?!?(எ-று.) 

அடைச்தோரைத்தன்னுயிரைச்கொடுத்தும்பானசாத்த லென்ற 
இக்தப்பெருமைபெற்றம செயல் சூறியரமுலத்துப் பிறந்த ஈமச்கு ஏற்ற 

தாய்ச் ரிறக்கு மென்றவாறு, பி-ம்:-..1சோக்கி, 3இராகவகுலத்துக்கு, 

இசவிவங்கசெத்துக்கு, இராகவர்குலத்துக்கு, 3அடைக்தோர்த்தாங்கி, 

அ



காண்டம் ௩௧.--வேலேற்றபடலம் * ௫௧௯ 

அடைக்தோற்றால்க. 4அளிச்குர்தன்மை, கொடுக்குக்தன்மை, கொடுக் 
கும்வண்மை. 5அளவியதன்று, 6என்றான். (௩௫௪௦) 

௪௯.1புறவொன்றின்3 பொருட்டா யாக்கை புண்ணுற வரிந்த 
புத்தேள், அறவு மைய கின்னை நிகர்க்கல னப்பா னின்ற, 4பிற 
வினை யுரைப்ப தென்னே பேரரு ளாள சென்பார், கறவையுங் 
கன்று மொப்பார் 5தமர்க்செடர் காண்டி லென்றான். 

(இ- ள்.) ஒருபுராவைக்சாப்பசன்பொருட்டாக உடலைப்புண்ணாகு 

மாறு அறிர்துதர்த தெய்வத்தன்மையையடைய தருமஞூர்த் தியான 

சிபிசச்சரவர்த்தியும் ஐயனே! உன்னை ஓஒவ்வான்: அர்தச்சரிசத் இனும் 

வேறுபட்டுநின்ற பிறசெயலை உரைப்பது எதற்காக? பேரருளாள 

சென்பார் தம்மைச்சார்ச்தோர்ச்கு இடசைச்சாண்பாராயின் சற்வை 

யும் சன்றும்போன்றவராவர்? என்றான் (ஸ்ரீராமன்): (எ - று) 

தன்னுயிரை மாற்றான்கையிணின்று விடுவிச்கவேண்டுமென்று 

வேண்டிய புறாவின்பொருட்டுத்தன்னுடலைக்சொய்துகொடுத்த சபிசக் 

கரவர்த்தியினும், தன்னைவேண்டாச விபீஷணன்பொருட்டுத் தன் 

னுயிரையே கொடுத்த இலட்சுமணன் றப்புப்பெறுவ னென்ச.பி-ம்:-- 

1புறவதின். 8பொருட்டால், பொருட்டின், 9சின்னையைய, 4பிற, 

வினி. 5தமச்ூடர். (௩௫௪௧) 

௫௦.--இராமபிரான் இளைப்பாறுதல் 

சாலிசை மூதல வான போர்ப்பரந் தாங்கிற் றெல்லாம், 
நீனிற 1கரயி றன்ன நெடியவன் முறையி ஸீக்கக், ”கோல்சொரி 
தனுவுங் கொற்ற வனுமன்கைக் கொடுத்துக் கொண்டல், மேனி 
றை குன்ற மொன்றின் மெய்ம்மெலி வாற்ற லுற்றான். 

(இ-எ்.) கவசம்முதலவாகிய போர்ச்காகத்தாங்கிய பாரத்தை : 
யெல்லாம் முறைமையின் நீக், நீலநிறமுள்ள சூரியனையொத்த ஸ்ரீரா 

மன், அம்பைச்சொரியும் வில்லையும் வெற்றிபொருச்திய அனுமான் 
கையிற் கொடுத்து, மேகம் மேலேகிறையப்பெற்ற, குன்றமொன்றிலே 

உடல் தளர்ச்சியை ஆற்றலானான்; (௪ - று.) 

இதற்கு - இலட்சுமணனதுகவசத்தைநீக்கடு அவனையிளைப்பாறச் 
செய்தகானென்று கூறுவாரு முளர், பி-ம்:--1ஞாயிறென்னும். கோலி 

யதனுவும், ?மேலுறைகுன் றமொன்தின், மேலுயர்குன்றினின் று, 
மேலுறைன்றகுன் நின். (௩௫௪௨) 

ழலபலவதைப்படலத்துக்தப்பின் வேலேநற்றபடலல்மடியும்வரை 

நீகழ்ந்தசரிதையை ஸ்ரீவான்மிகிழனிவர்கூறிய விதம் வருமாறு:--இவ் 

| வண்ணம் ஸ்ரீராமன் அக்தமூலபலங்களைஎனிதில் வதைத்ததும், அந்தப் 
போரில் தப்பித்துச்சொண்டு ஒடினவர்களும் இலங்கையிலேயே யிருச் 
தவர்களும் தம்மனைவியரோடு சிந்தைக்கடலுள் ஆட்ட கனக அப்போது 
அ.ரக்சகமகளிர் ஒருவரையொருவர் கட்டிக்கொண்டு குர்ப்பணகசை 
பினால்விளைக்த இங்குஇத? என்றும், 4(இராமன் வி.ராதனையும் க.ரன் 
மூதலியோரையும் சபக்தனையும் வாலியையும் சொன்றானே: இவற்றுள்



௫௨௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ஒவ்வொன்றுமே இசாமனுடைய பேராற்றலுக்குப் போதுமான அத் 
தாட்சியாகாதோ? இராவணன் தன்தம்பியின்பேச்சைச் கேட்டிருப் 

பின் இவ்விதமானகிலைமை இலல்கைக்குஏற்பட்டிராதே: கும்பகர்ணன் 
அதிகாயன் இக்திரசித்துமுசலியோர் மாண்டபின்பும் இராவணனுக்கு 

அறிவுதோன்றவில்லையே! விபீஷணன் இரசாமனையே சரணமடைக்த 

தனால் கல்லகாரியமேசெய்தவனாயினன். சாம் அனாதைகளாய்ப் பரி 

தவிச்சிரோம்: கம்மை இக்த விபத்தினின்று சாப்பாற்றுவாரில்லையே!? 
என்றும் புலம்புபவ.ரானார்கள், 

அக்தப்புலம்பலொலியைக்கேட்டதும் இராவணன் சற்றுக்கவலை 
யிலாழ்ச் திருக், பிறகு சனம்பொங்க, அரூசேயிருக்த மக்திரியரான 
மகோதரன் மகாபாரிசுவன் விரூபாட்சன்என்னும் அரச்கர்களைப்பார் 
ச்அ,'விரைவிற்போருக்குப்புறப்படும்படி. சேனைகட்சுக் கட்டளையிடுக? 
என்றனன்.அவர்களும் மன்னவன்பணியைத் தெரிவிச்க,அரக்கர்களும் 
முனைமுகம்கோக்கிச்சென்றனர். பிறகு மகோதரன் கைகூப்பியவண் 
ணம்கிற்க, இராவணன் *பகைவெல்லப்போ௫ன்றேன்: கு.ரவ்குகளெல் 
லாம் முனைமுகத்து உயிரிழக்கும்: என்று பலபடிசொல்லிக்கொண்டு, 
£தேசைச்சத்தஞ்செய்து விற்களைக்கொணர்க: சேனைகள் என்னைத் 
தொடர்க்துவரட்டும்' என்றனன். மகாபாரிசுவன் சேனாத்யட்சர்ச்கு 
இசாவணன்கட்டளையைத் தெரிவிக்க, அவர்கள் வீடுவீடாய்ச்செய்தி 
தெரிவித்து அரக்கர்சேனையை யரிதிற்றிரட்டிக்கொணர்க்தனர். பின் 
னர்த்தன்கட்டளைப்படிவக்த இரசத்தில் இராவணன் ஏறிச்சொண்டு 
சேனைகள்தொடர வடக்குவாயிலின்வழியாகப் புறப்பட்டுப் போர்க் 
களஞ்சென்றான்: அவ்வேளையிற் பலவகைத் இிக்குறிகள்தோன்நின: 
“இசாவணன் அவைகளைப் பொருட்படுத்தாமற்சென்றனன். அல்கு 

அரக்கர்க்கும் வானரர்ச்கும் கெருக்கெயபோர் நிகழலாயித்று, இராவண 

னும் உட்புகுக்துபொரவே, வான ரசேனைகள் மிசவுஞ்சேதமடைக்தன: 
இங்கனம் இராவணன் : வானரசேனைகளைப் பறக்சடித்து ஸ்ரீராமனைக் 
இட்டினன். 

அப்போதுசுக்கிரீவன் வான ரரைப்பா அகாக்கும்படி சேனாகுல்மத் 
இல் சுஷேணனென்பவனைகிறுத்தி :9சச்சடுமையாச அரச்சச்சேனை 
யோடுபொர, ராட்சசசேனைமுறிர்தத: அவ்வேளையில் அ.ரக்கரைத். 
தாங்கி விரூபாட்சன் சுகஇிரீவனோடுபொரல ர இருவர்ச்கும் சடும்போர் 
நிகழ்கையில், இறுதியாகச் சுக்கிரீவன் தன் உள்ளல்கையாலறைய, விரூ 
பாட்சன் இரத்தத்தைச் கக்கச்கொண்டு தரையில்விழுக்திட்டான். 
அதனால், வானரசைனி௰ம் பெருமகழ்ச்சியடைய அரச்சச்சேனை 
பெருக்துயரடைந்த த. 

தன்சைனியம் குறைவதைக் சண்ட இசாவணன் மிகவருக்தி, 
மகோ கரனைப்பார்தக்து (நீயே இர் சவேளையிற்பொருது எனக்கு வெற்றி 
யைச்சரத்தக்கவன்' என்று புகழ்ச்தூ காண்ட, அவ்வரச்சன் பேருற்



காண்டம் ௩௧.--வேலேற்றபடலம் ௫௨௧ 

சாகத்துடன் பகைஞர்படையிற்புகுக்து வெகுமும்முரமாகப் பொருது 

வானரர்களை நிலைசெட்டோடச் செய்கனன். அ௮ங்கனம் தடிய வான 

ரர் சுக்கரீவனைச் சரணமடைய,அவன் அரச்சன்மீது மரங்களையும் மலை 
களையும் எடுத்துஎறிய, அலவகள் மகோதரனால் நீறாச்கப்பட, பிறகு 

போர்க்களத்தில் விழுக்துடக்கும் பரிசம் முசலம்என்பவைகளைச் சுக் 
கரீவன் பிரயோடக்கு, அவை அரச்சனெறிக்ச சண்டாயுதங்களோடும் 

முறிந்து வீழ்க்சன. பிறகு முஷ்டியுத்தஞ்செய்து சலித்துப் பின்னரும் 
சத்திகேடகங்களையெடுத்து இருவரும்பொருகையில் மகோகரனுடை 

யகத்தி சுச்கிரீவன்கேடகத்திற்பாய, அவ்வேளையிற் சுக்ரீவன் மகோ 

 தரனுடையகழுத்தைச் கொய்திட்டனன். அதனால், அ.ரக்கர்கிலைகெட, 
சுக்ரீவனை வானவர்முதலியோர் புகழ்ச்தனர். 

மகோதரன் மாண்டசைக்கண்டு மகாபார்சுவன் ௮ங்சசனுடைய 
சேனையோடு கடுமையாசப் பொர, அங்கதன் தன் இருப்புத்தடியால் 
சாரதியையும் ௮ச்தமகாபாறிசுவனையும் மூர்ச்சிச்சச்செய்ய,சவாட்சனும் 
சாம்பவானும் பெருஞ்சிலையால் அவ்வரச்சனுடைய தேர்ச்குதியைகளை 
யும் தேரையும் முறித்தனர்.மூர்ச்சைசெளிர்ததும் மகாபாரிசுவன் பாண 
ங்களால் சகவாட்சனையும் சாம்பவானையும் தராக்ச9 அங்க சனுடன்சுடுமை 
யாகப்பொர, இறுதியாச அங்கதன் மசாபார்சுவனுடையமார்பில் முஷ் 
டியினால் மோத, அ.ரச்சன் இதயம்வெடிக்சப்பெற்று வீழ்ச்தான். வான 
சர்சள்பெருமகழ்ச்சியினால் இலங்கையைச்சார்க்ச பலஇடங்களிலும் 
ஆரவாரஞ்செய்தனர்:தேவதைகளும் மூழ்ச்சிகொட்டினர். 

அனக்த.ரம் இராவணன் சண்டு சனம்மூண்டு தேரினின்றுபேசொலி 
யுண்டாக இராமனைஎதிர்ச்துப்போயினன். பூமிமுழுவதும் இரதத்தின் 
பேரொலியால் அதிர்க்தது. அப்போது இராவணன் தாமஸாஸ்திரத் 
சைப்பிரயோ௫டக்க,வானசர்கள்காற்புறத் திலும்வீழ்ச் னர். அச்சாலத், 
இராமன் இலட்சுமணனோடுகூடி. ,யுத்தசன்னாகங்சொண்டு வில்சாணி 
யைத்தெறித்து ஒலியெழுப்ப, அவ்வொலியைச் கேட்டமாத்திரத்தில் 
பலஅரக்கர்கள்வீழ்ச்சனர், இராவணன் இட்டினானாக, இலட்சுமணன் 
சில அம்புசகளெய்ய,அவற்றையெல்லாம் தன்னம்புசளாற்போக்இ இலட் 
சுமணனைப்பொருட்படுச்தாமல் இராமனோடுபொரலானான். அப்போ 
ரில் அஸு.ராஸ் இரத்சையபிமச் இரித்துப் பலமுகங்களையுடைய அம்பு 
களை இராவணன் எழுப்ப, ஸ்ரீராமனுடையஆக்கேயாஸ் திர் இனால் பல 
வகைமுகமுூள்ள பாணங்கள் சஇளம்பி அவைகளையெல்லாம் உருமாய்த் 
தன. இங்கனம் ஸ்ரீராமனும் இராவணனும் பலவகைச்சதிகளுடனே 

“ பலஅஸ்இிரங்களாலும் பாணங்களாலும் பொராகிற்கையில், இலட்சு 
மணன் தன்ஒருபாணத் தினால் மனுஷ்யன் சலையைச்சொண்டதானஇராவ 
ணன் தேர்த்துவசத்தையறுத்து, அவனுடைய சகேர்ப்பாகன து தலை 
யையும் கொய்து, அவனுடையவில்லையுர் துண்டித்தனன். அர்தவேளை 
யில் விபீஷணன் அ௮வ்விராவணனது தேர்சக்குதிரைகளைக் “சாவுகக்க 
னால் மாய்க்தனன். 
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௫௨௨ கம்பராமாயணம் 

அப்போது இராவணன் தேரினின்றுகுஇத்துச் சச் தியை விடீஷ 

ணன்மேல் விடுத்தனன். அது விபீஷணனைச் சார்வதற்கு முன்னே 
இலட்சுமணன் தான் முன்போய்கின்று அதை மூன்றுபாணங்களால் 

அண்டித்துவிட்டனன். அப்பால் இராவணன் மயன்நிருமித்த மஹா 

மறச்தியையெடுத்துச் சுழற்றினமாத்திரத்தில் விபீஷணன் பிராணசர் 
ேேதகமடைய, இலட்சுமணன் அவனைச் தப்புவிச்கும்பொருட்டு முன் 

னின்று இராவணன்மேற் கணைகள் பொழிய, இராவணன் விபீஷணன் 

மேல் ௮ர்தமஹாசச் தியை எறியும்எண்ணமாறி இலட்சுமணன்மேல்விடு 
த்தனன்:இசாமன் அதுசண்டு:இலட்சுமணனுக்கு மங்களமுண்டாகுக?. 

என்றுசொல்ல,௮துவலிகுன் நிஇலட்சுமணனுடைய மார்பில் ஆழமாகப் 

பொத்தியதால் இலட்சுமணன்$ழ்லீழ்ச்தனன். அதுகண்ட ஸ்ரீராமன் . 
சண்கனில்கநீர்ததும்பி இராவணன்மேற் £ற்றங்சொண்டு மத்றவர்களாற் 

பேர்த்தெடுச்க முடியாமற்போன அந்தமஹாசக்தியைப் பேர்த்தெடுத்து 

முறித்தெறிர்கிட்டு ௮.நுமான் சுச்சிரீவன்முதலியோரசை இலட்சுமண 

னைச் காத்துக்கொண்டிருக்குமாறுபணித்து, இராவணனுடன் சடுமை 

யாகப்பொருதனன். அப்போரில் இறுதியாக இராவணன் இராமபாண 

ங்களினால் அடியுண்டு ௮௫ூசியோடினன். அவ்வாறு இராவணன்மீது௮ம் 
பைப்பொழிர்துகொண்டுநின் றஸ்ரீராமன் சுஷேணனைப் பார்த்.து இலட் 

சுமணனுச்கு நேர்ச்தநிலையைக்கருதஇி மிசவருக்த, சுஷேணன் இலட்சும 
ணனிடமுள்ள சுபலட்சணங்களைக்சாட்டி ஸ்ரீராமனைத்தேற்றி, ௮. 
மானை ஓஷ இிமலையிலிருக்து விமல்யகரணிமுதலிய ஒஷதிகளைக் கொ 
ணருமாறுசொல்ல, ௮அமான்சென்று அவ்வோஷதிகள் இன்னவை 

யென்று கரணமுடியாமையால் அம்மலைச்சிகரத்தையே பேர்த்துக் 

கொணர, சுஷேணன் Zaz Sura இலட்சுமணனைச் சொஸ்்;.தனாகச் 

செய்ய, வானரர்யாவரும் சுஷேணனைச் கொண்டாடினர். ஸ்ரீராமன் 
இலட்சுமணனை ச்தழுவி 'நீ மரணம்அடைவாயாயின் எனக்குப்பிராண 

னாலும் பயனில்லை: சதையினாலும்பயணில்லை: போர்தான் எற்றுக்கு?? 

என்ன, இலட்சுமணன் ஸ்ரீராமனைநோக்கஇ நீர் இப்படி வலியற்றவன் 

போற்பேசுவதுதகாது: அத்தமித்தற்குள் இரராவணனை நீர்கொல் 
வதைப் பார்க்கவிரும்புசன்றேன். போரில் இராவணன் இறந்துபட 
வேண்டுமென்று விரும்பினால், விபீஷணனுக்குச்செய்துகொடுத்த் பிர 
இஞ்ஜையை கிறைவேற்றவிரும்பினால், £தையினிடம்விருப்பமுள்ளதா 
னால் விரைவில் என்சொல்லைச்செய்க? என்றனனென்பத,. 

வேலேற்றபடலம் ழற்றிற்று, 

“Ww
 

——-
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௩௨.--அஆவ் து வானரர் களங்காண்படலம், 

வானரர்கள் (ஸ்ரீராமபிரான்பொருதுவென்ற மூலபலக்கள் வீழ்ச்து 

இடச்கும்)போர்க்களத்தைக் கண்டதைச் கூறும் பகுதி, 

இவ்வண்ணம் கிகழ்க்சபின்பு, சுக்கரீவமசாராசா சம்சேனையுடன் 

இராமனைச்டிட்வணக்ூ :மூவுலகத்தினும் அடங்காதசேனையை வென் 

pg எவ்வாறு??எனவினாவ,ஸ்ரீராமன்*விபீஷணனோடு களத்.திற்சென்று 

கண்டால்விளங்கும்?என்று மறுமொழிகூற, தலைவர்யாவரும்சைதாண் 

டி.யதனால் விபீஷணனோடும் களத்திற்சேர்க்து இறக் துவீழ்ச் திருக்குஞ் 

சேனைகளைச் ச௪ண்டு அஞ்செடுவ்9 ஒடும் மெல்லத்தேறி “ஆயிரம்பரு 
வம்சண்டாலும் காட்சிக்கு ஒரெல்லையில்லை: இதனைத் துறைப்படுத்துக் 

காட்டுவாய்? என்ன, விபீஷணனும் ௮ங்கனமேகாட்ட, வெகுசாழிகை 

சண்டும் முழுதும் காணுதல் இயலாது என்றுகொண்டு,யாவரும் “பின்பு 

பார்த்தத்சொள்வோம்: இவ்வளவுகேரம்கண்டும் சிறிதளவும் கண்ட 

பாடுஇல்லை: இராமனைச்சேர்வோம்? என்றுசொல்லி ௮வனைச்சார்ச்.ு 

வணங்க அ௮ப்பிரானுடையதிறமையை நினைந்து பெருவியப்புக்சகொண்டு 
பெருமூச்செறிந்து தங்கயிருர்தனரென்பது£ இப்படலத் துக். கூறும் 

பொருள். 

இப்படலம் சிலபிரதியில் வானாச்சேனைகளங்காண்படலம் என்த 
பேரோடு “:எழுக்துகின் ற?? (வேலேற்தபடலம்-௪௩) என்த செய்யுளில் 
தொடங்குகின்றது. சிலபிரதியில் *'தொழுதனர்?? என்ற இப்படலத் 

இன் மூன்றாஞ்செய்யுளில் வானார்களங்காட்சிப்படலம் என்த பெய 

சோடும், வானரத்தலைவர்களங்காட்சிப்படலம் என்ற பெயரோடும் 
தொடங்குகின்றது: சிலபிரகதியில் படலம் இங்குத்தொடல்்க, இது 
வும் இராவணன்களங்காண்படலமும் ஒன்றாக, களங்காண்படலம் 

என் ற: பெயருடன் காணப்படுகின்றது. 

க. சுக்கிரீவன் தன்தானையோடுவந்து வணங்கிநீற்க, வானார் 
இசாமபிரானுலோமிந்த ழலபலவாக்கரின் பேநமையைநோக்கி 

நடூக்கழம் திகைப்புமடைந்து நாணழறுதல். 

1இயபின் கவிதன் வேந்து ?மளப்பருந் தலை யோடு 
மேயின னிராமன் பாதம் வீதிமுறை 3வணங்கி வந்த 
தீயவர் பெருமை கோரக்க ஈடுக்கமுக் திகைப்பு 4முற்றுர் 
2ஓய்வுறு மனத்தா ரொன்னு முணர்ந்திலர் நாண முற்றுர். 

(இ-எ்.) அவ்வாறானபின், வான ரர்தலைவனாகய சுக்கரீவனும்,-- 
அளக்கமுடியாத வான ரசேனையுடனே இராமனுடைய சீர்பாதங்களில் 

விதிமுறை வணங்கிச் கட்டினான்: (அப்போது யாவரும்), ஒழிச் 

திட்ட கொடியவரின் பெருமையைகோக்க ஈடுச்சமும் இகைப்புவ் 

கொண்டு ஒய்சலையடைக் தமன த்தையுடையவராய் ஒன்றும்உண.. முடி. 

யாமல் சாணமடைத்தனர்; (௪ - று.)



டூ௨ச் கம்பராமாயணம் யுத்த 

தாங்கள் பெருவீரரென்றும் இராமனுக்குத்துணைபுரிகன்றோமென் 
றும் வர்இட்டு எதிராளிகளின் பெருக் தொகுதியான மூலபலவீ.ரரைக் 

சண்டதும் தமது மனநிலை வீரங்குன்றி மாறுபட்டு ஒடினராதலால் 

யாவரும்சாணங்சொண்டனரென்க. பி-ம்:--1ஆயவெங்கவியின் 3மடிப் 

பருச், 8வணவ்இியிந்தத். 4தீ.ர, 3ஓய்வுறுமனத்தனென்றுமுரைத்திலர். () 

௨-2 'ழுன்றுலகத்தினும் மிக்க அரக்கரின் ழலபலத்தை வேன்றது 
எல்வாறு?? என்று சுக்கிரீவன்விஷவை, ஸ்ரீராமன் விபீஷணனோடூ 

அதனைக் காணுமாறு பணித்தல். 

மூண்டெழு சேனை வெள்ள 1முலகொரு மூன்றின் மேலும் 
8நீண்டுிள வதனை யைய வெங்கன கிமிர்க்த *தென்றான் 
தாண்டி. ரண் டனைய திண்டோட் சூரியன் £புதல்வன் சொல்லக் 
6காண்டி நீ யரக்கர் வேந்தன் றன்னொடுங் களச்ைத யென்றான். 

(இ-ள்.) அண் திரண்டாற்போன்ற வலியதோளையுடைய சூரிய 

குமாரனான சுக்கிரீவன், (போரில்) மூண்டெழுந்த சேனைவெள்ளமா 
ன, உலகம்மூன்றுக்கும் மேலாகவும் நீண்டிருந்தது; ஐயனே! ௮ச்சே 

னையைச்கடந்துவென்றது எவ்வாறு? என்று வினாவினான், (அங்வக 

னம்) வினாவ, (இராமன்) அ. ரக்கர்வேக்தனான விபீஷணனோடு நீ களக் 
தைக் காண்பாயென்றான்; (௪ - று,) 

.... மூவுலகத்திலும் அடங்காத பெருமையையுடைய மூலச் சேனையை 

யெல்லாம் ஒருத்தனாகக்கடக்திட்டுவென்றது எவ்வாறு,என்று சுக்ரீவன் 

வினாவ,இசாமன் தன்னால்லீழ்த்தப்பட்டுச் சேனைகள்வீழ்ர் துடெப்பை 

விடீஷணனோடும் போர்ச்சளஎஞ்சென்று காண்பாயென்று கூறின 

னென்க. தன்வீரப்பெருமையைக் தன்வாயினாற்சொல்லவிரும்பாமல் 

் களத்தைக்காணுமாறுகூதினான். சிலபி.ரதிகளில் இக்குக்கான் வேலே 
'ந்நபடலம் முற்றுகன்ற தென்பது, முன்னரே குறிப்பிக்கப்பட்டது. 

பி-ம்:-1உலகொடு, 3மோன்றுமுற்றி, 3$நீண்டெத. tacrar, 5A maar. 

6சாண்டிரால், (௩.௫௪௪) 

௩.---வணங்கிவிட்டு வானாத்தலைவர் விபிஷணனோடுசென்று 
போர்க்களங் காணுதல், 

தொழுதனர் தலைவ ரெல்லாந் தோன்றிய காத மாண்ட, 
எழுகென விரைவிற்'சென்றா ரிசாவணற் கெளவலோடுங் ,கழுகொடு 
பருந்தும் பாவும் பேய்களுங் கணங்கண் மற்றுங், குழுவிய களத் 
தைக் கண்ணி னோக்கனர் துணுக்கங் கொண்டார். 

(இ- ள்.) தலைவர்களெல்லாம் (ஸ்ரீராமனைத்) தொழுது (உள்ளத் 

அதத் )தோன்றிய விருப்பம் தூண்டுவகனால் இராவணன் தம்பியானவிமீ 
ஷணனோடும் *எழுக?என்று சொல்லி விரைவிற் போய்,----கமுகுட 

னே பருக்தும் பாறும் பேய்களும் ஆகியவற்றின் இி.ரள்களும் மற்றுமு 

ள்ளகாக்கைமுதலியனவும் திரண்ட படுகளச்தைக் கண்ணினால் கோக்க 

அச்சங்கொண்டனர்; (௪ - நு.)--பாறு-பருக்தின்சாதியேதம், பி-ம்:-- 

1தேந்தாரிராகவன், சென்றாரி.ராவணன், (௨௫௪௫) 

ஓ



காண்டம் ௩௨.--வானாரர் களங்காண்படலம் ௫௨௫ 

௪.--படூகளங்கண்ட வானார் ழதலிற் போச்சமடைந்து பிறத 

மகிழ்ச்சிமிததல். 

ஏங்கினார் கடுக்க முற்றா ரிரைத்திரை த் அள்ள Cup 
வீங்கினார் வெருவ லுற்றார் விம்மினா ௬ள்உ-ம் ம் வெம்ப 
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள வுயிர்கிலைக் தூவகை £யூன்ற 
8ஆங்கவ ர௬ுற்ற தன்மை *யாரறிந் தறைய கிற்பார். 

(இ-ள்.) (பின்னும் அவ்வானரர்),--ஏக்கங்கொண்டார்; நடுக்க' 

மடைக்தார்:பிகவும்ஆரவாரித்து மனத்தில்(அச்சம்)மிகப் பருக்சப்பெற் 
ரூர்: வாய்புலற்றத் கொடங்கினார்; உள்ளம்வெதும்பவருக் இனர்: 

மெள்ளமெள்ள உயிர்நிலைக்கப்பெற்று ம௫ழ்ச்சி யூன்ற மேம்பட்டனர்: 

அப்போது அவருக்குகேர்க்த தன்மையை எவர் அறிந்து சொல்ல 

மாட்டுவர்? (௪ - று.)--பி-ம்:--1 வெம்பி. 8ஊ.றி, ஊற. 3வாரங்இனார், 

ஆங்இவர். 4$யார்கொலேபகரற்பாலார். (௩௫௪௪) 

௫.--மிகப்பேரிய ழலபலத்தைக் காணும்படி நேறிப்படூத்துக் 
கூறுமாறு வானவர் விஷவை, விபீஷணன் கூறத்தோடங்ததல. 

ஆயிரம் பருவங் 1கண்டுல் காட்சிக்கோர் ?கரையிற் றன்றால் 
8மேயின 4துறைக டோறும் £விம்மினார் நிற்ப தல்லால் 
பாய்திரைப் 6பரவை Cuca Eee 8பதக ரென்ன 

9நீயிருந் துரைத்தி 1யென்றார் வீடண னெறியிற் 11 சொல்வான். 

(இ-ள்.) :பாய்கன்ற அலையையுடைய கடலேழும்(ஒருங்கு இரண் 
டாற்போற்) காணப்படுன்ற பாதக. ரான அரக்கர் பொருக்திய இடல் 
கள்தோறும் (காண்பவர்கள் அச்சத் தனால்) அழுதுகொண்டு கநிற்பதல் 

- லாமல் ஆயிரம்வருஷங்கண்டாலும் காண்பதற்கு ஐர்எல்லையில்லையாகை 
யால், நீ இருந்து உரைப்பாய்' என்று(வானசர்) வினாவினாராக, விபீஷ 

ணன் முறைப்படி கூறலானான்; (௪ - று.)--பி-ம்:-1சண்டால். 2௮அள 
விற்றன்றால். போயின, 4உவகையோடும். $விம்மினாரிற்பதல்லால், 

விம்மினர்புலம்பலல்லால், 6வேலை. 7காண்குறும். 8பதகனென்ன. 
9நீயிர்தேர்ச்து, நீதெரிர்து. 10என்றான். 11சொன்னான். (௩௫௪௪) 

வேறு. 

௬.--இதுழதல் இநபத்தோன்பது கவிகள்-விபீஷணன் இறந்த 

சேனைகளை ச்சுட்டிக் கூறுவதைத் தெரிவிக்தம், 

,காகப் பந்தாச் செங்கள மெங்குஞ் செறி/கால 
வோகத் தம்பிற் பொன்றின வேனு 5முடலொன்தி 
மேகச் சங்கர் தொக்கன *வேழும் ?$வெளியின்மை 
நாகக் குன்றம் நின்றன காண்மி னமரங்காள், 

(இ-ள்.)ஈம்முடையவர்களே! சாகப்பர்தலைக்சொண்டதும் (இரத்த 
நீர்படுதலாற்) செந்கிறமடைந்ததுமான போர்ச்களமெங்கும் நெருங்கெய 

யமனுடையதொடர்பைச்கொண்ட அம்பினால் இறந்துகடச்தனவாயி
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ம், (தரம்) உடல்கள் ஏன்றுபட்டதனுல் மேகத்திரள்பொருத்தப் 

ல்
 

பத்றனவான யானைகளாலியன்த ஏழமுமலைசளாம் வெளியில்லாமல் 
டட — 

Th
 சன்தன வற்றைக் சாண்மின்கள்; (௪ - து.) 

யானைகள் இராமனம்புசளால் உயிர்மாண்டு தரையிற்கிடச்சன 

வரயினும் ஒன்தன்மேலொன்றாக வீழ்த்தனவரக, இக்கனம் யானைப் 

பீணங்-ளிஞளாலியன் றனவான பலதிரள்கள் மேகம்படியப்பெறுஞ் சப்த 
குலாசலங்சள்போலக் சாணப்படுபவற்றை சுட்டிக் காட்டியவாறு. 

சொலைபுரிதலால், இசாமபாணங்கள் 'காலயோகத்தம்பு? எனப்பட் 

டன, மாமிசம்மிக்க விடத்துச் சாகசங்கள் பத்தரிட்டாற்போல் 

வரனத்தில் செருல்இப் பறத்தல் இயல்பு: ஆதலால், *காகப்பச்தர்ச்செங் 
களம்? என்றது, ஐசத்து-யோகத்துஎன்பதன் திரிபு. பி-ம்:--1காலம். 

2மோகத்தம்பிற், வேகத்தம்பிற், யோகத்தம்பிற். 3உடனொன் றி, உட 

லொன்றின். 4லீழும், வெளியின் தி. குன் நினின் றன, (௩௫௪௮) 
௭. வென்றிச் செங்கண் வெம்மை யசக்கர் 1விசையூர்வ 

ன்றிற் கொன்றுற் நம்பு தலைப்பட் டுயிர் நுங்கப் 
- பொன்றிச் சங்க கரக வடுக்கல் பொலிகின்ற 

குன்றிற் நுஞ்சுச் தன்மை நிகர்க்குங் குறிகாணீர். 

(இ-ள்.) (முன்பெல்லாம்) வெற்றிபொருக்தியவரும் செங்சண்ணை 

யுடையவருமான வெம்மையைக்கொண்ட அரச்கர்கள், விரைச்து 

செல்ஙனவும் ஒன்றிற்கொன்று முந்துற்றனவுமான ராமசரங்கள் தம் 

மீ.துபட்டு உயிரைக்கொள்ளுதலால் இறந்து (ஏழுகுலமலைபோற்டிடச் 
கும் யானைப்பிணங்களின்மீது விழுக்து), பாம்புகளைக்கொண்ட அடுக் 

கல் விளங்குகின்ற மலையில் தூங்குகின்ற சங்கத்தின் தன்மையையொத் 
இருக்கும் குறியைக் காண்மின்கள்; (௭ - று.) 

யானைப்பிணங்களின் மீது இராமபாணங்கள் பொத்தி யிறந்தஅரச் 

கர் வீழ்க்துடெத்தலைச் சுட்டிச்சாட்டியத, இத. உற்றம்பு என்.ற 

இடத்துஉற்றஎன்ற பெயரெச்சத்தின் அக. ரலீறுதொகுத்தல்,௮டுக்கல்- 
அடுக்கினொாற்போலுங்கல், பி.ம்:---.1விசைஊர, மிசையூ. ?ஒன்றுச் . 

கொன்று, ஒன்றிச்சென்றுற்று, ோசமடுக்கற், காகமடுச்சப், காக 

வடுக்கற், (௩௫௪௯) 

௮. அளியிற் பொங்கு 1மங்கண னேவு மயில்வாளிக் 
களியிற் பட்டார் வாண்முக £மின்னுங் கசையில்லாப் 
புளினத் 5திட்டிற் கண்ணகன் வாரிக் SLOSS 
நளினக் ?காடே யெரப்பன கோண்மி னமசங்காள். 

ரு 

(இ-ள்.) ஈம்மவர்களே! கருணையினால் ததும்பப்பெற்ற அழிய 
கண்களையுடைய இராமன் ஏவுகின்ற கூரியஅம்பினால் மதக்களிப் 
போடு இறச்கிட்டவரின் வாண்முகங்கள், விளங்குகின்ற கரையைப் , 
பெற்றிராக இடம.௰ன்ற நீரைகொண்ட கடல் (தன்னுடைய) புளி 
னத் இட்டிலேபூத் 2 தாமரை, க்தொகுதியை யொசத்துத் தோன்றுவன 
வற்றைக் காண்மின்கள்5 (எ-று. )



காண்டம் ௩௨.--லானார் களங்காண்படலம் ௫௨௭ 

அம்பு பொத்தப்பெற்றுக் கடற்கரையில் மதச்சளிப்பாற் செச்கிறம் 

பெற்ற' வீரர்முகங்கள் விழுத்துகடப்பவை - தாமரைக்காடு மணல் 

மேட்டில் மலர்ச் இருப்பவற்றை யொக்குமென்றார்: தற்தறிப்பேற்ற 
வணி. முகத்திற் பொத்திய பாணங்கள் - தாமரையில் மொய்க்கும் 

வண்டுகள் போலு மென்ச. அளியிற்பொங்கும் - வண்டுகளால் மொய்ச் 

கப்பெற்ற என்று கூறி ஈளினச்காட்டிற்கு அடையாக்குவாரு முளர், : 
பீ-ம்:--1கங்கமுதற்பல்குலமார்க்கக், கங்கைமுதற்பல்சகணமார்ச்கச், 
3என்னுங்கரையில்ல, மின்னுங்கரையில்ல, எங்குங்கரையில்லார். 
3திட்டை4, *4சண்சனல்சோரி2, சண்ணசன்சேோரரிக், 5கானேயொத் 
தன. $பார்மின். (~@@o) 

௯, 1பூவாய் வாளிச் செல்லெறி காலைப் பரி?பொன்றக் 
கோவார் விண்வாய் வெண்கொடி £₹தண்பா யொகூட 
3மாவார் இண்டேர் ₹மண்டுத லானீர் 7மறிவேலை 
காவாய் மானச் செல்வன காண்மி எமரங்காள். 

(இ-ள்.) ஈம்மவர்களே! சிறப்புப்பொருர்திய வாளச்திற்பொருச் 
திய வெண்கொடியையுடைய குதிரைகட்டெலுறுகள்ற வலியசேர்கள், 
கூர்மைபொருக்திய அம்புகளாகிய இடி ஏறிந்தகாலத்து(த் தம்பாற் 
கட்டிய) குதிரைகள் இறந்துபடவும் இரச்சப்பெருக்கிற்) செல்வத 
னால், நீர்த்திரைமடங்சப்பெற்ற கடலிலே இண்ணியபாயோடுசெல் 
வனவான மரக்கலங்களை யொத்திருக்கக் காணுங்கள்; (எ- று.) 

பூட்டியகு திரைகள் இராமசரல்களால்இறச் திடவும் வெண்கொடிச் 
தேர்கள் இரத்தப்பெருச்சா லீர்ச்சப்பட்டுச் செல்பவை, கடலிற்செல் 
லும் பாய்கட்டியம ரக்சகலம்போலு மென்றவாறு, குதிரைகள் பொன் 
றவும் தேர்கள் செல்வனவெனச்கூறியஅ - பிறிதாராய் சசியணியாம்: 
இதனை, வடூலார் விபாவகாலக்கார மென்பர்: இது தற்தறிப்பேற்ற 
வணிக்கு அங்கமாய் வந்தத. பூ - கூர்மை. செல் - இடி, கோ-தலைமை; 
சிறப்பு-சந்திரசூரியர் எனினுமாம். பி-ம்:-.1பாவாய். பொன்றிக். 

 கோவாய்வன்பாய், தேவார்விண்வாய், *திண்கால்கொடு, Geman 
லொடு, 5மாவாய், மாவார்ச். 6மண்டுகுலாகீர், மண்டுபுலானீர். 1மறு, 

௧௦. 1ஒழுகப் பாயு மும்மத வேழ முயிசோடும் 
?எழுகிற் கில்லாச் செம்புனல் வெள்ளத் திடையிற்ற 
3பழகிற் றல்லாப் பஃறிசை 4தூங்கும் படர்வேலை 
முழுகித் கோன்று 5மீனர சொக்கு முறை?நோக்சர், 

(இ-ள்.) வெளியே௫௫் இப்பாய்கின் ந மூன் ஐமசங்களையடைய யானை 
உயிருடனே இரத்தவெள்ளத்திலே எழுச்திருக்கமாட்டாமல் மூழ்கி 
யது, (இதுவரையிற்) பழஇியிராத பலஅலைகள் மடங்கிவிழப்பெற்ற 
ப.ரவியகடலிலே முழுத் சோன்றுகன்ற மீனரசை யொச்திருக்சப் 
பெற்ற முூறைமையைச் சாண்மின்; (௪ - று.) .
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இரசத்தச்சடலில்முழுகுவதால், (பழகிற்றில்லா...வேலை! எனப்பட் 

டது. உயிருடனிருக்தும் இரத்தவெள்ளத்தினிடைப்பட்டு எழுக்து 
செல்லமுடியாமல் யானை அங்குத்தானே மூழ்கியிற்றது, அபூர்வமான 

தொருகடலிலே மீனரசு மழ்த்தோன்றுச்தன்மையைப் போலுமென் 

ரர்: தற்தறிப்பேற்றவணி, Sarre - இி.மிங்கலமென்பர். எழுக்து 
செல்லமாட்டாமைக்குக் காரணம் தம்மீது அம்புபாய்க்கமை யெனக் 

கொள்ளலும் ஒன்று. பி-ம்:--முழுகமாயும். 3எழுகற்கில்லா, எழுஇற் 
செல்லா, மெழுகச்செல்லாச். 3பழூற்ல்லா. 4தாங்கு-. Sofas. 
0காணீர், : (௩௫௫௨) 

௧௪. கடக்கா ரென்னப் பொங்கு கவந்தத் தொடுகைகள் 
தொடக்கா நிற்கும் 'பேயில யத்தின் ரொழில்? பண்ணி 
3மடக்கோ வில்லா வார்*படி மக்கூத் தமைவிப்பான் 
நடக்கால் காட்டும் 6கண்ணுள 7ரொர்குக் ஈமசங்காள். . 

(இ-ள்.) சம. ரல்காள்! தம்முடல் மேசத்தையொத்திருச்கச் இளர்க் 

தெழுகன்ற கவந்தத்திற்குஎற்பச் கைகளைச் சேர்க்காகிற்கன்ற (தாளம் 

போடுகன் ற]பேய், இலயத்தின்செயலைச் செய்தவண்ணம்மடங்குதலில் 

லாத [சோம்புதலில்லாத] ண்ட அபிகயச்கூத்தை (மாணாக்கசர்க்கு)ப் 
பொருகந்தச்செய்யும்பொருட்டு ஈடனக்காலைச் காட்டுன்ற ப.ரதாசாரி,, 
யரை ஓக்கும்; (௪ - து.) 

கவந்தங்கள் கூத்தாடுகையில் அதற்குஏற்பப் பேய்கள்தாம் கைத் 

தாளமிட்டுக் கூத்தாடுவது - கூத்துப்பயிலும் மாணாச்சர்க்கு அச்கூத் 

தைக் கற்பிச்கும்பொருட்டுத் தாளமிட்டுக் கூத்தாடிச்சாட்டுகின்ற 
பரதசாஸ் தஇிரிகரைப்போலு மென்றவாறு, கண்ணுள் - கூத்து: அத 
னைச்செய்பவர் - கண்ணுளர்: கூத்தர்: இங்குக்கூத்தைப் பயில்விக்கும் 
ஆசிரியரைக் காட்டிற்று, கூத்தரையேகூறுவதாச உரைப்பினுமாம். 
கடம் - உடல், கடக்காரென்ன - மதநீரையுடைய சாரை ( யானையை] 
யொத்தஎன்று பொருள் ததுவாருமுளர். மடக்குஓவில்லா-முடங்குதல் 

நீங்காத என்றலும், 4படிமைச்கூத்துஎன்று பாடமோதி-வெறியாளன் 
ஆடும் வெறியாட்டுஎன்றலும் உண்டு. பி-ம்:-1பேய்காசத், பேய்நில 
யத்தின். 3பூண்ட, பண்ண, பேணி, 3மடக்கோர், வடச்கோ, 6ஈடச் 
கோல். 6கண்ணினர். 7ஒப்பாம். (2 G@n) 

௧௨. மழுவிற் 1கூர்வாய் வன்ப லிடுக்கின் வயவீரர் 
குழுவிற் கொண்டார் நாடி தொடக்கப் 4பொறிகூ ட்டத் 
தழுவிக் கொள்ளக் கள்ள மனப்பே யவை£தள்ளி 
கழுவிச் செல்லு மியல்பின காண்மின் னமசங்காள். 
(Q - &.) கமரல்காள்! வாயிலே மழுப்போலக்கூரிய வலிய பல்லை 

யும் இடுங்குதலில்லாத வெற்றியையுமுடைய (அரக்க)லீரர் கூட்ட 
மாக இருப்பவரின் (உடலின்) சசம்புகள், தொடக்குதலையுடைய [கட்டு 
தலையுடைய] யர் திரம்போல(த் சம்மையும்) உட்படுத்துமாறு தழுவிச்



காண்டம் ௩௨.--வானசர் களங்காண்படலம் ௫௨௯ 

கொள்ள, வஞ்சகமுள்ளமனத்தையுடைய பேய்கள்௮வற்றைத் தள்ளி 

ஈழுவிச்செல்லுகின்றவற்றைக் காண்மின்கள்; (௪ - று.) ் 

கூட்டமாயிறச்த அரச்சவீரரின் உடலிலிருச்து அறுபட்டு எழுந்த 

ஈரம்புகுள் தொடச்சப்பொதிபோல் தம்மைச்கட்டுப்படுத் தமாறு தழுவ, 

அவற்றைத்தப்பிச்செல்லும் பேய்சகளைக் சாண்மின்களென்று காட்டு 
இன்றனன் விடீஷணனென்ச.கவக்தங்களோடு ஈர்த்தனஞ்செய்யப்புக்க 

பேய்களின் கால்கள் அச்கபக்தங்களின்பல்லிடுக்கிலே சிசக்சிச்கொள்ள, 
அவற்றின் உடல்ஈ.ரம்புகள் கூட்டமாகத் தம்மைப் பொறிகளைப்போல் 

தொடகச்குமாறு ஆரம்பிக்க, இச்சவர்தங்களோடு ஈம்மால் நர்த்தனஞ் 
செய்ய முடியாதென்று அப்பேய்கள் மெல்லவிலூச்செல்வதைக் 
காணீரென்று இப்பாட்டுக்குப்பொருளுரைப்பாருமுளர். பி-ம்:_1உர் 

வாள். ?கொண்டச்காடி, . சொண்டன்னாடி. 850555, துடிக்சப், 

4பொறிகூடித், பொறிகூட்டிசத். 5சள்ள, தம்மை. 6செல்லாவீழ்வன, 

கள்ளிப்பேர்வன, செல்லவீழ்வன, செல்லாவியல்பின. (௩௫௫௫) 
௧௩.. பொன்னின் னோடை மின்பிறழ் நெற்றிப் புகரவேழம் 

பின்னும் முன்னு மாறின வீழ்விற் 3பிணையுற்ற 
தன்னின் னேரா மெய்யிரு un gis 3தலைபெற்ற 
என்னுந் தன்மைக் கேய்வன பல்வே றிவைகாணீர். 

(Q- or.) பொன்னாலியன்ற கெற்றிப்பட்டத் இனால் ஒளிவிளங்கு 

இன்ற நெற்றியிலே (செம்)புள்ளிகளைப்பெற்ற யானைகள் (இ.ராமசரவ்ச 

ளால்) வீழ்கையில் பின்புறமரசவும் முன்புறமாகவும் மாநினவாய்ச் 
சேர்தல்பொருச் தியவை,தன்னில்(தான்)ஓப்பாக உடம்பின்இருபாலும் 

தலையைப்பெற்றன என்னுச் தன்மைச்குஏற்றன பல்வேருன இவை 

களைக் காணீர்; (எ-று) 

யானைகள் இராமச.ரங்களால்அடி.பட்டு வீழுகையில் ஒன்றன் 

பிருஷ்டபாகம் மற்றொன்றன் பிருஷ்டபாகத்தோடுபொருக்த மாறிவீழ் 

பவைபல, இருபுறத்திலும் ஒருகிகரான தலையைப்பெத்த 1மிருகங்கள் 

பல்வேறு போன்றுள்ளவற்றைக் காண்மி னென்றவாறு. கேரா-உடன் 

பாட்டெச்சம். பி-ம்:-1மீன். 8பிணைவுற்ற, 3தலைபெற்றது. (௩டுடுடு) 

௧௪. நாமத் திண்போர் முற் நிய கோபர் ஈகை நோறும் 
பாமத் ”தொன்னீ ரன்ன கிறச்தோர் பகுவாய்கள் 

தூமத் தோடும் $வெங்கன லின். ஞ் சுடர்சின்ற 
ஒ.௦க் குண்ட மொப்பன பல்:வே றிவைகாணீர். 

் (இ-ள்.) அச்சத்தைவிளைக்கன்ற வலியபோரில் முதிர்ந்தகோபம் 
கடுஞ்சிரிப்பில்கோன்றப்பெற்றனவும் ப.ரவுதலையடைய பழமையான 

நீரையுடைய கடலையொத்தகிறத்சைக்சொண்டனவுமான ஒப்பற்ற 

பிளவுபட்டவாய்கள்,-புகையுடனே கொடியகனல் இன்னும்எரிஏன்ற 

ஓமகுண்டங்களையொப்பன பல்$வறு இவற்றைக் சாணீர்; (௪- று.) 

இறக்து £ழ்வீழ்ந்துகடக்கின்ற வீரரின்பகுவாய்கள் - கோபத் 

தோத்றம்மாறாமையால் புகைகனல்களுடனே சுடர்சன்ற தமகுண்டம் 
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௫௩௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

போலு மென்இன்றான். பி-ம்:-1காலச், சாளிச், 3கின்றும், தெண் 

ணீர், 4வெங்கனலோடும். 5வேறுவை. (௩௫௫) 

௧௫. 1மின்னும் மோடை யாடல் வயப்போர் 3மிடல்வேழக் 

சன்னம் மூலத் 3தற்றன வெண்சா மரை*காணீர் : 

மன்னும் மாநீர்த் தாமரை மானும் ?வதனத்த 

அன்னம் "மெல்லத் 8அ.ஞ்சுவ 9வொக்கும் மவை!கோணீர். 

(இ-எ்.) மின்னுகின்ற கெற்றிப்பட்டத்தையும் ஆடலையுமுடைய 

வெற்றிபொருச் தஇியபோரிலே வலிமையைச்சாட்டிய யானைகளின் காதி 

னடிப்புறத்தஇினின்றுநீங்கயெ வெண்சாமரைகளைக் காணீர்: அவைகள், 

நிலைபெற்ற மிச்சநீரிற்பொருச். திய சாமரைமலசையொத்த (வீரர்களின்) 

வதனத்இன்மீ தபடிக்தனவாய்,அன்னப்பறவைகள்(தாமரைமலர்களில்) 

மெல்லத்துஞ்சுமவற்றையொக்கும்: காண்மின்கள்; (௪-து.)---பி-ம்:-- 

3பின்னும். 8மத. உற்றன, இற்றன. 4கரண. $5மன்னர்மன்னச், 

மன்னும்வாசத், மன்னர்மாளத், 6வதனத்தால், வனமீதே. Ty IB, 

பூமேற், மழுவில். 8துஞ்சென. 9ஓச்ன்றன, ஓக்கின்றவை. 10பாரீர். 

௧௬. 1ஒளின் முற்றா 5.துற்றுயர் வேழத் தொளிர்வெண்கோடு 

ஆளின் முற்றாச் செம்புனல் வெள்ளத் தவைகாணீர் 
கோளின் முற்றாச் ?செக்கரின் மேகக் *குழுவின்கண் } 
காளின் முற்றா வெண்பிறை “போலுக் கமரங்காள். 

(இ-ள்.) ஈமரங்காள்! ஒழுங்காக முத்றுகைசெய்யாது (தனித் 

தனியே) உற்று உயர்க்த வேழங்களின் விளங்குன்ற வெண்கோடு 

கள் லீரர்கள்கிரம்பாத செர்நீர்வெள்ளத் திலுள்ளவை,--ஒளியையுடைய 

முற்றாத செர்கிறமுள்ள மேகத்திரளிற் காணப்படும் சாள்கிரம்பாத 

வெண்பிறைபோலத்தோன்றும்: சாண்மின்கள்; (௪ - று.) 

செக்நீரிற்படிச் த. தனாற் செக்கிறமான யானைகளின்தந்தல்கள் செக் 

நிறங்கொண்டவானச்துத்தோன்றும் இளம்பீதைபோலு மென்றார் 

இரண்டுவருமாயின் ஒன் றன்மேலொன்று விழுமாதலால், அதனைச் 

தவிர்ச்ச “ஓளின்முற்றாது' என்றது. வீரர்கள்நிரம்பி யானை கள் விழுக்.து 

இடெப்பின் அவ்யானை த்தந்தம் தோன்றுவதருமைப்ற்றி, *அளின்முற்றா? 

என்றது. கண்ணுக்குப்புலனாக வேண்டுமாசலரல், முற்றாச்செக்கர் 

மேகம் கூறப்பட்டது. பி - ம்: வேளின், pod. 9உற்றிகல். 

8செருச்சண், செக்கருள். 4குழிவிண்ணின். 5போல்வ, (௩௫௫௮) 

௧௭. கொடியும் வில்லும் 'கோலொடு வேலு;் குவிதேருக் ் 
அடியின் பாதக் குன்றின் மிசைததோல் விசயி.கட்டு .£ 
ஓடியும் வெய்யோர் கண்ணெரி 3செல்ல வுடன்வெந்த 
தடியண் டாடி.க் கூளி *தடிக்கின் றனஃரணீர், 

(இ- ள்.) கொடி வில் அம்பு வேல் என்றஇவைகள் குவிச்துள்ள 
தேரிலும் துடியென்னும் பறைபோன்றபாதல்களையுடையமலைபோன்ற .



கார்ண்டம் ௩௨.--வானரர் களங்காண்படலம் ௫௩௧ 

தோற்றத்சையுடைய யானையின்மேல் தோலாற்கட்டப்பட்ட ௮ம் 

பாரியிலும்,(இராமபாணங்களால்உயிர்) களையப்பெற்று அழிர்சு கொடி 

யோரான அரச்கரின் சண்களிலிருர்து வெளிப்பட்ட இச் சென்றத 

னால், ஒருசேரவெச்த மாமிசங்களை யுண்டு பேய்கள் (களிப்பினாற்) கூத் 
தாடி. உடல்பருப்பனவற்றைக் சாண்மின்;(௪ - று.) -யானைவீரர் தேர் 

வீரர்களின் சண்ணினின்றுபொங்குங் கோபத்தியாற் பச்குவமாக 

வெந்த தசையைப் பேய்கள் உண்டு மூழ்ர்து உடல்பருச்கப்பெறு 

மென்ச. தேரிலும் விூயிலும் ஈட்டு ஒடியும் வீரர்என இயையும்.கட்டு- 
இறர்சசாலவினையெச்சம், ஒடி.தல் - அழிதல். பி-ம்:--1சோலொடு£ண் 

டுங், தோல்விசுமஞ்சுட்டொடியும், தோறுவர்ச்சுட்டொடியின், தோ 

ல்விசியுஞ்சூட்டொடியும், தோல்விசியின்கட்டொடியின். 39ர்த. 4*தடிச் 
இன்றவை, (௩டுடு௯) 

௧௮. சகரம் முர்8ர்ச் செம்புனல் வெள்ளக் 1 தடுமாரு . 
.... மகரந் தம்மின் 8வர்கன 4கண்டு மனமுட்டுச் 

இகரம் மன்ன 5யாவைகொ லென்னச் Roar anh 

நகரம் கோக்கச் செல்வன காண்மி னமரங்காள். 
(இ-ள்.)சமரங்சாள்!சகரர்தோண்டியதான கடலோடு செக்&ர்வெள் 

ளமுர் தடுமாறுவதனால், சல சுரறாமீன்௧ள் சோரிவெள்ளங்களில் வச் 
சவை,--(யானைகளைச்) ௪ண்டு (மலையையொத்தஇவை யாவையோ?? 
என்று மனத்து அஞ் சாணமுற்றுத் தம்மிடத்தைகோக்கிச் செல்வன 

வற்றைச் காண்மின்; (௪- று.) 
இச்செய்யுளுக்கு, யானைகள் சருாமீன்களைக்கண்டு 9 GA யானை 

யோ௭என்றுமயங்கி சாணி மனமுட்டுத் தம்மிடத்துச்செல்வன காண்மி 

னென்ற கருத்துப்படப் பொருள்கூறுவாரு முளர், ஈகரம் - தம்வா 

ழிடம், பி-ம்:--- தடுமாறி, தமொற தேன்மீன், சன்மீன், 8வர்தது. 

்$சாணா, காண்டும், யானைகொல், 6சாளின். *ஈகரன்னோக்க. (௩௫௯௦) 

௧௯. விண்ணிற் 1பட்டார் வெற்புறழ் காயம் பலமென்மேல் 
மண்ணிற் செல்வார் மேனியின் 8வீழ படிவுற்றார் 
எண்ணிற் தீரா வன்னவை தீரு மிடலில்லாக் 
கண்ணிழ் 5றீயார் விம்மி £யுளைக்கும் படிகாணீர், 

(இ-ள்.) வானத்தில்இறர்தாரின் மலையையொத்த உடல்கள் பல 
மேன்மேல் மண்ணிற்செல்வாரின்மேனியில் வீழவே, (அச்சமண்ணிற் 
செல்பவர்கள்) உயிர்சோர்ச்சாராய், கணக்குச்குஅடங்காத அவ்யாச் 
கைகளினாற்றோன் நிய துன்பத்தினின்று நீங்கிட வலிமையற்று, கண் 
ணிற் நீப்பொறியைச்சக்கினவராய் அழுது வருர்துகன்ற வகையைச் 

ழ் காணீர்; (௭ - இ.) 
வானத் அச்செல்லும் அரச்சவீரர் லர்மீது இராமபாணம் பட்டு 

அவர்களைவீழ்த்ச, அவ்வாறுவீழ்ச்த அவ்யாச்கைகளினாற் பூமியிற்செல் 
லம் இலஅரச்கலீரர் உயிர்குன்றிச் கண்ணில் தீப்பொறிபறச்ச விம்மிச் 

கக் தவதைக் காட்டுகின்றான் விபீஷணனென்க. பி-ம்:-1செல்வார். 
2வெம்புறழ். மீள. கநிவுமிடனள்லாக், தீருமிடமில்லாக், தோன்றார், 

- 6உழச்கும், (௩௫௬௮) 

ர்



௫௩௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௨௦. அச்சிற் நிண்டே ரானையின் ராமே 1லகன்வானின் 
மொய்ச்சுச் சென்றார் ?மொய்குரு தித்தா ரைகள் “முட்ட 

உச்சிச் சென்றா ஞயினும் வெய்யோ னுதயத்தின் 
குச்சிச் சென்றா *னொத்துள னாகுங் குறிகாணீர், 

(இ-ள்.) அ௮ச்சைப்பிரசானமாகக்கொண்ட வலியதேரின்மே 
லும் யானையின்மேலும் குதிரைமேலும் அகன்ற வானவழியாக நெருங் 

இச்சென்றவரான அரச்கலீரர்களின் கெருங்கியஇரத்தவொழுக்குக்கள் 
மோதுவதனால்,சூரியன் உச்சிப்?போதிற் சென்றிருர் தானாயினும், உதய 

மலையின்கெரத்திற் சென்றான. யொத்துத் தோன்றுவ் குறியைக் 

காணீர்; (௪ - று.) 

இரத்தத்தாரை தன்மேல்முட்டியதனால் உச்சிச்காலத்துச் சூரி 
யன் உதயகாலத்துச் சூரியன் போலச் செந்நிறத்தவனாகக் காணப்பட் 

டன ஸனென்பதாம், பி-ம்:--1சாலாளின். 3மொய்ச். 8மூட.1ஓத்துளத.() 

௨௧. காறோய் மேனிக் கண்டகர் கண்டப் படுகாலை 
ஆறோ வென்ன 'விண்படர் செஞ்சோ ரியதாகி 
வேரும் நின்ற வெண்மதி செங்கேழ் கிறம்*விம்மி 
மாரோர் வெய்யோன் ண்டில 5பொக்கன் றதுகாணீர், 

(இ-ள்.) காற்றின்தன்மைபொருக்திய [விரைக்துசெல்லவல்ல] 
மேனியையுடைய பகைஞர் துண்டப்படும்பொழுது, விண்ணிற்படர்கச்த 

(அர்தச்) செர்நிழச்சோரியானது *ஆறோ!? என்று கருதும்படி தோன்றி 

யதனல், வேருககின்ற வெள்ளியசக்திரன் செக்கிறம்மிக்கு(ச் சக்திச 
னுக்கு)மாறான ஒருசூரியமண்டிலத்சைப் போன்றிருப்பதைச் காணீர். 

இங்குச் சக் திரன் தன்வெண்மை௰ிறம்மாறிச் சூரியமண்டலம்போல் 

செர்நிறத்தவனானா னென்று கூறியது - பிறிதின்தணம்பேறலணியாம், 

சால் தோய் - இரத்தக்கால்படிர்த என்று கூறினுமாம். இணி, காறு 

ஒய்என்றுபிரித்து, காறு- அளவு [அதாவது - ப.ராக்கிரமம்] ஓய்க்த 

என்று கூறினாருமுளர். சண்டகர் - முட்போலச்கொடியவர்: எனவே, 

பகைவசைக்காட்டும், பி-ம்:--1 விண்டவர். 32 வரர். வெண்மணி. 

4M dw. 5$ஒக்கும்வகை, ஓக்கும்மவை. (௩௫௬௩) 

வேறு 

௨௨. வானனைய ம.ண்ணனைய 1வளர்ந்தெழுக்த £பெருங்குருதி 

மகர வேலை,3தானனைய வுற்றெழும்பா ரவைதெளித்த பு. துமழை 
யின் 4*றுள்ளி தாங்கி, மீனனைய நறும்போதும் விரையருக் . 
அஞ் சிறைவண்டு நிறம்"வே நெய்திக், "கானகமுங் கடிபொழிலு , 
முறியீன்ற போன்றொளிர்வ காண்மின் காண்மின், . 

(இ-ள்.) வான்ஈனையவும் மண்கனையவும் மிக்கு எழுக்த பேரிரத் 

தத் தினால் மசரம்வாழுமிடமான கடலும் தான் நனை ர்திடவும் (இங்க 

னம்பிணங்களவினின் ற) பொருச்தியெழுகன்் » செளித்த புதுமழையின் 

துளியைப் பூமியினிடங்கள் தாங்குவதனால் ஈட்சத்தரம்போல் விளக்கு



காண்டம் ௩.௨.--வானார் களங்காண்படலம் ௫௩௩ 

சன்ற [வெள்ளிய] ஈறுமணமுள்ள மலர்களும் ஈறுமணமுள்ள தேனை 
அகர்கன்ற சறகையுடைய வண்டுகளும் வேற்றுசிறக்தையடையாகிற்க, 
காட்டினிடமும்ஈறுமணமுள்ளபொழில்களும்(தம்மீ துதெறித்தகுரு தயி 

னால்) தளிரையீன்றாற்போலதச்தோன்றுமவற்றைக் காண்மின்காண்மின்; 
(௭-ற..)_-ரனைய நனைய ஈனைய செளிச்ச மழைத்துள்ளியைப் பாரவை 

தாக்க, ஆங்குள்ள போதும் வண்டும் நிறம்வேறெய்தின என்ச: எய் இ 

எய்.த:எச்சத்தரிபு. பி- ம்: 1வளைந்தெழுக்ச. கொழும், 8தானனைவுற் 

நெழும்பறவைச்சிறை. 4துளியதாக, 5போதின்விரையரும்புங்கறை, 
வேறாகக் 7கானினமுக், சகானனமுல். 8ஈன்றதென. (௩௫௬௪) 

௨௩., வரைபொருத 1மதவானைக் ?துணைபருப்புங் 2ளெர் 
முத்து மணியும் வாரித், திரைபொருது 4புறங்குவிப்பத் திறங் 
கொள்பணை மசமுருட்டிச் சிறைப்புள் ளார்ப்ப, நுரைக்*கொடி யும் 

வெண்குடையுஞ் *சாமரையு மெனச்சுமந்து *பிணத்தி னோன் 
மைக்,கரைபொருக்துங் கடன்மடுக்குங் கடுங்குருதிப் பேராறு 
காண்மின் காண்மின், 

(Q - a.) மலையோடுபொருத 10,gusit Poor wear இசட்டைத்தந்தங் 

களும் விளங்குகின்ற முத்துக்களும் மணிகளும் என்ற இவற்றை வாநிக் 

கொண்டு ௮லைகள்மோதி ஒருபுறத் திற் குவிப்பவும், கூறுபாட்டைக் 
கொண்ட இளைகளையுடைய மரத்தை யுருட்டுதலாற் இறைகளையுடைய 

பறவைகள் ஆரவாரிக்கவும், வெண்குடை கொடி சாமரைஎன்ற இவை 
களையெல்லாம் நுரையென்னுமாறசுமச்துகொண்டு, பிணங்களின் 

் பாரத்தைக் கரைபொருக்திய கடலிற் செலுத்தும் கொடியகுருஇப் 
பேராற்றைக் காணுங்கள், காணுங்கள்; (௪ - று.) 

* மணிமுதலியவற்றை ஒருபுறத்திற்குவிக் தும், தமக்கு வாழிடமான 
பெருங்களைகளையுடைய மரங்களையுருட்டுகலாற் பறவைகளை ஆர 

வாறிச்சச் செய்தும், குடைமுதலியன நுரைபோல்தோன்ற அவற் 
றைச்சுமக்். தும், பிணச்சுமைகளையும் கடலிற்செலுத்துவது குருதிப் 

பேராறு எனக் காட்டியவாறு. பி -ம்:-1மதயானை. 3வளை, வளர். 
இளை. 4பிறங்குவிப்ப, 5குடையும், 6சொடியும்வெண். 7சாமரமும், 
3பிணத்தினுண்மைக் பொருது. 10பேர்யாறு, (௩௫௬) 

௨௪. சைக்குன்றப் பெருங்கசைய கிருதர்புயக் கற்செறி 
ந்த 3கதலிக் கானம், மொய்க்கின்ற பரித்திரைய முரட் taf 
க்கைக் கோண்மாவ முளரிக் கானின், ₹பெய்க்கன்ற வாண் 
மூகத்த விமுக்குடரின் பாசடைய கிணமேற் "சேற்ற, உய்க்கன்ற 
“வுதிரகிறக் களங்.குளங்க ளூலப்பிறக்த ?வுவையுங் காண்மின், 

க்
க.
 

(இ-ள்.) கையையுடைய மலைபோன்றயானையாகிய பெருங்கரை 
யைப்பெற்றனவும், கிருதருடைய, புயங்களாகய (இரள்)கல் செறிர்தன 
வும், கொடிகளின்தொகு நெருங்கிய குதிரைகளாகிய அலையையுடை 
யனவும், மாறுபடுகின்ற யானைக்கைகளாகிய முதலையைச்கெண்டன 
வும்,தாமரைச்சாடுபோல மெய்யைப்படைச்த ஒள்ளியமூக த்தையுடைய



௫:௩௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

னவும் [ஒள்ளியமுகங்களாகிய சாமரைச்சாட்டைப்பெற்றனவும் ], விழு 
இன்ற குடராகிய பாசிலையையுடையனவும், ரிணமாகய இறந்தசேற்றை 
யுடையனவமான (தன்னிற்பட்டோரை) உட்கொள்ளுஇன்ற செக்கிற 
'மூள்ள களமாகிய உதிரச்குளங்கள் அளவிறக்தன இதோதோன்றுவன 
வற்றையும் காண்மின்; (எ-று.)- ழற்றுநவகவணி. கோண்மா-மு தலை. 

பிம்: 1பயச்சாற்செறிர்த, பேதனங்காப்ப, 9இரையும்.4க ரியின். குரை 

மாவும். 8செய்ச்சன்ற, "சேற்றில், 8உ திரரீர்ச்குளங்கள். காண்மின் 
காண்மின். "செற்றஎனப்படிப்பாருமுளர்.*உய்க்சின்ற வு.இரநீர்ச்களங்க் 

ஞலப்பிலவிறக்க வுவகைக்சாண்மின்?என்று ஒருபிரஇயில் சான்காமடி., 

௨௫, நெடும்படைவா ணாஞ்ச௪ு! ஓழு கிணச்சேற்றி னுதிரநீர் 

நிறைந்த காப்பிற், கடும்பகடு படி”இடர் த*கடும்பரம்பி னினமள் 

ளர் பரந்த கையிற், படுங்கமல மலர்"கா௮ முடிபரக்த பெருங்கி 
டக்சைப் “பரந்த பண்ணத், தடம்பணையி னறும்பழனந் தழு 
யே யெனப்?பொலியுர் 0தகையும் காண்மின். 

(இ-ள்.) நெடியவாட்படையாகிய கலப்பையினால் உழுகன்ற 
நிணமாகியசேற்றிலே உ.இிரகீராடுய நிறைந்த நீர்ச்சகட்டினையும், விரை 
வுள்ள யானைகளாகிய எருமைக்கடாச்கள்படிரஈ்து இடச்சப்பெற்ற தாகி 
விரைவாகப்பரவுசலையுடைய இனமான வீரரரகிய கடிய பரம்புஅடிச் 
குர் சொழிலினையுடைய “கூட்டமான உழவர்கள் பரந்த (இரு)புறத் 
இனையும் (பெற்ற), மூளைத்ததாமரைமலரின் மணம்சாறுஇின்ற தலை 
களாகிய .காற்றுமுடிகள்பரர்துடக்த பெரியஅர்தப்போர்ச்சளம், 
மிகுர்ச மகளிர்கூட்டத்தையுடைய பெரியவயல்களைச்கொண்ட கறிய 
மருதநிலச்தின்சன்மையைத் தழுவியதெனப் பொலிஏன்ற தன்மை 
யையுவ் காண்மின்; (௪-று.) 

போர்க்களச்தை மருதநிலம்போலு மென உரவகவணிவகையாற் 
கூறினார்: இர்த உருவகத்திற்கு, *(நெடும்பகடு, கடும்பரம்பினினம்ள்ளர், 
நாறுமுடி'என்ற இடங்களிலுள்ள சிலேடையணி அங்கமாய்சின்றது. 
நெடும்பகடுஆகய பகடு, கடும்பரம்பின் இனமள்ள ராகிய கடும்பரம்பின் 
இனமள்ளர், காறுகன்ற முடியாகிய நாற்றுமுடி என்க, கலப்பையும், 
உழுஞ்சேறம், நீர்தேச்குசலும், எருமைச்கடாக்கிடக்ச௪ பரம்படிக்குச் 

சொழிலைக்சொண்ட மள்ளர் பரந்த மருங்கும், சாறுமுடிபரர்தபெருவ் 
கிடக்சையும், பண்ணைமசளிர்கூட்டமும் மருதரிலச்துக்காணப்படும்: 
வாட்படையும், நிணமும், உதிரத்சேக்கும், கடாச்களிறு தோய்க்த 
பரம்பினினமள்எர்பரசத மருங்கும், தாமரைமலர்சகாறுமுடி பரக்தகிடச் 
கையும் இர்தப் போர்க்களத்து உள்ளனஎன்௧, பி-ம்:-- 1உழ, பேடும். 
8தோய்க்த. 4கரும், கலந்த, 6கையுட். காற்று: 8கரக்த, 9பொலிக்த, 
10சன்மை, (௩௫௭௭௪) 

௨௬. கெள்றீர்த்த 1/வரைபுரையு மிடலாக்க ரடல்விழவும் 
உரன் “வில்லின், ஓளிகீாத்த முழுநெடுநா ணுருமேறு பலபடவு 
மூலகங் ண்டு ஈளிறீர்த்த *நாகபுரம் புக்கிழிர்த பகழி5வழி நதியி 
னேடிக், களிகிர்த் அப் புகமண்டும் 6கருங்குரு தித் தடஞ்சுமிகள் 
காண்மின் காண்மின், 

(இ - ள்.) கட்டுத்தறியைப் போச்திய யானையையொத்த வலிய 
அரச்கரின் உடல்கள் விழவும், மகாவீரனான ஸ்ரீராஈனுடைய விளங்கு



காண்டம் ௩௨.--வானார் களங்காண்படலம் ௫௩௫ 

சன்ற(காதுவரையில்)இழுச்சப்பெற்ற வில்லின் முழுகெ௫கொணினால் பல 
இடியேறுபோன்ற தசை தோன்றவும்,உலகத்சைக்ீண்டு நடுவிடத்துப் 

பிளவுபட்ட பாதாளலேோரகத்துப் போயிழிச்த (இராம) பாணங்களினாற் 

பெருகியதாய் ஈதிபோலோடிக் களிறுகளை இழுத்துகெருங்கச் செல்லு 

இள்ற மிக்க குருதிப்பெருக்கின் பெருஞ்சுழிகளைக் காண்மின்கள் 

சாண்மின்கள்; (௪ - று.) 
இசாமச.ரங்கள் தாம்புறப்படுிம்போது சாணினின்றுபேரொலியைப் 

பரப்பிப் பிறகு ௮ரக்கருடலைவீழ்த்து இவ்வுலசத்தைச்€ண்டு பாதாளத் 

திற்புகுமென்று ௮ப்பிரானது கணைகளின்தன்மை முதல்மூன் தடிகளிற் 

கூறப்பட்டது. அவ்வாறுசரங்கள் சேனைகளின் உடலைப்பிளக்து செல் 

லஓும்போது, அவ்வழியால்சதோன்றிய இரத்தப்பெருக்கு ஈதி2பாலதடி 

யானைகளையும் தம்மிடத்து௮அஃப்பட இழுத்.துச்செல்லும்போத அர்த 

இசரத்தஈ தியில்பெருஞ்சுழிகள்தோன்றுவதைச் காட்டுகின்றனனென்க, 
வெனில் - கட்டுத்தறி. தடம்-ஈதி. தடஞ்சுழிகள்-பெருஞ்சுழிகளுமாம். 

ஈளில்-நடுவிடத்தில், மண்டப்புகும் எனமாறுக, பி-ம்:--.1வரைபுரைவ 

மிடலரக்கருடல், பைபுரவிமிடலாட்களுடல், 3வில்லிற்று, 3ஓனிதீர்ச்த 

மூறகெடு. *சாகர்.தொறுக தியினோடி,கொறுக்தியினோடி, வழிதொறும் 

போய். 6சடுங்குரு தி. (௩௫௯௮) 

௨௭, கைத்தலமுங் காத்திரமுங் கருங்கழுத்து நெடும்புயமு 
முரமுங் கண்டித்து, 3எய்த்திலபோய்த் திசைகடொறு பிருகிலத் 
தைக் “கிழித்திமிர்த தென்னி னல்லால், 5மத்தகரி வயமாவின் 
வாணிருதர் பெருங்கடலின் 7மற்றிவ் வாளி, *தைத்துளதாய் 
நின்றதென வொன்றேயபுங் காண்பரிய தகையுங் காண்பின், 

(இ-ள்.) கையினிடமும் முன்னங்காலும் கரியகழுத்தும் நெடும் 
புயமும் உரமும் கண்டித்து (௮அவ்வளவிலும்) இளையா தனவாய்ப்போய்த் 
இிக்குக்கள்தோறும் (சென்று) பெருகிலத்தைக் இழித்துச்சொண்டு . 
(அச்தஇராமசரம்பாதாளத்திலும்)இழிச்சதென்று சொன்னாற். சொல்ல 
லாமேதவி.ர, மதம்பிடித்தயானைகளிலும் வெற்றிபொருச்இயகு இரை 
களிலும், கொடிய நிருதராகயபெருங்கடலிலும் இவ்வாளிசளுள் 
ஓன்றேனுஙவ் தைத்ததாய் நின்றிட்டது என்று காணமுடியாத இறப் 
பையும் காணுங்கள்; (எ- நு.) ் 

இராமபாணம் ஊடுருவி யப்பாலுஞ் சென்றிடாமற் சேனைகளின் 
உடலிற் பொத்தியவண்ணமாகவே சின்றிட்டது ஒன்றுமில்லையென் 
பதை மபூன்றிப்பாருங்க ளெனகச் காட்டுசன்றன னென்ச. சாத்திரம் - 
முன்னங்கால், கைத்தலம் - துதிச்கையின் நனிப்பாசம், பிம். 
காற்றரமும். 8கடுங்***கண்டித்து, கழுத்துகெடும்புயமுரமுங்கடி தூ 
போக. 9த்தசைபோய்த். 4குழித் திழித்த. மைத்தகளிற்நினமா 
வின், மைக்களிற்றின்வயமாவின், 6பேருடலில். "தெரியல்வாளி, மத் 
தினவாளி.8)ைச்தனவாணின்றவென, தைத்துளவாய் நின்றதென. () 

Gam. 

௨௮. குமுத காது 1மதத்தன “கூற்றன 
சமுத ரோடு “மடிந்தன 4சார்தரும்



Qn & கம்பாரமாயணம் யுத்த 

5திமிர மாவன்ன suman ASE Mn 

Dr Ber ais goo வை: பிரு Cary wren. 

(இ-ள்.) குமுதசாறும் மதத்தையுடையனவும், யமனையொத்தன 

வும், பாசரோடுமடிக்தனவும், சார்கின்ற கரும்பன்றிபோன்றசெய் 

கையையுடையனவுமான இப்படியுள்ள பத்துச்கோடியானைகள் (பாற் 

சடலில்தோன்றிய) ௮:பிருசத்தோடு வச்தனவாம்; (௪ - ஐ.) 

ஸம்மிதரென்ற வடசொல் - ஓத்தவரென்ற பொருளில் உள்ளது: 

௮௮-ஓத்தபாசரென்ற பொருளில் இங்குவச்ததென்னலாம். இருளி 

யென்றும்கருமா? என்றும் பன்றிச்குப் பெயறரிருச்தலால்,௮தனை': இமி.ர 

மா?என்றார். பெருந்தொகுதியாக விழுர் சடப்பதுபற்றி, யானைகளை 

:இிமிரமாவன்னசெய்கைய? என்றது, பி-ம்:-1முகத்தன, மையன, 

8மூடிச்சன. *தாள் தரும், சார்க்கரும், 5திமிர்தமாலன்ன வின்னன, திமித 

மாலன்னவின்னன. 6கோடியே, . (௩௫௭௦) 

௨௯, ஏறு நான்முகன் வேள்வி யெழுந்தன 

ஊது மாரியு /[மோங்கலை யோ தமும் 

மாறு மாயினு மாமத 3மோய்வரும் 

ஆறு மாறில வாறிரு 8கோடியால், _ oe 

(Q - ar.) சுரர்துபெய்கின்ற மழையும் ஒங்கிய அலையையுடைய 

சடலும் நீர்மாறுமாயினும் மிக்கமதநீராய்வருகன்ற ஆறு மாறப்பெரு 

தனவான (இர்த) ஆறிரு [பன்னிரண்டு] கோடியானைகள்,-- பெரு 
மைமிச்ச பிரமதேவணியற்றிய வேள்வியிணின் றுஎழுக்தன; (௪ - று.) 

பி-ம்:--1தங்கலையேதக. - மாறல, கோடியே, (௩௫௭௪௧) 

௩௦. உயிர் வ றந்து முதிரம் ?வறநர்துதம் 

wut 1வறர்து மதமற வரதன 

புயல வன்றிசைப் போர்மத வானையின் 
இயல்ப ரம்பரை *யேழிரு கோடியால். 

(இ- ள்.) (இதோவுள்ள) எழிரு [பதினான்கு] கோடியானைகள்,-- 
உயிர்வறர்திடினும் உடலிலுள்ளஇரச்தம் வறச்இடினும் தமது மத 

மயக்கம் வறச்இடினும் மதம்மாத் திரம் நீங்காதனவாய், மேகத் 

இிற்குஉரிய தலைவனான இச் இரனுடைய தக்கல் [£ழ்த் இசையில்! 

இருக்கும் போர்செய்யுந்தன்மையுள்ள மதங்கொண்ட(ஐராவதமென்ற) 
யானையின் பொருக்இய் பரம்பரையை!(ச் சேர்ந்தன); (எ- று.) 

இர்தப்பதினாயிரங்கோடியானைகள் - ஐராவதகுலத்தில்தோன்றி 

யவையெனசக் காட்டியவாறு. பி-ம்:--1மறச்து, 3மறக்துதம், மறர்துக. | 

8இயிரமவர. *ஏழெழு. கோடியே, (௩௫௭௨) 

௩.௧, கொடாது கிற்றலிற் கொற்ற நெடுந்திசை 
1எடாது நிற்பன நாட்ட மிமைப்பில 
வடா.து “தக்கன் மதவரை யின்$வழிக் 

கடாமு சுத்த முளரிக் கணக்கவால்,



காண்டம் ௩௨.--வானாரர் களங்காண்படலம் ': ௫௩௭ 

(இ-ள்.) (நீவிர் இதனைத் தாங்குங்கள் என்று 'பிரமன் இசை 

பாரத்தைத் தாங்குந்தொழிலைச்) சொடாது நிற்பதனால், வெற்றிபொ 
ருர்திய நெடியதிசைகளை(த் தாம்) தாங்காதுகிற்பனவும், கண்கள் 

இமைத்தலில்லாதனவுமாகி, வடக்குத்திக்கற்குஉரிய (சாருவபெளம 

மென்னும் பேரைக்கொண்ட) யானையின் சந்ததியாகத்தோன்றிய 

மதநீர்ப்பெருச்கைமுகத்திற்சகொண்டஇவைகள் பதுமமென்ற பெருக் 

தொகையினவாம்; (௪-று.)-- திக்சசங்களைப்போலத்திசைகளைத்தாக்க 

வல்லனஆயினும், பிரமன் dudurs குறையால் தஇிசையானைகளாச 

இவைகளிருச்சுவில்லை யென்பது முன்னிரண்டடிகளின் பொருள். 

பி-ம்:---1எடாதுமிட்டன. 3இ.சனிற்கை வரையின். 9விழிச். (௩௫௪௩) 

௩௨, வான வர்க்கிறை வன்!றிறை தந்தன 
ஆன ?வர்க்கமோ ராயிர கோடியுகந் 
தான வர்க்கிறை வன்றிறை தந்தன 
ஏன வர்ச்கல் 4கணக்கில விவ்வெலாம். 

(இ-எ்.) இவையெல்லாம்,--தேவர்கட்குத்தலைவனான தேவேக் 
இரன் சப்பமாகத்தர்தனவான களிற்றுவர்ச்சம் ஓராயிரகோடியாம்; 

(இவையெல்லாம்),--தானவர்க்குத்தலைவன் திறையாகத் தந்தனவான 

மற்றோர் ஆனைவர்க்கம் கணக்கில்லாதன; (௭-று.)--பி-ம்:-.1இறைதக் 

தன, இறைதச்தவாறு, இறைதக்தவற்று. 3வர்க்கமிவ், வர்ச்சமத. 
3ஆனை. 4கணக்கலையாமரோ, சணக்ூலவீதெலாம். (௩௫௭௫௪) 

௩.௩. பாற்க டற்பண் டமிழ்தம் 1பயக்தரசள் 
ஆர்த்தெ முந்தன வாயிர மாயிரம் 
மாற்க ணப்பரி யிங்கிவை ?$மாற௮ுவை 

மேற்கின் வேலை வருணனை வென்றவால். 

(இ-ள்,) முன்பு பாற்கடலில் அமிருதத்தை யுண்டாச்சயகாளில் 

ஆரவாரித் துச்சொண்டெழுக்தனவும், ஆயிரம். ஐயிரங்கணச்சான வுமான 

பெறரியதொகுதியான குஇரைகளாகும் இங்கேயுள்ள இவை: மாருக 
அதோ இருப்பவை-மேற்குச்சகடலிலுள்ளவருணனைவென்றுபெற்றவை; 

(எ-ு.)-பி-ம்:-1எழுக்த. 3மற்றுலை, மாறுசெய். (௩௫௪௫) 

௩௪. இருகி திக்கிழ வன்1னிழக் தேகின 
2௮ரிய வப்பரி யாயிர மாயிரம் 
விரிஈசி னத்திகல் விஞ்சையர் *வேர்தனைப் 

“டி, பொருது பற்றி.ப தாமரை போலுமால், 
| (இ -ள்)-வெருநிதிக்குத் தலைவனான குபோன் இழச்துவிட்டன 

வாய் அநியனவான அந்தக்குகிரைகள் ஆயிரமாயிரமாகும்: விரிந்த 
சினத்தையும் பராக்ரமத்சையுமுடைய விஞ்சையர்க்சசசனைப் பொ 
௫௮ கவர்ச்தவை, பதுமமென்னுங் கணச்செபோலும்; (௭ - று.) 

பி-ம்:-1இகழ்ச்தேன. 3வரவயப்பரி, அறிவயப்பரி,. 3னெத்திவை, 

₹வேச்தரைப், (௩௫௭௯) 

% 08



௫௩௮ ் கம்பராமாயணம் யுத்த 

௩௫.--இல்வாறு விபீஷணன் காடீடுகையில் பின்னர்ப்பார்த்துக் 

கோள்வோமென்று யாவநம் இராமனிடத்துச் சேல்லத்தோடங்ததல். 

என்று காணினுங் காட்டினு மீதிறைக் 
குன்று $காணினுங் ‘Carafe sr sore 
நின்னு காணுது நேமியி னானுழைச் 
சென்று காண்டு மென் றேகனர் செவ்வியோர். 

(இ-ள்.) இவ்வாறு (சாங்களே) சண்டாலும் (ரீ காட்டிக்) கண் 

டாலும், இர்தமூலபலம், மலையரசனான இமயச்இினைக் சண்டாலும் 

காணமுடியுல் சொள்சையையுடையதன்று:ஆதலால்,லசாலம்பொறுத் 
அப் பார்ச்துச்சொள்வோம்: (இப்போது)சக்கரப்படையேச்்இய இரு 

மாலினவதாரமான ஸ்ரீராமனிடத்திற்போய் (அவனைக்) காண்போ 
மென்று ஈற்குணமுடைய வானரர் (ஸ்ரீராமனுள்ள இடச்துக்குச்) 

சென்றார்கள்; (எ-று.)--இறைக்குன்று-குன்றுக்கிறை: மலையசசு: 
இமயமலை.பி-ம்:--1இரைக், 3குன்றுவ், காணெனும். 4கோ௮, (௩௫௭௭) 

௩௬.--யாவநம் இராமபிரானநகே அவன் போர்த்திறமையை 

வியந்து பெரநழச்சுக்கோண்டிநத்தல். 

அரி யற்றொழு 1 தாங்கவன் பாங்கரும் 
போரி யற்கை நினைந்தெழு பொம்மலார் 
பேரு யிர்ப்பொ டிருந்தனர் பின்புறு . 
காரி யத்தி னிலைமை கருதுவார், 

(இ--ள்.) ஆரியனை [இராமனைச்] சொழுது அங்கே அவனுடைய 
பக்கத்தில் (அவனுடைய) அருமையான போர்த் திறமையினியல்பை 

நினைந்து எழுகின்ற வியப்பையுடையவராய்,பெருமூச்சுடனே யிருந்தவ 

சாகிப் பின்பு ஈடக்கும் காரியத்தின்நிலைமையைக் கருதுபவரா 

யினர்; (௭-2) 
இர்தப்படலத்திற் கூறியவிஷயமும், அடுத்த இராவணன் சவ் 

காண் படலத்திற் கூறிய சரிதையும் ஸ்ரீவால்மீராமாயணத்திற் சா 

ணப்பட்டில. (பின்புறம் காரியத்தினிலைமை கழறுவாம்? என்பது 

பாடமாயின், சவிக்கூற்றாம், பி - ம்: 1ஆங்கரும், (௩௫௭௮) 

வானார் களங்காண்படலம் ழற்றிற்று, 
  

௩௩௩-ஆவது இராவணன் களங்காண்படலம். 

இராவணன் (மூலபலம்மடிஈக்த உண்மையைத் தெளியும் 
அச்சேனைகள் மடிந்துவீழ்ர்துகெடக்குவ்) களத்தைக்காணுவதைக்கூறும்” 
படலமென்பஅு பொருள். 

அமரர்கள்வருத்தமுறும்படி வானரர்களை ஒட்டி இலக்குமணனை 
மயன்கொடுத்தவேலால் வீட்டி இலங்கையிற்பெரும௫ழ்ச்சியோடிருக்த 
இசாவணன்,போர்க்களத்துத் தனக்குஉதவிய வீரர்ச்குவிருர் களிக்கும்
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காண்டம் ௩௩.--இராவ்ணன் களங்காண்படலம் ௫௩௯ 

விருப்பமுடையவனாகி வான்நாட்டவரை வருகெனச்கூவி, தேவ 
லோகச்துப்போகத்தை இவ்வரக்கலீரர் நுகருமாறு தருக?எனப் பணி 

க்க, சுவர்க்கலோகத்து உணவுமுதலியவற்றை அரச்சவீரர்ச்கு வான 
சாட்டியர் நுகர்வித்து்கொண்டிருக்சையில், மூலபலமிறத்ததைச் 
கண்ட தாதுவர் விரைச்து இராவணனருகில்வந்து பேரச்சத்துடனே 

அவன்சாதில் மூலபலம் ஒன்றொழியாதுஇறர்தமையை மெல்லத்தெரி 
விச்சு, அதுகேட்ட இராவணன் செனத்துடனே அச்சமும் தூன்பமும் 
தோன்றச் சற்றுநேரம் இகைத்துகின்று, பிறகு *என்னினும்வலிய 

சாய்ச் கடல்மணலினும்பலரான மூலபலஃிரர் மிச்சமின்றி யிறந்தனர் 
என்பது பொய்போலும்' என்று அயிர்த்துக்கூற, அதுவர் கூறியது 

மெய்யேயாகுமென்பதற்குப் பலதியாயங்களை யெடுத்துச்காட்டி, 
மாலியவான்௫'உன்பொருட்டினால் உன்களைஞரெல்லாம் கேடுஅடைந்த 

னசாதலால், இப்போதாவது இசிட்டர்தொழிலைக் கைச்கொள்வாய்? 
என்ன, இராவணன் சீறி கான் இலக்குமணனைச் கொன்றிட்டேனாத 
லால், இணி வானரரெல்லாம் ௮ழுங்க, இராமனும் தன்னுயிர்ப் 

பொறையைத்தால்கமாட்டாது விட்டிவொன்: எப்படியும் வெற்றி என் 

வயத்ததே? என்று பேசிக்கொண்டிருக்கையில், அறுமான்சொணர்ந்த 

| இஷதிமலையால் இலக்குமணன் உயிர்த்தெழுர்ததைக் கண்கூடாகக் 

கண்ட அதுவர் அங்கு நின்றும், வச்து ௮ச்செய்தியைச் தெரிவித்தனர், 

மூலபலம் மிச்சமில்லாதொழிர்திட்டதை இராவணன் ஈம்பவில்லையாத 
லால், அதனுண்மையைக் காணக் கோபுரத்தின்மீதுஏறி, அரச்ய 

ரின் புலம்பலொலி செவிப்படப் போர்க்களத்து ௮அலங்கோலதநிலைபல 

வற்றையுங் கண்களாற் சண்டு,கெஞ்சம் புண்பட்டுக் சோபுரத் இனின்று 

இறங்கி ௮அத்தாணிமண்டபத்தைச் சேர்ர்தனனென்பத,இப்படலத்துக் 

கூறப்படுகின்றது. ; 
௧க.--இலங்கையூர்ச்சேன்ற இராவணன் வேற்றிபேற்றதனுல் 

மகிழ்ந்திநத்தல். 
௮லக்க ணெய்தி யமச ரழிந்திட 
உலக்க வானச வீரரை யோட்டி யவ் 
விலக்கு வன்றனை வீட்டி யிராவணன் 
அலக்க மெய்தினன் றோமில் களிப்பினே. 

(இ-்.) தேவர்கள் துன்பமடைக்து அழிக்திடுமாறு வானர 

வீரர்களை வலியழியும்படி. அ.ரத்தியும் அர்தஇலக்குமணனைச்கொன்றும் 

குற்றமற்றசளிப்போடு இராவணன் விளச்கமுற்றிருச் தான்; (௪-று.) 

£ழ் வேலேற்றபடலத்தில் இராவணன் இலங்கைக்கு ஏன 
மையை ௩௬-ஆஞ் செய்யுளிற் கூறிய சவி, இச்செய்யுளில் ௮வன் அல்கு 
அகம௫ழ்ச் இருந்தமையைச் கூறுகன்றாரென்ச. அ௮ங்கும௫ஏழ்ச்சியோ 
டிருத்தற்குக்காரணம் - குரக்குச்சனையை ஐதட்டியமையும், இலச்கும 
ணனை வீட்டியமையுமே: இவையே தேவர்கள் அலக்கணெய்துதற்குங் 
காசணமென்க, இச்செய்யுள் பலபி.ர திகளிலில்லை: ஆகவே, இரண்டாம் 
பாடலில்தான் படலம் தொடங்குகின்றது. (௩௫௭௪௯)
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இராவணன் ஈாநம்புதல். 

பொருந்து :போர்ப்பெருல் சோலத்திற் போர்த்தொழில் 

3வருக்தி னர்க்குத்த மன்பினின் “வர தவச்க்கு 

அருக. தற்*சமை வாயின ்வாக்குவான் 

விருக்ச மைக்க 5மிகுன்ற வேட்கையான். 

(இ-ள்.) தம்முடையஅன்பினால் ௨ர்தவராகி மேற்பூண்ட பெரு 

மைபெத்த போர்ச்சோலத்தோடு போர்த்தொழிலில் வருச்தினவர் 

களுச்கு, உண்பதற்கு ஏற்றவைகளை யாக்கும்பொருட்டு (இசாவணன்) 

விருர்சுமைத்தற்குமிகுகன்ற வேட்கையைய/டையவனானான்; ,௪-று.)-- 

ப் - ம்; 1பொற்பெருங்கோயிலுட், 3வேருர்இிரன்குற்ற, வந்தவர். 

4அமைவாயுற. வாக்கில், அமைச்சன் ற. (௩௫௮௦) 

௧... -இமாவணன் வானநாட்டாரைவநவித்து ௮வ்வுலக்த்துப் 

போதத்தை ஈங்தவுமைக்கவேளல். 

வான நரட்டை வருசென வல்விசைக்து 

1ஏனை நாட்டவ ரோடுவர் *தெய்தினார் 
8ஆன காட்டந்த போக *மமைத்திர்மற்றா 

ஊன நாட்டி னிழத்தி ருயிென்றான். 

(இ-ள்.) மிசவிரைர்து வானகாட்டவரைவருகஎன்று (இராவ 

ணன்)கூறுதலும், மற்றைகாட்டவராகிய சானவர்சாட்டிலுள்ளாசோடும் 

(அவ்வானவர்)வச்அசேர்க்தார்: (௮அவரைசோக்கி, இராவணன்),--*அச்த 

நாட்டிலுள்ளஅப்படிப்பட்ட [மிகச்சிறக்த] போக ச்தை(இக்குள்ள வீரர் 

க்கு) அமைப்பீர்; மாறாகச் குறைவுசெய்தால் உயிரையிழப்பீர்? என்று 

கட்டளையிட்டான்; (௪-று.) பி-ம்;-..1 ஏன, ேய்தலும், 3மானகா 

ட்டர்த,ஆனகாட்டத்த, *௮மைந்த, Quer. (௩௫௮௧) 

Fr. வானுலகத்து நறவுழதலியன இங்தவருதல். 

நறவு 1மூ.னு நவையற சல்லன 

பிறவு மாடையுஞ் சாந்த மம் பெய்ம்மலர்த் 

£திறமு நானப் புனலொடு 5சேக்கையும் 

புறமு முள்ளும் நிறையப் [புகுர் சவால், 

(இ-ள்.) குற்றமற ஈல்லனவான கள்ளும் மாமிசமும் பிறஉண் p 

பொருளும், ஆடையும் சந்தனமும் பெய்தமலர்வகைகளும் ஸ்ராகத் 

இற்குஉரிய நீரும் படுக்கையும் (௮ ரண்மனையின்)புறமும் உள்ளும் கிறை 

யப்புரும்சன; (௪ - று.)--1நரனப்புனல்-கஸ்தாரிசலக்கப்பெற்ற இ.ரவ 
வடிவமான வாசனைகீர்: இச்சாலக்துஅத்தர்எனப்படுவது? என்றலும் 

ஒன்று. பிம். 1 ஊணும். 2B maj ia, 8செய்கையின், புகுச்சதால், 0
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காண்டம் உ௩௩.--இராவணன் களங்காண்படலம் ௫௪௧ 

௫.-லாக்கவீரர்க்தரீ சுகந்ததைலந்தேய்த்து நீராட் டல்ழதலியன 

செய்பபுமாறு வானவமகளிர் வருதல். 

நான 1நெய்ச்ஈன் குரைத்து ஈறும்புனல் 

ஆன £கோதற 3வாட்டி யமுெ £டும்' 

*பான மூட்டிச் சயனம் பரப்பவும் 

வோன நாடிய ரியாவரும் "வந்தரால், 

(இ-ள்.) ஈத்தாறியமைந்தஎண்ணெயை சன்றாசத்தேய்த்து ஈறு 
மணமுள்ள புனலினால் பொருகச்் இயகுற்றம்நீங்க நீராட்டி, உண்டற் 

குரியபொருளுடனே பருகுதற்குஉறியவற்றையம் ஊட்டி, படுக்கை 

யைப் பரப்பும்படி வானகாட்டுமகளிர்யாவரும் வக்தனர்; (௪ - று.) 

வந்தர் - வச்தாரென்பதன் விகாரம், சயனம்பரப்புதல் - இடக்க 
சடக்சல், சானம்-கத்தாரி, பி-ம்:-.1செய்யுரைப்பாரும், தோதற, 

3அட்டி, 4பானமுற்றுமுழுதும்பரப்பவும், பானமூட்டியடிசல்பரப்பு 
வான். மான: கோட்டியர், 7வந்தவால், வந்ததால், (௩௫௮௩) 

௬.--டஇதுவும்அடத்தகவியும்-அரக்கவீரர் இன்பம் 
அனுபவித்தலைத் தேரிவிக்தம். 

பாடு வார்கள் பயி3னடம் பாவகத் து 
ஆடு வார்க ளமளியி லின்புறக் 
கூடு வார்கண் முதலுங் குறைவறத் 
தடி. னாரெனப் பண்ணையிற் 5சேர்ர்தவால், 

(இ- ள்.) (சிலதெய்வமகளிர்)), பாவொர்கள்: (இலர், தாம்) பழ 

இய ஈடனத்தை அபிப்பிராயத்தடனே ஆடுவார்கள்; (சிலர்), படுச்கை 
யில் இன்பமுண்டாகச் கூடுவார்கள்: முதற்பொருளும் குறைவறச் 

தேடினவர்ச்குப்போரல அ௮ம்மகளிர்கூட்டத்தால் (எல்லாஇன்பங்களும்) 

பொருக்இன; (௪-து.) ் 

மூதற்பொருள்அழியாமல் இலாபம்பெற்றார் ௮அப்பொருளால் தாம் 
விரும்பியஇன்பங்களை அனுபவிச்கவல்லராதல்போல, அவ்வரக்கவீரர் 
மிச்சஇன்பங்களைப் பெறலாயின சென்பதாம். முதலும் என்ற எச்சவும் 
மையால், இலாபமும்என்பது பெறப்பட்ட. பி.-ம்...-1நெடும், 3அன் 

புறக். 8கூவொர்முசலியாருவ்குறைவற, கூவொர்சண்மு தலகுறையற, - 
தேடினான், தேவொர். 5சேர்ச்ததால், (௩௫௮௪) 

௭, ௮ரச ராதி யடியவ 1ரந்தமா 
வசைசெய் மேனி யிராக்கதர் 3வர்துளார் 
விரைவி னிந்திர போகம் 4விளைவுறக் 
கசரையி லாத பெருவளங் கண்ணினார். 

(இ-ள்.) இராசகுலச்அப்பிறச்தார்மு. தலாக அடிமைசெய்வாநிறு 

தியாக, வக்துள்ளாரான மலையையொத்த உடல்படைத்த இராச் 
சதர், விரைவில் இர்திரபோகம் (தமக்கு) விளைஈக்ததனால், அளவிட



௫௪௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

முடியாத பெருவளச்சை அனுபவித்தனர்; (எ - று.)-பி-ம்:-3அச்த 
மால், 2வச்தவால், 8விரைசினிர்திரன், விரைசெயிர் திரன். *விளை தர, 
விழைதர. கரைசெலாச, சண்ணினான்என்றபாடத்துக்கு - கரைசெ 

ல்லாத அர்தப்பெருவளத்தை(ப் பாராட்டி யிராவணன்) கருதுபவனா 

னானென்க. (௩௫௮) 

௮.--இதுவும் வுடத்தகவியும்-ழலபலக்அழிந்ததை& கண்ட தூதர் இரா 

வணனிடம்வந்து அ௮ச்சேய்தியைச் சோல்லத்தோடங்தவதைக்கூறும், 

இன்ன தன்மை 1யமைந்த விராக்கதர் 
மன்னன் மாடுவர் ”தெய்தி வணங்கினார் 
அன்ன சேனை களப்பட்ட வாறெலாந் 
துன்னு தூதர் செவியிடைச் சொல்லுவார். 

(இ - எள்.) இவ்வாரானதன்மையமைக்த இசாச்கதரின் மன்னவ 

னான இராவணன் அருகில்வந்துசேர்க்து கெருவ்கயெதாதர், வணங்க 

அ௮க்தமூலபலம் போர்க்கள த்திற்பட்ட வகையையெல்லாம் (அவ்விரா 

வணனுடைய) காதினிடம் | இரகசியமாகச் |சொல்லலானார்;(௪-று.)-- 

பி'- ம்: அமைத்த, 2a 5 8). சேனைகள்பட்டதவ்வாறெலாம், 

சேனைகள்பட்டனவாறெறலாம். (௩௫௮௭) 

௯ நடுங்கு கின்ற வுடலினர் நாவலர்ந்து 
தடுங்கு கின்ற வுயிர்ப்பின 'ருள்ளழிக்து 
இடுங்கு கின்ற விழியின ?0ேரங்கினார் 
பிடுங்கு கின்ற வுரையினர் பேசுவார், 

(Q) - or.) ஈடுங்குகின்ற உடலினையுடையவரும், சரவறண்டு குறை 

கன்றமூச்சையுடையவரும், மனமழிதலால் இடுங்குகின்ற கண்விழி 

களையுடையவரும், வலியவருகன் றசொற்களையுடையவருமாகி ஏச்கவ் 
கொண்டு (அத்தா துவர்) பேசலானார்கள்; (எ-று), 

இச்செய்யுள் - அதுவர் செய்திசொல்லத்தொடங்கெய போது அத் 

அாதுவர்ச்குசேர்க்ததிலையைத்தெரிவிப்பது:கூறியதுகூ நலன் று.பி-ம்:-- 

1உள்ளிழிச்து, உள்ளலைந்து, 3ஏங்கிமேல், ஏங்கின்மேற். மொழி 

பினர், உணர்வினர், (௩௫௮௪) 
வேறு, 

௧௦.--தூதுவர் ழலபலம் இராமன்வில்லால் 
மாண்டமையைத் தேரிவித்தல, 

1இன்தறியார் விருந்திங் குண்பா ரிகன்முகத் திமையோர் 256g 
வென்றியா யேவச் சென்ற வாயிர 3வெள்ளச் சேனை 
4நின்றது 5புறத்த தாக விராமன்கை நிமிர்ந்த சாபம் 
ஒன் தினா £னான்கு மூன்று கடி கையி 8ணுலந்த தென்ரர், 

(இ-ள். போர்முூகத்து இமையோரால்தரப்பட்டவெற்றியை 

யுடையவனே! (தேவர்களைவென்றோனே!] (8) ஏவச்சென்ற ஆயிர 

மென்னுங்கணச்செனவான சேனை போர்ச்சளத்தினிடத்து நின்றதாக,



காண்டம் ௩௩.--இராவணன் களங்காண்படலம் Gen. 

இராமன்கையில் ஓவ்கெயவில்லொன் தினால் ஏழுசாழிகையில் அழிச் இட் 
டது! (இங்வாறுஇருச்க),இன்று இங்குவிருச் தண்பவச் யாவர்? (எறு.) 

'நின்றுளார்? என்றபாடத்தைக்கொண்டு, இன்றுயார் விருந் து 
இங்கு உண்பார், (அவர்களே) நின்றுள்ளார் என்று உரைப்பதுமுண்டு, 
புறத்தது - போர்ச்சஎத்தினணிடச்த௮. பி-ம்:.1இன்றிரா, 2g 5S. 
82a cranes. thar marti. Sypssrr7s.6QsQw, இரண்டு, 82 tes 
தென்றான். *சென்றுளார்புறத்தராக விராமன்றன்றிரள்கை ச்சாபம்? 
என்றுசிலபிரஇகளில் மூன்றாமடி. காண்கின்ற, (௩௫௮௮) 

௧௧.--மகிழ்ச்சியைக்கோண்டாடுதந்த உரியகாலற்துன்று எனல், ” 

வலிக் கடன் வானு ளோசைக் கொண்டுநீ வைகுத்த போகம் 
கலிக்சகட ”னளிப்ப லென்று நிருதர்க்கும் 4கருதி னாயேற் 
பலிக்க... ?னனிக்கற் பாலை யல்ல தன் குல த்தின் 6பாலோர் 
ஓலிக்கட லுலகத் தில்லை யூருளா ௬ளசே யுள்ளார், 

(இ-ள்.) 8 (உன்) வலிமையின் முறைமையால் வானுசோரைக் 
கொண்டு (தேவலோகத்துப்) பலவகையாகவுள்ள போகத்தை அரச் 
கர்ச்கு மகிழ்ச்சியின்கடமையாசச்செய்வேனென்று கரு இனாயேல், 

. (அதுஇப்போ௮ செய்யத்தச்கசன்று): ஊரிலிருப்பவர்தான் உயிரோடு 
। இருப்பவராசவுள்ளார்: அவரல்லத உன்குலத்துச்சேர்ச்தவர் ஒலியை 
யுடைய கடலாற்குழப்பட்ட உலசத்தில்இல்லை: (ஆகையால் அங்ஙனம் 
இறச்தவர்ச்கு) பலியாகக் சடனைச் கொடுத்தற்கு உறியை, (என்றும் 

அத்தாதுவர் கூறினார்); (எ - று.) 
ஊரிலுள்ளார்சவிர, மற்றையரக்கரெல்லாம் மாண்டுவிட்டன சாத 

லால், அங்கனம் இறக்தோர்க்கு உத்தரரியைசெய்து பிண்டம்பேரடு 
வது இப்போதுசெய்தற்குஉரியதல்லது தேவர்களைச்சொண்டு பூல் 
வகைப்பட்டபோசங்களை மகஒழ்ச்சிச்குச் சூசசமாச அரச்ச்ரை அகர் 
விச்சச்செய்வதற்கு* இதுகாலமன்றென்றவாறு, மு. ம்:-..1ஈடம். 
3வருத்தப்போகம், வகுத்த புன்கம். 5அளிப்பனென்று, கழிப்பா 
னென்று, 4கருஇனாயே, &8அமைகச்கார்வல்லை. 6பாலர். 7உளாருள 
சாலுள்ளார், உளாரேயிங்குள்ளார். ் (௩௫௮௯) 

௧௨.,--அதனைக்கேட்ட இராவணன் திகைத்துநிற்றல், 
ஈட்டரு மூவகை யீட்டி யிருந்தவ 1னிசைத்த மாற்றல் 
கேட்டலும் வெகுளி யோடு அணுக்கழு 3மிழவுல் கிட்டி 
ஊட்“டரக் கனைய செங்க ணெருப்புக வுயிர்ப்பு வில்கத் 
திட்டிய படிவ மென்னத் தோற்றினன் நிகைத்த நெஞ்சன், 

._ (இ-ள்.) (மற்றவர்களாற்) பெறமுடியாத மகழ்ச்சியைப்பெற்றி * ரு்சவனான இராவணன், (தா*வர்) சொன்ன வார்த்தையைக் கேட் 
டலும், ெத்துடனே அச்சமும் துன்பமும் பொருக்தப்பெற்று, செவ் 
வரக்கையூட்டியதுபோன்ற செக்கிறக்கண்களினின்று கெருப்புச்சிந்தப் 
பெருமூச்சுமிக, ,இகைப்புக்சொண்ட கெஞ்சையுடையவஞனாய், எழுதிய 
சத் திரம்போலத்தோன் நினான்; (ar - ,)—1$-b:—le ares, ‘ இசை 

ந்த, 2இழிவுக், ட்ட, *அரச்குண்டவெங், (௩௨௫௯௦,
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௧௩.--தூதர் பேச்சை இராவணன் ஐயுற்றுக்கூறுதல். 

என்னினும் வலிய ரான விராக்கத ரியாண்டும் 1வீயார் 
உன்னினு முலப்பி லாதா ரவரியின் மணலி ?னீள்வார் 
பின்னொரு பெயரு மின்றி 3மாண்டன சென்று சொன்ன. 
4இர்கிலை பிதவோ பொய்ம்மை 83விளம்பினீர்£போலு மென்றான். 

(இ-ள்.) (மூலபலத் அச்சென்ற) என்னினும்வலியரான இராச்ச 
தர் எங்கும் இறவார்: (மனத் தினால்) எண்ணுவோமென்றாலும் அளவிட 

முடியாதவராகிக் சடல்மணலிலும் மிக்கிருப்பர்: (அவர்களில்) பின் 

ஜொருவருமின்றி மாண்டன ரென்று பேசுகின்ற இச்தரிலைமையான 

இதுவோ பொய்ம்மையாகச்கூறினீர்போலுமென்று (இராவணன் 
அ தர்மொழியை ஈம்பாது ஜயுற்றுக்) கூறினான்; (எ-று.)--பி-ம்:-- 
1யாரும், 3மேலார், மாண்டிறப்பிறந்தோன்செய்த, மான்றனர் பிற் 
தோன்செய்த, மாண்டனரென்று பேசும். 4வின்னிலை. £விஎம்பினர், 
விளம்புஇர், விரைவின், (௩௫௯௧) 

௧௪.--இதுழதல் நான்தகவிகள் - இராவணன்சோலலைக்கேட்ட மாலி 
தாதுவர்மொழீ தவறயிராதென்று நீநபித்துக்காட்டி, (பெரியோர் 
சேயலை மேற்கோள்க? என, இராவணன் சினந்ததைக் கூறும், 

கேட்டய லிருந்த மாலி மயீதொரு ”கிழமைத் தாமோ 
ஒட்டுறு தூதர் பொய்யே யுரைப்பசோ வுலகம் யாவும் 
வீட்டுவ திமைப்பி னன்றே ஃ7ங்கெரி 3விரிர்த வெல்லாம் 
மாட்டுவ னொருவ னன்றே யிறுதியின் 4மனத்தா லென்றான். 

(இ-ள்.) (அதனைக)கேட்டு அருகிலேயிருக்த மாலியவான், (மூல 

பலத்தை ஒன்றுவிடாமல் இராமன்கொன்றானென்ற) இது (ஐயுறு 
வதற்குஉரிய) ஒருமுறைமையையுடையதாமோ? [ஆகாது]: (நிகழ்ச் 
ததை) ஐஞ்வச்துகூறுதலுற்ற தூதுவர் பொய்யாசவே (ஒன்றை) 
யுரைப்பாரோ? விரிச்தஎல்லாப்பொருளையம் இம திக்காலத்இல் [யுகா 
ந்தசாலச் தில்] (தன்) சங்கற்பத் இனால் அழில்கச்சரு துன் றவனானசங் 

கரரமூர்த்கி தான் ஒருக்தனாகஇருக்சல்லவா(உலகம்எல்லா வற்றையும்) 
வீங்கெ [மிச்ச] கெருப்பைச்கொண்டு ' இமைப்பொழுதில் சன்றாச 
அழிப்பது? என்றுகூறினான்; (எ - று.) 

சங்காரக்சகடவுள் தானொருச்சனாகவே தன்னினின்றுதோன் றிய 
எல்லாப்பொருள்களையும் உகார்தத்தில் கெருப்பினாற் இறிதும் விடா 
மல் அழிச்சன்றானன்் ரோ! கடவுளே ஒருகாரியத்தைச் செய்யச்கருதி 

னாற் செய்யமுடியா தென்ப இல்லை யாதலால், இராமன் மூலபலத்தை 
யறவொழித்தா னென்பது, பெரியதன்று: ஆகவே, அாதுவர்வார்ச்தை 
யை ஜஐயுறாதுகம்பலாமென்று மாலியவான் இராவணனை ச்தெளிவித்த 
வாறு. மூன்றாமடியில், இமைப்பின் ஈன்றே எனப் பிரிச்சப்பட்டது.' 
பி-ம்:1இருக்து, 3£ழ்மைசத்சாமோ. 3விஏர்சதென்ன. 4மனத்தா 
லன்றே., (௩௫௯௨) 

௧௫ அளப்பரு மூலகம் யாவு 1மளிர்துக்காத் தழிக்கன் 
முன்றன,உளப்3பெருக் தகைமை தன்னா லொருவனென் அ௮ுண்மை
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4வதங், 5ெப்பது கேட்டு மன்றே *யரவின்மேற் இடந்து 

மேஞள், முளைத்தபே ரிராமனென்ற வீடணன் மொழிபொய்சத் 

தாமோ, 
மூன்றுகவிகள்-ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) தன்னுடை.ய மனத்தின் பெருக்தகு இயினால் [சங்கற்பத் 

இனால்] அளத்தற்கு௮ரிய உலகம்எல்லாவற்றையும் படைத்துச் காத்து 

௮ழிக்கின்றவன் ஒப்பற்றபரம்பொருள்என்று உண்மையாக வேதம் 

கூறுவது கேட்டிருச்சன்றோமன்றோ! (அப்பரம்பொருள் திருப்பாற் 

கடலில்) முற்காலத்து ஆதிசேஷனிற்டெர்து (இங்குத்) சோன்றிய 

பெருமைபெற்ற ஸ்ரீராமன் என்றுகூறிய (தத் துவஞாணியான) விமீ 

ஷணனுடையசொல் பொய்ம்மைப்பட்டசாகுமோ? (௪ - று.)---பி-ம்:-- 

1அமைத்துச், . 3அழிச்சன்றாரும். 8பருர்தன்மை, பருக்சசைமை, 

பெருந்தன்மை, 4*என்று, 5இளப்பதும், இளப்புறச் கேட்டி, *அவன் 

றன்மேற்களெர்து. (௩௫௯௩) 

| Baie. Gait Dig. 1/னதனை யுண்ணு 3மூலகத்தி ுயிர்க்கொன் 
ரக,நின்றன வெல்லாம்3பெய்தா லஓுடனுங்கு நெருப்புங் காண்டும், 
குன்றொடு மரனும் 4புல்லும் 5பல்லுயிர்க் குழுவுங் கொல்லும், 

வன்றிறற் காற்றுங் காண்டும் வலிக்கொரு £வரம்பு முண்டோ, 

(இ-ஸ்.) பிராணிக்கு உலகத்துள் (உண்ணுதற்குஉரிய) ஒன்றை 
இட்டால் அதனை உண்ணும்: (அப்படியிருக்ச அதற்குமாறாக,) ஒருதன் 
மைத்தனவாகாதனலாய் நின்றவற்றையெல்லாம்பெய்தால்(அவற்றையெ 

ல்லாம்) உடனேவிழுங்கவல்ல நெருப்பையும் கண்டுள்ளோம்: குன் 

றொடு மரனையும் புல்லையும் பலவகைப்பிராணிவர்க்கங்களையும் கொல்ல 

வல்ல வலியதிறலையுடைய காற்றையும் சண்டுள்ளோம்: வலிக்கு 

ஒரவரம்பும் உள்ளதோ? (௪-ற.)--பி-ம்:---1உலகை, உலக த் இனுயிர்க் 

கொன்றாக, உலகத் தளுயிரொன்றோ தி. $பொய்தானுடனுகு. 4மானு 

ம். 8பல்லுயிர்க்குலமும் 6வரம்புண்டாமோ. *ஒன்றிடின தனையுண்ணுமு 

லகஈத்தைவிறகென்றோத? என்று இலபிரதியில் முதலடி, (௩௫௧௪) 

௧௭. பட்டது முண்டே யுன்னை 1யிந்திரச் செல்வம் பற்று, 

விட்டத 3மெய்ம்மை யைய 3மீண்டொரு வினையு மில்லைக்,கெட்ட 

தன் பொருட்டி னாலே நின்னுடைக் கேளி ரெல்லாஞ், ட்டது 

செய்தி யென்றா *னதற்கவன் சீற்றஞ் செய்தான். 

(இ-ள்.) உன்னை இர் தரனுடையசெல்வம் பொருக் தியகாலமும் 

உண்டு: (அத, இப்போது உன்னிடத்அப்)பற்றுவிட்டதுத என்பதும் 

் மெய்ம்மை: ஐயனே! மீண்டு(செய்வதற்குஉரிய,து) ஒருசெயலும்இல்லை: 

உன்பொருட்டினால் உன்னுடையசுற்நமெல்லாம் கேடுஅடைச் திட்ட த: 

(ஆகையால்), சட்டர்மேற்கொள்ளுவ தாகிய அப்படிப்பட்டசெயலைச் 

செய்வாய்என்றான்: அதற்கு அவ்விராவணன் கோபங்கொண் 

டான்; (ஏ-று.,) ் 
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சட்டு - சிட்டரின்தன்மை: ட்டர் - ஸமிஷ்டர்: ஈல்லொழுக்க 

முடையவர், சிட்டதுசெய்திஎன்றது - பிறர்மனையைகயக்தலைவிட் 

டுச். சதையை இராமனிடச்துச்கொடுத்து அவனைச் சரணமாகஅடை 

தலை, பி-ம்:.1இச்இரர், இச்இிர. மேன்மையையா, மெய்யேயைய, 

8மீட்டொருவினையம்,. 4இராவணன்,. (௩௫௯௫) 

௧௮.--இலக்தமணனைக் கொன்றே னுதலால, வேற்றி யேன்னதே 
யேன்று இராவண்ன் கூறுதல், 

இலக்குவன் றன்னை வேலா வெறிர் யிர் கூற்றுக் SiC war 
அலக்கணிற் நலைவ ரெல்லா மழுக்தின சதனைக் கண்டால் 

உலக்கு1மா லிராமன் பின்ன ருயிர்ப்பொறை 3யுகவா னுற்ற 

மலக்கமுண் *“டாகி னாக வாகையென் வயத்த தென்றான். ' 
(இ-எள்.) இலச்குமணனை வேலினாலெறிக்து அவனுயிரை உமனுக் 

குச் கொடுசத்திட்டேன்:(வானரத்) தலைவரெல்லாம்(இலக்கும்ணன்இறச் 
ததனால்தோன்றிய) வருத்தத்தில் அழுந்தியுள்ளார்: அதனைச் கண் 
டால், பின்னே உயிர்ச்சுமையை உகவானாய் இராமன் உயிரொழிவான்: 
(மூலபலசாசத்தால்) கேர்ச்த அன்பம் (எனக்கு) உண்டானால் உண்டா | 
கட்டும்: (எப்படியும்) வெற்றி என்வயத்தில்தான் இருச்சின்றது 
என்றான்; (௪ - று,)--பி-ம்:--1மெய். பின்னே, பின்னை, 8உதவான். 
4g@org. (௩௫௯௯) . 

௧௯.- இலக்குமணன் உயிர்பெற்றமையைக்மண்ட தூதுவர் 

அப்போதுவந்து அதனைக் கூறுதல், 

ஆண்டது 1கண்டு கின்ற ?.தூதுவ ரைய மெய்யே 
83மீண்டதவ் வளவி னாவி மாருதி மருந்து *மெய்யில் 
இண்ட ;வுர் தாழ்த்த தில்லை யாருமச் செங்க ணானைப் 
பூண்டனர் தழுவிப் புக்கார் காணுதி போதி *யென்ருர், 

. (இ-ள்.) அப்போர்க்களத்தில் (இராவணன் வேலாற்பட்ட இலக்கு 

மணன் மருச்துமலையால் உயிர்மீண்ட) அதனைச் கீண்டுகின்ற தா துவர் 

(அப்போதுஇராவணனைக்ூட்டி), (ஐயனே! மாருதிகொணர்ச்த ஐஷதி 

உடம்பிற்படவும் அர்த அளவில்(இலட்சுமணனுடைய) உயிர் மீண்டது 

(சிறிதும்) தாம.திக்கவில்லை: மெய்யே: தலைவரெல்லாம் அச்தச்செந்தா 

மரைச்சகண்ணனை [இலட்சுமணனை ]ச் சவிர்துசொண்டவராய், தழுவிப் 

புகுந்தனர்: (அதனைச்) சென்று சாண்பாய்”என்றார்; (௪ - று.) 

இராவணன்:கான் இலக்குமணனைச் கொன்றிட்டேனாதலால்,வெற் 
நிஎன்னதே! என்று சொல்லீச்கொண்டிருசக்கையில், போர்க்களத்து 

இலட்சுமணன் இஷ திமகிமையால் உயிர்பெற்றெழுந்ததைம் :.சண் 

கூடாகச்சண்ட வேநுரிலமதுவர் வந்து அக்தஇலச்குமணன் பிழைச் 
தெழுந்த செய்தியைச் கூறினா ரென்ச மூலபலம் மாண்டதைக் 

கூறிய தாதுவரே இலக்குமணன் பிமைத்செழுச்சுசெய்கியைச் கூறினா 

ரெனப் பொருள் கூறினாரு மூளர்: அது சிறவாது, கமதுபேச்சில் 

ஐயுறுதல்கூடிமென்று (மெய்யே: காணுதிபோஇ?என்றார். 1G - b:— 

igs @. தாசர்கள், 8/சீண்டதவ்விளவல். 4மேனி. darpisg,
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6மருச்துவெற்பைவீசினான்புச்கது,- தழுவிப்புக்கார்போதுதிகாணின். 
என்றான், (௩௫௯௪) 

௨௦.--ழலபலமிறந்ததையையுற்ற இராவணன் கோபுரத்தின்மீதுஏறி, 
அதனுண்மையைக் காணுதல். * ் 

ே.றில னாத லானே மறுகுறு சிந்தை தேற 
ஏறினன் கனகத் மாரைக் கோபுரத் தம்ப செய்தி 
ஊறின சேனை வெள்ள ?முூலந்தபே ர௬ண்மை யெல்லாம் 
காறின வுள்ள கோவக் *சண்களாற் றெரியக் கண்டான், 

(இ-எ்.) (மூலபலம் அழிக்ததை) ஈம்பிலனாதலாற் கலக்கிரின்ற 
மனச்தெளியச் சுவர்ணமாலையாலலங்கறிச்சப்பெற்ற கோபுரத்தின் 

மேலிடச்தை ஏறியடைக்து மேன்மேற்சுரச்துவருர் தன்மையவான 
சேனைவெள்ளங்கள் ஒழிந்த மிக்க உண்மையையெல்லாம் வருக்தியஉள் 

ளம் பின்னும்வருச்தச் சண்களாலுணரப்பார்த்தான்; (எ - று.) 
சாசபாசத்தாலும் பிரமாத்திரச்சாலும்மாண்ட இலக்குமணன் உயிர் 

பெற்றெழுர்தசைச்சண்டிருத்தலால், இராவணனுக்கு இலச்குவனுயிர் 
பெற்றெழுக்கதில் ஐயமில்லையாதீலால், மூலபலத்தைப்பற்றிய sows 

தரவே கோபு. ரமேறிக் காணலாயினனென்க. பி-ம்:---1ேதய,. 22.06 

தனபெருமை. காறினருள்ளகோவச், காறினவுள்ளனாய.. *சண்களிற்,. 
௨௧.--இமாவணன் ௮ராக்கியரின் அழகையோலியைக் கேட்டல். 

1கொய்தலைப் பூசற் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று 
நெய்தலை வென்ற வாட்கண் குமுதம்தி $னீர்மை காட்டக் 
கைதலை *வைத்த பூசல் ?கடலொடு நிமிரும் காலைச் 
செய்தலை யுற்ற வோசைச் செயல ஞ் செவியிற் கேட்டான், 

(இ-ள்.) போரநில் தலைகொய்யப்பெற்றுஇறந்தவரின் [தலையறுப் 

புண்டவரின் ]குலஸ் திரீகள் | மனைவியர்]குவளைதோற்க கெய்தல்மலரை 

யும்வென்ற வாள்போன்ற (தமத) கண்கள் செவ்வாம்பலின் சன்மை- 

யைச்காட்ட[சண்கள் அழுவதனாற்சிவக்துதோன் ற]க் சையைக் தலை 

யிலேவைத்த(வண்ணம் கதறுகன்ற) அழுகையாரவாரம் கடலொலி 

யோடுமிக்குத் தோன் றியவளவில், (இங்கனம் அரக்கியர்) செய்தலைப் 
பொருச்திய புலம்பலோசையாகிய அச்செயலையும் செவியிற்கேட் 

டான்; (இராவணன்) (௪ - ௮ு.)--கொய்தலைப்பூசற்பட்டோர்-பூசலில் 
தலை கொய்யப்பட்டோரென்க; கொய் - முதனிலைச்தொழிற்பெயர், 

சொய்தலைப்பூசற்பட்டோர் என்பதற்கு-உழவரென்று கூறினாருமுளர். 
பி-ம்:--.1கொய்தலம், குவளையோடு, 3நேர்மை, 4உற்ற, 5சடலொலி 
ரிமிருங், கடலெலாமதிருய். (இது, ௮2. (௩௫௯௯) 

௨௨.--டுதுழதல் நான்தகவிகள் - பலவகைத்துக்ககாமான 
தோற்றங்களை இராவணன் காணுதலைக் கூறும், 

னவ துரக கடந்த யானைப் பெரும்பிண மேந்தி யாணர் 
மண்ணினீ ரளவுய் கல்லி நெடுமலை 4பறித்து மண்டும் 
புண்ணினீ சாறும் பல்பேய் புதுப்புன லாடும் பொம்மல் 
கண்ணினீ ராறு 6மாருச் கருங்கடன் மடுப்பக் சண்டான்,



௫௪௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(Q- or.) எண்ணுச்தன்மையைக்கடர்த யானையின் மிச்ச பிணத் 

தைத் தாங்கிக்கொண்டு, பூமியினடியிலுள்ள நீரளவுர்தோண்டி நெடிய 
மலையைப்பறிச்து மிச்குச்செல்லுகின்ற புண்களிலிருர் துபெருகயபு திய i 

QrgscGetryo (953594) புதுப்புனலிலே மூழ்குகின்ற பலபேய் 

களின் மிகு தியையும்(சன்) கண்களிலிருர்து (வருக்தத்.தினாற்) பெருகு 
இன்ற நீர்கள் மாறாமற்கருங்கடலிற்சேருமாறு (அவ்விராவணன்) சண் 
டான்; (எ-று,)--பட்டவரின்புண்களிலிருந்து குருஇநீர்ஆருய்ப் 

பெருக, அவ்யாறுகளில்மூழ்கும் பேய்களின்தொகுதிகளைச் காணும் 

போது இராவணனுடைய கண்களிலிருக்துதுயாத்தினாற் கண்ணீர் 

ஆருய்ப்பெருகலாயிற் றென்பதாம்., பி-ம்:-.. 1 ஏண்ணினீர். கடந்த 

வானைப், 3மண்ணுமீர், 4மறித்து. 5புண்ணினீராறு, புண்ணுகீராறு, 

நாறாய்ச், மாறக், சிலபிரதிகளில் இச்செய்யுளையடுச் த “*குமிழிநீர்?? 

(௩௫) என்ற பாடல் உள்ளது, (௩௬௦௦) 

௨௩. முற்றியற் சிலைவ லாளன் மொய்க்கணை துமிப்ப வாவி 
- பெற்றியல் பெற்றி பெற்றா மென்னவா எரக்கர் யாக்கை[ய் 

சிற்றியற் குறுங்கா லோரிக் குரல்கொஃ யிசையாப் பல்பே 
கற்றியல் பாணி கொட்டக் களிஈடம் பயிலச் கண்டான். . 

(Q- or.) சிறியதன்மையையும் குறியகாலையுமுடைய நறிச்குரல் § 
பாட்டினிராகமாக(அமைய), பலபேய்கள்(தாம்)கற்றுப்பழகிய தாளக்' 
கொட்டாகிற்கையில், நிரம்பியகுணத்தையுடையனா௫ வில்லில்வல்ல 
மையுள்ளவனாகய ஸ்ரீராமனுடைய கெருங்குதலையுடைய அம்புகள் 
(மிகுதியாகத்) துணிப்பதனால் (இப்போது) அவியைப்பெற்றுஇயல் 
கின்ற இயல்பைப்பெற்றோமென்றனு கொடிய அரச்கரின்யாச்சைகள் 
களிப்போகெடனஞ்செய்வதனைக் சண்டான்; (௪ - று,).-இச்செய்யுள் 
பலபிரஇகளிலில்லை. பலபேரைக் கொளன்ருல்சான் கவந்தமெழுச்தாடு' 

, மென்ற அூற்கொள்கைபற்றி, (மொய்க்கணைதுமிப்ப அவிபெற்றியல் 
பெற்றிபெற்றாம்”என்று கவர் 2ங்கள்கூறியனவாகச் சொல்லியது, () 

௨௪. விண்களிற் சென்ற 1வன்றோட் கணவரை யலகை வெய்ய 
புண்களிற் கைக ஸணீட்டிப் புஅநிணங் ?கவர்வ நோக்கி 
மண்களிற் ரொடார் துவானிற் பிடி த்துவள் ஞூரின்*மானக் 
கண்களைச் 5சூன்று நீக்கு மரக்கியர் குழாமுங் கண்டான். 

(இ-ள்.) வானத்திற்சென்ற [ஓங்கிய] வலியதோள்களையுடைய 
(தம்முடைய) கணவரைப் பேய்கள் வெவ்வியபுண்களிலே கைகளைநீட் 

டிப் புதுநிணங்களைச் கவர்வதைப்பார்த்து, மண்சளிலும் வானிலும் 

(சென்று)தொடர்க்து (அப்பேய்களைப்)பிடித்து (த் தமது)கூறியஈககல்க 

ளாற் பே ரளவுள்ள (அவற்றின்)கண்களைத் தோண்டி நீக்குகின்ற HIG & 
இயர் குழாத்தையும் சண்டான்; (எ- று) 

பூமிகளிலும்வானத்திலுமுள்ள பேய்களைப் பிடிச்ச அவ்விடங்களில் 

தொடர்ந்துசென்றனர் அரக்கியர். கண்களிருப்ப பற்றியே புண்ணின் 

வழியாகத் தம்கணவரின் நிணத்தைச் கவர்கின்றன பேய்க ளென்று 

அவற்றின்சண்கசோத் தோண்டலாயின மழென்க, வானில்என்றவிடத்து
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காண்டம் ௩௩.--இராவணன் களங்காண்படலம் ௫௪௯ 

“வாளில்?என்று பாடமோதி - கோரக்கராட்சியைச் சாணகதேர்ச்த தமது 

கண்களைப்பற்றிக்கொண்டு வாளினாலும் (வாள்சடைச்சப்பெறா தவர்) 

சசங்களினாலும் சூன்று£க்கும் ௮அரச்யெர்குமாச்தைச்சண்டான் என்று 

உரைப்பாருமுளர். மண்களில்தொடர்ர்தது-ரணகளத்திலுள்ள வாளை 

யெடுச்சு: அவ்வாறு தொடர்கையில் வாள்கிடைச்சப்பெறாதவர் Feel 
EACH கூன்றன ரென்க. பி-ம்:-1வான். 3வரகோகி, சவரகோச் 

கும் 8வள்ளுகரன். 4*மாளச். 5சூழ்ச் அ. 6குழுவுய், (௩௬௦௨) 

௨௫, குமிழிநீ ரோடுஞ் -சோரிக் கனலொடுங் கொழிக்கும் 
"கண்ணான், றமிணெறி வழக்க மன்ன தனிச்சிலை 4வழங்கச் சா 

ய்ந்தார், 5 அமிழ்பெருக் குருதி ் Bacher மாற்றுவாப் முகத்திற் 

றேக்கி, உமிழ்வபே யொக்கும் வேலை யோதம்வர் அடற்றக் 
கண்டான், 

(இ-ள்.) (கண்களிலிருர்து வருத்தத்தால்) குமிழ்சத்தலையுடைய 

சண்ணீரோடு (செத் இனால்) கெருப்புடன்குருதியும் சொழிக்கன்றகண் 
களையுையவனான இராவணன்,--தமிழ்மொழியில்மரபாகவுள்ள வழக் 

குச்கள்போல [மிகப்பலவாக ] ஒப்பற்ற (இராமனத)வில் (அம்புசளை) 
வழங்க இறர்சஅரச்சரத, அ௮மிழ்சன்ற பெருங்குருதிப் பெருச்சைச் 

குடித்து ஆற்றின்முகத்துவாரத் தினால் உமிழ்வபோலச் கடலின்வெள் 

ளம் வந்து அலைமோதுவசைச் கண்டான், (௪ - று.) 

கடல்நீர் அலைமோதுகையில் முசத்துவாரவழியாகக் குரூஇதீர் 
“வெளிப்படுவது, மிகுதியாசப்பருகிய குரு இரீரை யுமிழ்வதுபோலுமென் 

ரூர்: தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:--1சண்ணாற். 3வழக்கின். மன்னன். 
₹வழக்இற், 5இமழ், (௩௬௦௩) 

௨௬.--கோரசக்காட்சிகளைக் கண்ட இராவணன் கோபுாத்தினின்று 

இழிதல. 
விண்பிஎர் தொல்க வார்த்த ?வானசர் வீக்கங் கண்டான் 
மண்பிளந் தழுந்த வாடுங் கவந்தத்தின் வருக்கங் சண்டான் 
கண்பிளந் BS கோக்கும் வானவர் களிப்புங் கண்டான் 
புண்பிளக் 3தனைய நெஞ்சன்*கோபுரத் திழிக்அ போர்தான். 

(இ-ள்.) வானம் பிளர்து அசையுமாறு ஆரவாரிச்த வானரரின் 

மிகுதியைச் கண்டான்: பூமிபிளவுபட்டு(ப்பாதாளத்தில்) அழுர் தும்படி 

ஆன்ற கவந்தத்தின் தெர்குதியைக் கண்டான்: (அச்சம்நீங்இத்) 

(தமது)சண்களை விரித்து விரிவாகப்பார்ச்கும் தேவர்களின் மடிழ்ச்ி 

யையுங் கண்டான்: (இவற்றையெல்லாங் சண்டமையால்) புண் பிளவு 

பட்டிருந்தாற்போன்ற[வருத்தம்மிக்ச]நெஞ்சத்தையுடைய இராவணன் 
கோபுரத்தினின்று &ழிழிந்துபோனான்; (எ-று) பி-ம்:-...!ஏங்க 

வார்க்கும். வானர. இனைய. 4கோபுரமிழிச் தபோனான்.ஏலபி. தியில், 

மூன்றாமடியில் *சண்பிளச்சொக்கவார்க்கும் வான்முனிகணங்கள்சண் 

டான்1என்று பாடம் சாண்கின்ற2. (௩௬௦௪)
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௨௭ ௮துரசாட்சிமண்டபத்தை இராவணனடைதல். 

ஈகைபிறக் கன்ற வாய னாக்கொடுி கடைவாய் 1ஈக்கப் 
புகைபிறக் இன்ற மூக்கன் பொறிபிறக் கின்ற கண்ணன் 
மிகைபிறக் இன்ற நெஞ்சன் வெஞ்செெ த் தீமேல் வீ௫்கச் 
சிகை“பிறக் இன்ற சொல்லா னரசிய லிருக்ச சேர்க்தான். 

(இ-ள்.) கிறிப்புத்தோன்றுகன்ற வாயையுடையவனும், (கோபச் 
தோன்ற)சாவைக்கொண்டு சடைவாயைகச்சப் புகைவெளிப்படுகின்்ற 

மூச்சையடையவனும், கெருப்புப்பொறி வெளிப்படுகின்ற கண்ணை 

புடையவனும், குற்றம்தோற்றுகற்குஇடனான மகெஞ்சையுடையவ 
னும், சொடுங்கோபத்தீ மேலோங்ச்ப்பெற்று அனற்கொழுக்து [உக்கி 

சம்]தோன்றுகன்ற சொல்லையடையவனுமான இராவணன் அரசாட்சி 
யைப்பற்றி அராயும்இடமாகிய அத்சாணிமண்டபத்தைச்சேர்ர்தான்; 
(எ- அு.)_-பி-ம்:..12ச்இப், 3றச்இன் ற, (௩௬௦௫) 

இராவணன் களங்காண்படலம் ழற்றிற்று. 
  

௩௪. அவது இராவணன் றேரேறு படலம். 

இராவணன் இராமபிரானோடுபொருமாறு தேரின்மீது ஏறிய 
தைச் கூறும் படல மென்பது, பொருள். 

அத்தாணிமண்டபத்திலே இங்காசனத்துச்£ற்றந்தோன்ற வீற்றி 

ருர்த இராவணன் மகோதரனென்பவனைகோக, :எஞ்சியசேனைகளைப்” 
போர்ச்குவருமாறுமுரசறைக? என்றுகட்டளையிட, இராவணன் சொற் 
படியே முரசுஅறைந்ததனால் அரக்சச்சேனை திரள, பிறகு அவ்விராவ 

ணன் தானங்கள்புரிர்து போர்ச்கோலம்பூண்டு தெய்விசத்தேரை 
வரச்சொல்லி அதனைத்தொழுதுபூசிச்து மறையவர்ச்குத் தானஞ் 
செய்து, தேரேறி 'பகைவனையாவ துஒழிச்சகவேண்டும், சானாவதுஒழிய 

வேண்டும்: இரண்டிலொன்று இன்றநிக ழவேணும்?என்று பிரதிஞ்ஞை 
செய்து வில்காணெறிர்அு மிகுர்ததர்ப்பாடத்துடனே போர்க்குப் 

புறப்பட்டானாக, அதனால் எல்லாவுலகத்தோரும்சடுங்க, வானரத்தலை 
வரெல்லாம் அஞ்சிக்குலைய, அப்போது விபீஷணன் இராவணன் 
யுத்தசக்ஈத்தனாய் வக்தன னென்பசை ஸ்ரீராமனுச்கு அறிவித்தானென் 
பத, இப்படலத்துச்கூறப்படுகன்றது,_ அச்்சிட்டபிரதிசளிலும் ல 

ஏட்டுப்பிரதிகளிலும் இரக்த இராவணன்றேயேறுபடலம் அடுத்துள்ள 
இராமன் றேரேறுபடலம்என்ற இரண்டும் தனித்சனியாகச் சாணப் 
படாமல் ஓன்றாக, (தேமோறுபடலம்?என்ற பெயரோடுகாணப்படும், 

க.-இராவணன் மகோதானுலோசனையின்மீது எத்சியசேனைகளைத் 
திரண்டூவநமாறு ழாரகவுறைக?என்று சீட்டளையிடுதஃ, 

Ber Wie மேனிப் புகைகிறப் புருவச் 1செந்த 
மோதா னென்னு ராமம் தொருவனை ?முறையி னோக்கி
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காண்டம் ௩௪.--இராவணன் றேரேறுபடலம் ௫௫௧ 

ஏதூள திறந்தி லாத *திலங்கைபு ஸிருர்த சேனை 
யாதையு மெழுகென் முனை $மணிமுர செற்று கென்ரான், 

(இ-ன்.) இறத்தலில்லாகசான சேனை இலங்கையூருள்யாது 
உளது?இருர்த௮ச்சேனையெல்லாவற்றையும் எழச்செய்யவேண்டுமென் 
௮தஆலோசனைகூறினவனும், மலைபோன்றஉடலையும் புசைரிறமமைச்த 
புருவங்களையும்(கண்களிற்)செர்தயையுமுடைய மகோசரனென்று-பேர் 
பெற்றவனுமான ஒருவனை முறைமையிற் பார்த்து, அழகிய முசசத்தை 
அடிப்பிச்சஎன்று (இராவணன்) கட்டளையிட்டான்; (ஏ-௮.)---எழுக 4 
எழுப்புக. சண்கள்திப்போலத்கோன்ற அச்கண்களின்மீதுள்ள புருவ 
ங்கள்புகைபோலத்தோன்றுமென்க. பி-ம்:--1செங்கண், செங்கேழ். 
3முூகத்து.3யாதுள௮. *இலங்கையின்.5யா தினை யெழுசென்றானை.8மணி 
மூ சசறைகவென்ரறான், ௮ணிமுரசறைகெனென்றான். (Gs Oa) 

௨.--இலங்கையூரிலிநந்த சேனைகள் திரளுதல். 

appear ups னோடு மேழிரு 1 நாறு கோடி [ஞ் . 

கொற்றவா ஸணிருதர் Crt GY Qua Osry. s Bain டேரு 
சுற்றுறு துளைக்கை மாவுச் HIE pd Gnas Ogres 

வற்றிய வேலை யென்ன விலங்கையூர் *வறவிற் மூக, 

(இ-ள்.) சாற்றியமுரசத்துடனே பதினான்குநூறுகோடி வெற்றி 

பொருக்தியகொடியஅரக்கநின் சேனை இரண்டது: கொடிகளையடைய 
வலியதேரும் சூழ்ச்துகொள்ளுச்தன்மையதான துளையுள்ள கைகளை 

யுடைய யானையும் குதிரையும் மற்றும்பதாதிகளும் வற்றிப்போன 
கடலென்னும்படி இலங்கையூர் வறுமையையுடையதாகச் தொச்சன; 
(எ- து3--பி-ம்:--.கோடிகோடி, 3தோனை, 3துற்றுறு துனைச், 4வற 

ளிற்றான. (௨௬௦௭௪) 

௩.--இமாவணன்செய்த யுத்தயாத்மாதானம். 

ஈசனை யிமையா முக்க 1/ணிறைவனை யிருமைக் கேற்ற 

பூசனை 3மூறையிற் செய்து திருமறை புகன்ற தானம் 
வ்சின னியற்றி மற்றும் 3வேட்.டன வேட்டோர்க் செல்லாம் 

ஆசற நல்கி யொல்காப் போர்த்தொழிற் கைவ தானான், 

(Q - ar.) பரமைசுவரியமுடையவனும், இமைத்தலில்லாச முச் 

சண்களையுடையவனுமான இவபெருமானை இம்மைமறுமைகளுச்கு 

ஏற்றபூசனையை முறைமையாகச்செய்து, றெந்தவேதங்களிற் கூறு 
கின்ற தானங்களை (ஏற்றபாத்.திரங்களைப்பார்த். அ) வீசிச்கொடுத்துப் 
பின்னும் விரும்பினவைகளை விரும்பினோர்ச்செல்லாம் குற்றமறச் 

கொடுத்துச் தளர்தலில்லாத போர்செய்யுச் தொழிற்குப் பொருச்தியவ 
னான்; (எ. று.)--பி-ம்;--1”ருவனை, 8மூறையே, 38வேட்டவர் 
வேட்டதெல்லாம். (௩௨௬௦௮)
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Gam. 

௪,--இராவணன்சோண்ட போர்க்கோலத்தைப் பதினைத்து 
தவ்கள் கூறும். 

அருவி பஞ்சனக் குன்றிடை யாயிர மருக்கர் 
உருவி ஷேடும்வ* ததித்தன ராமென ?வொளிரக் 

_ கருவி தான்முகன் வேள்விபிற் படைத்ததும் கட்டிச் 

செரு லிந்திரன் றந்தபொற் கவசமுஞ் சேர்த்தான். 

(இ -ன்.) ?ரருவிசளைச்சொண்ட கருகிறமலையிலே ஆயிரஞ்சூரி 
யர் வேத்றுரு௨த் தோடும்வக் து உதிச்சனசோ என்னும்படி ஒளிவிட, 

(உலசிருஃஷ்டிக்குகி)சாரணமான பிரமதேவன் வேள்வியிலேசோற்று 
வித்ததும் போரில் (இச்திரசிதது) சட்டியசனால் இச்திரன்(தோற்க 

அல்வேளையில்) தர்ததுமான பொற்கவசத்தை(த் சன்உடம்பிற்)சட் 

டியணிர்துகொண்டான்;- (ஏ- று.) 

அருவி . குன்றிற்கு, இயற்சையடைமொழி, இராவணன் மார்பில் 
அணிச்த சவசம்,ஆயிரஞ்சூரியர் ஒருருவெடுத்து ஒருமலையில் உதித்சன 
சென்னுமாறு விஎய்ஏத்தென்றார்: தற்தறிப்பேற்றவணி. சான்காமடி 

யில் உம்மை-எதிரது. தழுவியது, பி-ம்:--1உருமினோடும். ஓளிரும். (). 

௫, வாள்வ லம்பட மத்தரஞ் 1சூழ்ந்தமா சண த்தின் ! 
தாள்வ லர்தொளிர் தமனி௰யச் கச்சொடுஞ் சார்த்திக் 
கோள்?வ am sor குவிந்தன வாமெனலுங் கொள்சை 

1மீள்வில் கிம்புரி 5மணிக்கடி சூத்திரம் வீக்கி, 

பதினான்குகவிகள்-ஒருதொடர். 

(இ - ள்.) மக்தரமலையைச்சூழ்ச்த(வாசுயென்னும்)பாம்புபோல 
முயற்ச்கொண்டு (இடையிற்) சுற்றப்பட்டு ஒளிர்என்ற பொன்னினா 

லியன்ற கச்சிலே உடைவாளை வலப்புறமாகப் பொருக்சச்சேர்த்தி, 

(மேருமலையை) வலம்வருவனவானஇருகக்கள் (ஓரிடத் துச்)குவிக்தன 
வாகு மென்றகொள்கை மீளுதலில்லாமல் இரத் தனங்சளினாலியன்ற 
கிம்புரிவடிவம்(சன்னிடம்) அமைந்த கடிசூத்திரத்தைச் கட்டி,-(ஏ.று.) 

இதுமுதல் ஓல்வொருபாடல்கவிலுமுள்ள வினையெச்சங்கள் அடு5இப் 
பதினெட்டாங்கவியில் முடியும்: ஆதலால் அ௮ங்குமுடிபுகாட்டப்படும், 

இசனால்,பொற்கச்சையும் உடைவாளையும் இரத்தினச்சம்புரியமை 

ந்த சடிசூச்இரச்தையும் இடையிற்கட்டியமை கூறப்படுகின்றது. இராவ 

ணன் இடையைச்சுழ்ச்த பொற்கச்சு மந்தரஞ்சூழ்ச்தமாசுணம்போன் றி 

ரச்சு, அப்பொற்சச்சிலே உடைவாளை வலப்புறமாகச்சேர்ச்தியமை 
முன்னிரண்டடிகளிற் கூறப்பட்டது. பின்னிரண்டடிகளிற் கடிசூத்தர 
கீதில்இரத்தினக் இனொாலியன் ந இம்புரி-மேருமலையைச்சூழவரும் சோள் 
கள்ஜஹரிடத்து் தொக்கிருக்தனபோலுமென்றார்:தற்தறிய்பேற்றவணி. 

இம்புரி-மகரவாம். பி-ம்.சுழன்ற, அணைச்த. வேளர்ர்சன, குவிக் து 

சாவாயன, முவிர்துளவாயன்ன. 4மீள் விளங்கிய. மணக், (௩௨௬௧௦)



காண்டம் ௩.௪.--இராவணன் றேரேறுபடலம் ௫௫௨ 

௬. மறைவி ரித்தென்ன வாடுறு மானமாக் கலுழன் 
சிறை3வி ரித்கென்ன “கொய் க மருங்குறச் சேர்த்தி 
முழஜைவி ரித்தென முறுக்கிய கேரசிக *மருங்கிற் 
பிறை3வி ரித்தன்ன வெள்ளெயிற் 0றரவழும் பிணித்த. 

(இ-ள்.) வேதங்களை விரிச்சாற்போல ஆடுதல்பொருர் திய பெரு 
மைபெற்ற பெரியகருடபகவானஅ சிறையைவிரித்தாற்போல [விரித்த 

சிறைபோலக்] சொய்சகத்தை (ஆடையாகவுடுத்திய கோசிகத்தின்) 

இடத்திலே பொருக்தச்சேர்ச்து, முறுக்சகமைச்ச வெண்பட்டாடையை 

முறையேவிரிச்சாற்போல (அணிக்த) இடையிலே பிறையைவெளிவிட் 

டாற்போல்தோன்றுகன்ற வெள்ளிய கோரப்பற்களையுடைய அரவத் 

தையும் சட்டி,--(௪ - று.) 

இதனால், முூறுக்கமைஈ்த 3வண்பட்டாடையை முன்னேகொரய் . 

சசமமையவிரித்துஉடுத்து,.௮ர்சதுடை அவிழாதபடி வெள்ளெயிற்றர 

வத்தாற் பிணித்தமை கூறப்படுகின்றது.ஆடுறுிறைஎன் ச,பி-ம்:-_1வி.ரி 

த்தன்ன,விரித்தென, விரிக்தன்ன.3மாடுறு,வாவுறு.?விரித்தென்ன,விறிச் 

தன, விரிக்தன்ன. 4சொய்யகம், முறையே, முறையில், 6அறிமுகம், () 

எ: மழைக் கு லத் தொடு ?வானுரு மேறெலாம் வாரி 
3அமழைத்மெ டுத்தன வனையவா ளுடைமணி யார்த்து 
முழைக்கி டந்த*வல் லரியின 5முழவங்குவ போல்வ 
தழைக்கு $மின்னொலிப் பொன்மலர்ச் சதங்கையுஞ் சாத்தி, 

(இ-ள்.) மேசச்கூட்டச்தினிடத்துஇருச்சின்ற சிறந்த பேரறிடிகளை 

யெல்லாம் வரவழைத்து வாரியெடுத்தனபோன்ற' ஒளிகளையுைய 

மணிகள் பொறுத்தப்பெற்று, குகையிற்கெடக்த வலிய௫ங்கங்களின் தொ 

குதிமுழங்குபவற்றைப் போல்வனவாய்க் தழைக்கின்ற [கம்பீரமான ] 
இன்?றைலியைச்கொண்ட அழூயமலரின்வடிலவையுடைய சதங்கையெ 
ன்னும் அணியையும் (பாதங்களில்) ௮ணிர்து;---(௪-று.) 

மின்னல்கள்போன்று பேரொளிவாய்சக்சத அரதனங்களைஇழைத்து 

மலர்களின் வடிவாகஅமைநர்த சதங்கையென்னும்௮ணியை முழையிலு 

ள்ளூங்கவினங்களின் கர்ச்சனைபோன்று கம்பீரமான இன்னொலியுண் 

டாகப் பாதங்களில் ௮ணிர்தமையை,இதனாற் கூறினார்.ஆர்த்துத் தழை 

க்கும் இன்னொலிச்சதங்கையென்க., பி-ம்:--1குலத்தொடும். 8வானவல் 

லேரெலாம்,3இழைக்தொடுச்தனவனையவமுடைமணி, இழைகத்தொடுத் 

தனவனையவாவிடைமணி. 4பல்லரி.5முழங்குபோரார்ப்பிற்றழைக்கும், 
முூழங்ருவபோல்வச்தழைக்கும். உனினுனி பெண மகிரச், இன்னொ 

் லிப்பொன்மலைச், : * (௩௬௧௨) 

௮. உருமி டி.த்தபோ சுரவுறு மறுக்கம்வா னுலகின் 
இரு”கி லத்திடை யெவ்வுல கத்திடை யாரும் 
புரித ரப்படும் பொலங்கழ 3 லிலங்குறப் பூட்டிச் 
சரியு டைச்சுடர் *சாய்ஈலஞ் சார்வுறச் சாத்தி, 
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௫௫௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) இடியிடித்தபோது அரவு அடைகன்ற சலசக்கத்தை 

வானுலகத்திலும் பெறிய (இர்தப்)பூமியிலும் எவ்வுலஈத்திலும் யாவரும் 

அடையுமாறு ஒலிக்கின்ற பொன்னாலியன்ற கழலை விளக்கமுண்டாகப் 

பூட்டிச் சரிந்த உடையில் சடர்சாய்சலினாலான அழகுண்டாகச்சாத்தி, 

_(௪-று)--புரிதர-அடைய. பி-ம்:-.1இடித்துழிய/வெனச்கரக்கமா 

வுலகின்,இடித்தபோதயர்வுறுமறுச்சம்வானுலகன். 3நிலத். இனில், 3௮ல 

ங்குறப், 4சாய்வலம், சாயலுஞ். (௩௬௧௩) 

௯. காலஞ் சாகிய கரங்களி னனந்தலை யனந்தன் 
ஆலஞ் சார்மிடற் றருங்கறை கடநர்தென 1விலங்குங் 
கோலஞ் சார்கெடுங் கோதையும் புட்டி லுங் கட்டித் 
தாலஞ் சார்ந்த4மா சுணமெனக் கங்கணக் தழுவ. 

(இ-௭எ்.) (ண்ட) சாச்குச்சேர்க்த பாம்புபோலத்தோன்றுவ் கய் 

சணத்தை(க்கைகள்) தழுவிரிற்கையில்,--இருபதா௫யகைகளில் அகன்ற 

தலைகளுள்ள அனந்தனுடைய விஷஞ்சார்க்த கழுத்தினின்று (போக் 

குதற்கு) அரிய கறைகடர்தாற்போல விளங்குசன்ற வடிவமமைந்த நெ 
டிய முன்கைத்தோற்சட்டும் விரற்புட்டிலும் என்பவைகளைச் கட்டி,-- 
(எ-று.)-தாலம் -தாலு: சாக்கு:௮ம்-சாரியை. சாக்கைநீட்டுதல் பாம் 
பிற்குஇயல்பாதலால், *தாலஞ்சார்ச்சமாசுணம்' எனப்பட்ட ௮.பி-ம்:..... ; 
இலங்கு. சோலஞ்சா, சாலம். 4மாசனமென, (௩௬௧௪) 

௧௦. கடல் கடைக்கமால் வசையினைச் சுற்றிய கயிற்றின் 
1அடல்க டந்ததோ எலங்குபோர் வலயங்க ளிலங்க 
உடல்க டைந்தரா ளொளியவ £னுதிர்த்தபொற் கதிரின் 
சுடா3த யங்குழக் குண்டலஞ் *செவியிடைத் 5தூக்க. 

(இ-ள்.) கடலைச் கடைந்த பெரிய (மச்தர) மலையினைச்சுற்றிய (வா 
சுகயென்ற) சடைகயிறுபோல வவிமையைச்கடச்த [வலியோரையெல் 

லாம் வென்ற] தோளில் ௮சைகன்ற போர்வலயங்கள்விளங்குகையில், 

உடலை(ச் துவஷ்டாவென்பவன் சாணையிலிட்டுக்) கடைச்சல்பிடித்தசா 
லத்திற் சூரியன் உதிர்ச்ச பொன்ச இரின் சுடர்விஎங்குமாறுகுண்ட.ல 

ங்களைச் செவியிடையணிச்து,--(எ-று.) 

தவஷ்டாவின் புத்திரியான ஸம்ஜ்ஞாதேவி தன்சணவனானசூரிய 
னுடைய ஒளியைத் தாங்கமுடியாமல் தன்சாயையைச் தேவியாக நிரு 
மித்துத்தந்தையின்வீட்டிற்குச்சென்றிட, பிறகு பலகாலஞ்சென்றபின் 
அவளது தர்தையின் வேண்டுசோட்குஏற்ப ௮ச்சூரியன் சன்ஒளிகுறை 
யுமாறு சாணைபிடிச்ச ஒருப்பட்டன னென்பது, புராணவரலாறு, இத 
னால், போர்வலயங்களைப் புயங்களிலணிர்தபின் செவிக்குச் குண்டல ** 
மும்அணிர்தமை கூறப்படுகின்றது. பி-ம்:1அடைடெர்2. உதித்த 
பொற்க இதிற். $தயங்குறு, 4செவிதொறுர். தூங்க, (௩௫௧௪) 
௧௪, உதயக் 'குன்றத்தோ டொத்ததி னுலாவுறு கதிரின் 

*ததையுங் குங்குமக் தோளொடு தோளிடைத் தொடரப்
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புதையி ௬ுட்பகைக் குண்டல மனையவை பொலியச். 
சிதைவி றிங்களு மீனும்போன் 5முத்தினர் திகழ. 
(இ -ள்.) உதயபருவதத்திலே பொருந்தி அர்தமலையில்உலா 

வுறுன்த சூரியகரணம்போல நெருங்கிய குங்குமச்சேற்றையணிர்த 
தோளுடனே(கூடி அச்)தோள்களினிடத்து நகெருங்கியஇருட்குப் 

பகையான சூரியர்போன்ற அப்படிப்பட்ட குண்டலங்கள் தொடர்ச்ச 
புறப்பொலிகையில் குறைதலில்லாத சச்இிரனும் ஈட்சத்இரங்களும் 

போல் முத்துச்களின்கூட்டம் இகழவும்,--(௪ - று,) 

இதனாற் குங்குமச்சேறணிச்ச தோள்களின்மீத படும்படி குண்ட 

லங்களணிக்சமையும், தோளையடுத்துச் கழுத்தில் முத்துவடம்௮ணிச் 

தமையுங் கூறப்பட்டன பி-ம்:-.1குன்றத்தொடத்தத்தின், குன்றத்தொ 
டோதத்தஇன். 3துதையச், 3முகத்தினம். (௩.௬௧௬) 

5௨. வேலை வாய் வந்து வெய்யவ ரனைவரும் 1வெடியுங் 
காலை யுற்றன ராமெனக் கதிர்க்குலங் காலும் 
மாலை பத்தின்மேன் ?மதியமுன் னாளிடைப் பலவாய் 
*ஏல முற்றிய *வனையரமுக் தக்குடை யிமைப்ப. 

ட (இ-ள்.) கடலினிடத்துச் சூரியரனைவரும் வெடியுங்காலையில் 
வந்து பொருந்தினராமெனச் சரணங்களைக் காலுகன்ற முடிமாலை 

- பத்தின்மேல் சர்திரன் முன்னாளினிற் பலவானவடி.வம்பொருந்த முத் 
நியதையொத்ச முத்துக்குடைகள் விளங்சவும்,--(௪ - று.) 

இதனால், முடிமாலைகளும் அவற்றின்மீது வெண்குடைகளும் 
"விளங்குதல் வருணிச்சப்படுஇன்ற த. பிம்: வெய்ய, மடியும், 
சாலும், ம தியமுசாளிடைப்பலவாம். 4மூலை, மூலம், 5முச்செனச்இரள் 
குடைமொய்ப்ப, மூத்தவெண்குடை.சணின் நிமைப்ப, (௩௬௧௪) 
௧௩. பகுத்த பல்வளக் குன்றினின் முழையன்ன பகுவாய் 

வகுக்த வான்கடை ?$கடை தொறும் வளையெயிற் நீட்டம் 
மிகுத்த நீலவான் மேகஞ்சூழ் விசும்பிடைத் *தசும்பூடு 
உகுத்த செக்கரிற் பிறைக்குல முளைத்தன ₹வொக்க. 
(இ-ள்.) பகுத்துக்கூறப்படுசின்ற பலவளங்களையுடை-। குன் 

நிலே குகையையொத்த பிளவுபட்டவாயிலே வகுச்கப்பெற்ற பெரிய 
சடைவாய்தோறும் கடைவாய்தோறும் வளைந்த பற்சளின்கூட்டம், 
மிகுதியாகவுள்ள நீலநிறமுள்ள பெரியமேகஜஞ்சூழ்க்த ஆகாயச்தில் 
பாலிகைப்பாத்திரங்களை ஊடேயுகுத்தாற்போன்ற செவ்வானத்திலே 
(தானியமுளையென்னத்தச்க) பிறைச்குலம் மூளைத்தவற்றை யொச் 

| திருச்சவும், (௪ - று.) 
கருநிறமுள்ள 'இராவணனது செந்நிறச்சடைவாயிலே வெண்ணி 

றக்கோரப்பற்கள் சோன்றுவதை வருணித்தவாறு: உநவகத்சைச் 
சன்னுட்கொண்ட தன்மைத்தற்தறிப்பேற்றவணி, இட்டுத்திட்டான 
செக்கர்-பாலிகையிடும்பாத் இரம்போலுமென்க, பி-ம்;--1சலைச், வளங், 
3வான்கடைக், 8இசை, *தசும்போடு, த்த, (௩௬௧௮)



௪ 
௫௫௪ ் கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௪. ஓத்த தன்மபையி 1னொளிர்வன கான் “ஜெச்கத் 
தத்து "இன்றன வரபட் டத்தொகை தயங்க 
முத்த “வோடையின் முரட்டிசை *முழுமதயோனை 
பத்து நெற்றியுஞ் "சுற்றிய “பேரெழில் படைக்க, 

(இ-எ்.) எற்பட்டுள்ளசன்மையோடு விளங்குகன்றனவான முத் 

அச்சுளினொப்ப ஒனிவீசுவனவான லீரபட்டத்தொகை விளங்குவத 

னால், மூத்தினாலியன்ற கெற்றிப்பட்டசதையுடைய மாறுபடுக்தன்மை 

சொண்டிரம்பியமதத்தோகூடி௰. இக்கசல்களின் Grobe pes 

பேசெழிலைப்பத்துகெற்றியும் படைச்சவும்,--(௪ - று) 

இதனால், இராவணன் நெற்றியில் வீரபட்டம்கட்டியமைக் கூறு 

இன்றார். இச்சசங்களின்கெற்றியில் மூத்துப்பட்டமணிச்சாற்போல 

இராவணனுடைய பத்துசெற்றிகளில் வீரபட்டம் விளங்குகின்றன 

Qac nano, உவமையணி, மதயானை செற்றிசுற்றிய ஓடையின் 

பேரெழிலைப் பச்துநெற்றியும்படைக்கஎன்று, கெற்றியென்பதைப் 

ப்தவுரையில் இருமுறை கூறிச்கொள்ச. பி-ம்:--1ஓனியவனுதயத்துள். 
2ஓதம். 3தகைந்த, தகைந்து, 4ஓடைய, 5மும்மத, 6கரிபோல், *சக்தி 

சன், 8படரெழில், போலெழில். (௩௬௧௯) 

௧௫, புலவி மங்கையர் பூஞ்சிலம் பரற்றடி போக்கித் 
1 தலைமை *கண்ணினர்ச் தாழ்கிலா மணிமுடி த் சலங்கள் 
உலக *மொன்றினை விளக்குறுங் *கதிரினை யோட்டி 
5அலகி லெவ்வுல கத்தினும் வயங்கிரு ளகற்ற, 

(இ-ள்.) புலத்தலைச்சொண்ட மங்கையரின் அழகிய சிலம்புகள் 

ஒலிக்ன்ற அடியைத் தவிர்த்துத் தலைமையைச்கருதுகின் றவர்களை 
வணங்காத இரத்தினமிழைத்தச்செய்யப்பட்ட முடி ச்சலங்கள், உலக 

மொன்றை விளங்கச்செய்யுஞ் சூரியனை (ததன்னொளிக்குமுன்னே) 
புறங்கொடுத்தோடச்செய்து கணச்டில்லாத வக்வணிட வெல்ரைந்தம் 

விளங்குகின்ற இருளையகற்றவும்,--(௭ - று.) 
இராவணன், புலவியைக்கொண்ட மகளிரின் அர்தப்புலவியைப் 

போச்க அவர்களைவணங்குவதன் நி சாம் தலமையுடையோம்? என்று 
செருக்குகன்றவர்களை ஒருபோதும் வணங்காதவ னென்பது, மூன் 

னிரண்டடிகளிற்கூறிய பொருள், சூரியனும் தோற்குமாறு அதனினும் 

விஞ்ச இராவணன் கவித்த மூடித்தலங்கள் ச நிரைவெளிவிடுசின்றன 

என்பது,இச்செய்யுளிற் பின்னிரண்டடிகளிற் கூறிய பொருள்.பி-ம்:-- 

் தலைமைக். கைண்ணினர், மூன்றையும். அருகச்சனே, 3அலைகுபல்லுல 

கத்தினும்படசொளியெறிப்ப. (௩௬௨௦):*. 

௧௬. 1நாக சானில நான்முக னாடென ஈயந்த 
போக “மூன்றையும் வென்றுகெரண் டமரர்!முன் பணிந்த 
வாகை மாலஸ்யு மருங்குற வரிவண்டெொ டஎலித் 
தோகை யன்னவர் விழிதொடர் தும்பையுஞ் "சூட்டி.



காண்டம் ௩ ௪.--இராவணன் றேரேறுபடலம் ௫௫௭ 

(இ-ள்) சுவர்ச்சலோசமூம் பூலோசமும் பிரமலோகமும் என்று 

விரும்பிச்சொல்லப்படுகின்ற மூன்றுபகுஇியையும் வென்றுகைக்கொண் 

_ டதனால் தேவர்கள் முன்பு அணிர்ச வெற்றிமாலையையும்(அதன்)பச்சத் 

இிற்பொருர்த இரேசைகளையுடைய வண்கெளோடுசேர்ச். து மமிலையொ 

த்தவர் விழிதோடரப்பெற்ற தும்பைமாலையையுஞ் சூட்டி,--(௪ - று.) 

மூவுலகையும் வென்றமைக்காக தேவர்கள் முன்புகுட்டிய வாகை 

மாலையின்பக்கத்தில் தும்பைமாலையை இப்போது தான் போர்க்குச் 

செல்லுவதற்கு. அறிகுறியாசச் சூடினன் இராவண ஸனென்றவாறு. 

அத். தம்பைமாலையில் வண்டுகளும் மகளிரின்விழிகளும் மொய்க் 

இன்றனஎன்று கூறியத - உடனவிற்கியணியாம். 9 - b:—leres, 

போகை. Serer Muyo. *முன்பணித்த, முன்பளித்த. மாலையின், 

6ஏ.ரளவி, "சூடி, (௩௬௨௧) 

௧௭. 1அகழி வேலையைக் காலத்தை யளகச்கர் நூண் மணாலை 
நிகழு மீன்களை விஞ்சையை நினைப்பதே னின்ற 
இகழ்வில் பூகங்க ளிறப்பினு மிறுதி4ரெல் லாத்தன் 
புகழெ னச்சரர் சொலைவிலாத் 5தூணியும் பூட்டி, 

* (@ - ar.) (இலங்கைச்கு)௮அசழியாகஅமைக்த கடலையும் காலச்தை 

யும் கடலின் ௩ண்மணலையும் (அக்சடலிற்)பொருச்இிய மீனையும் கல்வி 

யையும் (அளவிடமுடியாமைச்குஉவமையாகச் சொல்லலாமா? என்று) 

நினைப்பது எதற்காக? நிலைத்துகின்ற இகழ்வில்லாதபூதங்கள் ஒழிக்தா 

_ லும் ஒழிதலில்லாத தன்னுடைய புகழைப்போல அம்புகள் தொலைத 

லில்லாத அம்பறாத் தணியையும்பூட்டி, --(௪ - று.) 

அளவிடமுடியாமையில் பிரசித்த உவமையாகச் சொரல்லப்படு 

இன்ற வேலைமுதலியவற்றை 'கினைப்பசென்?என்று மறுக்தது எதிர்நிலை 

யணியின்பாற்படும். பி-ம்:.1அகமும், ரிகழுமாணில, நிகழுமா இகள், 

நிசழுமாதியாம். 3கினைப்பதேகின்ற, நினைப்புறகின்ற, *செல்லாத,. 

5தூணிபின். (௩௬௨௨) 

௧௮.--4வநக? என்ன இராவணனுக்தத் தேர்வநதல், 

வருக தேசென வக்தது வையமும் வானும் 
உரக தேயமு மொருங்குட னேறினு முச்சிச் 

சொருகு பூ£வன்ன "சுமையது துரக*மின் றெனினும் 
நிருதர் கோமக னினைந்துழிச் செல்வதோர் 5கினைப்பில், 

(இ-ள்.) பூமிபிலுள்ளாரும் வானுலகத்தாரும் சாகர்கள்வ௫ச்சன்ற 
பாதாளலோகத்தாரும் ஒருசேர ஏககாலத்தில் ஏறினாலும் உச்்௫யிற் 
சொருகுகின்ற உச்சிப்பூ௭ன்னும் ௮ணியைப்போன் ஐ சுமையையுடைய 
அம், குதிரைடுல்லாவிட்டாலும் அரச்கர்தலைவனானஇசாவணன் நினை 
ந்தவிடத்தில்நினைஈ்ச அர்த ஓர்கணக்தே போகவல்லஅமாகிய தேரா 
னத, (இராவணன்) *வருக'என்ன வச்இட்டது; (எ- று.) 

மூவுலகத்தாரும் தன்மீதுஏறினாலும் அவற்றாலானஈமை உச்ூ9ப் 
பூவை யணிவதனால் எவ்வளவோ அல்வளவேயாசச்தோன்றுமாறு



௫௫௮ . கம்பராமாயணம் யுத்த 

பெருமைவாய்க்தது அச்தத்தேரென்பது, முதல்மூன் றடிகளிற் கூறிய 

பொருள். பி-ம்:--3வானமும்மண்ணும், என்னுஞ். 8சமச்த. 4என்று.. 

5இமைப்பில். ஐ தாம்பாடல்முதல் பதினெட்டாம்பாடல்வரையிற் பதி 

னான்குபாடல்களுக்கு முழிபு:--சார்த்தி-லீஃட (௫). சேர்த்தி-பிணித்து 

(௬), சாத்தி (௪), பூட்டி சாத்தி (௮), கங்கணக்தழுவப் புட்டிலுங் 
கட்டி (௯), இலங்க-அச்சி (௧0), கொடரத்திகழ (௧௧),இமைப்ப(௧௨), 
ஒச்க (௧௩), படைச்ச (௧௪), அகற்ற (கட), குட்டி (௧௬), பூட்டி (௧௪), 
தேர்வருகஎன, வந்தது (௧௮) என்க. (௩௬௨௩) 

௧௯.--இதுழதல் ஐந்துகவிகள் - வந்த தேரின் வநணனை. 
ஆயி ரம்பரி $யமுதொடு *வர்தவு மருக்கன் 
பாய்வ யப்பசுங் குதிரையின் 4வழியவும் படர்கிர் 
வாய்?ம டுக்குமா வடவையின் வயிற்நின்வன் காற்றின் 
ராய கற்கு£வந் துதித்தவும் பூண்டது Sons Bor. 

(இ-ள்) (அச்தத்தேர்),--அமிருசத்தோடு தோன் நியனவும் சூரி 
யனுடைய பாயுச்தன்மையுள்ள வலிய பச்சைக்குதிரையின் மரபில் 
தோன்றியனவும், ப.ரவிய(கடலின்)நீரை (மிசாதபடி)வாயினால் உறிஞ்சு 
இன்ற சிறசர்த 'வடவையின்வயிற்றிலே வலிய கரற்றுச்குத்தலைவஞைனை 
வாயுதேவனுக்குத் தோன்றியனவுமான ஆயிரங்குதியைகளை அழகாகப் 
பூண்டது. 

இதனால், அத்தேரிற்பூட்டிய குதிரைகளைக் கூறினார்: இராவணன் 
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பொருட்டுவக்த தேர் ஆயிரம்பரிகளை இனிது பூண்டுள்ள: ௮ப்பறி 
கள்-அமுதத்தோவெக்தவைமுதலியனவா மென்ச, பி-ம்:..1அமுதத்தின். 
வந்ததும், 8பாயசுப், 4வழியதும், 5மடுக்குறும். ' 6வர்அுதித்ததும், 
7பூண்டதோர். 8ரலத்தால், (௩௬௨௪) 
௨௦. பாரிற் செல்வ விசும்பிடைச் செல்வது பரந்த 

நீரிற் செல்வஅ ”நெருப்பினுஞ் செல்வது நிமிர்ந்த 
போரிற் செல்வ *போய்கெடு முகட்டிடை விரிஞ்சன் 
ஊரிற் செல்வ“தெவ் வுலனுஞ் செல்வதோ சிமைப்பின். 
(Q- or.) (பின்னும் அசத்தேர்),--பாரிலேசெல்வதுபோலவே, 

வானத்திலும் செல்வது: பரச்த நீரிலே செல்வது: நெருப்பிலுஞ் 
செல்வது: மூண்டபோரிலே செல்வது: ' அ௮ண்டமுகட்டிலும்போய் 
பிரமனுடைய ஊரிலுஞ்செல்வது: தறிமைப்பில் எவ்வுலகத்திலும் 
செல்வது; (er - று.) 

இதனால், அ௮நச்தத்சேரினுடைய கமனத்தின் சிறப்புச் கூறினார். 
பி-ம்:--1படர்வது.8கெருப்பிடைச், 3மேருச். 4பொன்னெடு,போனெடு, 
எவ்வுலகத்துஞ், எவ்வுலகமும். (௩௬௨௫) .. 
௨௧. எண்டி சைப்பெருங் 1களிற்றிடை மணியென விசைக்குங் 

கண்டை 3யாயிர கோடியின் 8ரொகையது கதிரோன் 
மண்டி லங்களை மேருவிற் குவிக்தென வயங்கும் 
*௮ண்டம் விற்ருகன் 5காசுளுற் குயற்றிய 7௧,



காண்டம் ௩.௪.--இராவணன் றேரேறுபடலம் ௫௫௯ 

(Q~- or.) (பின்னும் அத்தேர்),எட்டுத்திச்லெமுள்ள பெரிய 
திச்சஜங்களின் மணிபோல ஒலிக்கின்ற சண்டை .'ஆயிரகோடியென் 

னுச்தொகையினையுடையது; சூரியனுடையமண்டலங்களை மேருவிற் 
குவித்தாற்போல விளங்குகின்ற அண்டத்தை விலையாக்கொள்ளுஞ் 

சிறந்த இரத்தினத்தொகுதி முழுவதும் இழைச்கப்பெற்றது; (௪ - று.) 
இதனால், ௮ர்தத்தேர் பலமணிகள்கட்டப்பட்டு இரத் தினங்களா 

லிழைச்சப்பெற்று விளங்குக் தன்மை கூறப்படுகின்றது. தங்கியதேரில் 
பலஇரச்இனங்கள் gout Agius, மேருவிற் சூரியமண்டலத்தைச் 
குவித்தாற்போலும், யி-ம்:--1களிற்றிடு, ஆயிரங், 3தகையது. 4கண்ட 
விற்குனன். 5காசனம். 6இயற்றியது. 1அலங்கை, அலங்க, (௩௬௨௬) 
௨௨.1முூனைவர் வானவர் முதலின ரண்டத்து முதல்வர் 

எனைவ ரீந்தவு மிகலினி லிட்டவு மியம்பா 
வினையின் 4வெய்யன 5படைக்கலம் வேலையென் நிசைக்குஞ் 
சுனையி னுண்மணற் 6ரொகையன "சுமந்தது மொக்க, 
(Q) - ar.) (மற்றும்அத்தேர்), இவ்வுலகவருண்டையுள் மூசன்மை 

பெற்றவரான முூணிவரும் வானவரும் முதலியோரான எப்படிப்பட்டவ 
ரும் [மிச்ச பெருமைபெற்றவரும்] ஈந்தனவும், போறில் (தோற்றவர்) 
கொடுத்திட்டனவும் சொல்லமுடியாதவாறு போர்ச்தொழிலிற்கொடு 

,_ மையையுடையனவுமான படைக்கலங்கள் வேலையென்றுசொல்லப்படு 
இன்ற நீர்ச்சனையினுள் மணலின்தொகையையுடையனவாூத் இரண்ட 
வற்றைச் சுமக்தது; (௪ - று.) 

பலருந்தர்த படைச்சலங்களை மிகுதியாசக்கொண்டது, அந்தத் 
சேரென்றவாறு. (தொக்க - பலவின்பாற்பெயர், மணற்றொகையன்ன 
வாய்க்தொக்சவான படைக்கலம் சுமர்தது அர்சச்தேரென்க. பிம்: 
முனிவர். எனை வரன்னவரீய்ச்தவுமிசலிலிட்டனவும், எனைவரன்னவர் 
யாவருமிகலினிட்டனவும். வினையும். 4வெய்யவன், 8படைச்கலவேலை. ' 
தொகையத, 7சுமர்அபின்றொடர, சுமர்ததுதொகுத் த, அமைக்தகவை 
தொகுச்2. (௨௬௨௭௪) 
௨௩. கண்ண னேமியுங் கண்ணுதல் அணிச்சியுங் கமலத் 

தண்ணல் குண்டிகைக் 1கலசமூ மழியினு மழியாத் 
திண்மை சான்ற தேவரு மூணர்வருஞ் 4செய்கை 
உண்மை யாமெனப் பெரியது வென்றியி னுறையுள், 

(இ-ள்.) (மற்றும் அச்தேர்),--திருமாலின்௪ச்சராயு கமும், கண் 
ணுதற்கடவுளான சிவபிரானது மழுப்படையும், தர்மரையில்வூக்கும் 
பெருமையித்ிறச் தவனான பிரமேவனுடைய குண்டிசைய இய பாத் 
தரமும் அழிச்சாலும் அழியாத வலிமைமிக்க து: தேவரும் உணரு 
தற்கு அருமையான வேலைப்பாட்டுடனே வென்றிச்கு உறைவிடமாகி 
உண்மையைப்போரற்் பெரியது; (er - ௮.)--பி-ம்:-..1௪ மலமும், 9ஆன் 
றது. 3மூனிவருஞ், 4திறம்பா, (௩௬௨௮) 

௨௪. இராவணன் தேரைாப்பூசித்து யாத்திராதானக் Gath ps. 
அனைய தேரினை யருச்சனை வரன்முறை 3யாற்றி 
“இனைய ரென்பதோர் கணக்கலொ மறையவ செவர்க்கும்



௫௬௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வினையி னன்னிதி முதலிய வளப்பரும் வெறுக்கை 
தினை ய் னீண்டதோர் பெருங்கொடை. யருங்கட னேர்ர்தான், 

(இ-எ்.) அப்படிப்பட்டதேரினை அருச்சனையை நான்முறைப்படி 

செய்து, இத்தனைவரென்பசான ஒரு-ணக்குஇல்லாக பிராமணர் 

எவர்க்கும் செய்யவேண்டியமூறைப்படி. ஈல்லகிதிமுசலிய அ௮ளச்சமுடி 

யாத செல்வத்தை கினைக்கமிச்க தான ஓப்பற்ற அருமையான தானமரச௪ 

(ப்பிறர்க்குச்செய்தற்கு) அரியகடமையைச் செய்தான்; (௪ - று). 

முன்னேகூறிய கானம் போர்க்குப் புறப்படுதற்காகச்செய்ததென்றும், 
இப்போதுசெய்யுச்தானம் தேரில்ஏறும்போது செய்வதென்றும் அறிக, 
எப்படியும் இன்றோடுபோர்முடியுமென்று சானஞ்செய்தான் போலும். 

பி-ம்:-3இயற்றி, இனையர், இனையது, 3நினைய, (௩௬௨௧) 

௨௫.--இராவணன் தேரிலேறுதல, 

ஏறி ஞன்!ஜொழு திச்திரன் முதலிய விமையோர் 
தே.றினார்களுர் ?2தியங்கினார் மயங்கினார் திகைத்தார் 
வேறு 3தாஞ்செயும் வினையிலை மெய்யி *னைம் புலனும் 
ஆறி னார்களு 5மஞ்சினா ௬லகெலா மனுங்க. 

(இ-ள்.) (அத்தேரைத்) தொழுது (இராவணன் அதன்மீது) ஏறி 

னான்: மனச்சேறினவர்களான இக்திரன்முதலிய சேவர்களும் அறிவு 

சோர்ச்து மயங்கினாராய்ப் பிரமிச்தார்சள்: வேறே தாம் செய்யக்கூடிய * 

காரியம்இல்லாமையால், உடலிலுள்ள ஜம்புலங்களும்௮அடங்கப்பெற்ற 

முனிவர்களும் உலகமெல்லாம்வருச்த (த் தாம்) அஞ்சினார்; (௪ - று.) 

இராட்சசசங்காரக்தின்பொருட்டே திருமால் இராமபிரானாசதச் இரு 
வவதரித்திருக்கின்றானென் றதெவிச்ச தேவர்கள்முதலியோரும் அஞ்ச 

அறிவுசோர்ச்து மயங்கித் திச்பிரமைகொள்ளும்படியாயிற்று, அவ்வி 
ராவணன் அச்தத்தெய்வத்தேரிலேறியபோதுஎன்றபடி. பி.- h:— 
1எழில். நடுங்டெநடுங்கினர். சோன்செயும், சாஞ்சொலும், சான்சொ 

லும், &ஐம்புனலும். 5மயங்இஞார். (௩௬௩௦) 

  ௨௬.--இராவணனுடைய சபதம். 

மன்ற லங்குழற் சனகிதன் மலர்க்கையான் வயிறு 
1சொன்ற லந்தலைக் கொடுகநெடுக் தயரிடைக் குளித்தல் 
அன்றி தென்றிடின் மயன்மக ளத்தொழி 3ஓுதல் 

இன்றி ரண்டி.னொன் மாக்குவன் றலைப்படி னென்றான், 

(இ. - of.) (யான்) போர்செய்யத்தொடங்கின் [போர்செய்யத் 
தொடங்குவசனால்], ஈறமணம்பொருச்சிய அழகிய கூர்தலையுடைய 
சானகி சன்னுடையமலர்போன்ற கையினால் வயிற்றை வருத்தி 
(த்தான்) அலைச்சலைக்கொண்டுகெடியதுன்பக்சடலிலிடையேமூழ்கு சல்; 
இதரிகழாதகாயின் மயனுடையபுச் திரியான மச்தோகரி அத்தொழிலை 
யடைதல், இவ்விரண்டிலொன்றை இன்றைக்கு அர்குவேன்” என்று 
கூறினன், (இராவணன்), எ-று.) -பி.ம்:-3கொன்றலச் தலையொடுதன் 
மகர்ச்சணீர்கு.ரித்சல், சொன்றலச் தலையா சன்னேடுங்கணீருறஃகு 
ளித்சல், அன்றன்றெனின், 9உழக்சல், உழைக் தல், (௩௬௩௪)



காண்டம் ௩.௪---இராவணன் றேரேறுபடலம் ௫௬௧ 

௨௭.இராவணனுடைய தோற்றம், 

பலக ளந்தலை மெளலியோ 'டி.லங்கலிற் ?2பஃறோள் 
௮லக எந்ததி யாநெடும் படைகளோ டலங்க 
விலக ளக்3த ந கடற்றரை விசும்பொடு *வியப்ப 
உலக ளதந்தவன் anti sa னாமென வுயர்ந்தான். 

(இ-ள்.) பலகழுத்துக்களின்மீது தலைகள் கரீடங்களோடுவிளங் 

குகையில் பல [இருபது] சைகள் அளவினால் அளச்கமுடியாத [மிகப் 

பல]கெடிய படைகளோடு அசையாகிற்க,--விலக.புள்ள உப்பளத்தைச் 
தருகின்ற சடலினாற்குழப்பட்ட பூமியுடனே விசும்பிலுள்ளவர்வியப்ப, 

உலகளச்தவன் வளர்ச்தனனென்னும்படி வளர்க்தான்;(௪-று-)--தோள்- 

கை. பி-ம்:-1இயங்கலிற். 8பல.3இிருகடத்றிரை, தருஉடற்றிரை. 4வீய, 

விம்ம. 5ஓங்கனனாமென, (௩௬௩௨) 

௨௮.--இராவணன் தோள்தமட்டி யாரவாகித்தல். 

1விசும்பு விண்டிரு கூறுறக் கற்குலம் வெடிப்பப் 
பசும்புண் விண்டெனப் "புவிபடப் பகலவன் பசும்பொன் 
‘and 5னின்றிடை திரிந்திட $மதிதகை யமிழ்தின் 
அசும்பு சிந்திரொக் துலைவுறத் தோள்புடைத் தார்த்தான். 

த் (இ-ள்.) வானம்விண்டு இரண்டுபகுதியாசவும்,மலைச்குலம்வெடிக் 
கவும், பூ.3ி ப௫யபுண் விண்டாற்போலாகவும், சூரியன் பசும்பொற் 
குடம்போன்திருக்து தன்னிருப்பிடத் தினின்று திரிக்திடவும், சக்இ 

சன் (தன்) குணமாகசய அ௮:பிருதத்துளியைச் சிந்திகொந்து வருந்தவும் 

(தன்) தோளைப்புடைத்து ஆரவாரித்தான், (இ.ராவணன்); (௭ - து.)-- 

தோள்புடைத்த அதிர்ச்சியால் வானம்விள்ளுதல்முதலியன நிகழ்ந்தன 
வென்றார்:தொடர்புயர்வுநவிற்சியணி. அசும்பு-சிறு இிவலை.பி-ம்:-1 வச 
ம்புதன் மறுகூறுகச், 3குலவரைவெடிப்பப், குலவரைவெடி. த்த. 8புடை 

படப், 4தசும்பு. 5நின்நிடைச்திரிச் இிட,கின் நிடை இறிச்சன. 6மதித்தகை, 

௨௯.--இராவணன் வில்நாணியைத் தெறித்தல். 

1நணித்.த வெஞ்”சம மென்பதோ ௬வகையி னலத்தால் 
திணித்த டங்கிரி 5வெடித்.துகச் சிலையை*காண் டெறித்தான் 
5மணி/கொ டுங்குழை வசனவர் தானவர் மகளிர் 
அணுக்க மெய்தினர் மங்கல காண்களைச் தொட்டார், 

(இ-ள்.) 6கொடியபோர் சமீபித்து” என்பதைப்பற்றிய ஒப்பற்ற 

உவகையின்ஈன்மையினால் வலிய பெரிய இறிவெடித்துகச் சலைராணைத் ° 

தெதித்தான்: வளைக்க மணிக்குழைகளையணிச்ச வானவர் தானவர் 

என் ஐ இவர்களுடைய மகளிர் (மனத்தில்) ௮ச்சங்கொண்டவராய் (த் 
தமத) மங்கலகாண்களைச் தொடலாயினர்; (எ- று,) 

தமது மாங்கலியசூத்திரத்திற்குச் கேடு வந்திட்டதோ?? என்று 

அவற்றைக் தானவ வானவமகனளிர் தொட்டன ரென்ச. எதைப்பற்றி 

௮ச்சமுண்டா௫ின்றதோ, அதனைத் தொட்டுப்பார்த்தல், இயல்பு, 
« 71 ்
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பி-ம்.--1ஈணித்த. சமர், 3இடிச் இிடச்,இரிர் திடச், இடச் அகச், 4சாணெ 

நிர்தான். 5தணிக். (௩௬௩௫) 

“௩௦,.--இராவணனதுதோற்றம், | f 

1சுரிக்கு மண்டலக் தூங்குகீர்ச் ehiup ISme 

இசைக்கும் பல்லுயி ரியாவையு ஈடுக்கமுற் றிரியப் 
பரித்தி லன்புவி படர்சுடர் 4மணித்தலை பலவும் 
்விரித்தெ முந்தன னனந்தன்மீ தென்பதோர் ₹மெய்யான், 

(இ- ள்.) சூரியமண்டல சர்திரமண்டலங்கள் சுழன்றுதோன்று 

வதற்குஇடனான மிக்கநீரையுடையகடலிலே : சுழற்சிபொருச்துமாறு 

(அச்சடலின்கீர்)பொங்சவும், (எதேனும் ஆபத்துகேறின்) ஆ.ரவாரிக்குச் 

தன்மையுள்ள பலஉயிர்களெல்லாமும் கடுச்சமுற்று நிலைகுலையவும், 

அஈச்தனானவன் புவியைப் பறிச்சாதவனாய்ச், சுடரைச்சொண்ட மணி 

களையுடைய (தன்) பல.தலைகளையும் மேலேவிரித்செழுச் தானோ என்னு 

மாறுதோன் றுன்ற ஒப்பற்றஉடலையுடை யனானான்,(௮ச்.ச7இசாவணன்), 
வளர்க்துதோன்றியவனான௮ச்தஇசா வணன்,இவ்வுலகபாரச்சைச் 

தாங்குகின்ற அரக்தனென்ற ஆதிசேஷனே மணித்தலைபலவும் விரிச் 

தெழுக்தானோ? என்னுமாறு தன்னுடலால் தோன்றினனென்ச: தன். 

மைத்தற்தறிப்பேற்றவணி, பி-ம்:-1சுரித்து, அரித்,.த. கழிய, கழி. 
யுற, “கீல். 4மணிதலை. 5விரைத்தெழுக்தன. 6வெய்யன். (௩௬௩௫) 

௩௧.--இராவனின் போர்க்களத்துத்தோன்றுதல், 

தோன்றி னான்வந்து சுரர்களோ 1டசுரசே தொடங் 
மூன்று காட்டினு முள்ளவ £ரியாவரு “முடிய 
ஊன்றி ஞான் செரு. வென்றுயி ருமிழ்தர ta Bom 
கான்று நாட்டங்கள் வடவனற் இருமடி. கனல, 

(இ-ள்.) சுரர்சளுடனே அ௮சுரர்தொடங்கி மூவுலகத் இிலுமுள்ள 
வர் யாவரும் முடிய(இராவணன்)போரில் ஊற்றங்கொண்டான்?என்ற 

சாரணத்தினால் இரத்தத்தைச்கக்கி உயிர்சந்தவும், (தன்) கண்கள் 

வடவைத்தீயினும் இருமடங்கு ஜ்வலிக்கவும், (போர்க்களத்தில் அவ்வி 

ராவணன்) வந்து தோன்றினான்; (௪-று.,)--பி-ம்:--1உரகே. யேரசொ 
டும், Sapp yd aes, (௩௬௩௪) 

௩.௨, துப்போதுதோன்றிய நீலைமாறுபாட்டைச் 
ஈக்கிர்வன்ழதவியோர் காணுதல், 

உலூற் Coa Du மறுக்கமு மிமைப்பில ௬ுலைவும் 
மலையும் வானமும் வையமு 1மறுகுறு மறுக்கும் 

அலைகொள் வேலைக எஞ்சின *சலிக்கன்ற வயர்வும் 
தவ னேமு ற் றண்டலி லோரெலாங் கண்டார். 

(இ-ள், லகிலேதோன்றிய கலக்சமும், தேவர்களின்வருத்தமும், 

மலைகளும் வானமும் பூமியும் ஆகியஇவைகள் சுழல்ன்ற சுழற்சியும்,
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அலைகளைக்கொண்ட கடல்கள் அஞ்னெவாய்ச் சலிக்சன்ற தளர்கிலையும் 
சுக்கரீவன்மு தலிய தடுச்சப்படா தவலிமையையுடையவர் யரவரும்சண் 
டனர்; (எ- று.) -மறுக்கு - மூதனிலைச்கொழிற்பெயர், பி.ம்;__1நடுக்- 
குறு, ஈடுக்குற, 8மலைவும், வலியும், 3சலிச்சன்றயாவும். (௩௬௩௭௪) 

௩௩. --அழ்நிலை வேறுபாட்டைக்கண்டூ சுக்கிரீவன்ழதலியோர் 

துணுக்குற்றெழுதல், 
[8திற்றா மண்ட மென்பதோ ராகுலம் பிறக்க 
வேறிட் டோர்பெருங் கம்பலை பம்பிமேல் வீங்க 
மாறிப் பல்பொருள் 1வகுக்குறுங் காலத்துண் மறுக்கம் 
ஏறிற் றுற்றுள தென்னை?கொ லோவென api srr, 

(இ-ள்.)' இவ்வண்டமானது பீறப்பெற்றதோ என்றுகருது 
மாருன ஒருதடுமாற்றஙிலை. தோன்றவும், (இதுவரையிற் சண்டநிலைமை 
யினின்று) வேறுபட்ட ஒருபேரொலி கெருங்இ மேல்மிகவும்,அழிச் திட் - 
டதனாற் பலபொருள்களையும் படைத்தற்கு உற்ற காலத்திலே தோன் 
தம் கலச்சம் (இப்போ): மிகுதியானதாகத்தோன்றியுள்ள த (இத) 
என்னை கொலோ?” என்று (சுக்சரீவன்மு சலியோர்) எழலானார்கள்; 
(எ- று.) -மாறுதல்-நிலேமாறுதல்: எனவே, .அழிதலாயிற்று, பிம்: 
1மாய்வுறு, கொலாமென. 8எழுச்தான், : . (௩௬௩௮) 

உ, இராவணன் தேர்மீதேறித்தன்சேனையோடூவரகின்றனென்பதை 
சுக்கிரீவன் ழதலியோர் அறிதல், 

கடல்க ளியாவையுங் கன்மலைக் குலங்களுங் சாருச் 

திடல்/கொண் மேருவும் விசும்பிடைச் செல்வன வண 
அடல்கொள் சேனையு “மாக்களுர் தேரும் வந்தார்க்குல் 
கடல்கொள் பேரொலிக் *கம்பலை யென்பஅங் கண்டார். 

(இ-எ்.) கடல்களெல்லாமும் சன்மயமான மலைக்தொகுஇகளும் 
மேகமும் மிச்சமேடானநிலையைச்சொண்ட மேருவும் வானத்இற்செல் 
வனவற்றை ஓத்திருச்க, வவிமையைக்கொண்ட (இராக்கத)சேனையும் 
இராவணனும் (அவன்) தேரும் வந்துஒலிசக்சன்ற கடல்களின் பேரொ 
லியையொத்த ஆரவாரம் (இத) என்பதையும் அறிந்தார்; (௭ -று.) 

முறையே நான்கடியிலுமுள்ள கடல் இடல் ௮டல் சடல்என்பன 

'லகரரக.ரப்போலிபெற்ற பாடமும் உண்டு, சப்தத்தைக் குணமாகக் 
கொண்ட வானவழியே பேசொலிவருவதனால், அங்வனம்வர்த சேனை 

முதலியவற்றின் ஓலி, கடல்முதலியவை வானத்தில்வக் தனால் தோன் 

றியபேரொலியை யொத்திருக்ததென வருணித்தார், ழறைநீரனிறைப் 

போநள் கோள். வச்அ-சொல்விழுக்காடு, ($-bi—10 6 rer Cog. 2906 

கரும், குடல்கள், 4சம்மலை. கொண்டார், சொண்டான். (௨௬௩௧)



௫௬௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 
se 

௩௫.--இமாவணன் வநகையை வி$ஷணன் ஸ்ரீராமறுக்தக் கூறுதல். 

எழுந்து வந்தன னிராவண '1னிராக்கதத் தானைக் 
கொழுந்து முந்திய அற்றது கொற்றவ ருலுக்குற்று 
அழுந்து கன்றது ஈம்பல மமரரு மஞ்சி 
விழுக் து சிந்தின சென்றனன் வீடணன் 3விரைவான், 
(இ-ள்.) 6வெற்றியோனே! இராவணன் (தன்சேனையோடு) புறப் 

பட்டுவக்தான்: இராக்கதருடையசேனையின் முன்னணி Ys Bat Ae 

டது: ஈம்சேனை நடுங்கி (அச்சத்தில்) மூழ்குகின்றது: தேவர்களும் 
அஞ்சிச் £ழ்விழுக்து சதறினார்கள்? என்று விடீஷணன் விரைபவஞனாய் 

(ஸ்ரீராமனிடம்) கூறினான்;(௪-று.)_-பி-ம்:--1இராக்க தர்தானை. முற்றி 

_யதுற்றது,முந்தவந்துற்றது, முற்றிவர்துற்றது.3விரைக்தான்.6௩௯௪௦) 
இராவணன் றேரேறுபடலல் மற்நிற்று. 

  

௩௫ - ஆவது இராமன்றேரேறுபடலம், 

ஸ்ரீராமன் இசாவணனுடன்போர்புரியுமாறு இச்திரனனுப்பிய 

தேரின்மீது ஏறியதைத் தெரிவிக்கும் படலம்என்பது, பொருள். ் 

விடீஷணாழ்வான் இராவணனதுவருகையைத் தெரிவிச்சஏம், 

வானரசேனை கைகுவித்து வாய்குழறி அபயம்வேண்டும் கூச்சல்மிக,” 
ஸ்ரீராமன் எழுந்து போர்க்கோலக்கொள்ளாகிற்கையில், பெருமான் 
தேவர்களைகோக்க *இன்றோடு போர்முடிசன்றது: இராவணன் ஒழி 
வான்: இராமனுக்குத் தே ரனுப்புக?என்ன, தேவர்களும் இத செய்தற் , 
குஉரியது? என்ன, இச்.திரனும் உடன்பட்டு eneelenee gage ren 

i yacr சொணர்ச்தனன்: அப்போது தேவர்கள் 
இரதத்திற்குஉரியஹேவதையையேத்தி (ஸ்ரீராமனுச்குவெற்றிதருக? என் 

சொல்லி மலர்மாரி அவியனுப்ப, மாதலி ௮த்தேரையோட்டிச்சகொ 
ண்டுபோய் இசாமன்முன் நிறுத்தினான்: ஸ்ரீராமன் ௮ச்.ஈத்தேரையும் 

தேரோட்டியையும்பற்றிவினவ, மாதலி தன்னை இன்னானென் நுதெரி 
வித்து, அத்தேரைத் தான் இர்திரன்கட்டளையாற் சொணர்ர்தமையை 

த்தெரிவித்தானாக, ஸ்ரீராமன் அத்தேரைப்பத்றி மற்றும் ஐயுற, அத் 
தேர்க்குதிரைகள் ஸ்ரீராமபிரானுடைய ஐயச்தைத் தம்வேதக்குரலாற் 

போக்கவும், மீண்டும் ஸ்ரீராமன் ௮.நுமானையும் ' இலச்குமணனையும் ௧௬ 
த்துவினவித் தெரிர்து அத்தேரிலேறியமை இதிற்கூறப்படுகன்றது. 

இராமன்றிநத்தேரேறுபடலம்என் நுசலபிரதியிலும், இராகவன்றிநத்தே 
மேறுபடலம்என்றுலபிரதியிலும் இச்தப்படல த் இிற்குப்பெயர் காணப் - 
படுகின்றது. 

வேறு, 

க. ஸ்ரீமாமன் போர்க்தஎழதல. 

தொழுங்கையொடு வாய்குழறி மெய்ம்முறை 1 துளக்கி 
விழுந். தகவி சேனை?யிடு பூசன்மிக விண்ணோர்



காண்டம் ூட௫.--இராமன் றேரேறுபடலம் Gare 

அழுந்து3படூ பாலமளி /யஞ்சலென வக்காள் 
எழுந்தபடி. யேகடி தெழுந்தன னிராமன். 

(இ -ள்.) கூப்பியசையுடனே வாய்குழறி உடம்பின்கிலைமை 

சலித்துச் €ழ்விழுக்து கவிசேனை செய்கின்ற பேராரவாரம் மிகவே, 

ஸ்ரீராமன்,--துன்பத்திலமுச் திய ௮க்தசாளில் பயப்படாதர்கள்”?என்று 
அபயமளித்துத் தேவர்களுக்காகப் பாற்கடலில் (ஆதிசேஷ) சயனத் 

திலே யோகநித்திரையினின்று, எழுச்த,சன்மையொப்பச் கடிதெழுக் 

தனன்; (எ-று) 

பாற்கடலிற்பள்ளிகொண்டிருச்கையில் இராவணாதியரால் தன் 
புற்ற தேவர்கள் கூக்கு ரலிட்டன.ராக, அதனைச் செவியேற்று அவர் 
களின்துயரையொழிக்கத் இருமால்தசரதசக்கரவர்த்திக்குப் புதல்வனு 

கத் தோன்றுவதற்கு எழுச்சதுபோலவே, தேவாமிசமான வானரர் 
களின் பூசலைக்கேட்டு அவர்கள்துயர்தர இராவணவதஞ்செய்யும்படி 

ஸ்ரீராமன் எழுச்தனனென்ச. வானரர் கைகுவித்து வாய்குழறிச்செய்த 

பூசல் - தம்மைக்காக்கவேண்டுமென்பதுகருதி, பி-ம்;:_..1 துளங்க, 

படு. 8படமீ தமளி,பணிமீ தமனி. 4அஞ்சியெழும், அஞ்சியெமும். QO 

உ.--ழன்றுகவிகள் - ஸ்ரீராமன் போர்க்கோலங்கோள்ளுதலைத் 

தேரிவிக்தம், 

கடக்களி றெனத்தகைய கண்ணனொரு காலன் 
விடக்கயி றெனப்பிறமும் வாள்வலன் வி௫த்தான் 
மடக்கொடி 1துயர்க்குநெடு வானினுறை வோர்தம் 
இடர்க்கட லினுக்குமுடி வின்றென £விசைத்தான், 

(இ-ள்.) மதநீர்ப்பெருக்கையுடைய ஆண்யானையென்றுசொல்லத் 

தக்க தன்மையையுடைய ஸ்ரீராமன், ஒப்பற்ற யமனுடைய விஷமுள்ள 

பாசாயுதம்போல் விளங்குகின்ற வாட்படையை வலப்புறத்.தற் கட்டினா 

னாக, (மடப்பத்தையுடைய கொடிபோன்றவளான சீதையின் தயரத் 
திற்கும் செடியவானத்தில்வாழ்பவரான சேவர்களுடைய தூயர்ச்சகட 
ஓக்கும் முடிவுகா.லம் இன்றாகும்? என்று கூறினான்; (௪ - து.) 

இன்றைத்தினம் இராவணன் ஒழிர்திடுவா னென்றபடி. பி - ம்; 
தனக்கும். 3இசைப்பான். (௩௬௪௨) 

௩, தன்னக வசத் 1துருவு தங்கவொரு தன்னிற் ் 
பின்னகவ சத்தபொரு ளில்லைபெரி யோனை 
3மன்னகவ சத்துற 3வரித்தெனல மாதோ 
4இன்னகவ சத்தையுமொ ரீசனென லாமால், . 

(இ-ள்.) பெரியோனாகிய அவ்விராமனை நிலைபெறச்கவ்வச் சத் 

அப்பொருந்த [வலிமைபொருக்த] (க் கவசம்) வரிர்தது என்று சொல் 

லத்துணியோம்: (ஏனெனில்), தன்கெஞ்சின்வசமாக (ஸங்கல்பப் 

படி] சரீரமுூள்ள எல்லாப்பொருளுர் தங்க, தன்னினும் வேராக(௮க் 

கடவுளால்) வலிமைபெரறுத ஒருபொருளில்லை: (ஸ்ரீராமனைத் தன்



௫௬௭௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

னிடத்துக்சொண்டமையால்) இக்தச்சவசத்தையும் ஒப்பற்ற அந்தக் 

சடவுளேயென்னலாம்; (எ-று) 

கடவுள் எல்லாப்பொருவிலுக்தங்கி அல்வப்பொருட்குச் சத்தி 

யைத்தருகன்றானென்பதும் அவளிலும் வேருஇ அவனால்வலிவு 

பெறாத ஒருபொருளு மில்லை யென்பதும் நூற்கொள்கை யாதலால், 

அப்படிப்பட்ட கடவுளுக்குக் கவசமென்று ஒன்று உடலிற்பதிச்து 

ரட்சையாககிற்கக் சட்டப்பட்டது என்றுசொல்வது பொருநர்துவ 

தாகாது: இக்காலத்து ஸ்ரீராமபிரானைத் சன்னுட்கொண்டமையால் 

அர்தக்கவசத்தையும் ஒருகடவுள்போலப் பாராட்டுதலாகிய இவ்வள 
வே ஈம்மாற் செய்யத்தசக்கதென்பதாம், இரண்டாமடியில், பின்னகம்- 
வேறுபட்டது: அசத்தம் -அசச்தம். மூன்றாம்௮டியில், சவசவ்வ, 

*செய்யுவின் பொருட்டு (மன்ன கவ? ஏன்பதும்,;கவ சத்து?என்பதும் 
இயல்பாயின. பி-ம்:-..1உலகு, 8உன்ன, $விரிர்ததெனமாதோ, 
4 gor ar, 'மன்னசவசத்துறவரிர்சசெனவென்கோ'என்று இலெபிரதி 
யில் மூன்றாமடி, (௩௨௬௪௩) 

௪, புட்டிலொடு ]கோதைகள் புழுங்கியெரி கூற்றின் 
3௮ட்டிலென *4லாயமல ரங்கையி னடக்கக் 
கட்டியுல கற்பொரு ளெனக்கரையில் வாளி ன 
வட்டில்பறம் வைத்தவை பொருந்திட வரிந்தான். 3 

(இ-ள்.) மனம்வேர்த்துச் கொதிக்கின்ற யமனுடைய அட்டி 
லென்றுசொல்லத்தக்சதான வி.ரற்புட்டி லுடனே கையுறையையும் மலர் 
போன்ற (தன்) அழசயகையிலே யடங்கச்செய்து சட்டி, உலகிலுள்ள 
பண்டங்கள்போலக் சரையில்லாதனவான வாளிகளைச் சொண்ட 
அணிகளை முதுகலேவைச்து அவைபொருந்தச் கட்டினான் ;(௪-று.)-- 
வட்டில்-அம்பறாத்தூணி. பி- ம்: 1கோதசைமெய். ?புழுங்க. 3பட்டில், 
4ஆயமலனங்கையிலடங்க , ஆயமலர்மங்கையினடங்க, 8வட்டிபுறம், 
வை)த்தயல்வயங்குறவலித்சான்,வைத்தவர்வயல்குறிவரித்தான், 

வைத் 
தவையலங்குரவரித்தான், வைத்தவைபொருச்இிடவவித்சான். 

இங்குச் சிலபிர.இகளில் ஒருபாடல் காணப்படுகின்றது: வருமாறு; 
1இத்தகைய னாகியிகல் செய்திவனை ?யின்னே 
Oars spy கொய்வனென நின்றெதிர் குறிப்பத் 
தத்தமுறு வற்செ.ப றவிர்ர்ததென வானிற் 
சித்தர்சண் முனித்தலைவர் சிர்தைமகம் வுற்ளூர். 

பி-ம்:--1இத்த லையனாயத., என்னே, (௩௬௪௪) 
௫... சிவபேரமான் ஸ்ரீராமனுக்கத்தேரனுப்புமாறு தேவர்களிடம் + 

கூறுதுல, Z 

மூண்டசெரு வின் றளவின் 1முற்று?மினி வெற் 
ஆண்டகைய துண்மையினி யச்சமகல் வூற்மிர் 
பூண்டமணி ய ழிவய மாநிமிர் பெசலக்தேர் 
ஈண்டவிடு வீ*ரமர சென்5றர னிசைத்தான்,



காண்டம் ௩௫.--இராமன் றேரேறுபடலம் ௫௬௭ 

(இ-ள்.) *தேவர்சளே! இப்போது மூண்ட்ள்ளபோர் இன்றளவில் 
மூற்றுப்பெறும்: இணி, வெற்றியானது அண்மைச்குணமுடைய இராம 
னணுடையதே:(இத), உண்மை: இணி அச்சம்ரீங்னெவராய், சக்கரங்க 
ளேயுடையதும் வெற்றிபொருச்திய குதிரைகள் நிமிர்ச்துசெல்லப்பெற் 
ஐிதுமான மணிபூண்ட பொன்மயமான (ஸ்ரீராமனுச்கு) go 
லே கெருங்கவிடுவீர்'என்று சவபெருமான் (தேவர்களைகோகக்) கூறி 
னான்; (எ- று.) -தேவர்கள்-போர்சாணுமாறு வானத்துவர்தவர்கள். 
இசாவணபயத்தைவிட்டு ஸ்ரீராமனுக்குத் தேரனுப்புமறுஉருத்.இிரஞூர் 
தீதி கூறினானென்ச. பி-ம்:1முற்ற, முனிவானாம், முனிவோனால், 
மிகவெற்றி, 3$தகையுமுண்மை, தகையுமும்மை, சகையதும்மை, 
தகையுஙம்மை, 4அமரில், 5அயன், : (௩௬௪௫) 

௬ தேவேந்திரன் ஸ்ரீராமனுக்கு உதவக்கநதித் தேரைக்கோணருமாறு 
மாதலிக்தச் சோலலுதல, 

சேவ!ரது கேட்டிது “செயற்குரிய தென்முர் 
ஏவல்புரி யிந்திரனு மற்றென விசைத்தான் 
மூவுலகு*முக்து மொர் கணத்தின் 5மிசை முற்றிக் 

“~~ *$கோவில்புரி கேன்பொருவி றேர்*கொணர்தி யென்றான். 
(இ-ள்.) தேவர்கள் ௮ந்த உருத்இிரமூர்த்தியின் வார்த்தையைச் 

கேட்டு, (இது செய்தற்கு உரியது”என்று (இச்திரனிடம்) கூறினர்; 
ஏவல்புரிகின்ற இச்இரனும் “அப்படியே: என்று கூறினவனாய், (மூவுல 
கும் முச்துச்தன்மையுள்ள ஒப்பற்ற தேரை ஒருசணச்தஇற்குள் அலங் 
கரித்து. (ஸ்ரீராமனுக்குச்) கோவிலாசச்செய்வேன்: கொணர்தி! என்று 
(மாதலியை கோக்கிக்) கூறினான்; (௪ - ௮,)--பி-ம்:-.1இத, செய்கு 
நியதென்ருர், 3இச்கரனுமத்தொழிலிசைச்சான்,இச்திவெனசக்சொழு 
Smeg grt, இர்கானென % % & இசைச்தான். *முந்சொரு, இன்றொ 
ர, முறை, 6காவல்புரிசன். *கவர்தியென்றான், கொணர் காலம், () 

எ.மாதலி தேர்கோணர்தல, 

மாதலி !கொணர்ந்தனன் மகோததி 9வளாவும் 
பூதல மெழுந்துபடர் தன்மைய பொலந்தேர் 

3ஈதமைதி மண்டலமு மேனை/யுள தூந்5தன் 

பாதமென கின்றது படிந்தது விசும்பில், 

(இ-ள்.) கடல்சூழ்ச்துள்ள பூ!பியின்மீதாகறின்று செல்லுர்தன் 
மையுடைய பொற்றேரை மாதலி கொணர்ச்தான்: அமைதலையுடைய 
'இக்த(ச்சர்இர)மண்டலமும் மற்றுமுள்ளதும் தன்னுடைய அடிப்பகு 
இஎன்றுசொல்லுமாறுகின்றகான அத்தேர்,வானத் இல் வர்தத;(எ-று.) 

மண்டலம் - சூரியசர் இரமண்டலம்முதலியன, பூதலமேயெழுக்து 
படர்ச்சாற்போன்றதன்மையது அத்தேர்என்று இரண்டாமடிக்குப் 
பொருள்கூறினுமாம், பி-ம்:---1சொணர்ச்தசன், 3அளாவும். 97தமஇ



௫௬௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

8உளவும், இண். 6படர்ச் ததுவிசும்பின். (வச்ததனை (௧௫)?? என்ற பா 

டல் சலபிரஇகளில் இங்கேயுள்ள து. (௩௬௪௭௪) 

௮.--இதுழதல் ஏழகவிகள் - வந்ததேரின் வருணனை. 

குலக்கிரிக ளேழின்வலி கொண்டுயர் 1கொடிஞ்சும் 

9அலைக்குமுயர் பாரின்வலி 3யாழியினி 4னச்சுங் 

கலக்கற வகுத்தது கதத்தரவ 5மெட்டும் 

வலக்கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை. 

(இ-ள்.) (அச்சத்தேர்),--குலமலைசள் ஏழின் வலிமையைச்கொ 

ண்டு சிறர்த கொடிஞ்சும், அலைமோதுகன்ற றந்த பாரின் வலியுள்ள 

சக்கரத்துடனே அச்சும், கலக்கமில்லாமல்[ உறுதியாக] ௮அமைச்கப்பெ 
ற்றது; சீற்றமுள்ள அஷ் டமகாகாகல்களையும் வலிமையுள்ள சயிருசச் 

சொண்கெட்டப்பெற்றது; வானை முட்டியது [மிகவோவங்கயுள்ள து]; 
(௭-று.)--பி-ம்:-.1கொடிஞ்சின்,3அலச்குரியபாரும். ஆழியும், 4ஈலத்த, 

சலச்சும். எட்டின், Aads Hue ‘Qvéiscammagess mes sraOw 

மட்டின்? என்று மூன்றாமடி காண்கிறது. (௩௬௪௮) ' 

௯. ஆண்டினொடு 1நாளிருஅ இங்களிவை 3யென்று 

மீண்டனவு *மேலனவும் 4வீட்டி விசி தட்டின் 

பூண்டஅ தாரகை மணிப்:பொருவில் கோவை 

நீண்டபுனை தாரினது ₹நின்றுளது குன்றின். 

(இ-ள்.)(அத்தேர்),_-வருஷத்துடனே இருதுவும் மாதமும் சாளும் 

ஆ௫யேஇவைஎன்றுசொல்லப்பட்டு மீண்டனவும் இணனிமேல்வருவனவும் 

என்ற இவற்றையடச்கிறுதியாகவமைச்த. தட்டிலே பூண்டெது: தார 

கையெனப்படகின்ற இரத்தினங்களின் ஒப்பற்ற கோவையினாலாகிய 
நீண்ட அலங்கறிச்கின்ற மாலையையடையது: மலைபோல நிற்பது; 

(௪-று.)மீண்டன-கழிச்தன: மேலன - எதிர்காலத் துவருவன: இவ்விர 

ண்டையும்கூறவே இப்போது இருப்பனவும் அடங்கும்: ஆண்டுமு தலிய 

னஅவற்றிற்குரிய தேவதைகள். சேவகாமயம்அத்சேரென்ச.பி-ம்:-18 

ஞூமிரி யோவும்,என்னா,3வெல்வனவும். 4விட்டுவிறி,மீட்டுவிரி,விட்டுவிச, 
பொருவு, 8நின்றுலவு, நின்றுளதொர், (௩௬௪௧) 
௧௦. மாதிர மனைத்தையு 'மணிச்சுவர்க ளாகக் 

கோதற வகுத்தது மழைக்குழுவை யெல்லாம் 

மீது௮ பதாகையென வீசியது மெய்ம்மைப் 
2பூதமவை £யைச்இன்வலி யிற்பொலிவ தம்மா, 

(இ-ள்.) (அத்தேர்),--இச்குச்கள் எல்லாவற்றையும் ௮ழயெ சுவ 
ர்களாகச் குற்றமற வகுச்தது;மேகச்தின்கூட்டத்தையெல்லாம் மேலே 
பொருர்திய கொடியாசப் பறச்சப்பெறுவது: அழியாதபஞ்சபூச 
ங்களின் வலிமைகசொண்டு பொலிவது; (எ -று.)--அம்மா - வியப் 
பிடைச்சொல், பிம். -1மணிச்சுவரநின்மானக், பே தமிவை, ர் அம்,



காண்டம் ௩.௫.--இராமன் றேரேற்படலம் ௫௬௯ 

கக. 1மரத்தொடு ?மருக் துலகில் யாவுமுள வாரித் 
தரத்தொடு 3கொடுத்தகொடி தங்கியது சங்கக் 
கர த்தொடு தொடுத்தகடன் மீதுகிமிர் காலத்து 
உரத்தொடு 4கடுத்தகக மோதையத னோேதை, 

(இ-ள்.) (அத்தேர்),--மரத்துடனே பூண்டுஆகய உலூலுள்ளஎல் 
லாஜ.ரறிவயிர்களையும்வாரிச் றப்பாகத்தொடுத்தகொடியையுடையது: 

தொகுதியான அலையோடு பொருக்திய சமுத்திரம். மேலேபொக்கவரு 

இன்ற (ஊழிக்)சாலத்து வலிமையோடு விரைச்துதோன்றுகின்ற உச் 

கரமான ஓதை, அர்தத்தேரினின்று தோன்றுகின்ற ஓதை; (௪-று.) 

யுசார்தசாலத்திற் கடல் பொரங்கியழிக்கும்போது உண்டாகும் 

ஒசைபோன்ற பேரேோசை, அச்தத்தேரினின்று தோன்றுமென்ச. 
கதழ்தல்-உச்சரமாதல் பி-ம்:--1வரத்தொடு, 8தொடுச்த. கொடுத்த. 

தொடுத்த, (௩௬௫௧) 

௧௨. பண்டரித னுந்தியயன் வந்தபழ முந்தைப் 
புண்டரிக மொட்டனைய மொட்டினது பூதம் 
1/உண்டன வயிற்றிடை யொடுக்கி யபுறைகின்ற 
3அண்டசன் மணிச்சயன 1மொப்ப தகலத்தின், 
(இ-ள்.) அச்தேர்,--மூன்பு திருமாலினுடைய காபியில் பிரமன் 

வருதற்குச்சாரணமான மிகப்பழமையான தாமரைமொட்டையொத்த 
மொட்டையுடையது: உயிர்களாகிய உண்டவற்றையெல்லாம் வயிற்றில் 

ஒடுக்கவொழ்கின்ற லோககர்த்தாவாகியதிருமாலின் அழதயசயனமாஏய 

ஆதிசேஷனை அகலத் இில்ஒத் திருப்பது: (௪-று.)--3அண்டசமணிச்சய 
னம் என்றபாடத்திற்கு, அண்டசம்-முட்டையிற்பிறரச்சசான, மணிச்சய 

னம் என்க. பி-ம்:--1/உண்டவை. 3உமிழ்சன்றோன், உமிழ்ந்போன். 

3அண் டவமணிச், அண்டசனியற், ௮ண்டசனியச். 4ஓத்.த௮. (௩௬௫௨) 

௧௩. வேதமொரு காலுகிறை வேள்விகளும் வெவ்வேறு 
ஒதமவை 1யேழுமலை யேழுமுல கேழும் 
பூதமவை யைச்துமெரி மூன்றுஈனி பொய்தீர் 
மோதவமு மாவுதிய மைம்புலனை மற்றும். 

௧௪. அருங்கரண மைந்துசுட சைந்து 4திசைகாலும் 

்ஒருங்கசண மூன்றுமுழல் வாயுவொரு பத்தும் 
பெரும்பகலு 68ளிரவு மென்றிவை பிணிக்கும் 
பொரும்பரிக "ளாகரனி பூண்டது $பொலக்?தர். 

இசண்டுகவிகளும்-குளகம்: ஒருசேரப்பொருளுரைக்சப்படும். 

(இ-ள்.) (௪௪) அர் தஅழகயதேர்,--(௧௩) ஒருகான்குவேதங்களும் 
நிறைந்த வேள்விகளும் வெவ்வேறான ஏழுசமுக்்திரக்களும் ஏழுமலை 

களும் உலகேழும் ஐர்தபூதங்களும் மூன்றுஅக்கினிகளும் மிகவும் பொ 
rows rss மாதவமும் ஆவுதியும் ஐம்புலனும், மற்றும் (௧௪) அருமை 

பான ஐக்துஇக் திரியங்களும் பஞ்சாக்சனிகளும் - கான்குதிசைகளும் 
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௫௭௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ஒருசேரவமைக்தமூன்றுமதிலும் சஞ்சரிக்சின்ற தசவாயுக்களும் பெரும் 
பகலும் நீண்டஇரவும்என்ற இவற்றையெல்லாம் தேரிற்பூட்டுன்ற 

பொரும்பரிகளாச !கிகவும்பூண்ட; (௪ - று.) 

அழிச்இடாமலிருத்தல் (ிச்கவலிமை அளவிடஉமுடியாமல்ஓங்கியிரு 

த்தல் சலிப்பில்லாமல் வேசமாகச்சஞ்சறித்தல் முதலிய தன்மைகளால் 
அத்தேரிற் பிணித்துள்ள பரிகட்கு வேதம்முதலியன உவமையாகுமெ 

ன்பதுகுறித் த, வேதம்முதலியவற்றைப் பரிகளாகப்பூண்டது அத்தேர் 

என்றார். அக்கிணிமூன்று - காருகபத்திவம் ஆகவநீயம் தட்ணாக் , 

இனியென்பன. பஞ்சாக்இனிகள் - கான்கு இசையில் கான்கு௮ கனி 

யும் மேலே சூரியனும் என்பவை. மும்மதில் - பொன் வெள்ளி 

இரும்புஎன்ற இவற்றாலானவை, பி-ம்:--1உலகேழுமலையேழும். 

மோதிரமுமாகுஇயும், மாதிரமுமாவுதியும். 3அஞ்சுசுடரஞ்சு. *ம்றை, 
பொருங்க ரணம், ஒருங்குகுணம். 6சள்ளிசவும், 7ஆ௫.8பொலன்றேர். () 

௧௫.,--தேவர்கள் ௮த்தேமசை வேண்டுதல், 

வந்ததனை வானவர் வணங்கி வலியோய்நீ 
எந்தைதர வர்தனை யெமக்குதவு oe 
1 தந்தருள்வை வென்றியென கின்று *தகை மென்பூச் 
சர்தினர்கள் மாதலி கடாவிஈனி சென் ஈன், ஞு 

(இ-எ்.) வர்த ௮அத்தேரை தேவர்கள் வணங்கி, (வலிமையுடை 

யோனே! நீ எமதுதலைவனாகய இர்திரனதசகட்டளையால் வக்துள்ளாய்: 

(ஆகவே),எமக்கு உதவுவாய்: (ஸ்ரீராமபிரானுக்கு)வெற்றியைத்தச்.துஎங் 

கட்கு அருள்புரிவாய்? என்று (௪திரே)ரின்று, அழகிய மெல்லியபூவைச் 

இர்தினார்கள்:மாதலிசேரைத்தாண்டிஈன்குவிரைச்து சென்றான்;(௪-று.) 

_-தெய்வத்தன்மையுள்ள தேராதலால், தேவர்கள் அதன் அ௮திதேவ 
தையைசோச்கி இங்கன் வேண்டினாசென்ச. பி-ம்:--1தந்துதவு, தர்.து 
ரவ. கின்ற. 3தவ, தலம். இச்செய்யுள் :மாதலி?? (௪) என்ற பாடலுக் 

குப்பின் இருச்ச, இதன்பின் “குலச்இறி?? (௮) என்ற பாடல் சிலபிரதி 

கில் உள்ள, (௩௬௫) 

௧௬.--தேர் ஸ்ரீராமபிரானிடத்து விரைந்துவநதல. 

வினைப்பகை 1விசைக்கொடு விசும்புருவி மான 
மனத்தின் விசை பெற்றுளது வந்ததென வானோடு 
அனைத்துலக முந்தொம வடைந்த தமலஃ் பால் 
நினைப்புமிடை பிற்பட நிமிர்ந்தது நெடுந்தேர். 

(இ-ள்.) (அந்த) நெடுக்தேரானது,--(மாய) வினைக்குப் பை 

யான மெய்ஞ்ஞானத்தின் விசையுடனே பெருமைபெந்றத மனத்தின்” 

விசையையும் பெற்றுளதாகி, விசும்பை ஊடுருவிச்கொண்டு வந்த 
தென்று (யாவரும்) பாராட்டிசக்கூற, வானிலுள்ளாரோடு அனைச்துல 

க்திலிருப்பவரும் தொழும்படி எண்ணமும் இடைந்து பிற்படச் 
குற்றமற்றவனான ஸ்ரீராமனிடத்து வக்துசேர்க்கதாய் நிமிர்ச் துநின் றது;



காண்டம் : ௩டு--இராமன் றேரேறுபடலம் @aé 

(எ- று.)--இச்செய்யுள் லபிரதிகளி லில்லை. பி-ம்:--1மிசை. 8விசம் 

புறுவிமானம். $சிமிர்ச்தூயர், (௩௬௫௯) 

aot,.— ௮த் தேரினை ஸ்ரீராமன் கோண்டாடூதல். 

அலரிதனி 1யாழிபுனை 3தேரிதெனி லன்றால் 
உலகின்முடி விற்பெரிய ஷழொளி யி தன்றால் 
கிலைகொணெடு மேருஇரி யன்றுநெடி தம்மா 
₹தலைவசொரு 5மூவர்தனி மான?$மிது தானோ. 

இதவும் அடுத்த கவியும் - ஒருதொடர். 
(இ-ள்.) குரியனுடைய ஒற்றைச்சக்கரம்பூண்ட தேர்(போன்றது) 

இது என்றால், அவ்வாறுசொல்லுசல் பொருர்தாது;உலசம் முடிவுறுங் 

காலக்திற் பெரிதாகத்தோன்றுகின்ற ஊழித்தியினொளியும் இது 

அன்று; (இத),--கிலைத்தலைச்கொண்ட மெடியமேருஇிரியும் அன்று: 

(இத), கெடியது: ஆச்சரியம்! ஒப்பற்ற தலைவர்களான திரிஸர்த்தி 

களின் தனியான [பெருமை பெற்ற] விமானம் இதுவோ? (௪-று.)-- 
- ஒற்றைச்சச்சர மின்மையாற் சூரியன்தேோன்று: மேருமலையினும் 

உயர்ச்திருத்தலால், மேரு அன்று: வெப்பமின்றியிருத்தலால், Qs 
னொளிக்கு ஊழித்தியொளியும் ஒப்பாசாஅ என்றான் ஸ்ரீராமனென்௫, 
-b:—lg JIG. தேரிதனினன்றால். $பெரியவோமொழியினன் 

முல், பெரியஷழொளியதன்றால், 4தலைவரொடு, 5மூவர்தனின், 6௮. 
தானே. (௩௬௫௪) 

௧௮.-- ஸ்ரீராமன் மாதலியை அத்தேர்கொணர்ந்துவந்ததுதநித்து 

விவை, அவன் கூறத்தோடங்ததல். 

என்னையி த ஈம்மையிடை யெய்தலென வெண்ணா 
1மன்னவர்த மன்னன்மகன் மாதலியை வந்தாய் 
பொன்னினெளிர் தேரி.து ?கொடார்புகல வென்றான் 
அன்னவனு மன்னதனை யாகவுரை செய்தான், 

(இ-ள்.) தசரதசக்கரவர்த்திகுமாரனான ஸ்ரீராமன் இத, ஈம் 
மிடத்து வருவது என்னை?” என்றுநினைத்த. மாதவலியைகோச்ூ, 
'பொன்னாலொளிர்சன்ற இர்தத்தேேரைக்கொண்டு யார் சொல்ல 
வந்தாய்??என்று வினாவினான்: அச்தமாதலியும் அவ்விஷயத்தைப் 
பொருர்ச உரைசெய்தான்: . (௪ - ௮.)--€மைச்செய்யுள் தொடங்க 

இச்செய்யுளின் , முதலடிவரையில் ஸ்ரீராமன் எண்ணியசைக்தெறிவிச் 
கும். பி-ம்: --3மன்னவர்கள். 3கொடார்புச நி. (௩௬௫௮) 
| &%.—@at ஐந்துகவிகள் - ஒநதோடர்: மாதலிகூறிய விடையைத் 

தேரிவிக்தம். 

முப்புர மெரித்தவனு கான்முகனு முன்னாள் 
அப்பக லியற்றியுள தாயி 1மருக்கர்க்கு 
ஒப்புடைய தூழிதிரி கா. லு*முலை வில்லா 
இப்பொருவி றேர்?வருவ ?திந்திரன தெந்தாய்,



௫௭௨ , கம்பராமாயணம் யுத்த = 

ie 

(இ-ள்.) எனது தாய்போன் றவனே! இரிபுரசசனஞ்செய்த திவ 

பிரானும் சான்குமுகமுடையவனான பிரமதேவனும் முன்னாள் (உல 

கத்தைப்படைத்த)அக்தக்காலத்தில் இயற்றியது: ஆயிரஞ்சூரியர்க்குஒப் 

பாகவுள்ளது: கற்பம்பெயர்கின்ற காலத்திலும் , அழிதலில்லாசதாகி 

வருவதான இந்த ஒப்பற்றதேர், இர் திரனுடையகாகும்: (௪- ».)— 

எந்தாய் என்பதற்கு - எனதுதந்தைபோன்றவனே! எனினுமாம். 
பி-ம்;-1அருக்கர். 3ஆழி. கோளும். 4உலைகில்லாது, உலைகல்லா. 
கொணர்வது. 0இர் ரனில், (௩௨௬௫௮௯) 

௨௦, ௮ண்டமிது போல்வன 1வளப்பில வடுகச்கிக் 
கொண்டுபெய ருக்ஃகுறுகு நீள$மேவை கோளுற்று 
உண்டவன் வயிற்றினையு மொக்கு *முவமைக்குப் 
புண்டரிக கின்ச.ர மெனக்கடி.து “போமால். 

(இ-எ்.) இதபோல்வனவான அண்டங்கள் அளப்பில்லாதவற் 

டறை(த் தன்மீது) அடுக்சிச்கொண்டு பெயரவல்லது: ௮வ்வண்டங்க 
ளைச் தன்னிடத்துக்கொண்டே குறுகவும் நீளவும் வல்லது: உவமை 

கூறுமிடத்து (௮அங்கனம் அண்டங்களைத் தன்னிடத்துச் கொண்டு 

௮வற்றை)உண்டவனான திருமாலின்வயிற்றையும் ஓக்கும்: தாமரை 

மலர்போன்ற(கண் கால்முதலிய)உறுப்புக்களையடையோனே! உன்னு: 

டையசரம்போலக் சகடிதுபோம்; (எ-று.,)--இதுவும் அடுத்த கவியும்“ 

நீருமுளவே?? (௨௨) என்றதன்பின் சிலபிரதியில்உள்ளன. பி - ம்:--- 

3 அலப்பிலவடுக்கில், அலப்பிலடுகிற்றா, 3குறுக, 8இவை. 4உவயிக் 

இல். 5போதும், போடல், போதில், (௩௬௬௦) 

௨௧. சண்ணுமன முங்!கடிய காஓமிவை கண்டால் 
உண்ணும்$விசை யாலுணர்வு பிற்பட.. வோடும் 
விண்ணுகில னும்4மென விசேடமில தஃ்தே 

5எண்ணுடெடு நீரினு நெருப்பிடையு மெந்தாய். 
(Q- or.) எச்தாய்! கண் மனம் கடியசாற்று என்ற இவைகளைக் 

கண்டால், (இத்தேர் தான்கொண்ட)விசையினால் (௮வற்றை)உண்டு 
விடும் [வெல்லும்]: (அன்றியும்) உணர்ச்சியும் பிற்படரும்படி. 

(sta ps SPD) ஓடும்; (இச்தேர் தான்ததெற்கு) வானமும் பூமியும் 
என்று விசேஷம் இல்லை: (தேர் செல்லமுடியாதென்று) எண்ணப்படு 
இன்ற நெடியநீரிலும் கெருப்பினிடையும் (இத்தேரின்௧இ) அவ்வா 

ருனசே; (௪- று.) 
கண் மனம் முதலிய விரைந்துசெல்லும்பொருளினும் விரைவை , 

யுடையஇத்தேர், விண் மண் கெருப்பு நீர்என்ற எச்தஇடத்தும் வேறு: 

பாடுஇன்றி ஒருதன்மையதாக ஐடுமென்றவாறு, பி-ம்:--1நெடிய. 

2இடை.3இசையால். 4விகடசேடனவிலத்டே. *எண்ணி, (௩௬௬௧) 

௨௨. நீரு]முள வேயவையொ மேழுறிமிர் கிற்கும் 
பாருமுள வேயதி னிரட்டியவை பண்பிற் 

%



காண்டம் ௩ட௫.--இராமன் றேரேறுபடலம் , ௫௭ 

CoG Our காலையொரு காலுமிடை பேசாத் 
தேரு*முள தேயிது வலாலுலகு செய்சோய். 

(இ-ள்.) உலகையெல்லாம்படைத்தகடவுளே! கடல்களும் உள் 

ளஎனவன்றோ,--அவையேழும்,--அச்தச்கடலைச் காட்டிலும் இரட்டியாய் 

[பதினான்சாகி] நிமிசின்ற உலகமும் உள்ளனவன்றோ,--அவையும், 
(தமத) சன்மையினின்றும் ஒருகாலத்தில் மாறுபடும்: ஒருகாலும் (தன் 
veer Jester) நிலைமைமாறுபடாத தேரும் இதுவல்லால் வேறு 

உளதோ: (௪-று ) *ஒருகரலையிருகாலையிடைபேராஎன்ற பாடத்தஇற்கு- 
ஒருகஷ்ணக்காலத்தில் இருமுறை பேர்ந்து சூழ்ச்் துவருமென்று 

பொருள். பி-ம்:-1உளவெய்தினினீரிலெழுகற்கும், உளதேயிதணி 

னீரிலெழுகற்கும், 3உளதேயதனில், உளதேயிதின், 4உளவேயிது 
வலாது, இதுவேயிதுவலாத. (௩௬௬௨) 

௨௩, தேவரு முனித்தலைவ ரஞ்சவனு முன்னாள் 
மூவுல களித்த 3வவனும் முதல்வ முன்னின் று 

ஏவினர் சுரர்க்கிறைவ *னீர் அளவி தென்றான் 
மாவின்மன மொப்பவுணர் மாதலி 5வலித்தான், 

(இ-ள்.) முதல்வனே! தேவரும் முணித்தலைவரும் இவவெனும் 

முன்னாள் மூவுலகு௮ளித்த அந்தப்பிரமனும் முன்னின்றுஏவினார்: 
(அவர்களின்கட்டளைப்படியே) தேவர்கட்குத்தலைவனான௫க் திரன் ws 

துள்ளது இத்தேர் என்று குகிரைகளின்மனச்சைக் தகுதியாக 

உணர்கச்த மாதலிதிடமாசச்கூறினான்; (எ. று.) முணித்தலைவரும் பிர 
மனும் எவினாரென்பதை இங்கு அ.நுவாசமாகச்கூ நியதனால், முன் 

அரனும் தேவரும் கூறினாரென்ற விடத்து இவரும் கூறினாரென்று 

சொள்ளவேணும்,--பி -ம்: மேனாள். 3மூதலும், 8மூடுக, மு, 

8ஈந்துளவன், ஈர்துளவது, 5வலத்தால், (௩௬௬௩) 

௨௪. இராமன் “இத்தேர் அரக்கர்மாயையால்தோன்றியதோ?? என்று 

ஐயுற, தேர்க்ததிரைகள் அக்தலயத்தைப் போக்குதல, 

ஐய1னித கேட்“டிக லரக்கரகன் மாயச் 
செய்கைகொ லெனச்சிறிது சிந்தையி னிளைச்கான் 
3மெய்யவ னுரைத்ததென வேண்டி.பிடை பூண்ட 
மொய்ஃ4யுளை வயப்பரி மொழிகர்த முதுவேதம். 

(இ-ள்.) ஸ்ரீராமன் இசனைச்கேட்டு, *வலியஇராச்கதரின் பரந்த 
மாயச்செய்கையோ?' என்று சிறித மனத்திற் (சந்தேதேகள்கொண்டு) ச் 

 இத்தான்: அத்தேரினிடத்துப் பூண்ட கெருங்கிய பிடரிமயிரையுடைய 
வலிமைபொருந்திய குதிரைகள் பழமையானவேதவாச்சால் அந்த 
மாதலி யுரைத்தது மெய்யென்று (ஸ்ரீராமனை) வேண்டற்பாடுதோன்ற 

உசைத்தது; (எ-று.)--மபி.ம்:.-1௮து, 8அதவ்வரக்சமகன்.' 3மெய் 
தவன், மெய்யுற, taf, (௩௬௬௪)



@aie | கம்பரர்மாயணம் யுத்த 

_ ௨௫, _-தெளிந்தஸ்ரீராமன் மாதலியைநோக்கி,'உன்பேரைக்கூறுக?என, 

அவன் தள்பேயரைக் கூறுதல், 

இல்லையினி யையமென வெண்ணிய விசராமன் 
நல்லவனை 3நீயுனது காம$தவில் கென்ன 
4வல்லிதனை யூர்வதொரு மாதலி யெனப்போ் 
சொல்லுவ ரெனத்்தொழுது கெஞ்சினொடு சொன்னான். 

(இ-ள்.) இனி ஐபமில்லையென்று கருதின ஸ்ரீராமன்,--ஈற்குண 
முூடையவனான சாரஇயைகசோக்கி 8 உனதுபேரைக் கூறுக?என்று 

வினாவ, (அவன்), *வலியஇர்சத்ததேோரை ஊர்தலையுடைய ஒருமாதலி 

யென்று (என்)பேர்சொல்லுவார்கள்? என்று தொழுது மனப்பூர்வமாக 

விடைகூறினான்;(௪ -று.)--பி-ம்:--1ரல்லவினை. நியெவனையென்ன, 

நீயெனையுஈல்௪, வில்இற்பான், ஈவில்கற்பார். 4வல்லவனை, வல்ல 
தனை. *“தொழுதகெஞ்சினிவை,கொழுதகெஞ்சினிலை, (௩௬௬௫) 

௨௬. ஸ்ரீராமன் அநுமானையும் இலக்தமணனையும் *உம்கருத்துஎன்??என, 

அவர் தாம் அத்தேரைப்பற்றி ஐயுறவுகொள்ளாமையைத் தேசித்தல். 

மாருதியை கோக்கியிள வாளரியை Corea 
நீர்கருது கஇன்றதை நிகம்த் தமென நின்றான் 
்ஆரியன்வ ணங்கியவ சையமிலை யையா 
தேரிஅ புரர்தரன தென்றனர் தெளிந்தார். 

(இ-ள்.) அரியனானஸ்ரீராமன், மாருதியைசோக்இயும் இளைய : 

கொடுஞ்சிங்கம்போன்ற இலட்சுமணனைகசோரக்இயும் நீர் கருதுவதைச் 

சொல்லுங்கள்? என கின்றானாக,அவரும் (ஸ்ரீராமனை)வணங் ஐயனே! 
ஐயம் இலை: இத்தேர் இர்திரனுடையதே?என்று மனச்தெளிச்தவசரய்க் 

கூறினார்; (௭-று.)--பி-ம்:--1அரியனையேவணவங்கியையமிலை. 3மெய் 

யே. 8தெரிக்தான். (௩௬௬௭௬) 

௨௭. ஸ்ரீராமன் அத்தேரில் ஏறியிரத்தல். 

விழுந்துபுர டீவினை 1கிலத்தொடு ?வெதும்பத் 
தொழுந்தகைய ஈல்வினை களிப்பினொடு துள்ள 
அழுந்துதுய ரத்தமர *ரந்தணர்கை முக்துற்று 
எழுந் துதலை யேறவினி தேறின னிராமன். 

(இ-ள்.) தீவினை நிலத்துவிழுச்துபுரண்வொடவும், சொழுர் 
தன்மையதான ஈல்வினை மகஒழ்ச்சியொடுதுள்ளவும், (இதுவரையில்) 
அதுயரத்துஅழுக் இியிருச்தவரான அமரர் ௮க்தணர் என்றஇவர்சளின்கை 
மூற்பட்டுஎழுக்து தலைமீ துஏறவும் இராமன் இனிதாக (த் தேரின்மீது) 
ஏறினான்; (எ - று.)--பி-ம்:-.குலத்தொடும். 2விலங்கத். 8சணத்தி 
னொடு, *அச்தணர்கள். கரையேற, (௩௬௬௭) 

ஸ்ரீ வான்மீசிராமாயணத்தில் வேலேற்றபடலர் சரிதத்திற்தப்பின், 
இதமேறுவதைப்பற்றிம் சொல்லிய சரிதைவநமாறு:--பின்பு இலச்



காண்டம் ௩௬ு.--இராலணன் வதைப்படலம் - ௫௭௫ 

குமணன்கூறிய மொழியைச் செவியேந்ததும் ஸ்ரீராமன் யுத்தசன்ன் 

த்தனாக, அதற்குள் இராவணன் மற்றோரிரதத்தின்மீதுஏறி, 
ஸ்ரீராமன்மேல் எதிர்த்துவர்து சணைகளைமழைபோற் பொழிக்து 

ஸ்ரீராமனை வருத்.தினன். ஸ்ரீராமனும் அவ்வாறே கடுங்கணைகளால் 

இசாவணனை வருத்தினன்: அப்போது தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் 

தானவர்களும் இராவணன்தேரிலிருக்தும் ஸ்ரீராமன் மண்மீதிருக்அம் 

பொருவது ஒத்ததன்றென்று சொல்லிக்கொள்ள, தேவேகச்திரன் 

ஆலோ?த்து மாதலியை யழைத்துச் தன்தேரை ஸ்ரீராமனுக்குக் கொ 

ண்டுபோகும்படி கட்டளையிட்டான். மாதலியும் தேவேக்இிரனது 

தேளை யோட்டிக்கொண்டு விண்ணினின்றுஇறங்கி ஸ்ரீராமணிடம் 

வக்து, உளவகோலைச் கையிற்கொண்டு அ௮ஞ்சலிசெய்து, காசூத்ஸ்த 

னே! $ பகைவரையடக்கும் வலிமையுள்ளவன்: உனக்குவெற்றி 

யுண்டாகும்பொருட்டுத் தேவேசர்இரன் இக்தத்தேரை யனுப்பியுள் 

ளான்: தறுசையும், அக்னியையொத்த சவசத்தையும், சூரியனை 

யொத்த பாணங்களையும், கூர்மையையுடைய இந்தச்சக்கியையும் 

கொடுத்திருச்இறான்:இவற்றையெல்லாம் கைக்கொண்டு இச்தஇரதத்தி 

லேறிப்பகைவனான இசாவணனைவ இப்பாய்'என்றனன். அதுகேட்ட 

ஸ்ரீராமன் அர்தத்செய்வச்தேரை வலம்வந்து வணங்கி அந்தத்தே 

ரிலேறின னென்பது, ் 

இராமன்றேரேறுபடலம் முற்றிற்று, 
  

௩௬-ஆவது இராவணன்வகதைப் படலம். 

ஸ்ரீராமன் இராவணனை வதித்ததைச் கூறும் படல மென்பது, 
பொருள். 

ஸ்ரீராமன் தேவர்வாழ்த்தத் தேபேறிச்செல்கையில் இராவணன் 
தேரேறி ஸ்ரீராமனை கோக்வெராநின்றானாச,அப்போது மகோதரன்இரா 
வணனிடத்து அ.மதிபெற்று இலக்குமணனோடு பொரச்சென்று 

இடையே இராமனைச் சண்டு பொருத மடிக்இிட,ஸ்ரீராமபிரானைகோக் 

இப் புறப்பட்ட அவ்விராவணன் பலதஇீகிமித்சங்சண்டும் மனவுறுதி 

குன்றாது ஸ்ரீராமனைச் கட்ட, இருவர்க்கும் பெரும்போர்நிகழ்க்தது: 

௮ந்தச்கடும்போரில்இராவணன்தேருடன் ௮ச்தரத்திற் சென்றுபொர, 

ஸ்ரீராமனும் அவ்வாறுசெய்யப் பின் தேர் வானிலும் மண்ணிலும் இரிய 
இருவரும் பலபலஅஸ் இரங்களைவிடுத்துப் பொரலாயினர்: பின் அப் 

போரில் இராவணன் இெப்புவாய்ர்த சூலத்தைவிடுக்ச, அதனை ஸ்ரீராமன் 

உங்காரத்தாற் பொடியாக்கனன். ௮தகண்ட இராவணன் கடவுளின் 
அவதாரம்போலுமென்றுகருஇ, யாராயினுமாகுச: பொருவேனென்று 
பொர, இவ்வாறுபொருகையில் ஸ்ரீராமன் இராவணனுடைய தலையை 
தனுல்கு அறுக்கத் கலை தூளைப்பதாயிற்று: அப்போ துஸ்ரீராமன் அவனு 
டல்முழுவதையும் தமதுபாணங்களால் தொளைத்து மூர்ச்சிச்சச்செய்ய, 
அதுகண்ட இசாவணசாரதிஇரசத்தைவிலக்இச் செலுத் தினானாக,ஸ்ரீரா 
மன்'மூர்ச்சித்தவன்மீது படைவிடுத்தல் கூடாது!என்று வாளாவிருக்க,
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“இ தவேஇராவணனைக்கொல்லத்தக்க சமயம்'என்று தன்தேரைஇராவ 

ணன் தேரைசோக்க மாதலிசெலுக்த, மாதலியின்சொல்லை ஸ்ரீராமன் 

மறுத்துக்கூறினன்: அப்பால், இராவணன் களைநீங்கித் தன்தேர்ப்பாக 

னைச் கடியப் பாகன் நிகழ்ர்ததுகூறித் சன்செயலைப் பொறுக்குமாறு 

வேண்ட, பின்பு இராவணன் தேரை இராமனைநோக்கிவிடச்சொல்லி 

அப்பிரானோடு முன்னிலும் மிகச்கடுமையாகப்பொர, ஸ்ரீராமன் அவன் 

படைச்சலங்களைச் சதைத் தப் பிரமாஸ் திரச்தைவிடுத்து அவனையும் 

மாய்த்தனன். ௮வன்இறச்தபின் அவ்விராவணனைச் கட்டி அவனது 

YAGI தழும்பிருத்தல்கண்டு, ஸ்ரீராமன் £இவனைவென்றது தனக்குப் 

பழியேவிளை க்கும்? என்று மிகவருக்த, விபீஷணன் உண்மைதெரிவிச் 

தச் தெளிவிக்க,பிறகு ஸ்ரீராமன்*வயிரத்தைவிட்டு இராவணனுக்கு ஈம 

ச்சடன்ஈடத்துக? என்று அவனுக்குச்கட்டளையிட்டனன்.௮க்க ட்டளை 

யைச் சரமேற்கொண்ட விபீஷணாழ்வானும் இராவணன்மீது விழுக்து 

அயர்.பிசப் புலம்பிச் சாம்பவான்்தேற்ற ஒருவாறுதேறி எழுந்தனன். 

பிறகு, இராவணனதுமனைவிமார்வக்து௮வனை த் தழுவிப் புலம்புகையில் 

மண்டோதரி அவ்விராவணனுடலைத்தழுவிப் புலம்பித் துயரத்தால் ' 

உயிரொழியப்பெற்றாள். அதுகண்டு யாவரும் அவளைச் கொண்டாடி 

னர். அப்பால் விபீஷணன் இராவணனுக்கும் மண்டோதரிக்கும் 

ஈமச்கடனைச்செய்து : மற்றும் இறர்தஅரக்கர்க்செல்லாம் செய்யவேண் 

டிய அச். இமச் சடங்குகளை முறைப்படிசெய்து இராமபிரானைக்ூிட்டித் 

தயர்தோன்றநிற்க, அப்பிரான் ௮வனைத்தேற்றினனென்பது, இப்ப 

டலத்துக் கூறும்பொருள். 
2 வாறு. 

க.அதேரின்மீதேறிய இராமனைத் தேவர்வாழ்த்துதல். 

ஆழியர் தடந்தேர் வீர னேறலு 1மாசி கூறிப் 
பூழிபிற் சுரித்த தன்மை கோக்கிய புலவர் போத [லார் 
ஊ ழிவெங் காற்றின் வெய்ய கலுழனை 4யொன்றுஞ் சொல் 

வாழிய வனுமன் 5ோளை யேத்தினார் மலர்க டூவி. 

(இ-௬்.) வீரனான ஸ்ரீராமன் அழகிய பெரியதேரில் ஏறுதலும், 

(அத்தேரின்) சக்கரம் புழுதியிலே உருளுகின்றதன்மையை நோக்கிய 

தேவர்கள் வாழ்த்துக்கூறி, யுகாக்தசாலத்துத்தோன்றுங்கொடிய காற் 

றுப்போலமிகவும் கொடுமைவாய்க்த கருடனை யொன்றுஞ் சொல்லாத 

வர்களாய் ௮.நமான்தோளை மலர்கள் காவிச் துஇத்தார்கள்; (௪ - று.) 

ஆழி - சக்கரம். போத வெய்ய என இயையும். ஸ்ரீராமன்தேரேறி 

யதும், தேவர்கள் அப்பிரானைவாழ்ச்தி, இதுவரையும் இவ்வவதாரத் 

இல் ஸ்ரீராமபிரானை யெழுந்தருளப்பண்ணிக்கொண்டு உ.தவியஅநுமா 

ன்தோளை மலர்கள் தாவி ஏத்தினா ரென்5. வாழிய - முன்னிலையசை, ' 

பி-ம்-1அமலச்சில்லி, அலங்க ற்ில்லி, எல்லாம்,போல்வார். 3௮அன்ன. 

உவமை, சானென்ற...மலரும் வி, சோளொன்றேம் இனார்மலருச் 

கூலி, (கன ௮)



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௫௭௭ 

௨.தேவர்களராவாரிக்க, இராமபீரானேறியதேர் சேல்லுதல். 

எழுகதேர் சுமக்க 1வெல்லோம் வலியும்புக் கன்றே 3பொன்றி 
விமுகபோ ரரக்கன் வெல்க வேக்சர்க்கு வேந்தன் விம்மி 
4அழுக்போ ரரக்கி மாரென் ரூர்த்தன ரமர ராழி 
மூழுகமீ தெழுந்த சென்னச் சென்றது மூரித் திண்டேர். 

(இ-ள்.) :(இத்)கேர் எழச்சகடவது: (அன்றியும்), எல்லோ 

மூடையவலிமையையும் பெறக்கடவத: (இத்தேர்) புகுதலால் இன்றே 

போர்செய்யும் இராவணன் இறச்து போய்(ப் போர்க்களத்தில்) வீழச் 

சடவன்: வேந்தர்ச்குவேர்சன் வெல்லக்கடவன்:போர்செய்யும் அரச் 

சருடையமனைவிமார் விம்மி யழக்கடவர்? என்று அமரர் ஆரவாரித்த 

னர்: வலியஉறுதியான(அத்)தேர், சக்கரம் (பூமியில்) முழுக மேலெழுர் 

தாற்போற் சென்றது; (எ - று.) 

அமசர்சளின் ஆர்ப்பரவத் தினிடையே ஸ்ரீராமபிரானேறிய தேர் 
சென்ற சென்ச.' தேரின்மேற்பகுதி பாரமாயிருத்தலால், அச்தேரின் 

சக்கரம் புதைந்தாற்போலப் பூமியிற்படிஈ்துசென்றதென்ரார் பி-ம்:- 
1எல்லாவலியும். ஒன்றி. போயரச்சன், போரரக்கர், 4எழமுக, 5அரச்இ 

, மார்களென்றனர். (௩௬௬௯) 
௩..--இராவணன் தன்தேரை ஸ்ரீராமபிரான்மீது விடுமாறு 

தன்சாரதிக்தக் கூறுதல். 

அன்ன த சண்ணிற் கண்ட வரக்கனு wg Fe srr 
மன்னெடுர் தேரென் றுன்னி 1வாய்மடி.த் தெயிறு தின்றான் 
பின்ன து கடக்க வென்னாத் தன்னுடைப் பெருக்திண் டேரை 
3மின்னிவர் வரிவிற் செங்கை யிராமன்மேல் விடுதி யென்றான், 

(இ-ள்.) அவ்வாறு இராமன்தேரின்மீதுவருவசைச் சண்ணினாற் 

சண்ட இராவணனும், (நிலைபெற்ற கெடியசதேரை அமரர் கொடுக்சார் 

கள்? என்பதை நினைந்து (அவர்கள் 8 துன ச் இனால்) வாயைடடி.த் தப் 

பல்லினாற் கடித்தான்; பிறகு அதுகிடச்கட்டுமென்று சொல்லிச் 

சன்னுடையபெரியவலிய சரை 'ஒளியைவிடுகன் ந சட்டமைச்த வில்லை 

யேர்தியசெவ்வியசையையுடைய இராமன்மேல் விடுவாய்? என்று (தன் 

பாசனுக்குச்) சட்டளையிட்டான்; (௪- று.) 

இவ்வாறு மாற்றாரான தேவர்களிடத்துச்சாணாததை இப்போது 

காணும்படி கேரிட்ட தென்பார் *அன்னதுகண்ணிற்சண்ட வரச்சன்? 

என்றார். (இதற்குமுன்பெல்லாம் ஈமகச்குமுன்னே ஒடுங்கிச்டந்த 
ழ் இச்சேவர்கள் இப்போது ஈமக்குமாறாக அற்பமானுடன் வென்றுவிடு 

வா னென்றல்லவா இவ்வாறெல்லாஞ் செய்ூருர்கள்:இச்தப்பகை வனை 

வென்றதும் இவர்களைச் சும்மாவிடுவேனோ? அதஞ்செய்தேஇர்வேன்? 
என்று இராவணன் சகருதியமை *மபின்னதுகடக்க?என்ற சொற் 

ரொடரில் தோன்றும், பி-ம்:-1வாய்கடித்து, ிமுடிப்பன், 

8மின்னகு. (௩௬௪௦) 
* 73
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௪,_நீலைகெட்டோடிய வானார்கள் அச்சம்நீங்கிப் போருதல், 

1இரிர்தவான் கவிக ளெல்லா மிமையவ ரி.ரத மீந்தார் 
அரிக்தமன் வெல்லு மென்றற் கையுற வில்லென் 3நஞ்சார் 
8தஇரிர்தனர் மரமுங் கல்லுஞ் சிந்தினர் 4 இசையோ டண்டம் 
பிரிர்தன கொல்லென் றெண்ணப் 5பிறர்.த௮அ முழக்கின் பெற்றி, 

(@ - or.) நிலைகெட்டோடிய சறக்த வானரர்களெல்லாம் தேவர் 

கள் (இராமனுக்கு) இரதம் கொடுத்தனர்: (ஆகையால்), பகையையடக் 

கும் வல்லமையுள்ள இராமன் வெல்வானென்பதற்கு ஐயமில்லை'என்று 
சொல்லி, அச்சம்நீங்கெயெவராய் மீண்டும்வந்து மரங்களையும்கல்லையும் 

எக்.தனர்: (அதனால்), இசைகளுடனே இவ்வுலகவுருண்டையும் பிஎச் 

இட்டனவோ என்று எண்ணும்படி முழக்கத் தின்நிலைதோன் நிற்று; 

(எ-று.)--- இசையோடண்டம்பிரிச்தனகொல்்? என்று எண்ணியது - 

போரினைச் சாணவச்த வானவரின் எண்ணமென்னலாம், வானரர்ரிலை 

கெட்டமை-இராவணன்றேரேறுபடலத்தின் இறுதிச்செய்யுளிற் கூறப் 

பட்டுள்ளது. பி-ம்:--1இறரிர்தன. 3அஞ்சா. 3இரிர்தன. 4மலையோ 
Lem. 5.99% sor, (௩௨௬௭௧) 

௫.--ப்லவகையோலிகள் . 

1வார்ப்பொலி முரச னோதை3வோய்ப்புடை வயவ சோதை 
போர்த்தொழிற் களத்தை முற்றுஞ் சுற்றிய பொம்ம லோமை 
4அர்த்தலி னியாரும் பார்வீழ்ச் தடங்கென ரிருவ 5.ராடல் 
தேர்க்குர லோமை பொங்கச் செவிமுற்றுஞ் செவிடு செய்ய. 

(இ-ள்.) வாரினால்விளங்குகன்ற முரசினுடையஐசையும், போர் 

செய்யத்தகுதிபொருச்திய வீ.ரரின் ஓசையும், போர்த்தொழில்நிகழும் 

களத்தை முற்றிலும் (சது. ரக்கசேனைகள்) சூழ்வதனாலான மிக்கஓசை 

யும், (இராவணன் ஸ்ரீராமன்என்று) இருவருடைய சஞ்சரித்தலைச் 

கொண்ட தேர்ச்குரலினாலான ஐசையும் மிகுச்துஆ.ரவாரித்தலினால் 

(தமத) செவிமுழுவதையும் செவிடுசெய்யவே, எவரும் பூமியில் விழு 

ந்து (அச்சத்தினால்) உயிரொடுங்கனெர்; (௪ -.று.) பி-ம்:-.1வார்ப் 

பொலியியத்தின், ஆர்ப்பொலிவயத்்தின். 3வயவர்வாய்ப்புடைப்பினோ 

தை. களத்துமற்றுமுற்றிய. 4*ஆர்த் இலர், பார்த்திலர், 5ஆற்றல், 
6செய்த,. செல்ல, (௩௬௪௨) 

'௬.-- நீ என்கநத்திற்தஇசையத் தேர் ஒட்டூவாம்' என்று 

மாதலியினிடம் ஸ்ரீராமன்கூறுதல். 

மாதலி வதன கோக்கி மன்னர்த மன்னன் மைந்தன் 

1காதலாற் கரும மொன்று கேட்டியாற் களித்த சிர்தை 
ஏ.தலன் மிகுதி யெல்லா 5மியற்றிய பின்றை பென்றன் 
சோ தனை கோக்கிச் செய்தி 4 துடி.ப்பிலை யென்னச் சொன்னான். 

.  (இ-ள்.) சக்கரவர்க்திதிருமகனான இராமன், மாதலியின் முகத் 

தைகோக்கி, செய்யவேண்டியசெயலைக்குறித்து ஒன்று அன்புடனே 
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காண்டம் ௩௬ --இராவணன் வதைப்படலம் ௫௭௯ 

கேட்பாய்: களிப்புக்்சொண்டஎண்ணமுடையவனான பகைவன்கன் 

“னுடைய மிச்சசெயலெல்லாம் செய்தபின்பு, என்னுடைய காண்டுதலை 
யொட்டி(விரையத் தேசோட்டுந்தொழிலைச்) செய்வாய்: (இப்போ) 
விரையாதே? என்று "சொன்னான்; (எ - று.) 

சோதனை - சோதகா: வடசொல்: அண்டுகலென்றுபொருள். 

இராவணனுடைய ஆர்ப்பாடமெல்லாம் தீரட்டும். இப்போது அவசரப் 
படாதே: பிறகு சான் சொன்னபடி தேரைத் தாண்டலாமென்று இரா 
மன் கூறினனென்க. பி-ம்:--4காதுதல், காதலச், 2ஏஇலன். 8இடை 

யிற்றபின்றையென்றன், இயம்பினனன் றேயென்னச். 4அப்்பிலை, 0 

எ,--மாதலி உடன்பட்டுக்கூறுதல், 
.வள்ளனின் கருத்து மாவின் சிந்தையு மாற்ற லார்தம் 

உள்ளமு மிகையு "முற்ற குற்றமு “முறுதி 3தானுவ் 
கள்சாமில் காலப் பாடுங் கருமமுங் கருதே னாகில் 
தெள்ளிதென் விஞ்சை யென்றா னமலனுஞ் 4௪ரி தென்றான். 

(இ-ள்.) (வமையாதருளுச்தன்மையோனே! உன்னுடைய 
கருத்தையும், குதிரைகளின்எண்ணத்தையும், பகைவர்களின் மனத் 
தையும், நேர்ச்தமிகுதியையும் குறையையும் உறுதியானதையும் வஞ்ச 

! னையில்லாமற் பயன்விளைக்குங்காலத்தின் நிலைமையையும் (மேற்கொ 
“ண்டுள்ள) காரியத்தையும் ஆராய்ர்து (என்கொழிலைச்) செய்யாவி 

டின் என்னுடையவித்தை மிகத்தெளிவுள்ளதாகும்? என்றுமறுமொ 
ழிகூறினான் (மாதலி): குற்றமற்றவனான ஸ்ரீசாமனும் ஈல்லதென்று 

கூறினான்; (எ - று.) | : 
உற்ற”, என்ப்து மத் இிமதிபமாய் மிகை குற்றம் என்ற இரண்ட 

னோடும் இயையத்தச்க.த. “என்விஞ்சைதெள்ளிது? என்றதொடர் - 
பிறகுறிப்புவகையால், தெள்ளிதன்று என்று. பொருள்படும், என்விஞ் 
சை - சான்கற்றுள்ளவித்தை: குநிரையோட்டும் விச்சையென்னலாம், 
பி-ம்:-3மற்றகுற்றமும், இறுதி, காணும். 4செவ்வித (௩௬௭௮௪) 
௮.--:உனக்த இராமனோட போர்நிகழ்கையில், எனக்த வேறே பொர 

விடையளிக்கவேண்டூம்'என்று மகோதான் வேண்டுதல், 

தோன்றின னிராம !னீதாற் புரந்தரன் 3று.ரந்த தேர்மேல் 
ஏன்றிரு வருக்கும் வெம்போ3 ரெய்திய திடையே யானோச் 
சான்றென நிற்றல் குற்றர் தருதியால் விடையிண் டென்றான் 
$வான்றொடர் குன்ற மன்ன மகோத.ர னிலங்கை 5மன்னை, 

| (இ-ள்.) (தேவேச்இிரனனுப்பியதேரின்மீது இசாமன் இதோ 
தோன்றியுள்ளான்: எதிர்த்துள்ள் நும் இருவருக்கும் கொடும்போர் 
சட்டியுள்ளது: (இவ்வாறாயிருத்தலால், அம்மிருவர்க்கும்) ஈடுவே யான் 
இர்சாட்சியாக [ப்போர் செய்யாமல்வாளா] இருத்தல் குற்றமாகும்: 
ஆதலால்,இப்போது(பொருமாறு) விடைதருவாய்' என்று வானத்தைத் 
தொடர்கின்ற மலைபோன்றதோற்றமுள்ள மகோதரன் இலங்கா இப இ



௫.௮0 கம்பராமாயணம் யுத்த 

யான இராவணனைச் கேட்டான்; (எ-று.)பி-ம்:...1எக்தாய். 
தரகத், எய் தஇியவிடையேவாஜோர். *வான்றொடுக், Sinetron cir. 

௯.-'நீ இலம்தமணனஜோடபோநக? என்று இராவணன்கூறுதல், 

அம்புய மனைய கண்ணன் றன்னை"யா னரியி னேறு [| கின்ற 
அம்பியைச் தொலைக்க சென்னத் தொல்க்குவன் ஜொடர்ர் து 
தம்பியைத் தடுத்தி யாயிற் றக்தனை மொற்ற மென்றான் ் 
“வெம்பிய லரக்க னஃதே செய்வனென் 83றவனின் மீண்டான். 

(இ-ள்.) 'செர்காமரைமலர்போன்ற சண்களையடையவனான 
ஸ்ரீசாமனை யான் ஆண்டிங்கம் யானையைச் தொலைத்சதென்னும்படி 

அழித் இடுவேன்: (அவ்விராமனை த்) தொடர்க துகிற்ன்ற தம்பியைத் 
தீடுச்துப்பொருதாயாயின், (8) வெற்றியைத்தச்தவனாவாய்?என்று (மறு 
மொழி)கூ நினான், (இராவணன்): வெம்புர்தன்மைகொண்ட அரக்க 

னன மகோதரன் 4(அதனையேசெய்வேன்? என்று அவ்விராவண 
னிடத்தினின்று மீண்டான்; (எ-௮.)--பி-ம்:-1 அளரியின், வெம்பி 
கல், 8௮ வனும், (௩௬௪௪) 

௧௦.--டலட் சுமணனை நேரங்தழன் இமாமன்தேர் நெரங்கிவிட, 

மகோதான் அவன்மீதே தேரைவிடமாறு கூறுதல், 

மீண்டவ னிளவ னின்ற பாணியின் 1விலங்கா முன்னம் 
ஆண்டகை "தெய்வத் தண்டே ரணுகிய ஈணுகுங் காலை 
மூண்டெழு வெகுளி யோடு மகோதரன் “வெருண்டு முட்டத் 
தூண்டுதி தேரை யென்றான் 4சாரதி தொழுது “சொன்னான். 

(இ-ள்.) (அங்கனம்) மீண்டவனாய மகோதரன், இளையபெரு 
மாள்நின்றிருக்கின்ற இடத்துக்குச் சேர்வதற்குமுன்னம் ஆண்மைச் 

குணம்நிறைக்த ஸ்ரீராமனுடைய தெய்வத்தன்மையுள்ள வலியதேதரர் 

நெருங்கியது: கெருங்கும்போது, மகோதரன் மூண்டெழுகன் ஜனத் 
தோடும், (தன்சாரதியைநோக்க), ((தேர்) சனெங்சொண்டாற்பேரன்று 

(இராமன்தேரை) முட்மொறு (ஈம்)சேளைச் செலுத்துவாய்? என்றான்: 
(அதற்கு அவனுடைய) சாரதி தொழுது (பின்வருமாறு) சொல்ல 
லானான்; (௪ - று.)--சாரதி கூறுவதை அடுத்த செய்யுளிற் சாண்ச, 

பி-ம்:--1 விளங்கா. தெய்வத்தேர்வர்தணுகியதணுகாமுன்னம், முனி 
ந்து. 4மகோதரன்சூதன், சாரதஇதேர்ந்து, மகோதரன்மூனிர்து, 

சொல்லும், சொல்வான். ் (௩௬௪௭) 

௧௧.-- சாரதி, (இராமபிரானைக்கிட்டாமல் ௮ப்பாந்போதலே 
சேமம்?என்று, மகோதானுக்தக் கூறுதல். 

எண்ணருங் கோடி வெங்க ணிராவண சேயு 1மின்.று 
நண்ணிய பொழுது மீண்டு ஈடப்பரோ இடப்ப தல்லால் 
அ௮ண்ணறன் Cuppa கண்டா லையநீ சமல மன்ன 

கண்ணனை யொழிய *விப்பாற் செல்வதே கரும மென்றான்,



. காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௫௮௧ 

(இ-ள்.) 4பெருமையித்சிறக்தவனானஸ்ரீசாமனது தோற்றத்தைக் 
சண்டால், (பின்பு இர்தஇ.ராவணனொருத்தனேயன்று:) எண்ணுதற்கு 

அரிய கோடிக்கணக்கான (இவனைக்காட்டிலும்) கொடுங்கண்களையு 

டைய இராவணர்கள் இன்று இட்டிய சமயத்திலும், (இறச்து தரையிற்) 
இடப்பதன்றி(உயிருடன்) மீண்டுசெல்லவல்லரோ?(ஆ.தலால்), ஐயனே! 

நீ செந்தாமரைமலர்போன்ற சண்களையுடையவனான ஸ்ரீராமனை விட்டு 

இப்பாற்சேர்தலே செய்யத்தச்ச செயலாம்'என்றான்,(சா.ர.தி):(௪-.௮.)-- 

ஒழிய--ஒழிச்து: எச்சத்திரிபு. பி-ம்:--1இன்னம், மீண்டு. 3அப்பால். 
போவதே, போதலே, பொருவதே, சேறலே, (௩௬௪௮) 

௧௨.--ஸ்ரீராமனோட மகோதரன்போநதுழடிதலை, இதுழதல் 
நான்தகவிகள் கூறும். 

என்றலு மெயிற்றுப் பேழ்வாய் 1மடித்தடா வெடுத்து கின்னைத் 
இன்றன ?னெனினு முண்டாம் பழுதெனச் £€ற்றஞ் சந் அங் 
குன்றன தோற்றத் தான்றன் 3கொடிநெடுக் தேரி னேரே 
$சென்றதவ் விராமன் றிண்டேர் விளைந்தது 5திமிலம் திண்போர். 

(இ-ள்.) என்று (சாரதி) கூறவும், (அவன்சொல்லைச்கேளாமல் 

மகோத.ரன்)பற்கள்தோன்றுகின்ற பிளவுபட்டவாயை மடித்து, (அடா! 
. (8 சொன்னசொற்கு நின்னை எடுத்துத்தின்றுவிடுவேன்: ௮ங்கனம்) 

உன்னை எடுத்தூத்தின்றேனென்றாலும் (சாரதியைத்தின்றிட்டா 
னென்ற) பழிப்பு உண்டாம்? என்றுகூற, (அப்போது) சினத்தை 

வெளிவிடுகன்ஐ மலையையொத்ததோற்றத்தையுடையவனான மகோத.ர 

னுடைய கொடிகட்டியகெடிய தேரின் Costs அ௮வ்விராமனது. வலிய 

தேர்சென்றது: (அப்போது அவ்விருவர்கச்கும்) கெருங்கெயெவலியபோர் 
நிகழ்ந்தது; (எ-று.) என சென்றது என இயையும். மகோதரன் 

தன்சேனையோடுகூடி இராமபிரானோடு பொருதமை, மேற்கவியில் 
விளங்கும், பி-ம்:--1மடித்திடா, மடித்தெடா. 9ன்னிலுண்டாம்பழி 
யெனச்சற்றங்கொண்டான், என்னில்...... பழியெனச்சீற்றக்தீர்ச் த, 

8அகடிதற்றடக்தேர், கொடித்தடக்தேரின். *சென்றன. 5திமிலத்தின் 

போர். (௩௨௬௪௯) 

௧௩, பொற்றடந் தேரு மாவும் பூட்கையு 1மிலங்கு வாட் 
கைக், கற்றடர் திண்டோ ளாளு 8நெருங்கிய கடல்க ளெல்லாம், 
வற்றின விராமன் வாளி வடவனல் பருக 4வென்றான், ஒற்றை 
சவன் றடந்தே ₹ரோடு மகோதாச 1னொருவன் சென்றான். 

(இ-எ்.) பொன்னாலியன்ற பெரியதேரும் குதிரைகளும் யானை 
5்ஞூம் விளங்குன்ற வாளைக் கையிலேச்திய மலைபோற்பரக்த இண் 

ணியசோளையுடைய பதா இகளும் (ஆ௫ய) நெருங்கிய (சேனைக்)கடல்க 
ளெல்லாம்,---இராமபிசானுடைய அம்புகளாகிய வடவாக்இிணிபருகு 

வதனால் வற்றினவாக, (அப்பிரான்) வென்றான்; (அதனால் தனத) 
வலியபெரிய ஒற்றைத்தேருடனே மகோதரன் ஒருவனாகவே (எதிர்த்



@ 43. கம்பராமாயணம் யுத்த 

அச்) சென்றான்; (௪ - று.)---உரவகவணி., பி-ம்:---1பூலவுண், புலவும், 

பலவுண். 3திரடோளாரும், நெருக்கிய, 4வன்றோள்.4அம். ஓட்டி, 
7ஒருங்கு, (௩௬௮0) 

௧௪, அசனியே றிருந்த கொற்றக் கொடியின்மே லரவத் 
தேர்மேற், 1குசையுறு பாகன் றன்மேற் கொற்றவன் "Goals 
தோண்மேல், விசையுறு பசுழி மாரி?£வித்தினான் விண்ணி னோடுட், 
4 இசைகளுங் இழிய வார்த்தான் “தீர்த்தனு முறுவல் செய்தான். 

(இ -ள்.) இடியேறுதங்கிுய வெற்றிபொருக்திய துவசத்தின் 

மேலும் ஒலிபொருக்தியதேரின்மீதும் கடிவாளத்தைப்பற்றிய தேர்ப் 

பாசன்மீதும் வெற்றிபொருந்தியவனான ஸ்ரீராமனது விளங்குகின்ற 

தோளின்மீதும் வேகம்பொருந்திய அம்புமழையை விதைத்தவஞனாய், 

(மகோதரன்) காயத்தோடு திக்குக்களும் இழியும்படி ஆரவாரஞ்செய் 

தான்: (அதுசண்ட) பரிசுத்தமூர்த்தியாகெ ஸ்ரீராமனும், புன்?ரிப் 

புச்செய்தான்; (எ - று.)-புன்முறுவல், எள்ளல்பற்றியத, பி-ம்:-- 

1குசைதொடும். 3குவவுத். 8வீஏனன். 4இிசைமுகம். '5இ.துறும். 0 

௧௫, வில்லொன்றாற் கவச மொன்றால் 1விறலுடைக் கர 
மோ சொன்றுற், கல்லொன்று ?தோளு மொன்றாற் கழுத்தொன் 
ரூற் கடி.தின் வாங், செல்லொன்று 4கணையா லையன்?சிந் தினான் 
செப்பி வந்த, சொல்லொன்மாய்ச் செய்கை யொன்றாய்த் அணிக் 
தன னரக்கன் றஞ்சி, 

(இ.-எ்.) பெரியோனாகிய இராமன்,-அவ்வரக்கனுடைய வில்லை 

ஒருபாணத்தினாலும், கவசத்தை ஒருபாணத்தினாலும், வலிமைபொருச் 

இய கைகளை ஒவ்வோர்பாணத்தினாலும், மலேயையொத்த தோளையும் 
ஒருபாணத்தினாலும், கழுத்தை ஒருபாணத்இனாலுமாகச் செல்லுதல் . 

பொருந்திய (தன்) கணைகளால் விரைவிற்போக்கிச் சிதறச்செய்தான்: 
(அப்போது) ௮ரச்கன்,--இறக்து, சொல்லிவர்த சொல் ஒருவகசையாக 

வும் செய்கையொருவகையாகவும் (போகக்) துண்டுபட்டான்; (எ-று.) 

தான் இராமனுடன்எதிர்த்தப் பொருவதாகக்கூறியது மாறு 

பட்டதால், 'சொல்லொன்ரறாய்ச் செய்கையொன்றாய்த் துஞ்சித் துணிர் 

தனன்? என்றார். வில்லொன்றால் முதலியஇடங்களிலுள்ள *ஆல்' 

என்பதை அசையாகச்சொண்டு, வில்லொன்று கவசம்ஒன்று...கழுத் 

தொன்று (ஆகுயஇவற்றையெல்லாம்), ஐயன் செல்லொன்றுகணையாற் 
கடி இன்வாங்இச் இர் தினான்-என்று உரைகூறலும் ஒன்று,செல்லொன்று 

கணை - இடியையொத்த அம்புமாம், பி-ம்:---1வில்லுடைக், தோஞனுச் 

தாளுமோசொன்றாற்கழுத்துமொன்றால், தோளுச்தாளுமொன்றொன் 

ரூற்...ஒன்றால். 8என்று, 4கணைகள். 5செப்பியவழியேசெய்தான். 0) 
௧௬. மகோதான் இறந்ததுகண்டு, இராவணன் இரதத்தை 

இராமன்மீது சேலுத்தக்சோலல, சாாதி அங்ஙனமே சேலுத்துதல். 

மோதான் முடிந்த வண்ண மூவகை 1யுலகத் தோடு 
மாதிர மெயையும் வென்ற வன்றமொழி லாக்கன் கண்டான் 

a
e



காண்டம் ௩௬---இராவணன்வதைப்படலம் ௫.௮௩ 

சே தனை யுண்ணக் கண்டான் செலவிடு செலவி டெனரான் 
சூதனு “*முடுகத் தூண்டச் சென்றது அரகத் திண்டேர். 

(இ-ள்.) மகோதரன் இறர்தவசையை மூவகையுலசத்துடனே 
திச்குக்களையெல்லாம்வென்ற லலியததொழிலையுடைய அரக்கன் சண்டு, 

(அத்துயரம் முதலில்) தன்னறிவையுண்டிடச் சண்டவனாய்[மூர்ச் 

சத்தவனாய்] (ப் பின்பு :இராமனையணுகத் தேரைச்)செல்லவிடுக, 
செல்லவிடுக? என்றான்: பாகனும் விரையத்தாண்ட, குதிரைபூட்டிய 

இண்ணியதேர் (அவ்விராமனை நெருங்கச்) சென்றத; (௪ - று.)-- 

பி-ம்:.1உலகுமுற்றும், உலகமுற்றும். மா தரத்தோடுவென்றவான், 
மாதிரத்தோடும்வென்றவன். நின்றான். “முடுகி, (௩௬௮௩) 

௧௭.--இராமபிரான் அரக்கச்சேனைகளை நீறக்ததல். 

பனிப்படா கின்ற தென்னப் 1பரக்கன்ற சேனை பாறித் 

தனிப்படா னாகி 3னின்னக் தாழ்ல னென்னுக் தன்மை 

4 நனிப்படா கின்ற 347 6னவனொன்று நோக்கா "வண்ணங் 

குனிப்படா கின்ற வில்லா *லொல்லையி ஞூறிக் கொன்ளான். 

(இ-எ்.) $பனியானது ஓழிகின் றதுபோலப் பரந்துள்ள அரச்கச் 
சேனை சதெறிப்போய்(த் தான்)தனிப்பட்டவனாகாவிடின் இனியும் தாழ 

் மாட்டான் [ஒருகால் சேனையெல்லாம் ஒழிக்துபோனால் இவ்விராவ 

ணன்வணவ்வெருதலும் கூடும்]என்ற கொள்கையால்,கூறரிய ஆராய்ச் 

பொருக்திய வீரனாகய அச்தஸ்ரீராமன் (தன்விற்றொழிலைச்) சிறிதும் 
அவ்வி.ராவணன் சாணமுூடியாதபடி விரைவிலே வளைதலைப்பொருச்திய 

வில்லினால் (அரச்சச்சேனையைப்)பொடியாக்கச் கொன்றான் ;(௪-று.)-- 

அணிப்படாகிற்றல் - கூரியதலோசனைபொருக்கி யிருத்தல். @-b:— 
படர்கின்ற, பார்ச்ன்ற. 9என்னில், 9உள்ளம். 4துனி, 5வள்ளல், 
6பிறர், இவன். முன்னம். 8ஓல்லென. (௩௬௮௪) 

௧௮.--இதுழதல் நான்தகவிகள் - இராவணனுக்தத் தீநிமித்தங்கள் 

தோன்றுதலைத் தெரிவிக்தம். 

அடல்வலி யரக்கற் கப்போழ் தண்டங்க 1ளழுக்த மண்டுங் 
கடல்களும் வற்ற வெற்றிக் கால்ளொர் துடற்றுங் காலை. 
வடவரை முதல வான $மலக்குலஞ் சலிப்ப போன்று 
சுடர்மணி வலயஷஞ் இந்தத் அடித்தன £விடத் ச பொற்றோள், 

(இ-ள்.) அப்போது, -பெருவலிபடைத்த அரச்சனாய இரா 

. வணஊக்கு,--அண்டங்கள் முழுகிவிடும்படி (அவற்றினுள்ளேஎழுச்த) 
இளெர் சற கடல்களெல்லாம் வற்றும்படி வெற்றிபொருக்திய சண்டமா 
ருதம் உக்கிரமாக வீசுகின்ற (யுசார்.ச)காலத்தில், மேருமலைமுதலிய 

வான மலைத்தொகுஇகள் சலிப்பனபோன்று ஒளியுள்ள மணிகளழுச் 
திய தோள்வளை சிந்தும்படி இடப்பச்கத். து ௮அழகய தோள்கள் துடிச்சு 
லாயின; (௪ - று.) _#



௫௮௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

இசாவணனுக்கு இடப்புறத்துள்ள பத்துத்தோள்களும் அடித்தன 
என்ச. தோள் துடித்ததற்கு - மேருமுதலியமலைகள் ஊழிக்காலத்துச் 

சண்டமாருதத்தாற் சலித்தல உவமையாக்கினார், பி-ம்:--1 ஏழுந்து. 
க டல்களுமற்ற, மலைகளும் *மானச், இடத்துப், (௩௬௮௫) 

: வேறு, 

௧௯, உதிர மாரி சொரிரக்த தூலசெலாம் 
அதிர வான மிடித்த தருவை 
பிதிர 1விழ்ர்த சசனி யொளிபெருக் 
கதிர வன்றனை யூருங் கலந்ததால். 

(இ-ள். இரத்தமழை, உலகமுழுவதும் பெய்தது; வானத்தில் 

அதிர்ச்சயுண்டாக இடித்ததான இடி, பெருமலைகள் பொடிப்பொடி 

யாஇியுதிருமாறு வீழ்க்தது; பரிவேடமும் ஒளிபெறாமலுள்ள சூரியனைச் 

சேர்ந்தது; (எ - று.) 
ஒளிபெறாஎன்பதைச் கதிரவனுச்குறடைமொழியாச்காமல் வீழ்ச் 

த௫என்ற முற்றுடன்இயைத்தும், கலக்சதுஎன்பகனோடுஇயைத்தும் 

உரைப்பாருமுளர்.' இடித்ததான அசனியென்க, அசணி-இடி. பி-ம்:-- 
3வீழ்ச்த, 2௪ இிரவன்றணி, சலந்தவால், (௩௨௬௮௬) 

௨௦, வாவும் 1வாசி நடுங்கெ 38வோங்கலில் 
ஏவும் வெஞ்சிலை சாணிடை யிற்றன 
நாவும் வாயு முலர்ந்தன ஈரண்மலர்ப் 
பூவின் மாலை புலால்வெறி 11455570. 

(இ-எ்.) தாவிச்செல்லுச்தன்மையுள்ள குகிரைகள், நடுங்க; 

(பின்! வாங்குதலில்லாத ஏவுஈ்தன்மையுள்ள கொடிய விற்கள், சாண் 

இடையிலே அறுந்துவிடப்பெற்றன; (அவ்விராவணனுக்கு) சாவும் 
வாயும் உலர்ச்திட்டன; (அவன்பூண்டிருந்த) அன்றுமலர்க்த மலர் 

கொண்டுதொடுத்தமாலையும் புலால்காற்றம் கோன்றப்பெற்றது;(௪-று.) 

மாலையைப்பன்மையாசச் சொள்ளின், 4பூச்சஎனப் பலவின்பால் 

முற்றானபாடத்தைக்கொண்டு உரைக்க, பி-ம்:.1வாட௫கடூங்கெ. 3ஓவ் 

சயில், அற்றன. 4பூச்தலால், (௩௬௮௪) 

௨௧. 1எழுது வீணைகொ டேந்து பதாகைமேற் 
See sarap மொய்த்தன கண்கணீர் 
ஒழுகு இன்றன 3வோடிக லாடன்மாக் 
4தொழுவி னின்றன போன்றன சூழிமா, 

(இ-ள்.) எழுதிய [சித் திரவடிவாக அமைந்துள்ள] வீணையைச் 

கொண்டு மேம்பட்டுள்ள துவசத்தின்மீது கழுகுகளும் காகயகளும் 

நெருங்கின; ஐடுச்தன்மையுள்ள மிசவலிய கு. திசைகளின், சண்களினின் 

நீர் ஒழுகுவனவாயின; மூகபடா க்தையுடைய விலங்காதிய யானைகள், 

தொழுவில் அடைக்கப்பட்டனயபோன்று Gta gor [(வலிமைகாட்டா 

தனவாயின]; (௭ - று.)--மி-ம்;.1இழுகும், இழுகு. 3கழுதுவ். 5தடின. 
*சொழுதுட. (௩௪௮௮) 

p
a
c



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௫.௫ 

௨௨._துந்நிமித்தங்களை இராவணன் இலட்சியத்சேய்யாமை, 

இன்ன 1வாகி யிமையவர்க் இன்பஞ்செய் 
துக்கி மித்தங்க டோன்றின தோன்றவும் 
அன்ன தொன்று 9கினைந்தில னாற்றுமோ 
என்னை 4வெல்ல 5மனித்கனென் றெண்ணுவான். 

(இ - எள்.) இப்படிப்பட்டனவாகி இமையவர்ச்கு இன்பத்தைச் 
செய்கின்ற தூர்ரிமித்தங்கள் (இராவணனுக்குச்) தோன்றின; (அவ்வ 
ன்) தோன்றவும்,மனிதனான இராமன் என்னை வெல்லமாட்டுவனோ?? 

என்று எண்ணுபவனாய், அச்தத்தீரிமித்தம் ஒன்றையும் இலட்சயஞ் 

செய்யாதவனாயினான்; (எ - ௮ு.)---பி-ம்:--1தன்மை, 8அன்னவொன்் 

gn, yoo screw, 8நினைத்திலன், அறிச்திலன், உணர்ச்திலன். 
fade. 8மனிதன். ் - (௩௬௮௯) 

௨௩..-இராவணன் தேர்வநதலும், வானாவீரர் 

இருபாலும் ஒதுங்குதல். 
வீங்கு தேர்செலும் வேகத்து வேலைகீர் 
ஒங்கு 1கரனி னொதுங்கு முலகுபோல் 
தாங்க லோற்ற இலசா$தடு மாறித்தாம் 
நீங்கி னா4ரிரு பாலு நெருங்கினார். 

(இ-எ்.) சடல்நீர் பொங்குவரும்(உகாச்த)காலத்து ஓதுங்குசன்ற 

உலகுபோல, (வேகம்)மிக்கதேர் செல்லும் வேகத்தினால் இருபாலும் 

கெருங்கெ வானரகவீரர் தாம் தமொறிப்போய்ச் அணை னை 

அப்பாற் சென்றார்கள்; (எ - 2.) 

அவாச்தர : பிரளயகாலத்தில் மேலுலகத்.திலிருப்பவர் seer 

மேலானவுலகத்துச் சென்றிருப்பரென்பது, இங்குக் சருதத்தச்கது, 

பி-ம்:..1தாளுச்கொதுங்கும். 3ஆற்றகலார், 8தூமொற்றத்தான், தடு 

மாற்றத்தர். 4இருகாலும், (௩.௬௯௬௦) 
௨௪.--இதுழதல் தான்தகளிகள் - இராமாவணர் போநவதைப் 

பற்றிய வரணனை. 

கரும pant கடைக் சகண்ணுது ஞானமும் 

அருமை சேரு மவிஞ்சையும் விஞ்சையும் 
பெருமை சால்3கொடும் பாவமும் பேர்கலாத் 
தரும மும்மெனச் சென்றெதிர் 4தாக்கினார். 

(இ-ள்.) கருமமும் (அக்கருமத்தின்) மு.இர்ர்தநிலையில் தேரன் 

௮ம் ஞானமும் போலவும், (பண்டங்களின்கிலையை) உள்ளபடி தெறிய 

வொட்டாமற்செய்கன்ற அவிச்சையும் விஞ்சையும்போலவும், வலிமை 

பொருச்திய கொடியபாவமும் அழிவில்லாததருமழும்போலவும் (இரா 

வணனும் இராமனும்) எதிரெ.திராகச்சென்று தாச்கினார்கள்; (எ-று. 

ஒருவன் கருமயோகத்தைச்செய்யின் அதனால் மனம் தூய்மையடை 

யப் பின்பு ஞானம் உதிக்கும்: அர்சஞானயோகச்தைப் பெற்றோர்க்குப் 

ரர்



௫.௦௬ ,_ கம்பராமாயணம் யுத்த 

UB EEO SE யுண்டாச்குவதாகிய கர்மயோகம் மாராசத்தோன்றுதல், 

இயற்கை. மாறுபட்டிருச்குந்தன்மையால் கர்மஞானங்கள் முதலியன 

இசாமசாவணர்க்கு உவமைகள். அருமைசேர்தல்-இல்லாமையைச்செய் 

தல்: உண்மைத்தன்மையைக் செரியவொட்டாமற்செய்தல், விஞ்சை- 

வித்யா: ஞானம்: அதற்கு எதஇர்த்தட்டானஅ-அவிஞ்சை: அஞ்ஞா:ம். 

பிம். 4சடைகாணுறு, 8அருமமுர்தவவிஞ்சையும். நெடும், *தாச் 

இனான். ் (௩௬௯௮) 

௨௫. சரமொ ராயிரச் தாங்கிய சேடனும் 

உரவு கொற்றத் துவணத் தரசனும் 
பொரவு டன்றனர் போலப் !பொருந்தினர் 
இசவ ண்பக லும்3மென லாயினர், 

(இ-எள்.)சாயிரஞ்சொங்களை த்தாங்கி ஆதிசேடனும் வலிமையட 

னே வெற்றியையுமுடைய கருடராஜனும் பொருமாறு மாறுபட்டனர் 

போலப் பொருக்கி, (அந்த ராமராவணர்கள்)இரவும் சண்பகலும்போல 

வும்(தம்முள்மாறுபட்டுத்) தோன்றினார்கள்; (௪-௮.)--பி ம்: 1பொலிச் 

தனர், ன்பகலும், எனவேற்றனர், எனலாயினான். (௩௬௯௨) 

௨௬. வென்றி யந்திசை யானை வெகுண்டன 
ஒன்றை யொன்று !முனிர்தன வொகத்தனர் 
அன்றி யுக்ஈர சிங்கமு மோடகக் 
குன்ற மன்னவ னும்பொருங் கொள்கையார். 

(இ-ள்.) (அர்தராமராவணர்கள்),--(இயல்பாகவே) வெகுட்ச 

கொண்டனவான வெற்றிபொருகந்திய அழிய . இசையானை(யிர 

ண்ட) ஒன்றையொன்று செனர்தவற்றையும் ஒத்தனர்; அன்றியும், oF 

சிங்கமும் பொன்மலையையொத்தவனான இரணியகூபுவும் பொரு 

இன்றதன்மையையு முடையவராயினர்; (எ-று,) | 
ஸ்ரீராமனுக்கு ஈரசிங்கமும், இராவணனுக்கு இரணியகடபுவும் உவ 

மை. பி-ம்:--1முனிர்தவும். 3ஆ திமாப் பன்றியும் பொருமாறன்னபண் 

பினார், ஆதியாம்-பன்றியும்பொரவென் றனர்பண்பினால், ஆதியாம்-பன் ' 

நியும்மெனலாயினர்பண்பினால், ஆதிமாப் - பன்றியும்மென்கன்றதொர் 

பண்பினார்.சிலபிர.இியில் இச்செய்யுள்: துவனவில்லின்??என்று தொடங் 

கும் அடுத்த செய்யுளின்பின் சாணப்படுகின், றத. (௩௬௬௩) 

௨௭, 1 தவன வில்லின் பொருட்டொரு தொல்லைகாள் 
எவன வீசனென் பார்?பொ.ர வேற்றெதிர் 
புவன மூன்றும் பொலங்கழ லாற்ஜொடும் 
அவனு மச்சிவ னும்மென லாயினார், 

(இ-ள்.) (அன்றியும் ராமராவணர்கள்),--பழமையான [முன்] 
ஒருகாலத்தில் எவன் அர்தமுதற்கடவுள்? என்பவராய் ஒலியுள்ள வில் 

லின் பொருட்டாகப் பொருமாறு மேற்கொண்டு எதிர்த்து மூன்றுபுவ 

னங்களையும் (தம்முடைய) பொன்னங்கழலால்தீண்டிய௰ அச்தத்திரு 

மாலும் அச்சுவனும்போலவும் ஆயினர்; (எ - று,)



காண்டம் : ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௫௮௭ 

விசுவகருமாவினால் நிருமிக்கப்பட்ட இரண்டு விற்களைக்கொண்டு 

தேவர்களின் காண்டுதலாற் வனும் விட்டுணுவும் பொருத வரலாறு, 

பாலகாண்டத்துப் பரசுராமப்படலத்துக் கூறப்பட்டுள்ளஅ.எ.இர் ௮வ 

னும் ௮ச்சிவனும்?என இயையும்.துவனம்-- த்வாகம்:வடசொல். ௮-உல 

கறிசுட்டு,௮ வீசன்-தொகுத்தல், பி-ம்:--1 துவனி, தொழ. *எவனவில் 

வலியென் நிமையோர்தொழ? என்று சலபி.ரதிகளில் இரண்டாமடி. 

இலெபிசதிகளில் இச்செய்யுள் “'சரமொராயிரம்?? (௨௫) என்ற செய்யு 

ஞக்குப்பிறகு உள்ளது. (௩௬௯௬௪) 

௨௮.--இராவணன் சங்கத்தோனி செய்தல். 

கண்ட 1சங்கர னான்முகன் கைத்தலம் 
விண்ட சங்கத் தொல்லண்டம் 3வெடி த்திட 
அண்ட சங்கத் தமரர்த மார்ப்பெலாம் 
உண்ட *சங்க மிராவண ஸனாதினான். 

(Q - or.) (போரைச்) கண்டுகொண்டிருந்த சங்கரன் கான்முகன் 

என்பவரின் கைத்தலங்கள் (தாம்மேற்கொண்ட தொழிலினின் று) 

நீங்கு அசங்கவும்[ஈடுங்கவும்], பழமையான அண்டம் வெடித்திடவும், 

) மேலுலகத்துத் தொகுதியாயுள்ள தேவர்களின் (வெற்றி)யாரவாரத்தை 

யெல்லாம் ஒழித்ததான சங்கத்தை இராவணன் ஊதினன்; (௭ - று.) 

இராவணன் தன்சங்கத்தை யூதியது, போரில் உற்சாகம்மூண் 

டெழுதற்காச. மூன்றாமடியில், ௮ண்டம்-மேலுலகம்,சங்கம்-தொகுதி 

என்க. திரிபுஎன்னுஞ்சொல்லணி. பி-ம்:--1சங்க.ரனான் முகர், 8௮சங் 

இத். 3வெடிபட, வெடிப்புற, 4சங்கை, (௩௬௯௫) 

௨௯.--திநமாலின் சங்கு தானும் ஒலித்தல். 

சொன்ன சங்கெ தோசை 1அளக்குற 
என்ன சங்கென் றிமையவ 3மேங்கட 
அன்ன சங்கைப்3 பொறுமை யினாலரி 
தன்ன *வெண்சங்கர் தானு 5முழங்கற்றால். 

(இ-ள்.) அச்தச்சங்கனோசையைப் பொருமையினால், சொல்லப் 

பெற்ற (அச்)சல்கனுடை.யஓசையும் நடுங்சவும்,'இதுஎன்னசங்கு”?என்று 

இமையவர் ஏக்கங்கொள்ளவும், இருமாலினுடைய வெண்ணித . 

முள்ள சங்கமாகிய ஸ்ரீபாஞ்சசன்னியமும் தானும் முழவ்இற்று; 

(எ- று.)---மூன்றாமடியில் சங்கு-ஆகுபெயரால், அதனோசையைச்சாட் 

டிற்று, பி-ம்:---1 துஎங்குற. ஏங்குற. 8பொருமையினாரியன்.* ஒண்சவ் 
t சந்தானும், வெண்சங்குதானே, வெண்சங்குதானும். 5wypsD oma. 

௩௦.--பத்சாயுதங்கள் வடிமைசேம்யுமாறுவந்தருகேநீற்க, 
ஸ்ரீராமன் ௮வற்றைக் காணுதிருத்தல். 

1ஐய னைம்படை. தானு £மடி. த்தொழில் 

செய்ய வந்தயல் நின்றன தேவரின்



௫.௮௮ கம்பராமாயணம் ் யுத்த 

மெய்ய னன்னவை கண்டிலன் வேதங்கள் 
பொய்யி றன்னைப் *புலன்றெரி யாமைபோல், 

(இ-ள்.) திருமாலின் ஐம்படைகளும் இருவடித்தொண்டுசெய்யச் 

கரு.இ(இசாமபிசானுச்கு) அருகே வச்துநின்றன;தேவர்களின் உண்மைக் 

கடவுளாகயஸ்ரீராமன், வேதங்கள் பொய்யில்லாததன்னை த் தம்மறி 

வால் அறியாமைபோல அவற்றைச் காணாதவஞய்நின்றான்;(௪ - று.) 

மெய்யன் - என்றும்அழியாது நிற்பவன். பஞ்சாயுதங்கள் அடிமை 

செய்யவக்துகிற்கவும், ரீராமன் மானுடபாவனையால் அவற்றைக் காணா 
தவன்போல்ரின்றன னென்ச. ஐம்படைகளாவன - சுதரிசன்மென்ற 
சச்சரமும், பாஞ்சசணியமென்ற சங்கமும், கெளமோதூயென்ற கதை 

யும், ஈந்தசமென்ற வாளும்,சார்ங்கமென்ற வில்லுமாம்.பி-ம்:..1ஐயனைப் 

படைத்தானும். 8அமர்த்தொழில் 8புறர்தெரியாமைபோல், புலன்றெறி 
யாமையால், பொலிந்தெரிதன்மையால், (௩௨௬௯௪) 

௩௧,--மாதலி இந்திரன்சங்கை யெடுத்து ஊதுதல, 

ஆசை யும்விசும் பும்மலை 1யாழியுர் 
தேச மும்மலை யுந்நெடுக் தேவருங் 
கூச வண்டங் ”குலுங்சுக் குலங்கொடார் 
வாச வன்சங்கை மாதலி ?வாய்வைத்தான், 

(இ-ள்.) இக்குக்களும் வானமும் அலைபொருசக் திய கடல்களும் 

சாடுகளும் மலையும் கெடியதேவரும்கூச்சங்கொள்ளவும்,அண்டம்குலுவ் 

கவும், சறப்பைச்சொண்ட வெற்றிமாலையையணிர்த இச்திரனுடைய 
சங்கை மாதலியானவன் (தன்)வாயில்வைத் த ஊதினான்; (௪ - று.) 

_பி-ம்:--1 ஆழியின். Gar wGs Gs Or. 3 nar Menor. (௩௨௬௬௮) 

௩௨.--இராமபிரான்மீது இராவணன் அம்புதாவுதல். 

துமில வாளி யரக்கன் ௮ுரப்பன 
1விமலன் மேனியின் ?வீழ்வதன் முன்னமே 
கமல வான்முக காடியர் கட்கடை 
அமலன் மேனியிற் றைத்த வனந்தமால், 

(இ - ள்.) அரச்சன் விரைவாகச் செலுத்துவனவான நெருங்கிய 

. அம்புகள் குற்றமற்ற ஸ்ரீராமபிரானுடைய இருமேனியில் வீழ்வதற்கு 

முன்னம், கமலம்போன்றமுகமுள்ள வானகாடியரின் கடைக்சண் 

ணோக்சம் குற்றமற்றவனான ஸ்ரீராமனதுமேனியில் தைத்தவை அசக்த 

மாகும்; (எ - று.) 

ஸ்ரீராமபிரானது மெல்லியதிருமேனியில் இராவணபாணம் வீழ், 

கையில், *இந்த AGES AGC wool ov கொடியராவணசரம் படுகின்ற 

சே!"என் றகுறிப்போடு வானகாடியர் இராமன் இதருமேனியைச்சகண்டன 

ரென்க, வியாவில்தொழில் 9ிகழ்க்ததை வற்புறுத்த *மேனியின்வீழ் 

வதன்முன்னம்? எனப்பட்ட: இத, அத்தியந்தாதியயோக்தி, பி-ம்: 

உம்விமலவாயவன், விமலவாயனன். 8வீழதன். 9சமலவானனகாடியர்



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௫.9௯ 

சட்கணை,சமலவானவர்காடியர்கட்கணை, சமலவானகசாடியர்கட்சடை, 

கமலமுகவானகாடியர்கட்கடை. 4அமல, (௩௬௯௯) 

௩௩.--இமாமராவணர்களின் தேர்க்ததிரைகள் ஒன்றையோன்று 

- கட$மையுறப் பார்த்தல். 

சென்ற தேரொ 1ரிரண்டொடுஞ் சேர்த்திய 
குன்றி வெங்கட் குதிரை “குதிப்பன 
ஒன்றை யொன்துற் நெரியுக கோக்கின 
தின்னு தீர்வன போலுஞ் சினத்தன. 

(இ-ள்.) (போர்ச்சளத்துச்) சென்ற (இராம. ராவணர்களின்)ஒப்பற்த 

இசண்டுதேர்களிலும் பூட்டியனவாூக் குன்றிமணிபோல (ச் வச்.) 

வெம்மைதோன்றுசன்ற கண்களையடையனவான குதிரைகள்;--தாவிச் 

செல்வனவும்,தின்றால்தீருமென்றுதோன்றுகின்ற னெ த்தையுடையனவு 

மாகி, ஒன்றையொன்றுகெருங்கி கெருப்புச்சிந்தப் பார்ப்பன வாயின; 

(எ-று.)--பி-ம்:--1இரண்டினும். குன்றின். குனிப்பன. (௩௨௪௦௦) 

௩௪,--தேர்க்கோடிகள் ஒன்றினோடோன்று மோதுதல். 

கொடியின் மேலுறை வீணையுங் கொற்றமா 
இடியி னேறு முறையி 1னிடி த்தன. 

படியும் விண்ணும் பரவையும் பன்முறை 
முடியு மென்பதொர் 3மூரி *முழக்கினால், 

(இ-ள்.) (இராவணனுடைய தேர்ச்) கொடியின்மேல்தங்கயுள்ள 
வீணையும் (இராமபி.ரானுடையதேர்க்) கொடியின்மேல் தங்கியுள்ள 

வெற்றிபொருக்திய பெரிய இடியேறும் பூமியும் ஆகாசமும் கடல்களும் 

அழிச்துவிடுமென்று கருதுதற்குஇடனான ஒப்பற்ற பெருமுழச்குடனே 
(ஓன்றோடொன்று)பலமுறை முறைமையாக இடித்தன;(௪-று.)--இரா 
வணன் கார்தர்வவித்தையில் தான் மிகவல்லவன்என்ப,ற்கு அறிகுறி 

யாசத் தன் கொடியில் வீணையின்உருவக்சைச் கொண்டுள்ளானெ 

னக் கூறினார்போலும். மாநுடத்தலையைக்கொண்ட துவசச்தை இரா 
வணன் சொண்டிருச்சானென்று முதனூலில் வருன்றஅ. இச்இிரனு 
டைய தேராதலால், கொடியில் இடியேறு இருர்தது. பி-ம்:--1இடத் 
தன, பேண்பற, 3மாரி. 4முழக்சென, முழக்னெ, (௩௪௦௧) 

௩௫.,--௫இரவர்வில்லோலிகளின் வநணனை, 

ஏழு வேலையு 'மார்ப்பெடுத் தென்னலாம் 
வீழி வெங்க ணிராவணன் வில்லொலி 
அழி காதன் சிலையொலி யண்டம் விண்டு 
ஊழி பேர்வழி மாமழை யொத்ததால், 

(இ-ள்.) வீழிக்கனிபோல (ச் சிவர்த) வெவ்வியசண்களையுடைய 
இசாவணனுடைய வில்லினொலி, ஏழுகடல்களும் ஆரவாரஞ்செய்ய 
லாயிற்றென்று சொல்லுதற்குஏற்பப் பொருச்தியத; சச்சரப்படை



௫௯0 கம்பராமாயணம் யுத்த 

கசொண்ட தலைவனான திருமாலினமிசமாகய இராமனுடையவில்லி 
ஜொலி (இல்) அண்டத்தை விள்ளச்செய்து உலகம்அழியுங்காலத்துத் 

தோன்றுகின்ற பெரியமேகதீதினொலியை யொத்தது; (எ-.ு)--.. 
1G -b:—lgtiu@s. 3”வுழி. 3மறை. (௩௨௪௦௨) 

௩.௯ --௮நுமனுதியோர் அவ்வோலிகளாலசேய்கையற்று விழந்திடுதல், 

ஆங்கு கின்ற வனுமனை 1யரதியாம் 
வீங்கு வெஞ்சின வீரர் 3விழுந்தனர் 

ஏங்கி நின்ற தலாலொன் றிழைத்திலர் 
வாங்கு சிர்தையர் 4செய்கை மறந்துள்ார். 

(இ-ள்.) அல்கேரின்ற அருமனைமுதலாசவுள்ள (மிச்ச கொடிய 

னெத்தைக்கொண்ட வீரர்கள்,--சக்தை (தம்மினின்று) நீங்கப்பெற்ற 

வரும் செய்கைமறக்தவருமாகி, ஏங்கரின் றதல்லாமல் எதனைச்செய்வதற் 

கும்மாட்டாதவ.ராகி விழுச்இட்டனர்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1அ இயாய், 

ஆழியாய். 3விழிக்சனர் . 3ன்றுமிழைத் இலார். 4செங்கை, (௩௭௪௦௩) 

௩௭.-..தேவரின்சேயல். 

அவ தென்னைகொ லாமென் 1நறிகிலார். 
ஏவர் வெல்வசென் ?றெண்ணல சேங்குவார் ‘ 
போவர் மீள்வர் பதைப்பர் பொருமலால் ந 
தேவ ருர்தங்கள் செய்கை மறந்தனர், 

(இ-ள்.) (அவ்வொலிகேட்ட) அச்சத் இனால்,தேவரும்,--எவர்வெல் 
வென்று எண்ணமாட்டாது ஏங்குபவராய், 4அசப்போவது என் 

னைகொலாம்? என்று அறியும் வல்லமையற்று, போவதும் மீள்வதம் 
பசைப்பஅஞ்செய்பவரா௪, சங்கள்செய்கையை மதர்தவராஞார்;(௭-று.) 

பி-ம்:-1அறைகுவார். எண்ணுவர், 3மறக்துளார், இச்செய்யுள் சில 

Yr Bu வில்லை. - (௩௭௦௪) 

௩௮.--இராமபிரானுடைய சாமாரியினும் தேவர்களின் பூமாரி 

ழுந்து தல. 
1சேண வசர்தர நோக்கலுர் திண்சரம் 
பூண மூக்தின ?சிந்தின பூமழை 
காண வந்த கட வுளர் கையெலாம் 

*அண வந்துணை 5யாருள ராவரோ. 

(இ-ள்.) (இராமபிரானுடைய) வலியசரங்கள் அரத்திலுள்ள வா 

னத்துச்குறிகோக்இப் பாயவும்,(போர்)சாணவர்த சடவளரின்கைகளா 

லெல்லாஞ் சிர்தப்பெற்ற பூமமை (அவ்வானச்தை) அலக்கறிச்குமாறு? 

முற்பட்டுத்தோன்றின; ஆணவத்துக்குத் துணையாகுபவர் யாவரோ 
grb? (a = my.) 

அரக்கன் ஆணவ முள்ளவனாதலால், அவனுச்குமாரான இராம 

பிரான் சரத்தை சகோக்சவே தேவர்கள் மலர்மழைூர் தனாரென்பதாம்:



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௫௯௧ 

இங்குஇராமபிரான் அணவமற்றவ னாதலால் அவனைச்சகேவர்கள் சொ 

ண்டாடினா ரென்பசைச் சமர்த்திக்க, எதிர்மறையாக *அணவச்துணை 

-யாருளரசாவரோ?? என்றார். முதல்மூன்றடிகளை எஈற்றடியித் கூதிய 
பொதுப்பொருள் சமர்த்தித் தகித்பது - வேற்றுப்போரள்வைப்பணி 

யின்பாற்படும். ஆணவம்-செருக்கு, பி-ம்:--1சேணிலத்தமர்கோக்க 

வுந்தன்சி.ரம், சேணவர்தமர்...சி.ரம், சேணவச் தரகோக்கலுச் இண்சரம், 

39 தினர். $சண்ணெலாம். *ஆணவன்றுணை, ஆணவச்தனை, ஆணவச் 

தனர், யோாருளர்யாவரோ, யாருளராவரே. (௩௨௪௦௫) 

௩.௯.--இநவர்விலலுநீ தோன்றியதன் வநணனை. 

நீண்ட மின்னொடு 3வானெட “கீலவிற் 
பூண்டி ஈண்டெதிர் 4கின்றவும் போன்றன 
௮ண்ட வில்லிதன் வில்லு மரக்கன்றன் 
இண்ட 5வல்லவ ரில்லாச் சிலையுமே. 

(இ - ள்.) (என்னை) ஆண்ட வில்லாளியாகய ஸ்ரீரா மனுடையவில் 

லும் அரச்சனுடைய தீண்டவல்லவரில்லாத சிலையும்,--நீண் டஒளி 

யோடு வானிலே மெடிய நீலவில் இரண்டு அணிந்து எ திர்ரநின் றவற்றை 

யும் போன்றன; (எ- று.) 

A . இசாமராவணரதுவிற்கள் இரட்டைவானவிற்களைப் போலுமென் 

றார், வானவில்லிரண்டு உள்ளனவென்பதை, :*வடுத்தவிர் விசும்பிற் 
செல்லும் வார்சிலையிரண்டும்!?, **வரணில்வச் திட்ட விற்களிரண்டு,?? 
:இரட்டைவரிசிலையாற்பஞ்சவண்ணமசரதோ ரணகாட்டி?? என்பவற்றா 
லறிக, பி-ம்:-1விண்ணொடு, 83வானிடு. 38ீண்டவிற். 4கின்றன. 
5வல்லரில்லாத, வல்லிரில்லாத. (௩௭௦௪) 

௪௦.--இராவணனுடைய ஆர்ப்பு வில்லின்றெழிப்பு௫வற்றின் 
வநணனை. 

ke னன்றெடுத் 1தார்க்கின்ற 3வார்ப்புமப் 
8பொருப்பு மெய்விற் றெழிப்பு 4முண் டென்பபோல் 
குரைக்கும் வலேல்யு மேகக் குழாங்களும் 
இசைத்தி 6டி.க்கின்ற வின்றுமொ ரீறிலா. 

(இ-ள்.)இசாவணன் அன்று குரலெடுத்து ஆரவாரஞ்செய்த ஆரவா 

சமும்,அர் தமலைபோன்ற உடலைப்படைத்தவில்லின்பேரொலியும் உண்டு 

என்பதைத் தெரிவிப்பவபோல, ஒலிக்கின்ற கடலும் மேசச்குழாவ் 

களும் இன்றும் ஓர்எல்லையில்லாமல் இரைத்து இடிச்சின்றன; (எ-து,) 

் இராவணன் செய்த௫ர்ப்பும் அவன்வில்காணியைத்தெறித்து எழுப் 

பியஓலியும் - முறையே, கடலினோசையையும் மேககர்ச்சனையையும் 

போலு மென்பது கருத்து, பி-ம்:-1ஆர்த்தன. 8ஆர்ப்புடன், ஆர்ப் 
பும்போர், ஆர்ப்பும்பேர். பொருப்புவில்லிற், உரப்புமோவிற், குரப்புமா 

வின். 4உண்டேகொலாம். 5குரக்குவேலையும்.8இடி கன் நத. (௩௪௦௪)



௫௭௬௨ கம்பராமாயணம் 5 யுத்த 

௪௧,-டஇதுழதலஐந்துகவிகள்-இசாவணனதுசினத்தின் நீலையைத் 

தேரிவிக்தம். 

மண்ணிற் செல்வன செல்லினு மாசற 

1எண்ணிற் சூன்மழை யல்ல விராவணன் 
கண்ணிற் 3சந்திய தீக்கடு வேகத்த 
விண்ணிற் செல்வன “விண்ணின்று வீற்வன. 

(இ-எள்.) ஆலோ௫ிக்குமிடச் அ, இராவணனுடைய கண்ணினின்் று 

் இந்திய (செத்)தஇச்கள், மிச்கவிரைவைப்படைத்தனவாய் வானத்திற் 

செல்வனவாயின: (அதனால்) கருக்கொண்டமழைகள் (அவ்)விண்ணி 

னின்று வீழ்வனவாய் மண்ணிற்செல்பவை, செல்லினும் மாசற (விண் 

ணில்) இல்லாசனவாயின;; (௭ - று,)--தொடர்புயர்வுநவிற்சியணி. 

பி-ம்:--1விண்ணிற். 3சூழ்மழை. கணவா எவ ஏிக்தின திச்கடு 

வெங்கணை, இர்தினதிக்கடுவேகத்தின், 4மீண்டன்றமீள்சல வெச்தன 

வீழ்வன, (௩௭௦௮) 

௪௨. மால்க லங்கலில் 1சந்தையன் மாதிரம் 
நால்க லங்க ஈகுந்தொறு 5கரவொடு 
கால்1க லங்குவர் 5சேவர் கணமழைச் 
சூல் $சலங்கு மிலங்கை அளக்குமால். , ந் 

(இ -ள்.) திருமாலாகிய ஸ்ரீராமனுக்குச் கலங்குதலில்லாத aX 

தையையுடையஇராவணன் நசான்குதிசைகளும் கலங்கும்படி AAs Ge 

தோறும், தேவர்கள் சாக்குடனே பாதங்களும் சலங்சப்பெறுவர்; 

தொகுதியான மழைகளின்கசூலும் கலங்கும்; இலங்கையும் சலிக்கும், 

னா-று.)---லீரசசைகூறியது. மழைச்சூல்-மேக த்இன்கருப்பம். பி-ம்:-- 

1இர்தைய, இந்தையின், 3லங்கும். 8சாளொரடும். 4கலங்குவ, 8தேவர் 

தங். கலங்கவிழங்கத்துலங்குமால், கலங்கும்விலங்கறுளவ்குமால், 

"இச்செய்யுள் ஒருபி.ர.தியில் “இச்சணத்து”'என்ற அடுத்தபாடலின்பின் 

உள்ளது. (௩௨௪௦௯) 

௪௩. இக்க ணத்து மெறிப்ப 1தடித்தென 
ய் நெக்கு மேகத் *அதிக்கும் 4நெருப்பெனப் 

பக்கம் வீசும் 5 படைச்சுடர் பஃறிசை ் 
0;)க்குப் போகப் பொடிப்பன போக்கில, 

(இ-ள்.) இவ்விடத்தும் [பூமியிலும் பின்னல் வீசுவனபோலவும், 

பிளவுபட்டுத்தோன்றுன்ற மேகத்திற் பிறச்கும் நெருப்புப்போலவும், 

போர்க்களத்துவீஈம் படைச்சலங்களின் ஓரிகள் பலஇசைகளிலும் 

புகுர்துசெல்ல, (௮ப்படைக்கலங்கள்) அாளாக்காச் தன்மைகளை த்தவித, 

தலில்லாதன; (எ- று,) 

பொடிப்பனஎன்பதற்கு - மயிர்ச்கூச்செரியு என்மையைக் கொண் 

டவையெனினுமாம். இச்சண் - இவ்விடம்: அத்து-சாரியை, பச்கம்- 

போர்செய்யும்பச்சமானடுடம். பி-ம்:---1தடிக்கன. செக்கர், 30 8) 

ர்க்கும். சநெருப்பல, 5படர்சுடர், Sues Quran, (௩௨௪௧0)



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் CE 

௪௪, கொற்ற விற்கொடு கொல்லுதல் கோளிலாச் 
2சிற்றை யாளனைத் தேவர்தர் தேரொடும் 
பற்றி வானிற் சுழற்றிப் படிபின்மேல் 
ற்று வேனென் $றுரைக்கு மிரைக்குமால். 

(இ-ள்.) (இப்போது என்) வெற்றியுடைய வில்லைச்கொண்டு 

கொல்லுதற்கு எண்ணங்கொள்ளாமல்,; சறுமையையுடையவனான இரா 
மனைத் தேவர்தந்ததேருடனேபற்றி வாணிற்ஈழற்றிப் பூமியின்மேல் 

மோதுவேனென்று உரைப்பான்: கதறுவான்; .(௪- று.)---அ.ற்பமா 

னுடனை வில்லாலெதிர்த்துப்பொரவேண்டிய அவூயெமுமில்லை: தேவ 
ரீர்த தேருடனே வானிலெடுத்து எறிவேனென்று இசைச் அகூறினான் 
இசாவணனென்க. பி-ம்:--குற்றவிற்கொடுசொல்லுதல், குற்றம்விற் 
கொடுகொல்லுதல், கொற்றம்பிற்சொடுகொள்ளுதல், கிற்றையானின. 
8ஏற்றுகமென்று, 4இசைக்கும், இரைக்கும், (௩௨௪௧௧) 

௪௫. தடித்து வைத்தன்ன வெங்கணை தாக்கற 
வடித்து 'வைத்தன்ன மானுடன் ழோள் வலி 

ஓடி.த்த.த் சேரை யுதிர்த்தொரு வில்லொடும் 
பிடித் தூக் கொள்வன் றையெனப் 3பேசுமால், 

(இ-ள்.) (மற்றும் இராவணன்),---மின்னலை வைச்தாற்போன்ற 
வெவ்விய கணை தாக்கும்படி மிகவும் காய்ச்செடித்துச்கூராக்ச, அப்ப 
டிப்பட்டமனிதனின் கோள்வலியை யொழித்து (அவனேறிய)தேரை 
(ப் பொடியாக) உதிரச்செய்து, (அவனுடைய) ஒருவில்லடனே சிறை 
பிடித்துச்சொள்வேனென்றுபேசுவான்; (௪-று.) 

தாக்கு - முதனிலைச்தொழிற்பெயர், சாச்கஎன்றசெயவெனெச் 
சம், அகரம் தொக்குவர்த சென்றலுமாம். வடித்துவைத்த-கூராச்இ 

வைத்து.பி-ம்:---4வைத்ததுமானுடத்கே,டித்த.8பேருமால்.(௩௨௭௧௨) 

் வேறு, 

௪௬.--இராவணன் அம்புஎம் தல், 
பதைக்கின்றதொர் மனமும்!மிடை படர்கின் நதொர் சினமும் 
விதைக்கன்றன பொறிபொங்கின விழியும்3முடை வெய்யோன் 
்குதைக்கன்றன கிமிர்வெஞ்சிலை 4குழையச்£கடுங் காலால் 
உதைக்கின்றன 6சுடர்வெங்கணை யுருமேறென வெய்தான். 

(இ-எள்.) பதைச்சின்றகான ஒருமனமும்,இடையிடையேதோன் 
அவதான ஒருசினமும்,(எங்கும்) வித்துவனபோல்தோன்றுன்றனவான 
திப்பொறிகள் ளெர்ச்செழப்பெற்ற கண்விழியுமுடைய கெ ரடியோனான 

'"இசாவண்ன்,--(அம்புகளை)வெளியுமிழ்வனவாய் நிமிர்க்த கொடியசிலை 
யை வளையுமாறுகொண்டு, விரைவுள்ள முூனையாற் செலுத்துவனவான 
ஒளியுள்ள கொடிய அம்புகளை உருமேறுபோல எய்தான்; (or - a.) 

வெய்யோன் கணையெய்சான் என்க, GOES Boor Moor - குதையி 
னின்றுவெளிவருவனவான அம்புகள்; பெயர், அம்புகளைநிமிர்க்இின் ந 
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௫௯௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வெஞ்சிலை என்று சிலையைச் இறப்பித்தவாறு, பிம்: 1 இடைப்பிடிச் 

கன்றதொர், படைபடிச்சன்றதொர், 2௭, “குதைச்குன்றென, குக் 

இன்றன, 4குலையச், 5கொடுங்காலை, கொடுங்கடுங்கால், 6என, 0. 

௪௭.--௫ராவணன்விடுத்த அம்புகளின் வநணனை. 

1/உருமொப்பன கனலொப்பன வூற்றந்தரு கூற்றின் 
மருமத்தினு 3நுழைகிற்பன மழையொப்பன வானோர் 

. நிருமித்தன 4படைபற்றற நிமிர்வுற்றன வமிழ்தப் 
பெருமத்தினை முறைசகற்றிய 5பெரும்பாம்பினும் பெரிய. 

(இ-ள்.) (அவ்வரக்கன்விடுத்த அம்புகள்),--உருமையொப்பன 

வும், கனலையொப்பனவும், வலிமைபொருக்திய யமனுடைய மருமத்தி 

லும் நுழையுச்சன்மையுள்ளனவும், மழையையொப்பனவும், வானவ 

சால்நிருமிச்கப்பட்டனவான படைக்கலங்கள் பற்றறும்படி. நிமிர்வன 
ஏம், அமுதமெழுமாறு கடைச்தபெரியமத்சாகிய மக்தரமலையை முறை 

மையாகச்சுற்றிய பெரிய வாசுகயென்னும்பாம்பினும் பெரியனவு 

மாகும்; (௪-று.)--பி-ம்:--1உருமொத்தனசனலொத்தன, 2. நுழைகன் 

றென. 8ஒப்பென. 4படையுற்றன. 5பாம்பெனப், (௩௨௭௧௪) 

௪௮,--இராவணனம்புகளை இராமபிரான் தடுத்தல். 

அண்டப்!பட கெடுமேருவைத் தொளை த துள்ளுறை தொற » 

காது, அண்டத்தையும் பொதுத்சேகுமென் நிமையோர்களு 

மயிர்ச்தார், கண்டத்தெறு கணைக்காற்றினைக் கருணைக்கடல் கன 

கச், சண்டச் சர மமழைகொண்டவை, யிடையேயறச் சடுர்தான். 
2 (இ-எ்.) (நெடியமேருவைக் துண்டப்படும்படி தொளைத்து (௮ல் 

குத்தானே) உள்ளுறைசந்துதங்கிவிடாது ௮ண்டத்கையுக் தொளைக்துச் 

செல்லும்'என்று தேவர்களும் (அவ்விராவணபாணத்தைப்பற்றிச்) சச் 

தேஇூத்தார்கள்; இருபாசமுத்திரமானஸ்ரீராமன் அண்டுதுண்டாக 

அழிக்கவல்ல கணைகளாகிய கரற்றை, பொன்மயமான கொடிய சர 

மழைகொண்டுஅவை இடையேயற்றுப்போம்படி தடுத்தான்;(௪-று.)--- 

பி - ம்:-1பட, 3துணித்துள்ளிறச்சொங்க, அுணித்துள்ளிடைச் 

தொங்கா, துணித் துள்ளுறைதொர்கா, 8சரஞ்சிலை. (௩௨௭௧௫). 

- கக, இராவணன் மீண்டும் சாமாரிபொழிதல், 

உடையான்முயன் 10ொருகாரிய $முறுதீவினை 3யுடற்ற 
இடை/யூறுறச் 5சகைந்தாங்செனச் சரஞ்ூசந்தின விறலும் 
தொடையூறிய சணைமாரிகள் தொகை "தீர்ச்தவை துரர்தான் 
₹கடையூறுறு "கணமாமழை கால்விழ்ர்தெனச் 10கடியான். A 

(Q- or.) வலிமையுடையவன் முயன்றஒருகாரியம் மிச்சசிவினை 

வருத்துதலால் இடையூறுபொருக்தச் சகைர்காற்போலச் சரமும் வலி 
மைூந்தின: (அப்போது) கொடியவனான இராவணன்,-கடைக்காலத் 

தில் ஊறுவிளைக்கின்ற இரண்டபெரியமேகங்கள் காலிறங்கிப் பெய்



காண்டம் ௩௬.--இராவணன் வதைப்படலம் @a@ 

தாற்போல்,தொடுத்தல்தொழில்முற்றுப்பெற்றனவான அம்புமழைகள். 

கணக்ிறெந்தவைகளைச் செலுத் இனான்; (௭ - று.)---பி-ம்,-1உயர், உய் 
உறு.3முதுதீவினை. 9இயற்ற, 4ஊறறச், ஊறெனச். தைத்தால் 

சென. 95 இினன்விடலும், சக் இனவிடலும், 7இர்ர்தன, தர்த்தன. 

8கடையூறறு. 9சனமாமழை, சணமாரிகள். 10கடிவான், (௩௨௪௧௬) 

௫௦.--இராவணனம்புகளின்சேேயல். 

விண்போர்த்தன திசைபோர்த் ன மலைபோர்த்தன 1விசையோர் 
கண்போர்த்தன கடல்போர்த்தன படிபோர்த்தன கலையோர் 
எண்போர்த்தன 2வெறிபோர்த்தள விருள்போர்த்தன3வென்னே 
திண்போர்த்தொழி லென்றானையி னுரிபோர்த்தவன்றிகைத்தான். 

.. இ-ள்.) ((இராவணனெய்த அம்புகள்) விண்ணைப் Curis gor: 
இக்குக்களைப் போர்த்தன; மலைகளைப்போர்த்தன; விசையாகஅறியுச் . 

தன்மையுள்ள கண்களைப் போர்த்சன; கடலைப் போர்த்தன; பூமியைப் 
போர்த்தன; கலைவல்லோரின் எண்ணைப் போர்த்தன; வெறி மிச்சன; 
இருள்கொண்டுமூடின;(இக் தஇராவணனுடைய) வ்லியபோர்த்தொழில் 

என்ன வியப்பாயுள்ளது!?என்று ஆனையின்தோலைப்போர்த் தவனான 

சிவபிரானும் இகைப்புக்கொண்டான்; (௭ - று)-பி-ம்:-1இமை 
யோர். 8எறரிபோர்த் தனவிருள், இருள்போர்த்தனவெரி. 8விண்ணோர் 
தஇிண்போர்த்தொழிலின்று. (௩௨௪௧௪) 

௫௧.--இராவணபாணத்தால் வானாசேனை சிதற, ஸ்ரீமாமன் 
இராவணனம்புகளை விலந்ததல. 

1அல்லாகெடு பெருந்தேவரு மறைவாணரு மஞ்ச 
?எல்லார்களுங் க.ரங்கொண்”டி௬ விழிபொத்தின *ரிருந்தார் 

செல்லாயிரம் விழுங்காலுகும் விலங்்கொத்தது சேனை 
வில்லாளனு ம.த.கண்டவை விலக்குர்தொழில் வேட்டான். 

.... (இ-ள்.) அச்தச்செவபெருமானல்லாத நெடிய பெருமைபொருச் 
Hu தேவரும் வேதவித்துக்களான பிராமணரும் ஆ௫ூய எல்லாரும், 

அஞ்சி(த் தம்)கையைச்கொண்டு இருகண்களையும் மூடினவரா யிருக் 

தார்கள்;(அச்சாலையில், குரங்குச்) சேனை, ஆயிரம்இடிகள்விமும்போது 

பொடிப்பொடியாய்ச்சிர் துவதா௫யமலையை யொசத்தத;அதனைக் சண்டு, 
வில்லாளியாயெஸ்ரீராமனும்,அவ்வம்புகளை விலக்குந்தொழிலை .விரும்பி 

னான்; (எ-று )--பி-ம்:--1அல்லானொடு, 8எல்லாருந்தம், தம். 

. *இரிச்தார். த்தன. (Gere a) 

4. ௫௨...-ஸ்ரீராமபாணம் தழைக்க இராவணபாணங் கெடுதல், 

செர்தீவினை 'மறைவாணனுக் கொருவன்?சு விலைகாள் 

முக்தீர்ததொ ர௬ுணவின்பய னெனலாயின முதல்வன் 
3வந்தீர்தன வடிவெங்கணை யனையான்வகுத் 4தமைந்த 

வெரந்தீவினைப் பபனொத்தன வரக்கன் சொரி வி௫கம்,



௫௯௧௯ .. தம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) முதற்கடவுள்ா£இயெஸ்ரீராமன் வந்த விடுத்த கூரியகொடிய 

அம்புகள்,---செச்கிறத்தீயில்(ஒமஞ்செய்)தொழிலையுடைய வேசம்வல்ல 
அர்தணனுக்கு முன்னே பஞ்சகாலத்தில் ஒருவன் ஈந்தசான ஒரு 
உணவினால் விளையும் பயனென்றுசொல்லுமாறு ஆயின்; [பெரும் 
பயனை விளை ச்தனஎன்றபடி ]: ௮ரச்சகனா£யஇராவணன் சொரிந்த அம்பு 
கீள், அ௮வ்விராவணனாத் செய்யப்பட்டுப்பொருச் திய கொடியூவினைப் 
பயனை யொத்தன [ஈற்பயனைவிளைச்காவாயின]; (௪ - து.)--பி - bie 
1மறையாளனுக்கு. 9ிறுமலைகாண். 8வச்தீர்க்கன, 4அமைத்த, 8விடு, ட 

௫௩. --ஐந்துகவிகள்-இராமராவணர்கள் ஓத்துப்போநதமையைத் 
தேரிவிக்தம். 

நூறாயிரம் வடிவெங்கணை நெொடியொன்றினின் விடுவான் 
1ஆறாவிறன் மமவோனவை தனிகாயக ஊனைறுப்பான் 
கூறாயின கனல்£சர் தின குடிக்கப்புனல் Smee 
சே4ருயின பொடி*யாயின திட4.ரரயின கடலும், 

(இ-ள்.) தணியாத வலிமையையுடைய கொடியோனாகூய இராவ 
ணன்,---ஒருகொடிப்போதில் ல-ஷக்கணக்சான கூரிய கொடிய அம்பு 
களை விடுவானாயினான்:  ஒப்பற்றதலைவனாசய ஸ்ரீராமன், அவைகளை \ 
அறுப்பவனானான்: துண்டிக்கப்பட்டனவான அம்புகள்,--கெருப்பைச் 
சிம் தினயையாய் (ச் சமுத்திரத்தை) நெருங்க (அதன்)நீரைச் குடிச் 
கவே, ௮ச்சடலினிடங்கள் (முதலிற்) சேறாஇப் பின்பு (ப் பொடியா௫) 
பிறகு மேடாயின; (எ- து.)--பி-ம்:-1தருத் இரமறவோன். தரப் 
பான், அரப்ப. 3சிந்துவ, 4அவன. 5கடலே, சடறான். (௩௪௨௦) 
௫௪, வில்லாற்சரச் 1 து.ரக்கன்றவற் குடனேமிடல் வெம்டோர் 

வல்லா“னெழு பழுத்தோமர மணித்தண்டிருப் புலக்கை 
தொல்லார்3மிடல் வளை சக்கரஞ் சூலம்மிவை தொடக்கத்து 
எல்லாகெடுங் *கரத்தாலெடுத் தெறிந்தான்செரு வறிந்தான். 
(இ-9்.) வலியகொடியபோரில் வல்லவனும் போர்முறைமையை 

யறிர்தவனுமாய இராவணன்,--வில்லினாலே ௪.ரத்தை வெளிவிடுபவ 
னாகிய இசாமனுச்கு எதிராக உடனே எழு,மழு,தோமசம்,அழகய தண் 
டாயுதம், இருப்புலச்கை, மிசப்பழமைபொருக்திய வலிமையுடைய 
வளை, சக்கரம், சூலம் இவை முதலாகிய எல்லாப்படைச்சலங்களையும் 
(தன) நீண்டகரத்தால் எடுத்தெறியலாயினன்; (ar - ௮.)--வளை 
யென்று ஒர்படைச்சலமுண்டென்பத, இக்இரன் மூடி மேல்வளை 
யெறிர்தபடலம் மு தலியவற்றாற் பெறப்படும். பி - ம்:--3 த. ரச்சன்றவறி ” 
'நிடையே. 3மழுவெழுத், மழுவெழுர், 8அயில்சுடர், அயில்வாள்” 
தடக்கையெடுத்து, 

௫௫, வேலாயிர மழுவாயிர மெழுவாயிரம் வி௫கக் 
கோலாயிரம் பிறவாயிர மொருகோல்படக் குறைவ 

(௩௨௪௨௪) 

ie



காண்டம் ௩௬ு.---இராவணன் வதைப்படலம் ௫௯௭ 

காலாயின கனலாயின 1வுரு.பாயின கதிய 
Gander $பமழையன்னவன் ரொடைபல்வகை தொடுக்க, 

(இ-ள்.) கருக்கொண்ட மழையையொத்தவனாகய ஸ்ரீராமன், 
காற்றின்தன்மையமைக்தனவும் கனலின்தன்மையமைக்தனவும் இடி 

யின்தன்மையமைச்தனவுமான பலவகையான போக்குச்சகளைச்கொ 

ண்ட அம்புகளைத் தொடுத்து விடுகையில்,-ஃ(அவ்வம்புகளில்) ஒருஅம்பு 

பட வேலாயிரங்களும், (ஓ.ரம்புபட)மழுவாயிரங்களும்,(ஓரம்புபட) எழு 

வாயிரங்களும், (ஒரம்புபட) விக மன்று சொல்லப்படுஇன்ற ஆயிரம் 
அம்புகளும் (ஓரம்புபடப்)பிற (ஆயுசங்கள்) ஆயிரங்களும் துண்டப்படு 
வனவாயின; (௪- து.) 

கோல் - அம்பு. கோல்என்பது தண்டாயுதமென்ற பொருளையு 

மூடையதனால் அப்பொருளை விலக்க, 4விசிகக்கோல்? என்றார். ஸ்ரீராம 

பாணங்களுள் ஒவ்வோரம்பினால் ௮.ரச்கனெய்த வேலாயிரம்முதலி 

யவை குறைந்தன வென்க, பி-ம்:--1உருமாயினக தியின், எனலாயின 
கணியச். மழையன்றொடைபலவாயினதொடுக்க, (௩௨௪௨௨) 

௫௬. ஓஒத்துச்செரு விளைக்கன்றதொ ரளவின்றலை யுடனே, 
பத்துச்சிலை யெடுத்தான்௧ணை தொடுத்தான்பல முகலாத், 
தொத்துப்£படு நெடுந்தாரைகள் சொரிக்தாலெனத் 3அரந்தான், 
$குத்துக்கொடு நெடுங்கோல்படு களிருமெனக் கொதித்தான். 

(இ-ள்.) (இவ்வாறு இருவரும்)ஒத்துப் போர்புரிகன்ற சமயத் 
தில், (இராமபாணம் தன்மீதுபொத்துவதனால்) கொடிய நெடிய குத் 

அக்கோல் படப்பெற்ற களிறுஎன்னும்படி கொதித்தவனான இராவ 
ணன், உடனே பத்துச்சிலைகளையெடுச்துச் கணைகளைச் தொடுத்தவ 

ஞய், பலமுகில்களுமாக [எழுமேகங்களுஞ்சேர்ச்து] தொகுதிப்பட 

கெடியதாரைகளைச் சொறிர்தாற்போல வெளிச்சக் இனன்; (௭ - து.) 

். இருபதுகைகளையுடையவ ஸனாதலால், பத்துச்கைகளாத் பத்து 
வில்லை: யெடுத்துப் பத்துச்கைகளால் அம்புதொடுத் அ விடுத்தனன் 

இசாவணனென்க. பி.ம்:---1மு௫ல்போற், பட, படும், துறச்தான். 
ககுத்துப்படு, (௩௨௪௨௩) 

௫௭, ஈசன்வி௫ சரமாரியு மெரி!சித்துறு தறுசண் 
நீசன்விடு 2சரமாரியு மிடையெங்கணு நெருங்கத் 
தேசம்5முத லைம்பூதமுஞ் *செருக்கண்டன செருக்இக் 

கூசம்மயிர் பொடிப் பற்றன 1/வனலாயின கொடிய, 
(இ-ள்.) தலைவனாஏய ஸ்ரீராமன்விடுகன்ற சரமாறியும் எரியைச் 

சிர்அன்ற அஞ்சாமையையுடைய நீசனான இராவணன் விடுஏன்ற சர 
மாறியும்,---இடையே எல்லாவிடங்களிலும் கெருங்குதலால், --(அப் 
பெரும், போரைச்சகண்டனவான நிலம்முதலிய ஐம்பூகங்களும்,-- 
கொடிய அனற்படப்பெற்றனவாய், உற்சாகங்சொண்டு மயிர்ச்கூச்சுப் 

பொடித்தலை அடியோடுநீங்ெ; (௪ - று,)



௫௯௮ ் கம்பராமாயணம் யுத்த 

உற்சாகத்தோடு ராமராவணயுத்தத்தைக் கண்டுகொண்டிருந்த 

ஐம்பூதங்களும், கணைகெருக்கத்தால் மகெருப்புச்சோன்றி எரிக்கத் 

தொடங்கவே அவ்வுற்சாகங் குன்றலாயின என்றபடி. ஐம்பூதம்-௮வற் 

நிற்குஉரிய தேவதைகளைக் காட்டுமென்னலாம். தேபாம் - வடசொல்: 

இனி, தேஜஸ்என்பதன் விசாரமெனச்கொண்டு, ௮க்௫னியென்பாருமு 

எர்.பி-ம்:_19ர் துவ, கணைமாரியும். முதலிய. *செருக்கண்டனர்கசெ 
ருக்கச், செறிவுற்றனசெருவிற், 5.௫௪, 0உற்றன, உற்றென, உற்றனர். 

7மனம்வானவர்குலையா, மனம்வானவர்குலைச்தார்,அனலாயினகுலைய () 

Gum, 

௫௮.--௮ாக்கன் தேர் வானத்தி லேழதல. 

மக்கரக் இரியென மருந்து மாருதி 

தந்தவப் பொருப்பெனப் *புஈங்க டாமெனக் 

கந்தருப் பந்ஈகர் விசும்பிற் கண்டன 

அர்தரத் *தெழுந்ததவ் வரக்கன் றோரோ, 

(இ-ள்.) (அப்போது). அர்தஇராவணனுடைய தேரானது,-- 

வானத்திற்காணப்பட்ட அப்படிப்பட்ட மர்தரக்கிரிபோலவும், மாருதி 

(இறர்தவரைப்பிழைப்பிக்கும்)மருந்துக்காசக்கொணர்ந்த OG BEF CH 

£விமலைபோலவும், இிரிபுரம்போலவும்,சர் தருவரசரம்போலவும், வான 

த்.தில் எழுந்து தோன்றிற்று; (எ - று.) 
முப்புரமென்றாராயினும்,தேரொன்றுஆதலால், இறிபு.ரங்களில் ஒவ் 

வொன்றும் இத்தேர்ச்கு உவமை யென்க, கருடபகவான் பாற்கடலைச் 
கடையுமாறு மர்தரமலையை வானவழியாகக்கொணர்ந்து அப்பாற் 

கடலில் வீனெனென்ப, முதலடியில் அறியத்தக்கது, கந்தருப்பர் 

நகர் -கந்தர்வசகரம்: மாடமாளிகைகள் கூடகோபுரங்கள் முதலிய 
அமைச்துள்ள ஈகரம்போல அகாயத்தில் தோன்றி மறையுச் தன்மைய 
தென்பர். கந்தருப்பக்சகர்என்பதன்பின், (என?! என்று ஒருசொல் வரு 

வித்துச்கொள்ளப்பட்டத. இனி, ?சண்டன என்பதை ஒருசொல்லாச 

வேகொண்டு, மக்தரம்முதலிய பல உவமையாகவந்ததனாற் பன்மை 

சடறியசென்றலும் ஒன்று, 2*சண்டென? என்ற பாடத்தைச்சொண்டு, 
கந்தரும்பர்ஈகர் விசும்பிற் சண்டாற்போலவும் என்று உரைத்தலும் 
ஒன்று, சண்ட அ௮ன்னஎன்பவை - சண்டனஎனத்தொகச்கது: பி-ம்:-- 

1புரங்சண்டாமென, பு.ரங்கடானென, படங்கண்டாமென. 8எழுர்தன. 

௫௯.--இராமன் காண்கையில்தானே, இராவணன்விடுத்த சாத்தால் 

வானஈசேனை யோமிதல். 

எழுந்துயர் தேர்மிசை யிலங்கைக் காவலன் 

1பொழிக்தன சரமழை யுருவிப் போதலால் 

ஓழிந்தது மொழிகில தென்ன வொல்லெனக் 

கழிந்தது கவிக்குல மிராமன் காணவே,



= 

காண்டம் ௩௬--இராவணன்வதைப்படலம் ௫௯௯ 

(இ-ள்.) (வானத்து) எழுச்து ஒங்கெய தேரின்மேலிருக்து இலவ் 

சாதிபதியாகய இராவணன் பொழிச்தனவான சரமழை (வானரசேனை 

சளினுடலை) யுருவிப்போதலால், இராமன்காண்கை யில் தானேஒழிக்த 

அம் ஒழியாததுமாயிற்றென்னும்படி விரைவாக வானரக்கூட்டம் 

உயிர்நீங்குவதாயிற்று; (எ- று,)_-பி-ம்:--1பொழிந்தனன். போ 
கலால். (௩௨௭௨௬) 

௬௦.--இராமன் மாதலியைநோக்கி;தேரசை வானத்திலே;3ிடுக?எனல், 

முழவிடு தோளொடு முடியும் 3$பஃறலை 
விழ*விடு வேனினி விசும்பு ?சேமமா 
மழவிடை யனையாம் படைஞர் மாண்டனர் 
எழவிடு தேரையென் றி.ராமன் க.றிஞன். 

(இ-எ்.) (அதுகண்ட) இசாமன், 4((இராவணனம்புகளால்) இளங் 

சாளையைப்போன்ற ஈம்படைஞர் மாண்டனர்: (ஆகவே, கான்) இனி 

(அர்த இராவணனுடைய) முழவையொத்த தோளஞுடனே ஏரீடமணி 
ந்த ப்லதலைகளையும் விழவி$வேன்: விசும்பிற் சேமமாக எழும்படி 

தேரை விூக?என்று (மாதலியினிடம்) கூறினான்; (௪ - து.)----முடிப் 

பஃதலையும் என மாறுக, பி-ம்:--1அடு, 3முடியப். 8வன்றலை. 4விடுகு 
வன். 5சேமமோ. (௩௨௪௨௭௪) 

௬௧,--மாதலி உடன்பட, இராமபிரா னேறிய தேரும் 

வானத்துச் சேல்லுதல். 

௮ச்.துசெய் குவெனென 1வறிந்த மாதலி 
உந்தினன் றேரெனு மூழிக் காற்றிலே 
இர்துமண் டிலத்தின்மே லிரவி மண்டிலம் 
வந்தென 3வக்ததம் மானத் தேரரோ. 

(இ-எ்.) அவ்வாறே செய்வேனென்று (இசாமபிரான்கருத்தை) 

அறிக்துகூறிய மாதலியானவன், சேரென்ற யுகாக்சசாலத்துச்சாற்றி 
னைச் செலுத்தினான்; அச்சப்பெருமைபெற்றதேரான, இச்துமண்ட 
லத்தின்மீது சூரியமண்டலம்வக்தாற்போல வந்தது; (எ- று.) 

அரோ - ஈற்றசை. 

் இச்சுமண்டலத்தின்மேலிரவிமண்டலம் வருதல் - இல்போநளு 

வமை, சச்திரமண்டலத்துச்குமேலே அத்தேர் சென்றதால், இவ்வாறு 

வருணித்தார். இனி, இராவணனுடையதேரினும் ஒளிவிஞ்யெ ஸ்ரீரா 
மன்தேர் ௮அவ்விராவணன்தேருச்குமேலே சென்ற தனால் இவ்வாறுவரு 
ணித்ததென்றலும் ஒன்று. அக்துஎன்பது சன்னடபாஷையிலிருக்து 

, தீமிழில்வந்து வழங்கிய இசைச்சொலென்பார், மி b:—l yg Si 5, 

tat 5 9). (௨௪௨௮) 
௬௨.--முன்றுகவிகள் - இருவர்தேநல் சாரிகைதீரிதலைத்தெரிவிக்தம், 

Qala ser மழைக்குல 1மிமு௫த் திக்கெலாம் 
உரிர்தன வுடுக்குல முதிர்ந்து சிந்தின



௬௦௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

நெரிர்தன நெடுவசைக் குடுமி 8நேர்முறை 
திரிந்தன சாரிகை தேருக் தேருமே, 

(இ-ள்.) (இராவணன்) தேரும் (இராமன்) தேரும் (தயேஇரண் 

டும்),--கேரானமுறைமையிற் சாரிகை திரிந்தன; (அச்தவிசையினால்) 

மேகத்தொகுதிகள் தஇிக்குக்களிலெல்லாம் பரக்து நிலைகெட்டோடின; 
ஈட்சத் திரச்கூட்டங்கள் உறிச்சனவாய்ப் பொடிப்பொடியாகச்சிக்தலா 

யின; கெடியமலைகளின் சிகரங்கள் செறிந்தன; (எ- று.) கேர்முறை - 

வஞ்சனையில்லாத நிலை. இழுகுதல்-பரத்தல், பி - ம்:1இழுகு. 3முறிச் 
தன. 38நேர்வரை, (௩௨௪௨௯) 

௬௩. வலம்வரு மிடம்வரு மறுகி 1வானொடு 
நிலம்வரு ?மிடம்வல 5கிமிரும் வேலையும் 
அலம்வருங் குலவரை யனைத்து மண்டமும் 

சலம்வருங் 4ஞயமகன் திகிரித் 5சன்மைபோல், 

(இ-ள்.) (அத்தேர்களிரண்டும்),-வலம்வரும்:இடம்வரும்: சலங்க, 
வானினுடனே நிலத்து வரும்:இடமாகவும் வலமாகவும் ஓங்கும்: (அத 

னால்), கடலும் குலவரையாவும் அண்டங்களும், சுற்றுச்தன்மையைச் 

கொண்ட குயவனுடைய எசச்கரத்தின்தன்மைபோலச் சுழலமிடும்; 

(எ-று.)--பி -ம்:--1வான்வரும், *இடம்வரும், நீருண், நெடிய, நீரும், ர 

க&குயவன, தன்மையே, (௩௨௪௩௦) 

௬௪. எழும்புக 1மிராமன்றே ரரக்கன் றேரிதென்று 
உழுர் அருள் பொழுதினெவ் வுலகுஞ் சேர்வன 
தழும்பிய தேவருக் தெரிவுதக்திலர் 
₹பிழம்பின திரிவன வென்னும் பெற்றியார். 

(இ-ள்.) உழுக்துருள்பொழுதுச்குள் எவ்வுலகமுஞ்சேர்வனவா 
கய அத்தேர்களைக்குறித்து, 'மிச்கெழுகன்றபுகழையுடைய இராம 

னுடைய தேராகும் (இத), இத அரச்கனுடையதேசாகும்”என்று பிரி 

த்தணர்தலைப் பழகயதேவரும் அறியமுடியாதவ.ராயினர்: (பின்னை 
அவர்கள் என்ன உணர்ச்தாரென்னில்,--இருசேர்சளும் தனித்தனி) 

பிழம்பையுடையனவென்றும், இரிகின்றனஎன்று உணருச்தன்மையை 

யுடையராஞார்கள்; (௪ - று.) 

இசாம.ராவணர்களின் தேர்ப்பிழம்பும் அவை தஇரிஏன்றனவுமே 

தேவர்களாலும் உணரச்கூடியனவாயின சன் நி, (இன்ன ஸ்ரீராமன் 

தேர் இன்னது இராவணன் தேர்'என்று அத்தேவர்களாலும் அறிய 

முடியவில்லையென்பதாம். பிம்: இறைவன். 3பொழுதினின், 
போதினும். 8தாலங்கலர். 4*பிழம்பனறிரிவன, பிழம்புளதிரிவன, பிழம் ச 
Lar Bal oor. (௩௨௪௩௧) . 

௬௫. -தேர்களின்சாரிகைவிசையால் நிகழ்ந்தவை. 

உக்கிலா 'வுடுக்களு ?மூருள்க டாக்கலின் 
செக்கிலா மலைகளு நெருப்புச் சிந்தலின்



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௦௧ 

வக்கிலாத் திசைகளு முதிரம் வாய்வழிக் 
கக்கிலா வுயிர்களு மில்லைக் காண்பன, 

(இ-ள்.) சச்கரங்கள் தாக்குதலால் இச்திவிழாத ஈட்சத்திரங்௪ 
ளும், (தாச்கும்போது) கெருப்புச்சச் துதலாற் கெகுதலில்லாத மலைக 
'ஞம், பிளவுபடாத திசைகளும், உதிரத்தை வாயின்வழியாகச் சச்சாத 

உயிர்களும் சாணக்கூடியனவாய் (எவையும்) இல்லை; (எ- று,)--வச்கு 

தல்-எரிதலென்பாருமுளர். பி - ம்:---1உயிர்களும், உஉருக்கடாச்சலின், 
உருள்கடாக்களில், (௩௨௪௩௨) 

. ௬௬.--௫இதுழதல் நான்தகவிகள் - ௮த்தேர்களின்விசையைத் 
தேரிவிப்பன. 

இந்திர னுலகத்தா ரென்ப ரென்றவம் 
சந்திர னுலகக்தா ரென்பர் தாமரை 
௮ர்தண னுலகத்தா ரென்ப ரல்லரால் 
மர்த.ர மலையினா 1ரென்பர் வானவர், 

(இ-ள்.) (போர்காணுமாறுகூடியிருக் த) தேவர்கள்,--(இராம 

சாவணர்கள் தம்தேர்களுடனே) இக்திரனுலகத்திலுள்ளாரென்பர்:; 
அங்கனம்கூறினவரே, சச்திரனுலசத்தா சென்பர்: (அன்றியும்), சாம 
ரையில்வீற்றிருச்சின்ற அ௮ர்சணனாகய பிரமனுடைய உலகச்தாரென் 
பர்; (அங்கனம்கூநினவரே, ;ஒங்குஉள்ளார்) அல்லர்: மச்.௪.ரமலையி 
லஓள்ளாரென்பர்; (௪-று.) --இச்செய்யுள் சலபிரஇயி லில்லை. பிம்: 
1என்ப, 3தானவர். (௩௨௪௩௩) 

௬௭. பாற்கட 1னடுவினா ரென்பர் பல்வகை 

மோற்கட லினுக்குமவ் 3வரம்பி னாசென்பர் 
மேற்கட லாசென்பர் கிழக்கு ளாரென்பர் 
*அர்க்சடை 53யுருமென்ப [றிந்த வானவர், 

(இ-ள்.) பேரறிவுபடைத்த தேவர்கள், — (இசாமரரவணர்க 

ளைப்பற்றி), பாற்கடலின்ஈடுவிலேயுள்ளா ரென்பர்: பலவகை [எழு 
வகை]யான பெரிய கடலுக்கும் அப்பாற்பட்ட எல்லையிலுள்ளா ரென் 

பர்: மேற்கடலிடத்துள்ளா சென்பர்: கிழச்சேயுள்ளா சென்பர்; (அவர் 
களுடைய)தேர்ச்சக்க.ரத்தினணிலைவடிவானஉறுப்பிலே(உள்ளத) என்பர், 

மணித.ரறிவினும் தேவர்களின் அறிவு மிக்கசாதலால், அவரை 
'அறிர்தவானவர்? என்றார். அர்ச்சடையுருமென்ப சென்றது - 
அவர்கள் மேகசமண்டலத்தின ரென்று உறியவாறு: ஆர்ச்சடை-ரெ 

ன்றுசொல்லப்படுகின்ற இலைவடிவான சச்கரத்தினுறுப்பிலென்ச. 
பி.-ம்:--1ஈடுவணோர், சடுவணார், ஈடுவணோ. மோத்கடலேழுக்குமல், 

வரம்பிலார். 4ஆர்ப்பிடை. 5இதுவென்பர். 6அறியும், (௩௨௪௨௫) 

௬௮, மீண்டன வோவென்பர் விசும்பு விண்டுகக் 
கண்டன வோவென்பர் 98ம வோவென்பர் 

* 76



௬௦௨ கம்பராமாயணம் 8 யுத்த 

பூண்டன பு ரவியோ புதிய காற்றென்பர் 
மாண்டன வுலகமென் 8றணக்கும் வாயினார். 

(இ-ள்.) (இன்) உலகங்கள் இறுதியடைச்ததாமென்று agi fs 

கூறும்வாயையுடையவரான சேவர்முதலியோர்,--(தேர்கள்) இரும்பி 
யனவோ என்பர்; விசும்பு விண்டுசிந்தும்படி சண்டனவோ என்பர்; 

பூமியிலுள்ளனவோ௭ன்பர்: (தேரிற்) பூட்டப்பட்டுள்ளவை கு.திரைக 

ளோ? [அல்ல]: புதியதன்மையுள்ள காந்றுக்களேயென்பர்; (௪-று.) 

புரவியோ? என்றதகாரம்,வினாவகையால் எதிர்மறையுணர்ச் இற்று, 

மூன்றாமடி - குதிரைகளிடத்து அத்தன்மையைமறுத்துச் காற்றாகச் 

கூறப்பட்டமையால், அவநுதியணி யாகும், பி-ம்:-1விசும்பை, மு 

நவோ. பப்பு உரைக்கும், (௧.௪௩௫) 

ஏழுடை க கடலினுர் தீவொ ரேழினும் 
es டை மலையினு 1முலகொ ரேழினுஞ் 

ப் சூழுடை யண்டத்தின் ?சுவர்க ளெல்லையா 
ஊழிய காற்றெனத் திரிந்த ‘Cardo, 

(இ-ள்.) ஏழுகடலிலும் ஒயேழுதீவுகளிலும் ஏழுமலையிலும் உலகு 

ஒரெழிலும் சூழ்தலைச்சொண்ட இவ்வண்டத்தின் சுவர்ப்புறல்கள் 
எல்லையாக, ஊழிக்சாலத்துத்தோன்றிய காற்துப்போல(அத்தேர்கள்), 
ஓழிவில்லாதனவாய்ச் இரிர்தன; (௪ - று.) 

புவியோபுதியகாற்றென்பர்? என்றதற்குஏற்ப, இங்கு*காற்று?என் 

றது-சேர்களிற்பூட்டிய குதிரைகளை யென்றல் ஏற்கும். ஊழிய - குறிப் 

புப்பெயரெச்சம். பி-ம்:--1உலகமேழினும், 8சுவரினெல்லையே, 8ஊ 
ழியித், ஊழியச், 4ஓய்வில. (௩.௪௩.௬) 

௭௦.--இராவணன் படைக்கலம்போமிதல. 

உடைக்கட லேழினு 1முலக மேழினும் 
இடைப்படு தீவினு மலையொ ரேழினும் 
அடைக்கலப் பொருளென 3வரக்கன் வீசிய 
படைக்கல மழைபடு *தளியின் பான்மைய. 

(இ-ள்.) (பூமிச்கு) உடையாகவுள்ள கடல்களேழிலும் உலகம் 

எழிலும் பூமியினிடையேயுள்ள (எழு) இவுகளிலும் மலையோரேழிலும் 
(வைத்திருந்த) அடைக்கலப்பொருளைப்போல அரக்கன் எடுத்துவீசிய 
படைக்கலங்கள்,  (மழைபெய்கையில்) வீழ்சென்ற மழைத்துளியின் 

தன்மையையுடையனவாயின; (௪- று.) 

அடைக்கலப்பொருள்-ஆபத்துக்காலத்துஉதவும்படி வைத்துள்ள 
பொருள். இதுவரையில் வழங்காது சேமித்துவைத்திருர்த படைக்க 

லங்சளை மமழைபோலப்பொழிச்சனன், இராவண னென்றபடி, அருமை 

யானபடைக்கலங்களை வீசியது, அடைச்சலப்பொருளையெடுத்து வீசி 

ஞற்போலு மென்றார், பி-ம்:---14உலகொமேழினும். 2அரம்கர். Bea 

யின்பன்மைய, துளியின்பன்மையால், (௩௨௪௩௭)



காண்டம் ௩எ.இரர்வணன் வதைப்படலம் ௬௦௩ 

எக,_-இராவணன்விடுத்த படைக்கலங்களை இராமபிரான் 

௮றுத்தோழித்தல். 
ஓறுத் தூல கனைத்தையு 1முழலு மோட்டிடை 

2இறுத்தில விராவண னெறிக்த வெய்தன 

அதுத்ததுந் தடுத்தது மன்றி யாரியன் 
8செறுத்தொரு தொழிலிடைச் செய்த தில்லையால். 

(இ-எ்.) இராவணனெறிர்தனவான படைச்சலங்களும் எய்தன 

வான அம்புகளும், தங்காதனவாய், உலகுஎல்லரவற்றையும் அழி்து ' 

ஓட்டத்தோடு சஞ்சரிக்கும்: இசாமபிசான் (அச்.தஎ.றிக் தனவற்றையும் 

எய்தனவற்றையும்) அறுத்ததுச் தடுத்தது மன்றி, இடையே கோபித்து 

ஒருதொழிலையும் செய்ததில்லை; (௭ - ௮.) 
இராவணன் விடுத்தவற்றைத் தடுப்பசற்ே2 இராமபிரானுக்குப் 

போது சரியாயிருந்த தென்றபடி. ட்டு - முதனிலைதிரிந்ததொழித் : 

பெயர், பி-ம்:--14உழன்றும். 3இறுத்திலன். 3செறித்திடையொரு 

தொழில், செறுத்தொடையத்தொழில். (௨௭௩௮) 

௭௨. _பலவிடத்துந் திரிந்த தேர் இலங்கையையணுததல். 

விலங்கலும் வேலையு மேலுக் சீழரும் 

அலங்கொளி திரிதரு முலக னை த்தையுங் 

கலங்குறத் திரிந்ததோ சூழிக் காலக்காற்று 

8இலங்கையை யெய்தின விமைப்பின் $வர்ததே. 

(இ-ள்.)மலைகளிலும், சடல்களவிலும், மேலுலகங்களிலும், 2முலகங் 

கனிலும்,விளங்குகின்ற ஓளிவடிவானசக்திராித் இயர் இரிஏன்ற உலசம் 

எல்லாவற்றிலும் சலங்குதலுண்டாம்படி இரிச்த. தாகிய ஒரூழிச்சாலச் 

சாற்று இலல்கையை யடையும்பொருட்டு இமைப்பளவிற்குள் வத்த 

டைந்தது; (௪ -று.) 

ஊழிக்காலக்காற்று, தேசைக்குறிக்குமென்பர்: ஆயினும்,கு திரை 

யைக்குறிச்கு மென்றலே பொருர்து மென்பது முன்னர்க்கூறப்பட் 

டது. மேற்செய்யுளிலும் (தேர்ப்பரி? என வருதல் காண்க. தேரை 

சாதியொருமையாக, “வத்தது”என்றார். அலங்கொளி - அன்மொழித் 

தொகை. பீ - ம்:--தெரிதலும். 2ஊழிக்காற்றென. இலங்கை 

யித்போக்தன, இலகங்கையையெய்இிய. $வந்தரோ, (௩௪௩௬) 

௭௩.--தேர்ப்பரிகளின் திறம். 

உய்த். தல சனைத்தினு *முழன்ற சாரிகை 

4 மாய்த்து கடலிடை மணலின் 3மும்மைசால் 

வித்தகர் கடவிய விசயத் *தேர்ப்பரி 

5எய்த்தில வியர்த்தில விரண்டு போலவும். 

(Q@- 2%.) திறமையுள்ளதேர்ப்பாகர் அாண்டிச்செலுத்திய (இராம 

சாவணரென்ற) இருபாலாருடையனவுமானவெற்றிபொருச்தய தேர்ப் 

பரிசள், செலுத்தப்பட்டு, கடலினிடத்துகெருங்கியுள்ள மணலினும்



& 08 கம்பராமாயணம் யுத்த 

மூம்மடங்கு௮.இசமாக உலகமெல்லாவற்றிலும் சாரிகை இரிச்தன: (ஆயி 
னும்), இளைப்படைச் தில: &உடல்வேர்த் தனவுமல்ல:(௪ - று.)--கடலிடை 

மொய்த்தாகய மணலென்க. பி -ம்:---1முயன்ற, 3மொய்த்துயர், மொ 

ய்த்துள. மும்மையால், மும்மைய,. 4இண்பரி.5எய்த் ததினுழைத் தில, 

எய்த்திலவுயிர்த் தில. 6பாலுமே. . (௩.௪௪௦) 

௭௪.---இராமனேறிய இரதத்துடுடிக்கோடியை 
இராவணன் அறுத்துச்சிந்துதல, 

இந்திரன் Cofie Gn guts s :வெந்தொழில் 
உந்தரும் பெருவலி யுருமி னேற்றினைச் 
சர்திர *னனையதோர் சத்தி னாற்றரைச் 
சிந்தின னிசாவண னெரியுஞ் 5செங்கணான். 

(இ-ள்.) (அப்போது) கெருப்புக்தோன்றுகன்ற செக்நிறச்கண் 

களையுடையவனான இசராவணன்,---இச் இரனனுப்பியதேரின்மே லுயர்ம் 

துள்ளதும் கொடுக்தொழிலால் தள்ளுதற்கு௮அரியதுமான மிக்க வலியுள் 

எஇடியேற்றின்கொாடியை, சச்இரனையொத்ததோர் சரத்தினால் தரையி 
லே இச்ினான்; (௪-ு.)---சம் இரனனையதோர் ச.ரம்-அர்த்த௪ச்திரபாண 

மென்க,.பி-ம்:--1மீ து.8ஏக்தெழில்.3உய்க் தரும்.4அன்னஅ.5சிர்தையான். 

௭௫.---இடிக்கொடி கடலிலவிழதல். . 

1சாய்ர் தவல் ?லுருமுபோ “யரவத் தாழ்கடற் 
பாய்ந்த4வல் லருமென முழங்கிப் பாய்தலும் 
கரய்ர்தபே 5ரிரும்பின்வன் கட்டி காலுறத் 
தோய்ர்தநீ சாமெனச் சுருங்கிற் முழியே. ் 

(இ-ள்.) (தரையில்)வீழ்ச்த வலிய இடிச்சொடிபோய் ஒலியை 

யுடைய ஆழ்ந்த கடலிலே வலியஇடிபாய்ச்சதுபோல முழவ்க்சொ 
ண்டு பாய்தலும், காய்க்த பெரிய வலிய இரும்பின்கட்டியைப் பொருக் 

தத் தோய்ந்த நீர்போல கடலும் வற்றியது; (எ௪-று.)---சாலுற,கால்-தமி 

முபசருக்கம், பி-ம்:-1சாய்க்தபல், காய்க்தவல். 8உருமும், 8உவரித் 

தாழ், உவரிச்கார்ச், *4வெங்கனலெனமுரும்கிப், வெங்கனலெனமு 

டப், வெங்கனலெனமுழக்கப், 5இரும்பினைக்கட்டிக், இரும்பினன் 

கட்டிக், (௩௨௪௪௨) 

௭௬ .---இராமன் தேர்க்ததிரைகளின்மீதும் மாதலியின்மீதும் 

கணைத்தொததிகளை இராவணன் விடுத்தல். 

1எழுத்தெனச் சதைவிலா விராமன் றேர்ப்பரிக் 

குழுக்களை க் கூர்ங்கணைக் குப்பை *யாக்கிகேர் ௯ 

*வமுத்தரு மாதலி வயிர மார்பிடை 
அ௮ழுத்தினன் கொடுஞ்சர மாறொ டாறரோ, 

(இ-ள்.) (அப்போது இராவணன்),---சப்தப்பிரமம்போல அழி 

வில்லாதனவான இராமனுடைய தேதரிற்பூட்டிய குதிரைத்தொகுதி 

seeks a hw அம்புத்தொகுஇிகளைப் பிரயோடத்து, கேசேயுள்ள



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௦௫ 

அதிப்பதற்கு௮ரிய [பெரும்புகழ்படைத்த] மாசலியின் வயிரம்போன்ற 

[உறுதியான ] மார்பின்ஈடுவிற் கொடிய பன்னிரண்டு அம்புகளை அழுச் 

துமாறு செலுத்தினான்; (எ-.று.)---பி-ம்:.-.1எழுச்செனச். 3குழுத் 

தனை, 3ஆக்இனான். *வழுச்தலில். 5வெஞ்சரம். (௩௨௪௪௨) 

௭௭.--மாதலியின்மார்பில் இராவணன் அம்புசேலுத்தியது கண்டு, 
ஸ்ரீமாமன் மிகவும் வருந்துதல். 

நீனிற நிருதர்கோ னெய்த 18தியின் 
சால்புடை மாதலி மார்பிற் றைத்தன 
கோலினு மிலக்குவன் கோல 3மபார்பின்வழ் 
வேலிலும் 4வெம்மையே *விளைந்த £வரர்க்க. 

(இ-ள்.) கருகிறமுள்ள அரச்கர்தலைவனான இராவணன் எய் 
தவையாய்,ரீ தியோடுமேன்மைக்குணமுடைய மாதலியின் மார்பில் தைக் 

தனவான அம்புகளினாலும், ஸ்ரீராமனுக்கு, --- இலக்குமணனுடைய 
் அழகியமாற்பிற் பாய்க்சதான வேலைச்காட்டிலும் வெம்மையே வீளை 

தன; (௭-று.) 
இலட்சுமணனுடையமார்பில் வேல்தைத்தபோது எவ்வளவுவருத் 

தம் உண்டாயிற்றோ அதனினும்மிருதியாக வருத்தம் மாதலிமார்பித் 

றைத்த அம்புகளினால், ஸ்ரீசாமபிரானுச் குண்டாயிற் றென்றபஃ : இத 

னால், ஸ்ரீராமன் தன்னையடைந்தார் திறத்தக் கருணையைக் காட்டுபவ 
னென்பதை விளக்கிய வாறு, பி-ம்:--1நீதியிற், கோலினை. 5மார்பின, 
4$வெம்மையை. 8விளைத்த, 6வீரற்கும், இச்செய்யுள் அ௮ச்சிட்டபிரதி 

களிலும் சிலஏட்டுப்பிரதிகளிலும் வான ரத்தலைவனும்!'? (௮௨) என் 

பதன்பின்இருப்பினும், பலஏட்டுப்பிர திஈளில் இங்கு இருப்பதாலும், 

பொருட்பொருத்தமிருச்தலாலும் இங்குப் பஇப்பிக்கப்பட்ட த, 0 

௭௮.--இராமன் இராவணனம்புகளினுல் மறைபடூதல். 

மண்டி ல வரிசுலை வான “வில்லொடு 

் துண்டவெண் பிறையெனத் *தோன்றத் தூவிய 

உண்டை வெங் கடுங்கணை யொருங்கு மூடலாற் 

கண்டில ரிராமனை யிமைப்பில் "கண்ணினார், 

(Q - a.) மண்டிலமாகவளைத்த கட்டமைந்த (இராவணனுடைய) 

வில்லானது இக்திரசனுஈபோலவும் துண்டுபட்ட வெள்ளியபிறைச்சச் 
. திரனைப்போலவும் தோன்றிக்சொண்டிருக்க, (௮க்த வில்லினின்றும்) 

காவிய உண்டையான மிசச்கொடியஅம்புகள் ஒருசேர மூடுதலால், 

. இமைப்பில்லாதகண்ணையுடையவர்களான தேவர்களும் இ.ராமபிரா 

னைக் சாணமாட்டாதவராயினர்; (எ - று.)--பி-ம்:_.1மரன. 3வில் 

லொு, வில்லொடும். 5துண்டவன். 4*தோன்றழாவிய, 5௨ ண்ட. 6வெல் 

கணையவை, 7கண்ணினான். (௩௪௪௫)



௬௦௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௭௯.--இதுழதல் ஐந்துகவிகள் - தேவர்ழதலியோர் ௮ப்போதடைந்த 

நிலை'யைத் தேரிவிக்தம். 

தோற்றன னேயினி யென்னுர் தோற்றத்தால் - 
1 ஆற்றல்சா லம.ரரு மச்ச மெய்தினார் 
வேற்றவ சார்த்தனர் மேலுங் *8ழுமாய்க் 

காற்றியக் கற்றது கலங்கற் $றண்டமே. 

(இ-ள்.) (அறிவில்) வலிமையமைச்் த தேவர்களும்,-(அப்போ.து) 

இனி (இராமபிரான்) தோற்றேவிட்டா னென்கின்ற எண்ணத் தினால் 

அச்சமடைச்தனர்:பகைவர்களாகய அரக்கர்(மகிழ்ச் து) ஆரவார ஞ்செய் 

தார்கள்: காற்றானது மேலும் £மும் இயங்குதலொழிக்தது;இவ்வண்ட 

மே நிலைகலங்கிற்று; (௪-று.)--பி-ம்:--4ஆற்றலார், ஆற்றலர், 3அச்சத் 

தாழ்க்தன்ர். வேற்றலரார் தனர், ஏர்த்தனதாலற, 4£ழரும். *காற்றது 

சனலது, 6உம்பரே. (௩௨௭௪௭௬) 

௮0. அ௮ங்கியுக் தன்னொளி யடங்கிற் 'முர்கலி 
2 பொங்கலை 5திமிர்த்தன விசும்பிற் *போக்கில 
வெள்கதிர் 5தண்கதிர் விலங்கி மீண்டன 
6மங்குலி னெடும்£புயல் மழை?வ றந்ததால். 

(இ-ள்.) அக்கினியும் சன்்னொளி குறையப்பெற்றது; கடல்களும் 

(அலைகளினாற்) களர்கலொழிர்து அசைவற்றுக்டெர்தன; சூரியசக்தி 

ரர்கள் வானத்தில் இயங்குதலொழிர்து விலகி அப்பாற்சென்றன; 

மேகத்திற் பெருமேகம் மழை வறண்டிட்டது; (௪-று.)--ஆர்கலி-வினை 

த்தொகையன்மொழி, பி-ம்:--1ஆ.தலின், 2பொங்கன,பொங்கலபொங்கி 

யது. 8அமர்க்தன, 4போூல, 5இரவியும், 6மங்குவ. *புனல், 8தழர்த 

தால், (௩௨௪௪௭௪) 

௮௧, திசைகிலை கடகரி செருக்குச் சிந்தின 

1அசைவில வேலைக ளோர்க்க வஞ்சின 
விசையொடு 4மேகத்தை £கெருக்கி 6யேறின 
குசையு௮ு மேருவுங் குலுக்க முற்றதே. 

(இ-ள்.) திக்குக்களில் நகிலையாகவுள்ள மதயானை களெட்டும், 

(தமது) செருக்கு ஒழிந்தன; கடல்கள், அசைதலில்லாதனவாய் ஓலி 

செய்வதற்கும் அஞ்னெ; (இராவணனெய்தஅம்புகள்)) விசையுடனே 

மேகத்தை நெருக்கி யேறின; காணியையுடையமேருவும் சலித்தலை 

அடைர்தது; (௭ - று.) 
இழ்ச்செய்யுளில் கடல் இளெர்தலில்லாது சம்பித்திருர்தமையைச் . 

கூறினார்: இங்கு ஆர்ச்ச அஞ்னெமையைச் கூறினு ரெனவேறுபாடு 
காண்க. குசை-குமம்: கடிவாளச்கயிறு: இலக்கணையால், நாணியைச் 

காட்டிற்று, ெவெபிரானுச்கு மேருவில்லா யமைர்கபோது நாணியைப் 

பெற்றிருந்தமை சாண்க. இனி, குசை - குஜம்என்பதன்விகார மெனக் 

கொண்டு, மரங்களையுடைய மேரு என்னவும் இடமுண்டு, குசை



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்ப।டலம் ௬௦௭ 

(குறம்--] நீர் எனக்கொண்டு, குசையுறு மேகம்எனஇயைப்பினுமசம் : 

(விசைகொடுவிசாகத்தை நெருக்கி3யேநினன் - குசனென...... உற்றதே? 

என்று பின்னிரண்டடிகவிற்_ பாடவா By, SET = HOSTS 
"விசாகதிதை--, நெருக்கி-அச்ரமித் த, எ.றினனென்க: விசாஈ மெ: 
us- -இட்சுவாகுவமிசத் தவரின் ஈட்சத்திர மாதலால், அசை ௮௧௮. 
கன் ஆக் ரமித்தால் இட்சுவாகுவமிசத்தார்க்குத் தல்குகேருமெண் 
இவ்விடத்து ஸ்ரீவால்மீபைகவானும் “ஆக் ரம்யாங்காரகஸ் தஸ்தே% 
விராகா மபி சாம்பரே!?என்றது காண்க. பி-ம்:--1அசைவிலா.3ஆர்ப். 
8விசைகொடு. 4விசாலத்தை, கத்தை. 5கெருங்க, 6மேற்கொண்ட.1,” 

் ௮௨, வானரத் தலைவனு மிளைய மைந்தனும் 

3ஏனையத் தலைவனைக் காண்க லேமெனக் 
கானகக் 4கரியெனக் கலங்க னார்கடல் 
மீனெனக் கலங்கினார் 5வீரர் வேவுளார், 

(இ-.ள்.) வானரத்தலைவனான சுக்கிரீவனும்இளையபெருமாளும்,-- 

மற்றையோரும், ((போர்ச்களத்.இல்) (சாம்) தலைவனான அவ்விராமபி ' 

சானைக் காணவல்லமை அற்றவராயினோம்”என் றுசொல்லி (த் தம் இன 
திதிற்குத்தலமையான யானையரசைக் சாணப்,ஃபெருத)காட்டு யானைகள் 
போலச் கலங்கனார்சள்; மற்றுமுள்ள வீரர்கள், (இருவணைகட்டிய 

காலத்துச்) கடலிலுள்ள மீன்போலக் கலவ்இஞார்கள்;(௪ - து.)-- 
பி-ம்:--1 தலைவரும். யோழமுனை த் தலைவனைக், கசோண்கிலாரெனகச். 4இரி 

யெனக், 5வீரர்மேலுள்ளார், ௮ம்புவீய்க்தகாள், ஆர்ப்புவீழ்ச்தகாள். () 

௮௩.---அப்போது இராமபிரான் இராவணன்மீது பலஅம்புகளையெய் து 

நோவச்சேய்யத் தேவர்கள் தேறுதல். 

1எய்தன சரமெலா மிமைப்பின் ?முந் துறக் 
கொய்தன னகற்றிவெங் கோலின் கேரவையால் 
3கொய்தென வரக்கனை கெருங்க 4நொந்தன 
செய்தன னிசாகவ னமசர் தேறினார். 

   

    
   

   

(இ-ள்.) (இராவணன்) எய்தனவானஅம்புகளையெல்லாம் இமைப் 
பொழுதிற்கும்முற்பட வெவ்விய சரத்தொகுதியாற் கொய்துபோக்௪, 

இராகவன், -- விரைவாக (அம்புகள்) கெருங்குமாறு (SOSH) 
அவ்வரக்கன் மனம்கோவுதற்குஆனசெயலைச் செய்தான்; (அதனால்), 
தேவர்கள் தேறுதலடைக்தனர்; (௪-று.)--கொச்தன-கேோவன: இயல் 

பினால்வக்த சாலவழுவமைகி, பி-ம்:--1எய்ததற், 3முன்னுறக். 3மெய் 

தனன்விசும்பினைநிரப்பி, செய்தனன்விசும்பினைநிரம்பி, 4ேர்க்தன, 
கேர்ந்தெனச். (௩௪௫௦) 

வேறு 
௮ ௪.---இராவணன்விற்களையேல்லாம் ஸ்ரீராமன் இடையே தறைத்தல். 

1தூணுடை கிரைபுசை க ரமவை தொமக் 
கோணுடை 3மலைநிசர் சிலையிடை *குறையச் 
5சேணுடை கிகர்கணை தின னுணர்வொடு 
ஊணுடை யுயிர்தொ௮ "முறைவுறு மொருவன்,



௬௦.௮ .... கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ - ar.) saa NCard (சன்னை) ஊணாகவுடையரான ஞானிகளி தீ 

னிடத்தெல்லாம் (மனவுவப்போடு) உறைபவனான Dauner: AF wren 

'ஸ்ரீராமன்,--தாண்களினுடைய வரிசையையொக்தனவான(பத்துக்) சை 

'சளிலுக்கொண்டுள்ள அந்த வளைதலையுடைய மலைகளைகிகர்த்த விற்கள்: 

இடையிலே அண்டுபடும்படி, வெகுஅரம் (செல்லுதலைக்) கொண்டன 

வாய்(த் தம்மைத் தாமே) நிகர்த்த அம்புகளைச் சதறினன்; (௪-று) 

எம்பெருமான் எல்லாப்பொருள்களிலும் எள்ளினுள் எண்ணெய் 

போல நீங்காது உறைஇன்றா னானாலும், ஞானிகளின் ஆன்மாவினுள் 

மிச்சமனவுவப்போடு எழுக்தருளியிருச்சன்றா னென்ப, gn DOs tor 

கை.உபகிடதங்களில் பரம்பொருளை £*அச்கம்?? என்றுகூறியிருப்பதும், 

நம்மாழ்வார் *உண்ணுஞ்சோறு...... சண்ணன்?? என்று அருளிச்செய் 

இருப்பதும் இங்குச் காண்க. இச்செய்யுளிற் குற்றெழுச்அப்பயின்று 

வர்தது-தறுஞ்சீர்வண்ணம் எனப்படும்: மேலும் இது காண்க, பி-ம்:-- 

1 தாணிடை. ?சோணிடை. 3மலை.நுகர், குலையச். 5சேணிடை. 62மிர் 

சணை, நிமிரனச். *உணர்வுடை, முறையுறும்.' (௨௭௫௧) 

௮௫.--இராமபிரானுடையதேரிற் கருடன் கொடியாய்நீற்றல். 

படையுக விமையவர் பருவரல் கெடவந்து 

இடையுறு 1இசைதிசை யிறுகுற 3விறைவன் 

அடையுறு கொடிமிசை யணுகின னளவில் 

கடையுக 3முடிவெழு கடல்புளை கலுழன், 

(இ-ள்.) யுகார்தசாலத்துப் பொங்கியெழுகன்ற அளவில்லாத 

சடல்போற்பெருக்தோற்றமுள்ள கருடன்,---(இ.சாவணனுடைய) விற்ப 

டை குறைபடுகையில், இமையவரின்துன்பல்ெட (இவ்வுலஇல்) வச், 

இடம் பொருச்திய பல திசைகளும் (நிலைகெட ரமல்) உறுதியாகத்தங்குத 

ல்பொருர்த தலைவனாகிய ஸ்ரீராமனுடைய (தேரிற்) பொருக்தியுள்ள 

கொடிமீது அணுடச்சேர்க்தான்; (௪-று.) -இடித். துவசம் வீழ்ச் திட்ட 

தனால், ஆங்குக்சருடன் வர். தங்னென். பி-ம்:--19றை இசையிழுகுற, 
இறைதிசையிருளுற. 3இனைய. 8முடியெழு. இச்செய்யுள் இலபி.ரதியில் 
இசையுறு?? (௮௪)என்பதன்பின் உள்ள. (௩௪௫௨) 

௮௬.--இதுவும் அடூத்த கவியும் - 
இராமபிரான் கணைதாவி ௮ரக்கனுடைய கவசத்தை யூடூநவச்சேய்து 

வீணைக்கொோடியைத் தரைப்படூத்தியமையைத் தேரிவிக்தம், 

்தயில்விரி வறவரு கவசமு முருவிப் 
பேயில்விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலோடு 

அயில்விரி சுடுகணை கடவின 8னறிவின் 
& தயில்வுழி யுணர்தரு சுடரொளி யொருவன்,. 

மூன்றுசவிகள்-ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) இயிலும்போதே (தன்) முற்றணர்வினால்(யாவற்றையும்) 

அறியவல்ல பரஞ்சோதியாகய ஒப்பற்றமுதற்கடவுள் [ ஸ்ரீராமன் ],-- 

மூட்டுவாய் விரிதலில்லாமலுள்ள கவசத்தையும் இடையேதொளைத்துச் 

கொண்டு, (உடலிற்) பொருக்தியுள்ள :3ிக௪ இரத்தத்தைப் பருகும்படி



காண்டம் ௩௬--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௦௯ 

ஓளியடனே கூர்மைவிரிக்த சுடுகின்ற அம்புகளைச் செலுத்தினான; 

(எ-௮ற.)-பி-ம்:-.சமில்லிரிவதவதி, சயில்விரிவுறவரு, சயில்பிரிவ 

'தவறச்,சயில்விரிசடைபுணர். பயில்வரு, 3அறியும், அறிவுத்று. 4உயிரு 

OP xz 120, அயில்விரிவிழியுணர், துயில்பிரிவளியுணர், (௩௭௫௧) 

௮௭. திசையுறு தூல செறிமழை சிதறும் 
விசையுறு முழ விரிதரு சரனொடு 
இசையு௮ கருலியி 1னினிதுறை கொடியைத் 
தசையஅ கணைகொடு ?தரையுற விடலும். 

(இ-ளஎ்.) இசையித்பொருச்திய துூலையுடையதும் கெருக்கெ 

மழையைச் சிதறவல்ல விசைபொருக்திய அரும்புபோன்ற உறுப்பை 
புடையதும், பரத்தசரத்தடனே இசையும்பொருச்திய சருவியாய 
வணை இணிதாசப்பொருர்தப்பெற்றதுமான (இசாவணனது தேர்க்) 
கொடியை, (ஸ்ரீராமன்) சசைபடிக்துள்ள அம்புகளைக்கொண்டு 
தரையித்பொருக்துமாறு தள்ளுதலும்,--(௪ - து.)--:விடலும்? என்ற 
எச்சம், அடுத்த செய்யுளிலுள்ள ₹சண்ணலும்”என்ற சொல்லோடு இயை 

பும். பி-ம்:--1இலகுறு, இனி.தயர். 8சதையுதவுர.றி. (௩௪௫௪) 
டவ ௮௮.--*இராமன்கொடியில் கநடன்தங்கிவிட்டதனுல் இனி 

நமக்தக் கவலையில்லை என்று தேவர்கள் கூறுதல், 

பண்ணவ ஸலுயர்'கொடி. யெனவொரு 3பேசவைக் 
கண்ணக னுலகினை வலம்வரு கலுழன் 
நண்ணலு மிமையவர் ஈமதுறு கருமம் 
3எண்ணல மூனிலினி னிவதின னெனவே, 

(இ-எ்.) ஒப்பற்ற கடலாத்சூழப்பட்ட இடமகன்ற உலகை வலக 
வருச் தன்மையுள்ள கருடன் ஸ்ரீராமனுடைய சறப்பமைக்த கொடியாகு 
மென்று (அப்பிரானுடைய தேர்ச்கொடியின்மேற்) பொருக்துதலும், 
தேவர்கள் *ஈமகச்கு ஆகவேண்டிய செயலைப்பற்றி இனி எண்ணமாட் 
டோம்: (எனெனில், கருடன்) சனமுடையவனாஇ(இப்பிரானுடைய 
தேர்ச்சொடியில்தங்கியிருக்க) ஆசைகொண்டுள்ளான்? என்றுசொல்லு 
தீலும்,--(எ - று.)--*எயினன்'என அடுத்த கவியில் மூடியும். இச்செய் 
புள் :படையுக?? (௮௫) என்றதன்பின் இருப்பின் ஈல மெனத் தோன்று 
என்றது. பி-ம்:-கொடியினை, பேறவை. 3எண்ணலமுனிவினன் றவ 
தினனெனவே, எண்ணலாமுனிவன் நிவநினனென்னெவே, எண்ணின 
atria amie, (௩௭௫௫) 

7 ௮௯.--ஸ்ரீராமன்மீது இராவணன் தாமதாத்திரம் Gs x, 
ஆயதொ ரமைதியி 1னறிவினி னறிவான் 
நாயக னொருவனை ?ஈலிகில துணர்வான் 
ஏயின னிருளுறு 3காமத மெனுமத் 
* தீவினை தருபடை தெறுதொழின் மறவோன், 
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(இ-ள்) அப்படிப்பட்டதான ஓர்சமயத்தில், அழிக்குர்தொழிலை 

மேற்கொண்டு மறச்குணமுடையோனான இராவணன், சர்னத் தினால் 

(உணர்தற்கு) ரியவனான ஒப்பற்ற (லோக)சாயகளாுகிய ஸ்ரீராமனை 

(த்தான்விடுத்தஅம்புகள்) சலவியாமற்போனதை யுணர்க்தவனாய், இருளை 

யுண்டாச்குகின்ற தாமசமென்கின்ற அச்தத்தீவினையைத்தருகின்ற 
படையை ஏவினன்; (௭- று.) 

எப்படிப்பட்டவர்க்கும் மனத்தி லிருளைக் தருதலால் தீவினை ௧௬ 
படை? எனப்பட்டது, இனி, ஈலிகிலதுணர்வான்என்பதற்கு - தான் 

இப்போது எய்யப்போகின்ற தாமதாத்திரம் அவ்விராமனை ஈலியமாட் 
, டமாதென்பதை யறிச்தவனாகிய இராவணன் அப்படையை யேவினான் 

எனக் கூறிஞரு முளர், பி-ம்:-.1அறிவினுளறிவன், அறிவினனமையும். 
நேலிகலதுணரான், ஈலிலதுணரா, கல்சகனெனுணரான், 8சரமழை, 

&தீயெனவருபடை, (௩௭௫௪) . 

௯௦.--அந்தத்தாமதாத்திரத்தின் தன்மையும் சேயலும் 
ழன்றுபாடலக்ளாந் கூறப்படும், 

SPs முடையன கிலமுக முதிரந் 
தோய்முக மூடையன சுரர்முக முடைய 
பேய்முக மூடையன பிலமுக நுழையும் 
1வாய்முகம் வரியா வனையன வருவ, 

ரஷ
ி 

(இ-ள்.) (அந்தத்தாமதாத்திரத்தால்தோன்றிய அம்புகளிற்) சில 

வற்றின்முகம், கெருப்பைச்கக்குகின்ற முகமுடையனவாம்;(சிலமுகம்), 

இசத்தம்படிச்த மூகங்களையுடையன; (சிலமுகம்), சு.ரர்முசக முடையன; 
(லமுகம்), பேய்முகமுடையன;: (சிலமுகம்), பிலத்தில்ஐழைகின்ற 

வாயோகடிய முகத்தைச் கொண்டனவாய் வரியமைச் தனவான அர 

வையொத்தனவாய் வருவன; (௪-று.)--பி-ம்:--1வான்முகம். (௩௪௫௭௪) 

௯௧. ஒருதிசை முதல்கடை யொருதிசை யனவும் 
'இருதிசை யெயிறுற வருவன 1பெரிய 
கருதிய கருதிய புரிவன கனலும் 
பருதியை மதியொடு பருகுவ பகழி, 

(இ-ள்.)(அன்றியும் ௮ப்)பகழிகள்,--ஒரு இசையின் ஆரம்பமுதல் 

(அதற்குஎஇரான) ஒரு திசையின் முடிவுவரையிலும் இருதிசைகளிலும் 

(தம்விஷப்)பற்கள்பொருர்த வருவன:மிகப்பெரியவை:(தன்னைவிடுத்த 

வன்) கினைத்தவற்றையெல்லாம் செய்யவல்லன: எஏரியுச்சன்மையுள்ள . 

சூரியனை ச் சச் திரனோடு பருகுர் தன்மையுள்ளன; (௪ - ன.) --பி-ம்:--- 

எரியச், வெருவ, 3புரவனவழலுறுதழலும், (௨௭௫௮3 

௯௨. இருளொரு திசையொரு திசை!1வெயில் விரியும் 
சருளொரு திசையொரு திரைமைழை பொடரும் 
உருளொரு திரையொரு திரையேரு முரலும் 

மருளொரு திசையெ: ௫ “தியை சிலை வருடம்.



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௨௧ 

(இ-ள்.) தெசாணைன்விடுத்த அச்தச்சாமசாச் இரத்தினால்), ஒரு 
. இசையில் இருளும், op றொரு இசையில் வெயிலும் விரியும்: ஒரு இசை 

யில் சுழல்சாற்றம், ஹ்றொருதிசையில் மழையும் ிசாடரப்பெறும்: 

ஒரு இசை க்சசமும், ஓ எதுகை இடியும் மூ2லும்: an மருள் 

(௧), ஒருபுறத்தில் சல்மழை (பொழியும்); (எ-று) யெறி 

யின்: 3உருமிடலும். 3இசைசெலவருடம், Bars var pases! 

     

Vo 

௯... .--இதுவும் ௮6 த்த கவியும்-ஸ்ரீராமன் ஞா ais i 

சிவாஸ்திரத்தைவீடுதலைத் தேரிவிகதம் 

இனையன கிகழ்வுற வெழுவகை யுலகுப் 
கனையிரறுள் கதுவிட 1வமரர்கள் கதந 
?வினைய௮ ?தொழிலிடை Bra gid cores 
1நினைவுறு ge onion னெறியுறு முறையன், 

மூன்றுகவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ- air.) இவ்வாரான னநிகழ்ச்ிகள் 86 pt HOGA sw GES, கெரு 

ங்கியுள்ள இருள் எழுவகையுலகங்களையும் சலிர்துகொள்ளலம், அமரர் 

கள்கதறஃம், தீவினையினால்கேர்ச்சாற்போன்றத செயலீ லிலே (இவ் லகம்) 

அகப்பட்டுப்பொருக்துதலும், குற்நதமற்றவனஞன ஸ்ரீ ஸ்ரீரா மமிரான்,---தேரா 

Sigpanpanniee சினை சன் றதன்மையினால்,---(௪ - று, 9 மு.திவிடுத 

லும்” என அடுத்த சுவியோடுதொடரும். பி-ம்:__ 12 மி ிிரிடைகதற, உனை 

யறு, 8தொழிலிசை. *நினையுறு. 5தகையினண். (௨௪௬௦) 

௯௪. கண்ணுத 'லொருவன *தடுபடை கருதிப் 
பண்ணவன் விடுது மது3கனி பருக 

்$எண்ணுறு கன வினொ ணெர்வென 3விமையில் 

துண்ணெனு £கிலையினி னெறிபடை தொலைய, 

(இ-ள்.) கெற்றிச்சகண்ணையுடைய ஒப்பற்றவனான சவபெருமானது 

கொல்லுக்தன்மையுள்ள ௮ஸ்.இ.ரத்தைச் கருது ஸ்ரீராமன் விலும், 

அது :கவும்(அக்தத்தாமஸாஸ் திரத்தைப்)பருகியதனால், எண்ணப்படு 

கன்றசகனவோடு ஈனவுபோல (கனவில்சதோன்றிய பொருள் உணர்வு 

சோன்றியபோது மறைச்துவிடுதல்போல!இமைப்போ இல் aig aS aor 
Me (gréscrla Bis தாமஸாஸ்இரம் தொலைந்துவிட,---(௪ - 2.)— 

எரிச்தகண்ணினன்?என அடுத்தகவியோடு தொடரும், துண்ணெனல்- 

விரைவுக்குறிப்பு. வெகுவிரைவில்௮ஸ் இரச்தொலைர்த சென்பார்இமை 

யில் தண்ணெனுநிலையினில்? என்றார். பி-ம்: 1 ஒருவனை, 25௫. 

தனி. 4எண்ணிறு, எண்ணுவ, 5விடவிற், 69லையின, சிலைமையின், (0) 
வேறு, 

௯௫.---இராவண₹*ு பலபாணங்களை இராமன்திருமேனியில 
அழந்தவிட$த2. 

விரிந்த தன்படை. மெய்கண்ட பொய்யென . அய்க்த 
எரிந்த கண்ணின “னெயிற்திடை "மடித்தவா யினன்றன்



௬௧௨. க்ம்பரர்மாயணம் ய்த்த 

*தெரிந்த வெங்கணை கங்கவெஞ் இறையன்ன திற, ர்தான் 
அரிந்த மன்றிரு மேனிமே லழுத்திகின் முர்த்தான்: 
(இ-ள்.) பரவியிருர்த தான் விடிச்த தாமஸாஸ்திரமானஅ மெய் 

யைச்கண்ட பொய்போல அழிச்சதாக, எரிர்த [கெருப்புவெளிப்படு 
இன்ற] சண்களையுடையவ்னும் பற்கனினிடையே மடித்தவாயையுடைய 
வனுமான இராவணன் கொடிய பருக்இறகு கட்டப்பட்டனவும் தெரிக் 

தெடுத்தனவுமான தன்னுடைய வெவ்வியகணைகளைப்பகைவரையடக்கு 
பவனான ஸ்ரீராமன் திருமேனியில் அப்படிப்பட்ட [வாயாற்சொல்லு 
தற்கு௮ரிய] திறமையுடனே அழுச்சமாகப் பதியவைத்துநின்று ரவா 
சஞ்செய்தான்; (எ-று.)---இச்செய்யுளின்முதலடி, :எறிபடைகொலைய? 
என்தசன்௮றுவாசம், பி-ம்:.--3மெலியலீக்தமைசண்டே, மெம்...வீய, 

2எயிற்றினை. கடித்தனனெரியச், *கெரிர்தவெங்கணையவிச் திடவெஞ் 

சம. தனால், தெரிக்ச... திறத் த, (௩௪௬௨) 
௯௬௭ ---இராவணன் ஆசுராஸ்திரம்விடுதல் 

1ஆர்.த்த வெஞ்சினத் 2தாச.ரப் படைக்கல மமரர் 
வார்த்தை யுண்டதின் யிர்களான் பறலிதன் (வயிற்றைத் 
Biss Ba Bs or 3D Be GSD! தொழிலது தொடுத்துத் 
தீர்த்கன் மேல்4வரத் துரக்தன 5னுலகெலாக் தெரிய, 

(இ-ள்.) (இராவணன்). ஆரவாரஞ்செய்து (பின்னும்) தேவர்களின் 
புகழையுண்டதும், இனியஉயிர்களால் யமனுடையவயிற்றை நிரப்பிய 

தும், இர்திரனும் இடுக்கிடும்படியானசெயலையுடையதமான மிகவுச் 

ரமான ஆசுராஸ்இிரத்தை உலகெல்லாம் அறியும்படி, பரிசுச்தமூர்த்தி 

யான ஸ்ரீராமன்மேல்வரச் தொடுத்அவிடுச்தான்; (எ-று.,)---பி- ம்; 

1ஆர்ச்த, 8அரக்கன்வெம், அசுரர்தம், பேலர் சனை ச்தொலைக்தது. 

&செலத், உலசங்கடிரிய, (௨௭௪௬௩) 

௯௭,--இசுராஸ்திரம் ஸ்ரீராமன்மேற் செல்லுதல். 

ஆசு ரப்பெரும் படைக்கல மமரரை யப.ரின் 
ஏசு விப்பதெவ் 'வுலகமா மெவரையும் வென்று 

- வீசு வெற்பிறத் துரந்தவெங் கணையது விசையின் 
பூசு ரர்க்கொரு கடவுண்பே.ற் சென்றது $பேோலாம். 

(இ-ள்.) தேவர்களைப்போரில் ஏசுவிப்பதும்,எவ்வுலகத்திலுமுள்ள 

எவரையும்வென்று (தன்மீது) வீசிய மலைகளையும் மு.றிர்துபோம்படி. 
வெளிவிட்ட கொடியஅம்புகளையுடையதுமான (அக்த) ஆசுரமென்ற 

பெரிய ௮ஸ்திரமானது,--விசையுடனே பி.ராமணர்தொழும் முக்கி 

யச்கடவுளான ஸ்ரீராமன்மேற் சென்றது; (எ-.று,).-.போல், ஆம் - - 
அசைகள், 

பூசுரர் - நிலச்சேவர்: ௮ச்தணார்.'பூவின் மேலிருக்கும் கூரர-பிரமா? 
என்றுகொண்டு, பி.ரமனுக்குங்கட இய திருமால்உன்றுகொள்வாரு 
மூளர், பி-ம்:.--3உலசையும்,. 3விவெற்புறவெங்கணையெனவவைவிசை



காண்டம் ௩௬.--இராவணன் வதைப்படலம் ௬௧௩ 

Wo, வீசுவெற்புறச் தாரச்சனவெல்கணைவிசையிற், வீசுகசகணையென 

5 விசையின்.” 8சென்றன. 4போலும், (௩.௨௬௪) 

் ௯௮.---ஸ்ரீராமன் ஐக்கினேயாஸ்தீரத்தினலை 
ஆஸிஈராஸ்தாத்தை யழித்தல், ' 

அங்கு கின்றதிவ் வுலகையோர் நொடிவ வரை யென்ன 

எங்கு நின்றுகின் றலமரு மமரர்கண் “டிரைப்ப 
மங்குல் வல்லஓுரு மேற்றின்மே லெரிமடுத் தென்ன 

அங்கி தன்ஜெடும் படைதொடுத் திராகவ னறுத்தான். 

-ள்.) ஓர்சொடிப்போதில் இவ்வுலகை (இராவணன் விடுச்சு 

ஆசுராஸ்இரம்) விழுங்குகின்ற தென்று ஏங்கும்ரின்றுசின்று அலமரு 

கன்ற தேவர் கண்டு (மஒழ்ச்சியினால்) ஆரவாரஞ்செய்ய, மேகத்தி 

லுள்ள வலியஉருமேற்றின்மீது எறிமடுத்தாற்போல நெடிய ஆக்டு 

னேயாஸ்இரத்சைச்தொடுத்து இராகவன் (௮ச்தஆஸுராஸ் இரசத்தை) 

அறுத்தான்; (௪ - று.)---பி-ம்;---1எங்குமெங்குரின்றமரர்கள் கண்படை 

த்து, எங்குமெங்குகின்றலம்வருமமரர்கண்டு, “இமைப்ப. (௩௪௬௫) 

௯௯.---இராவணன் மீண்டும் அம்புஎய்தல, 

கூர்றுக் கோடி னுங் கோடல *ஈடலெலாக் குடிப்ப 
4 3நீற்றுக் குப்பையின் மேருவை 4 நூறுவ நெடிய 

காற்றுப் பின்செல£ச் செல்வன வுலகெலாங் கடப்ப 

நூற்றுக் 6கோடியம் பெய்தன னிராவண னொடியில். 

@ -ள்.) யமன் (தன்னுடையகொல்லுதற்றொழிலினின் று) கோடி 

னாலும் கோடாதனவும், கடலெல்லாங்குடிப்பனவும், மேழுமலையைப் 
புழுதித்கதிள்போலாகுமாறு அாறுவனவும் செடியனவும், (விசையில்) 

காற்றும் (தமக்குப்) பின்செல்லுமாறு செல்வனவும், உலசெல்லாவற் 

றையும் கடப்பனவுமான நூற்றுக்கோடி அம்புகளை ஒருகொடிப்போ 

இல் இராவணன் எய்தான்; (௪- று.)---பி-ம்:---1கசோடலுங்கோடும், 

2உலசெலாமங், 3நீற்றிற், 4நூறுபகெடிய, நூறுவநெநியக், வருவன. 

கோடியிற், (௩௨௪௬௬) 

௧௦௦.---இராவணன் எய்த அம்புகளை ழனிவர் பாராட்டிக்கூறுதல் 

என்ன கைக்சடுப் போவென்பர் சிலர்சில 1ரிவையும் 
அன்ன மாயமே யம்பல வென்பாவ் வம்புக் 
இன்ன முண்டுகொ லிடமென்பர் சலர்சில ரிகற்போர் 
மேன்ன மித்தனை முயன்றில னாமென்பர் 3மூனிவர். 

(இ-ள்.) முணிவர்களிற்சிலர், “என்னகைவிசையோ!”என்பர்: 

லர் (இவையும் அப்படிப்பட்டமாயமே, அம்பு௮அல?என்பர்: சிலர் 

அப்படிப்பட்டஅம்புகட்கு இன்னும் இடம் உண்டுகொல்! ?ஏன்பர்: இலர் 

*வலிமையுள்ளபோரை முன்னம் இத்தனை முயன்றுசெய்திலனாம்”என் 

பர்; (௪-று.)--பி-ம்:-.1 இயையும். 3மாயமேயம்பரம்புக்கதென்றயிர்த் 

் தார், மாயமாமம்பலம்புக்கதென்றயிர்த்தார், மாயமோவமலவம்பமேனை 

புக்கு, மாயமாமரவென்ப ரவ்வம்புக்கு, முனைவர், (௨௪௬௭)



௬௧௫ | கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௦௧... -இரவணெெய்த அம்புகளை இடம் பிதைதமை, 

மறைஞு தற்மனி ரசாயகன் வானினை பறைத்த 
மறை. பு டைக்கொடுஞ் சரமெலா மிமைப்பொன்றிற் றிரியப் 
:; பொறைசி கைம் Guage AOS OT Did 15% FB) oor nreayed 

பிறைழமு கக்*கமி வெஞ்சச மவைகொண்டு பிளந்தான். 

(இ-ள்.) வேதத்தினுற்பிரஇபா திச்சப்படுகின்ற ஒப்பற்றதலைவ. 

ஞன ஸ்ரீராமன், -ரூசாயத்தைமறைத்த சறகையுடையனவான (இசா 

cmererat Gs) கொடியசரங்களையெல்லாம் இரிமைப்போதில் மாறும் 

ப.௨, அர்த்தசச் இர மெனப்படிம் யிசச்மிகாடிய பாணங்களைக்சொண்டு - 

பா.ரமானஉச்சியைச்கொண்ட பெறிய தலைப்பாகத்்திலிருந்து கூறிய 

துணிவரையிலும் பிளவுறச் செய்தான்; (எ- று.) --பி- ம்:--1சிழை... 

இமையொளன்றில், சிறைமுக்கடுக்கணையெலாமம்பினித். அறை 

சிகைப், அறைகிறைப், ?பொருச்,*கொடுஞ்சரங்களிற்றுமச்செனப்,கொடு 

ஞ்சரங்களாலங்கச்தைப், தடங்கடுங்கொடுஞ்சரங்சொண்டு, கொடு 

நெடுங்கடுஞ்சமலங்களால், (௩௪௬௮) 

௧௦௨.--இராவணன் மயாஸ்தாத்தை விடுதல். 

அயன்ப டைத்தபே ரஸ்டத்தி னருக்தவ மாற்றிப் 
பயன்ப டைத்தவ 1ரியாரிலும் படைத்தவன் பல்போர் த 
வியன்ப டை.க்கலம் தொடுப்பனா னினியென விரைந்தான் 

மயன்ப டைக்கலந் “து. ரந்தனன் றயர தன் மகன்மேல், 

(இ-ள்.) பிரமதேவனுற்படைச்கப்பட்ட பெரிய அண்டத்தினுள் 

(செய்தற்கு)௮ரிய தவத்சைச்செய்து பயன்படைத்தவர்யாவரினும் 

(பெரும்பயன்) படைச்சவனான இராவணன், (இப்போது பலவான 

போரிலும்உபயோகிச்த பெருமைபெற்றபடைக்ஃலகங்களை சான் தொடு 

த்துவிவேன்? என்று விரைக்தவனாய்த் தயரதகுமாரனான ஸ்ரீராமன் 
மேல் மயன்படைக்கலத்தை விடுத்தான்: (௪ - று.)--இணி, பலபோரி 

லும் பெருமைபெற்றபடைச்கலமென்றது - மயன்படைக்கலத்தையே 

குறிக்கு மென்றலு மொன்று. பி-ம்:-..1யாரையும். தொடுச்தனன். () 

௧௦௩ --தேவர்ழதலியோமர் அத்கையில், இமாமன் அந்தப் 

படைக்கலத்தின்நிலையைத் தேரிதல், 

விட்ட -என்!விடு படைக்கலம் வேரொடு முலகைச் 
சுட்ட னன் “னென3 அுணுக்கமுற் றமரருஞ் சுருண்டார் 

கெட்ட னம்பென வானரத் தலைவருவ் .5கிழி தார் 
சிட்டர் தம்தனித் தேவனு மதனிலை தெரிக்ரான். 
(இ-ள்.) ((இசாவணன் தான்) விடுதற்குஉறிய படைக்சலத்தைஷ 

விட்டவனாய், வேரோடும் உலகைச் சுட்டான்? என்று அச்சம் 

     

    
ட டட அல் ae: ல ர் ் க 

கொண்டு பேவரும் அழுண்டார்;. *(சர: ட அஜி. பட்டோம்”? என்று 

  

ர த ரரி வாவு மரன். அ டட உ ட ஆட 
வானி A! zi லேவ GG IY oT alot rin a ப்பறறமக வனான 

இரு பரிதி 9 

பிம்:--.1 மயன், 

      லை 3 காண்டு (௪ 7 று, ---1 

  

Salen Ti gH. ் (௩௪௭௦)



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௧௫ 

௧௦௪,--இராமன் காந்தர்வாஸ்திசத்தஈல் ததனை யமித்தல், 

பாந்தட் பஃறலைப் 'பரர்தகன் புவியிடைப் பயிலும் 
மாந்தர்க் இல்லையால் வாஜ்வென வருஇின்ற வதனைக் 
காக்தர்ப் பம்மெனுங் ?2கடுங்கொடுங் கணையினாற் கடந்தர்ன் 

ஏந்தற் பன்மணி யெறுழ்வலித் 5திரள்புயத் இராமன், 

(இ-ள்.) 'ஆதிசேஷனுடைய ஆயிரச்தலைசளிலே பரக்துஅசன்று 

இடர்துள்ள பூமியிலே வாழ்கின்ற மார்தர்ச்கு (இராமர்ச்கு] வாழ்ச்சி 
யில்லை'என்று வருகின்ற அர்தப்படைச்கலத்சை [மயாஸ் இரத்தை],--- 

மலைபோன்றனவும் பலமணிகளாலியன்ற அணிகலன்பூணுதற்குஉரியன 

வமான பெருவலிபடைத்த இரண்டபு :,த்தையுடைய ஸ்ரீசாமன்,---கரச் 

தர்வமெனப்படுகின்ற மிகச்சொடியஅஸ் இரத் தினால் வென்றிட்டான்; 
(எ-ு.)-பி - ம்:.3பரச்சனன்...பரர்2, பரச்தகன்றவிிடைப்பார் 

மேல், பரப்பதன்றவிரடைப்பார்மேல், பரச்தன......பயிலும், 2௨ 

வுண்மாப்படையினால், கடுங்கொடும்படையினால், தடம், (௩௨௪௭௧) 

௧௦௫.--இரரவணன் தண்டாயுதத்தை யேறிதல். 

பண்டு நான்முகன் படைத்தது 'சனகனிப் பாரைத் 
தொண்டு கொண்டது மஅவெணு 3மவுணன்முன் ஜொட்ட.து 
*உண்டிங் கென்வயி 5னதுஅரச் துயிருண்ப னென்னாத் 
தண்டுகொண்டெறிக் தானைந்தொ டைற்"துடைக் சலையான், 

(இ-ள்.) முன்பு பிரமதேவனாற்படைச்சகப்பட்டதும், இரணியன் 

இரச்சப்பூமியைச் சன்னடிப்படுத்தற்கு உதவியாயிருர் தும், மதுவென் 

னும்௮சரன் முன்பு உபயோகித்ததுமான ஒருசண்ட இங்கு என்னிட 

த் அஉள்ளது: அதனைச் செலுத்தி (இப்பகைவனை)உயிரை யுண்பேன்' 
என்றுசொல்வி,பத் துத்தலைகளையுடையஇரசவணன் (அர்தத்) சண்டாயு 
சத்தைக் சையிற்கொண்டு (பகைஞன்மேல்)லீசியெறிர் தான் (ar gr) 

பி- ம்-கணிப்பரும்பாளை, சகண்கணிப்பாரை, கொண்டு, 9௮வண 
னுச், 4உண்டசென், உண்டுதன், உண்டதன். 5இத, என்றோர். 

உயர், . (௨௭௪௪௨) 

௧௦௬.--டராவணனேநிந்த தண்டாயுதம் வநதலைக்கூறும். 

தாரு கன்பண்டு தேவசைச் தகர்த்தது தனிமா 
மேரு 1மந்தரம் புரைவஅ 3வெயிலன்ன வொளி; து 
ஒரு sh gol னுலககின் அருட்டி னு மூருளாச் 
௪ரு கந்கது 4முகந்தது வானவர் சரங்கள், 

இரண்டுகவிகள் - ஐருதொடர்: 

(இ-ள்.) முூன்னொருகாலத்தில் தாருகனென்னும்௮சரன் தேவரை 
மூறியவடி ச் தற்குச்சருவியானதும், ஒப்பற்ற பெரிய மேருவையும் மச் 

ப 5 . . a ௩ லு . 
SI SD Fil wo ஒகச்சதும்,வெயிலயொத்தஒலியை புடையகும், ஒருசச்கள ல் 

வும் உலகமெல்லாம் ஒன்றுகூடி உருட்டினாலும் உருளாத சறப்பினாத் 
J 

  

கொண்டாடப்படுவதும், வானவர்சிரங்களை மோர்சதும் (எ - இடி”



௬௧௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

WOES ROR தொடரும். இச்செய்யுள் - இலபிரதியில் பண்டு 

சான்முசன்?? (௧௦௫) என்ற செய்யுவின்முன்உள்ளஅ, பி-ம்;-.1தந்த 

ரம்புனேவ.த. 20 வயிலினுமொலிய த, வெயிலெனமினிர்வ து. 5ஒருகளஞ் oF 

செல, ஒருகக்தனி, 4OsfssgagrmaiArgns, முசக்தன...ஏரங் 
கள், முகர்தது தானவர்சிரங்கள், .. (௩௨௪௪௩) 

௧௦௭.பசும்3பு னற்பெரும் பரவைபண் ண்ட ௮ பனிப்புற்று 
அசும்பு பாய்கின்ற தருக்கனி னெளிர்கின்ற தண்டர் 
seb Cur gies தொழியுமென் 4றனைவருந் தளச 
விசும்பு பாழ்பட வந்தது 5மந்தர.ம் வெருவ. 

(இ -ள்.) பரியகிறமுள்ள பெரிய பரவையை மூன்பு உண்டதும், 

குளிர்ச்சிபொருக்தி நீர்கசியப்பெற்றதும்,குரியனைச்சாட்டிலும் விளங்கு 

இன்றதுமான அர்சத்தண்டாயுதம், இவ்வண்டமானஅ நீர்ச்குடம்போ 

லஓுடைக்து ஒழிர்திடுமென்று யாவரும் மனஞ்சோரவும், (விசும்பிலுள்ள 

பொருள்களெல்லாம் தாக்சப்பட்டதனால் ௮வ்) விசும்பு பாழாய்விட 

வும் மச்கரம்வெருவவும் வந்தது; (௪ - று.)---மச்சரம்வெருவுவ௫, 

தன்னினும் ங்கிகிற்பகனால், அசும்பு-பசைவருடைய உஇரநீர்ச்க௫வு 

என்னலாம். பி-ம்:1புனற்படு, ”உண்டெனப்பனிப்புற்று, உண்டன 

பணியாது, உண்டெனப்பணிவுற்று, உண்டவன்பணிப்புற்று, 8அழியு 

மென்று, *யாவரும். “மேருவும், தேவரும், (௩௭௭௪௪) 

௧௦௮.---இராமபிரான் அம்பேம்து அத்தண்டாயுதத்தைப் 
போடியாக்ததல். 

1கண்ட தாமரைக் சண்ணனக் கடவுண்மாக் சதைதான் 
8உறண்டர் நாயக £னோாயிரங் சண்ணினு மடங்காப் 

“புண்ட ரிசர்தின் முசையன்ன புகர்முகம் விட்டான் 
உண்டை நாறுடை 5 நாறுபட் ள$தென வுதிர்க்தான், 

(இ-ள்.) (அதனைக்) கண்ட செர்சாமரைக்கண்ணனன ஸ்ரீரா 
மன்,---அக்கத்தெய்வத்கன்மையுள்ள பெரிய கதாயுதத்தை, தேவர் 
களின் தலைவனான இகச்திரனுடைய ' ஆயிரங்கண்களிலும் அடங்காத 
தாய் நாறுஉண்டைகளையுடையதும் தாமரை மொட்டையொத்த ஒளி 
பொருந்திய முகமுள்ளதுமான அம்பைவிடுத் த “முன்னமே நூறுபட் 

டுள்ளதோ!'என்று (கண்டவர்) கருதும்படி (பொடிப்பொடியாக) 
உதிரச்செய்திட்டான்;, (எ - று,)---புகர்முகம் - அம்புக்கு, Mor 
மொழித்தொகை, பி-ம்:--1கண்டுசகாமரைச்சடவுண்மாப்படையெனச் 
கருதா, சண்தோமரைக்கடவுண்மாக்கதையெனக்சழறா, கண்டதா 
மரைச் கடவுண்மாப்படையன்னசதையை, 8அண்டகசாயகன். யி் 
தளவினுமடங்காப், அயிரச்சளவிலுமடங்கப், “புண்டரீகத்திக 
பொகுட்டன்னபுகர்முகம்விட் டான், புண்ட "கமொட்டனையசோர்புகர் 
முசுவம்பால், புண்டரீகத்தின் பொருட்டன்னபுகர் மோகச்சணையால். en ட் ; 3 . . ee 58 mul Bar <5), or miu. Beer , 6ஒல்லையினு இர்ச்த ரன், பொரிர்.து இர்ர் ௪, 

 



காண்டம் ௩௬.--இராவணன் வதைப்படலம் ௬௧௭ 

௧௦௯.,---இராவணன் மாயாஸ்திரம் விடக்கநதுதல். 

1தேய “நின்றவன் சிலைவலங் காட்டினான் நீராப் 
*பேயை யென்பல 5தரப்பதிங் இவன்பிழை யாமல் 
ஆய தன்பெரும் படையொடு 6மடுகளத் தவிய 

மாயை யின்படை தொடுப்பனென் றநிராவணன்"மதித்தான். 

(இ-ள்.) அழியுமாறுகின்றவன்,--((சாம் அற்பஅஸ் தரத்தைப் 
பிரயோகிக்சதகனால் ஈம்பசைவன் தன்னுடைய) வில்வலிமையைச் 

காட்டினான்:(இவனை த்) தீர்ச்கமாட்டாகபேய்போன்்ற[உபயோகமதற்த] 

பலஅ௮ஸ்.இி.ரங்களை (இவன் மீ) அ.ரப்பகில் என்ன பயன்? இப்போ 
இவன் பிழையாமல் பொருந்திய தன்பெரும்படைச்சலத்தோடும் அடு 
கின்றபோர்ச்ச எத் திலேயவிச் துவிடும்படி(பெரும்படையாகயெ)மாயாஸ் 

இரத்சைச் தொடுப்பேன்? என்று இராவணன் நினை த்தான்; (எ-று) 

பி-ம்:---1*சேயைநின்றவன்”என்ற பாடத் இற்கு - சேயைப்போலரின்றவ 

னென்பர்: சேய்-குமாரச்சடவுள், 3ரசின்றிவன், 8காட்டியான், 4பேயை 
யென்ப இல். 5அ.ரச்குவ.இணிப், 6களேயொடும்படிய, இளையொடுமடங்௪, 

வலித்தான். | (௩௭௭௧) 
௧௧௦.---இராவணன் மாயாஸ்திரம் விடுதல், 

பூச னைத்தொழிற் புரிந் துதான் முறைமையிற் போற்றும் 
ஈச னைத்தொழு திருடியுஞ் 1௪௫்த:ம மெண்ணி 
ஆசை பத்தினு மந்தரப் பரப்பினு மடங்கா 
வீசி னன்செல "வில்லிடை.த் தொடைகொடு விட்டான். 
(இ-ள்.) (௮ச்தஅஸ்.இரத்தைப்) பூசிச்கு்தொழிலைச்செய்து,தான் 

முூறைமையாகத் அதிச்கின்றவபிரானைச் தொழுத, (அர்தஅஸ்இிர 
மர். திரத்துக்குஉறிய) இருடியையும் சக்சசையும் எண்ணி (உச்சரித் ௪), 
ப்பத்துத்திச்குச்களிலும் வானகப்பரப்பிலும் அடங்காது (எங்குஞ்) 
செல்லும்படி வில்லிடையில்௮ம்புகொண்டுவீ௫ித் கொடுத்துவிட்டான்; 
(எ- று.)---பி-ம்:-.1சாக்தமும், லீசிமுற், வீசிமேற், ஈசன்மேற், 
வில்விசை. . . ர (௩௨௪௪௪) 

௧௧௧.--மாயாஸ்திரத்தால் ழன்பு௫ுறந்த வாக்கர் 
உயிர்பெற்றேழந்தாற்போற் பேசொலிசெய்தஃ, 

மாயம் பொத்திய வயப்படை விடுதலும் வசம்பில் 
காய 3மெத்தளை யுளகெடுல் காயங்கள் சதவ 
ஆய முற்றெழுர் தாரென வார்த்தன ரமரில் 
தூய *கொற்றவர் சுடுசரக் தான் முன்பு அணிந்தார், 

(இ-ள்.) மாயைகிரம்பியுள்ள வெற்றிபொருர்இிய அ௮ஸ்இரத்தை 
(இராவணன்) விடுதலும், பரிசு த்சமானவெற்றிபெற்ற ஸ்ரீசாமல.ஆ.ம 
ணர்களுடைய சுடகின் றஅம்பினால் போரில்முன்பு துணிச்சப்பட்டு உயி 
ரிழச்து உடெர்தவரான அரக்கர்களின் வரம்பில்லாகஉடல் எத்சனையுள 
அவைகளெல்லாம் கெடியவானத்தை யளாவும்படி(பிராண) லாபத்தை 

% 78



௬௧௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

யடைந்து எழுர்சனர்போல ஆ.ரவாரித்தார்கள்; (எ - று.)--ஆயம் 

லாபம், பி.ம்:_1பொத்தியல், 3வி0த தலும். 3அ.த்தனையுள,அ.த்.தனையும். 
8சொற்றவன், 5அமர் துணிர்தார், முனக்தொலைக்கான். (௩௪௪௮) 

௧௧௨,--இதுவும் அது. \ 

19 6B 1pQarG umsqja warp களை யோரும் 
தந்தி ரப்*பெருர் தலைவருக் 4$தலைத் தலை யோரும் 
மந்தி ரச்ச்சுற்றத் தவர்களும் 6வரம்பிலர் "பிறரும் 
அந்த ரத்தினை 8மறைத்தனர் மழையுக வாரப்பார். 

(இ-ள்.) இரக்திரரத்தும், அவனுக்குச் தம்பிமாரான ௮.இகாயன் 

கும்பன் நிகும்பன் என்பவர்களும், பெரும் படைத்தலைவர்களும், (மற் 

றுக்) தலைமையாக அமைச்தோரும், (மகோத.ரன்முதலிய) மர்.திரிமாரும் 

எல்லையற்றவரான பிறரும் ஆகாயத்தினைமறைச்தார்களாய், மழை 

யுஞ் சந்தும்படி அரவாரறிப்பவ.ரானார்;(எ-று.)---பி-ம்:...1இச் இரத்கரும், 

8இளையோனும். 3பெரும்பரவையின், பெரும்பரவையும். *4தலைத்தலை 

யெவரும்; 5சுற்றத்தெவர்களும்: 6வரம்பில. மற்றும். 8நிறைச்தனர்.() 

௧௧௩.,--இதுவுல் அடுத்த கவியும் - இறந்த சேனைக்ளெல்லாம் வந்து - 

எங்தம் நெருக்கீயதைத் தெரிவிக்தம். 

1குடப்பெ ருஞ்செவிக் குன்றமு மற்றுள குழுவும் ட 

படைத்த 3மூலமாத் தானையு முதலிய பட்ட 
விடைத்*தெ முந்தன.யானைதேர் பரிமுதல் வெவ்வேறு 
6அடைத்த வூர்திக எனை த்தும்வர் தவ்வழி "படைய. 
(இ-ள்.) குடம்போன்ற பெருஞ்செவிகளைப்படைத்த மலைபோன்ற 

தோற்றமுள்ள கும்பகருணனும்,மற்றுள்ள வீரவர்க்கமும்,(இராவணன்) 

பெற்றிருர்த மூலப்படையும்முதலிய இறக்சவைகளும்,(மற்றும்) யானை 

தேர் பரிமுதல் வெவ்வேறாக.ப் பொருந்திய வாசனங்களெல்லாமும் 

வந்து அவ்வழிப் பொருந்தச் சனச்தெழுச் சன: (எ-று,)--பி-ம்;:.- 

igo, சடப், ?லீ.ரமா, 3முந்துளர்பட்டார், முதலினர்பட்டார். 

4எழுக்தனர். 5வெல்வேல், 6படைத்த. *அடைநக்த, ஒருபிர யில் குடச் 

செவிக்கும்பகருணனும் மற்றுளகுழுவும்'என்று முதலடிசாண்கின்ற. 

௧௧௪. 1ஆயி ரம்பெரு வெள்ளமென் றறிஞசே 3யறைந்த 
காய்சி னப்£பெருங் கடற்படை களப்பட்ட வெல்லாம் 
ஈச POPP as SHE) Onl Bu வென்ன த் 
தேச முற்றவுஞ் 6செறிந்தன திசைகளுந் "இசைக்க. 

(இ-ள்.) பெரிய ஆயிரம்வெள்ளமென்று அறிஞபேசொன்னவும்கள உ 
த் திலிறர்தனவுமான காயுச்தன்மையுள்ள சனத்தைக்சொண்ட பெரிம் 

சடற்படை.யெல்லாம்,--ஈசணிடச் தப்பெற்ற ars HEA ain Ono wd 

பெற்றெழுக்கன என்னும்படி இக்குக்களிலுள்ளாரெல்லாச் இகைப்பத் 

தேதசமெக்கும் நெருங்கென;(௪-று.)- கடற்படை - கடல்போன்றபடை: 

உவமைக்தொகை, பி-ம்;-1அ௫லப். 8அறைச்தார். பெரும்படை



காண்டம் ௩௬.--இராவ்ணன்வ்தைப்படலம் ௬௧௯ 

_ களத்திடைப்பட்ட தெல்லாம். 4எய்தியது, 5௬. $தெரிச்ச௮, 
செறிந்தது. "இசைப்ப. (௨௪௮௧) 

௧௧௫... -மாயத்தினுலுயிர்பெற்றேழந்தார் போன்ற 

சேனைவீரர்கள் அறைகூவுதல். 

1சென்ற வெங்கணுரச் தேவரு முனிவருஞ் சந்த 
வென்ற மெங்களைப் 4 போலும்யாம் விளிவது 5முளதே 
இன்ன காட்டுது மெய்துமி னெய்துமி னென்னாக் 
கொன்ற கொற்றவர் தம்பெயர் குறித்தறை கூவி, 

. (இ-ள்.) வென்றது எங்களைப் போலும்: யாம் இறப்பதும் 

உளதோ? இன்று (எமது திறமையைக்) காட்டுவோம்: (பொருமா.று) 

வாருங்கள், வாருங்கள்? என்று (தம்மைச்) கொன்ம வெற்றியாளரின் 

டுபயரைக் கூறி அறைகூவிக் கொண்டு, தேவரும் முனிவரும் (அஞ் 

இச்) சதறியோடும்படி (உயிர்த்செழுக்த அச்சேனைகள்) எங்குஞ் சென் 

றன: (௪-று.)--பி-ம்:-.1சென்றது. இசைப்ப. வென்ற. 4போலுமால், 

போலுமாம். 8உளதேல், விதியே, 6அறைகூதி, அறைகூற. (௩௪௮௨) 

௧ ௧௬.-- அஸ்திரத்தினற் பூதங்களும் பேய்களும் தோன்றுதல், 

பாரி டர் துகொண் 1டெழுந்தன பாம்பெனும் 3படி.ய 
பாரி டர் 3துனைக் தெழுந்தன மலையன்ன 4படிய 
பேரி டங்5க.து வரிதினி விசும்பெனப் பிறந்த 
பேரி டங்கரின் கொடுங்குமை யணிந்தன பேய்கள், 

(இ-ள்.) (மாயாஸ்இிரத்தினால் பாதாளலோகத்துள்ள)) வாசுகி 

முதலிய பாம்புகள் பூமியைஇடநர்துகொண்டு எழுந்தனஎன்னு* தன்மை 

யனவும், “(இவற்றிற்கு இர்தப்) பெரியஇடம் தங்குதற்குப்போதாத) 
இனி விசும்பே (தங்குதற்குரியது)? என்றுதோன்ற மலையன்ன உடல் 
படைத்தனவுமான பூதங்கள்விரைர்துமேலெழுச்தன: (நீரில்) உலாவு 

இன்ற முதலையை யொத்த ௫உளைர்த குழைகளை ( மக ரகுண்டலங்களை] 

அணிச் திருந்தனவான பேய்கள் பிறர்தன; (௪- று,) 

இசண்டாமடியில் பாரிடம்--பாரிஷதம்: பூதம்:வடசொல் முதலடி 
யில், படிய - தன்மையவை: இரண்டாமடி௰யில், உடலையுடையவை: 
இரண்டிடத்தும் வினையாலணையும்பெயர்கள். மூன்றாமடியில், பேநி 
டம் - பண்புத்தொகை: பண்புச்தொகையன்மொழியாய், பெதிய 
இடத்தையுடைய பூமி எனினுமாம். கதுவு-முகணிலைத் தொழிற்பெயர்: 

இனி, கதுவ என்ற செயவெனெச்சம், ஈறு தொக்குவர்த தெனினு 
மாம். பேரிடங்கர் - வினைத்தொகை, பி- ம்:--1எழுச்துளவாமெனும், 
எழுக்தனவாமெனும். 3படி.யப். 3தொடர்ச்தெழுக்தன. 4படி.வப், பெற 
லரிஇனி விசும்னெப், பெறலரி.இனிவிசம்பிணித். (௩௨௪௮௩) 

௧௧௭.,--ழனிவர் அஜ்ச மாயாஸ்திரத்தினைலையிர்பெற்றவர்கள் 

பலவகைப்படைக்கல மேந்திநிற்றல், 

தாம சத்தினிற் பிறச்தவ ரறந்தெறுந் தகையர் 
தாம சத்தினிற் 1செல்கிலாச் +g apes தவற்குத்



௬௨௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

தாம சத்திரஞ் செய்பவர் பரிந்தனர் 4தளரத் 
தாம சத்திரஞ் சத்திரம் *பொருக்தினர் தயங்க, 

(இ-ள்.) தாமசத்தினில் பிறக்தவர்-மாயாஸ் திரக்தினால்தோன்றிய 
வரும், அறம் தெறு தகையர் - அறத்தையழிச்சவல்ல வல்லமையுள் 

ளவரும்,--தாம்,-அசச்கினில் - கேர்மையற்றவழியில், செல்லா - 

செல்லாமல், சதுமுகத்தவற்கு-சதுமுகனானபிரமதேவனுக்கு, உத்தா 
மம் - இறந்த, சத்திரம் - யாகத்தை, செய்பவர் - செய்பவரான மூனி 

வர், பரிர்தனர் தளச - மனம்வரறுச்தினவராய்த் தளர, தாமம்-ஓளிபொ 

ருச்திய, சத்திரம் - படைச்சலங்கள், தயங்க - விளங்க, இத்திரம் - 

விரித்திரமாக, பொருக்தினர்; (௪ - று.)- -தாமசம்- தாமஸம், மூன்றா 

மடியில், சத்திரம் - ஸத்ரம்: நான்காமடியில், மஸ்த் ரம்: ஈரிடத்தும் 

வடசொற்கள். பி-ம்:--1செல்கலர். ”முகத்தவர்ச்கும், 3தாமசத் 
இனைச்சதொடர்ச் தவர்பரிக்தனர்தாழ்ச்சார், தாமசத்தினை ச்கொடரவர் 

ப.ரர்தவாளரச்கர், தாமசத்தினை ...சரளத், *தாமசத்தினைமதிக்கனர், 

்பொருதனர்தயங்கி, பொருந்தியதயங்க, பொருதனதயங்க, (௩௨௪௮௪) 

௧௧௮.---அசார் விஜ்சையர் இவர்களும் அந்தமாயாஸ்தீரத்தினுல் 

திசைதோறும் தோன்றி நேநங்குதல். 

தாம விந்துமீ தெழுந்தவர்க் இரட்டியின் றகையர் 
தாம 1விந்துவின் பிளவெனத் தயங்குவா ளெயித்தர் 
தாம விஞ்சையர் 9கடற்பெருந் தகையினர் *தரளக் 

தாம 8விஞ்சையர் தூவன்றினர் தசைதொறுந் தருக்கி, , 

(இ-ள்.) தாம் அவிந்து [இறச்து] அதன்பிறகு உயிர்பெற்றெ 
மூர்தவ.ரான அரச்சர்சட்குஇரட்டியான பெருமைபெற்றவர்களும், ஒளி 

யுள்ள இர் அவின்பிளவுபோலவிளங்கும் ஒளிபொருச்்தியகோரப்பற்களை 
யுடையவர்களும், தாவுகின்ற அ௮விஞ்சையையுடையவர்களும், கடல்: 
போற்பெருக்தகைமையுடையவருமான அசரர்களும்,முத்துத்தாமமணி 

ந்த வித்தியாதரரும் இக்குச்சள்தோறும் செருக்கிகெருக்கனெர்; (௪-று.) 

முதலடியில், “தாம் அவிச்து? என்றும், இரண்டாமடியில், தாமம் 

[ஒளியுள்ள ]இர்துவின்”என் றும் மூன்றாம்அடியில்,*தா(வு)ம்| தாவுன் ற] 
அவிஞ்சையர்? என்றும் பிரிக்க; அவிஞ்சை-மாயம், தரளத்தாமம் - 

முக்தாஹாரம்: தாமம் -ஹாசம். பி -ம்:--1இக்அுவிற்பிளவன்ன, 

8தாமவிஞ்சையிற், தாமவிஞ்சையாத். 9கடப்பரும், *தள.ராத், சார்ச்த, 

சா.ரத். 5விஞ்சைய, (௩௪௮௫) | 

௧௧௯-_-மாயத்தினலைதோன்றிய அவர்கள் படைதாங்கிநிற்றல, 

தாம டங்கலு முடங்குளை யாளியுச் 1தகுவார் 
தாம டங்கலு நெடுந்திசை யுலகொடுக் தகைவார் 
தாம டங்கலுங் $கடலுமொத் *தார்தரும் தகசையார் 
தாம டங்கஓங் கொடுஞ்சுடர்ப் ப படைகளுக் தரித்தார்,



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௨௧ 

(இ-ள்.) தாம் - தாவுந்தன்மையுள்ள, மடங்கலும் - சங்கத்தை 
யும், மடங்கு உளை-முடங்கிய பிடரிமயிரையுடைய, யாளியும் - யாளி 

யென்ற மிருகவிசேடத்தையும், தகுவார் - ஒப்பவரும்,--தாம் அடங்க 

ஓம்-தாங்கள்யாவரும், கநெடுதிசை-செடிய திசைகளை, உலகொடும்-உல 

குடனே, தகைவார் - (போரில்) தடுக்சவல்லவர்களும்,--தா - வலியை 

யுடைய, மடங்கலும் - ஊழித்தியையும், சடலும் - கடலையும், ஒத். - 

(உருவத்தால்) ஒப்பரச, ஆர்தரும் - (போர்ச்களமெங்கும்) நிறைகன் ற- 

தசையார் - பெருமையையுடையவருமான அவர்சள், தாம் - ஒளியுள்ள, 

மடங்கலும் - இடிகளையும், சொடு சுடர் படைகளும்-ஓளியுள்ளகொடிய 

படைகளையும், தரித்தார் - தரவ்இநின்றார்; (௪ - று.) 

:படைகளுடன்இடியையும்தரித்தார்'என்றுகூறியதனால், இடியைப் 

பறித்து அவற்றையும் படைச்சலமாக அவ்வரச்கர் கொண்டா ரென் 

பத, பெறப்படும், நான்காம்அடியில், தாம் - தாமமென்பதன்விகாரம், 

பி-ம்:-.1தகைவார், தகையார், தருக்கார். உலகெலாச். காரை. 4ஒத் 

தார்தருந்தகைத்தார், ஒத்தார்த்திடும்சகையார், ' ஒத்தார்த்கரும்பகை 

யைத், ஒத்தனர்தருவகையனையார். 5படையொருக், (௩௨௭௮௬) 

௧௨௦--மாயாஸ்திரத்தின் செயலைக் கண்ட இராமன் மாதலியை 

வினவுதல். 
இனைய தன்மையை நோக்கிய விந்திரை கொழுகன் 
வினைய மற்றி மாயமோ விதியது விளைவோ 
வளையும் வன்கழ லரக்கர்தம் 1வ.ரத்தினோ மற்றோ 
கினைதி யாமெனிற் பகரென மாதலி நிகழ்த்தும். 

. (இ-ள்.) இப்படிகிகழ்ச்சத தன்மையை கோக்கிய திருமகள் 
கொழுஈனான ஸ்ரீராமன், -(மாதலியைகோக்கி), *இச்சச்செயல் மாய 

மோ? (அல்லது) விதியின் விளைவோ? அணிச்ச வலிய கழலையு 

டைய அரச்கருடைய வரத்இனால் நிகழ்ச்ததோ: வேறோ? அறிக்தா 

யானால், (இதனை இன்னதெனச்) சொல்வாய்? என்று வினவ, மாதலி 

கூறுபவனானான்; (௪-று.)--மாதலி கூறுவதை அடுத்த கவியிற் காண்க, 
பி-ம்:--1மாயையோ. நிசப்பும். (௩௨௭௮௪) 

௧௨௧-- மாதலி இது மர்யச்சேய லேன்னுதல், 

இருப்புக் /கம்மியற் கழை”.நமை யூசியொன் றியற்றி 
விருப்பிற் 4(கோடியால் விலைக்கெனும் £பதடியின் விட்டான் 
கருப்புக் கார்மேழை "வண்ணவக் கடுந்திசைக் களிற்றின் 
மருப்புக் கல்லிய தோளவன் மீளரு மாயம், 

(இ-ள்.) *கருப்புச்சாலத்துத்தோன்றிய கநிய[நீர்கொண்ட]மேகத் 
தைப்போன்றவண்ணனே?! இரும்பு வேலை செய்கின்ற கம்மியனுக்கு 

அலிழைநுழைஏன்ற ஊடயொன்றைச்செய்து விருப்பினோடு(இதனை) 
விலைக்குக்சொள்வாய்? என்கின்ற அறிவிலான்போல, கடுமையுள்ள 

அந்தத் இச்கஜத்தின் தர்தத்தினாற்றோண்டப்பட்ட சோளையுடையவ



௬௨௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

னான இரா௨ணன் மீள்வதற்கு அருமையான மாயாஸ் தரத்தை விடுத் 

அள்ளான்; (et = 2g.) 

வண்ணம் என்றசொல் - இரட்டுிறமொழிகலால், நிறத்தையும் தன் 

மையையும் ஒருங்கேயுணர்த்திற் றென்க. மாயவனான உன்னிடத்து : 

மாயாஸ்இரத்தை விடுத்தது-இருப்புச்கம்மியனணிடத் அஊடயைச்செய்து 

கொண்டு வந்து விலைகூறும் மூடன் நிலைமையை யொத்ததாகு மென்ற 

வாறு, ““கொண்டுழிப்பண்டம் விலையொரீஇக்சொற்சேரி, அண்டுளைத் 

துன்னூசிவிற்பாரின்??,'வைகொண்டஷசி கொற்சேநியின்விற்றெம்மில் 
வண்ணவண்ணப், பொய்கொண்டுநிற்கலுற்றோ புலையாத்தின்னிபோர் 

ததுவே”, கற்றதொன்நின்றிவிடினும் குடிப்பிறர்தார், மற்றொன்றறி 
வாரின்.ணமிககல்லர், பொற்பவுரைப்பான்புகவேண்டா கொற்சே 

ரித், அன்னூசிவிற்பவரில்''என்பன காண்க; பயனின்முயற்க்கு. இது 

கூறப்படும். 'அற்ரோத்ரியபித்ருகாச் சீரோத்ரியாதபி ற்ரோத்ர்யபித் 

ருகோ ற்ரோத்ரியோ ஸ்பேஷ்ட£” என்பது, வடசொற் பழமொழி. 

பிம்: -1கம்மியர்க்கு, கம்மியர், துளை, என்று, *$கோடிரால், Suse 

ரில், தன்மையின். 5கிற, *அன்ன. 8தோளினானே செய்தமாயை, 0 

௧௨௨.-மாதலி இந்தமாயாஸ்தீரம் உன்னுல் ஒரநோடியில் 

நீங்தமேனல. 

1 வீக்கு வாயயில் வெள்ளெயிற் றரவின்வெவ் விடத்தை 
மாய்க்கு மாநெடு மந்திரர் தந்ததோர் வலியின் 
நோய்க்கு நோய்தரு வினைக்கு5கின் பெரும்பெயர் கொடியின் 
நீக்கு வாயுனை கினைக்குவார் பிறப்பென நீங்கும், 
(இ-ள்.) கோயைப்போச்குவதன்பொருட்டும், துன்பச் தருஇன்ற 

வினைகளைப் போச்குவதன்பொருட்டும், உனது பெருமைபெற்ற 

பெயரைச் இர்த்தனஞ்செய்தால், (அங்கனவ் இ€ர்த்தனஞ் செய்ப 
வர்ச்கு அவற்றை) நீச்குபவனே! வாயிலேகூறிய வெள்ளிய எயிற்றைக் 

கொண்ட அ. ரவினுடைய உயிரையழிச்சவல்ல கொடிய விடத்தை 

மாய்ச்குமாறு நெடுமந்திரம் தர்ததான ஒப்பற்றவலிமைபோல (உன் 

னுடைய அஸ்திர விசேஷத்தினால் மாய்க்கப்பட்டு இர்தமாயாஸ் இர 

மானது) நின்னை நினைப்பவரின் பிறப்புப்பேரல நீங்கிவிடும்; (எ-ு.)--- 

உவமையணி. கொடித்தல் - சொல்லுதல், வீதல்-இறத்தல்: லீச்குதல்- 

இறச்சச்செய்தல், வீக்கு-பிறவினை முதனிலை, பி-ம்:--1வீக்சும் மாயின, 

வீச்குவாயன், வீய்க்கு வாயன்ன, வலியும், 8ன், (௩௨௪௮௯) 

க&௨௩.---ஸ்ரீமாமன் ஜானுஸ்திரம் விடூதல். 
வரத்தி னாயினு மாயையி னாயினும் 1வலியோன் 
உரத்தி னாயினு முண்மையி னாயினு மோடத் 

3 த.ரத்தி யாலென ஞானமாக் 8கடுங்கணை F106 50 or 
சிரத்தி னுன்மறை பிறைஞ்சவுக் 1தேடவுஞ் “சேயோன். 
(இ-ள்.) வேதங்கள் (தம்முடைய) ிரோபாகமாகியஉபநிடதல் 

களிஞலும் வணங்குவதற்கும் தேவெதற்கும் முடியாதவாறு அப்பாற்



காண்டம் ௩௬.--இராவணன் வதைப்படலம் ௬௨௩௨ 

பட்ட பரம்பொருளாகிய ஸ்ரீசாமன்,--4(இல்குக்தோன்றியுள்ள த) வலி 
மையுள்ளவனான இராவணனுடைய வரத்தினாலேனும் மாயையினாலே 
னும் அல்லது (இயற்கை) உடல்வலிமையினாலேனும், அல்லது உண் 
மையினாலேனும் சரி (எப்படியினாலாயினும்) தூமாறு (இதனை) அப் 

பாற்படுத்துவாய்? என்றுசொல்லிப் பெருமைபொருச்திய விரைவுள்ள 

நானாஸ்இரத்தை விடுத்தான்; (எ - ௮,)--த.ரத்தியென்று அஸ்திர 
தேவதையைக்குறிக்துக் கூறியது - துரத்தியால்என - அத்துவா 
யென்று (மாதலி)தாண்ட என்றலும் ஒன்று, பி- ம்: வலியோர், 

வலிய, 3தூரத்தினாலென. 8கொடுவ், 4சொடரவுஞ், தொடர்வருஞ். 

ரியான், செய்யோன். (௩௨௪௯௦) 

௧௨௪.--மாயாஸ்தீரம் அழிதல். 

துறத்த லாற்று௮ு ஞானமாக் கடுங்கணை தொடர 
1அறத்த லாதுசெல் லாதுகல் லறிவுவர் தணுகப் 
பிறத்த 3லாற்றுறும் பேதைமை பிணிப்புறக் தம்மை 
8மறத்த லாற்றந்த மாயையின் 5 பாய்ந்தது மாயம், 

(இ-ள்.) (ஸ்ரீராமபிரான்) விடுச்சதசனால் நெருங்கெ கடிய ஞான 
மாக்கணை தொ.டரவே,--அறத்திலே யல்லாது (வேறு௮ தருமவழியிஜ்) 

செல்லாதபடி சஈல்லறிவுவக்துசேர்வதனால், பிறத்தலாலே [பிறப்பி 

.னாலே]கெருங்கிய பேதைமை(தம்மைப்)பர்தப்படுச்சத் தம்நிலைமையை 

[ஆன்மஸ்வருபத்தை] மறச்திட்டசனால் தோன்றிய மாயை (யழிவ த) 

போல அர்தமாயாஸ்.இிரம் அழிர்கது; (௪ - று,) 

ஞாசாஸ்தி.ரத்தினால் அர்தஇரரவணனுடையமாயாஸ் திரம் அழிந்த 

தற்கு, ஞானச்தினால் பிறவிச்குக்சாரணமான மாயை யொழிவதை 

உவமைகூநினார். பிறவியினால் இர்தப்பிரபஞ்சக்திற் பிணிப்புறுமாறு 

பேதைமைதோன்றுகன்றது: அ௮ப்பேகைமையினால், ஆத்மஸ்வருபம் 

மறைச்சப்படுகின்றது. அதனால், மாயைக்கு உட்படுசன்றது ஆன்மா: 

அர்தமாயையைச் கடவுளருளாற்பிறக்கும் ஆன்மஞானம் போச்கு 

மென்க, பி-ம்:-1அறத்தலாறது, அறத்தினானஅ. சேறலால், தேற 
லால், 8ஆற்றுமப், tong sare, 5மாய்ச் சதம்மாயை, (௩௭௬௧) 

வறு, 

௧௨௫.--இராவணன் seb an caps ov. 

நீலம் [கொண்டார் கண்டன நேமிப் படையோனும் 

மூலங் கொண்டார் சண்டக ராவி முடி விப்பான் 
காலங் கொண்டார் 2ண்டன முன்னே கழிவிப்பான் 
சூலங் கொண்டா னண்டரசை யெல்லார் 4தொழில்கொண்டான். 

(இ-எ்.) நீலகிறங்கொண்டுபொருச்திய கண்டத்தையுடையவனான 

சிவபெருமானும், சக்கரப்படையைக்கறித்த இழுமாலும்,( இருமாலினது 

சாபீகமலமாகிய)பிறப்பிடத்தசைககசொண்ட பிரமதசேவனும்,---லோக 

கண்டகரான அரச்கநின் ஆவியைமுடிப்பகற்குக் சாலங்வொண்டார்:



௬௨௪ ...*.. தம்பராமாயணம் யுத்த 

அண்டரையெல்லாக் தொழில்கொண்டஒனான இராவணன், எதிநிற் 
காணப்படும்பொருளையெல்லாம் ஒழிச்கச் கருதிச் குலப்படையைச் 

(கையிற்) கொண்டான்; (௭ - று.) 

பலபொருள்களும் இச்சூலக்தாலழியமென்று (சண்டனமுன்னே 

கழிவிப்பான்? என்றார். பி-ல்:-1கொண்ட. 3முடி௫ற்பார், முடிவிப் 
பார். 3கொண்டனர்முன்னேகழிவிப்பான், ஆயினுமுன்னிற்கழிவிச் 

கும், கொண்டெனமுன்னேகழிவிக்கும். *4தொலைவித்தான், தொலை 
கொண்டான். (௩௪௯௨) 

௧௨௬--இராவணன் லம்விட்டதை இராமபிரான் காணுதல், 

1சண்டா குலமுற் மயிர மார்க்சின் ற துகண்ணிற் 

கண்டா குலமுற் அும்ப “ரபிர்க்கென் ற துவிரர் 

கண்டா குலமுற் அுஞ்சுடு மென்றக் கழல் வெய்யோன் 

கண்டா குதன்முன் செல்லவி சைத்துள் எதகண்டான். ' 

(இ-ள்) ஆயிரம் சண்டா குலம் - ஆயிரம்கண்டையின் தொகுதி, 

முற்று-முற்றிலும்,ஆர்க்ின்றது-ஒலிச்சப் பெற்றதும்,உம்பர்-தேவர்கள், 

சண்டு-சண்ணின் சண்டு--,அகுலம் உற்று-துன்பமடைந்து, அயிர்க்கின் 

றஅ-(யாதாய் முடியுமோ?என்.ற)சக்ேேதேகிக்கன்றஅம்,வீரர்கண்-(௪ திர்ப் - 

பச்கத்து) வீரரிடத்துள்ள, தா - வலிமையையும், குலம்-சிறப்பையும்- 

முற்றும் சுடும்-௮டியோடு எரித்துவிடும், என்.று-,௮ கழல் வெய்யோன்- 
வீரகச்கழலையணிந்த ௮ச்தக் கொடிய இராவணன், கண் தாகுதல் முன்- 

(பிறருடைய சண்)பார்ப்பதற்கு முன்னம், செல்ல-செல்லும்படி,விசைத் 

துஉள்ளது-விரைந்து விடுத்துள்ளதுமாகிய சூலத்தை, (ஸ்ரீசாமபிரான்), 

கண்டான்-பார்த்தான்; (௪ - று) 

சுடுமென்று விசைத்துள்ளது என இயையும், பி-ம்:-- கண்டார், 

பேதைக்கின்றது கண்ணிற், அயர்ச்சின்றது வீரர். $சண்டாயுதன்முன், 

கண்டாவுதன்முன். (௩௨௪௯௩) 

௧௨௭.--கலத்தின் தன்மை, 

எரியா நிற்கும் பஃறலை மூன்று மெரியஞ்ச த் 

திரியா 3கிற்கத் *தேவர்க ளோடத் திரளோட 

இரியா நிற்கு' மெவ்வுல குர்5தன் னொளியேயாய் 

விரியா கிற்கு ?கிற்கெ தார்க்கும் விழிசெல்லா. 

(இ-ள்.)எரிவகான(அச்கத்) திரிசூலமானது மூன்று அச்னிகளும் 

அஞ்சுமாறு இிரியாகிற்க, (அது சண்டு) தேவர்சகளோடவும் (வானரத் 
இரள்) ஓடவும், நிலைகெடுகின்ற எங்வுலகத்திலும் தன்னொளியேயாகஇ 

விரியாகிற்கும்: எவர்க்கும் (அதனைச்௪ண்டால்) விழிசெல்லாமல் நிற் 

லது; (௪-று.) 

he
:



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௨௫ 

வடதான் முறைப்படி மூன்றுமுசல் பன்மை யெனப்படுதலால், 

முத்தலைச் சூலச்தைப் பஃறலைூயன்ருர்: இது-பண்புத்தொகையன் 

மொழி. பி-ம்:--1என்திலை மூன்றினெரியஞ்த் (பஃதலை...... சச்இத்? 

தெரியா, 3ஈற்கும். 4தேவரை காடிக்திளோடும், தேவர்சளோடே 
இரளோட, தேவரையோடத்திரளோடும், பேரொனியாக, நின்றவர் 
யார்க்கும், evo, | (௩௭௯௪) 

௧௨௮.--இச்சுலத்தை வெல்வாயேன்று ஸ்ரீராமனைத் 

தேவர் வேண்டுதல், 

செல்வா யென்னச் செல்ல விடுித்தா னிஅதீர்த்தற்கு 

ஒல்வாய் நீயே வேறொரு வர்க்கும் 1]முடையாதால் 

வல்வாய் வெங்கட் சூல மெனுங்கா லனை3வள்ளால் 

வெல்வாய் வெல்வா யென்றனர் வானோர் மெலிசன்றார். 

(இ-ள்.) வானவர்,--(மனம்)மெலிகின்றாராய், $வள்ளால்! செல்வா 

யென்றுசொல்லி (த் இரிசுலத்தைச்) செல்லுமாறு (இசாவணன்)விடுத் 

தான்: இதனைக் இர்த் தற்கு வலிமையுடையாய் நீயே: (இ), வேறொரு 

வர்க்கும் அழியாது: (ஆதலால்), வலியவாயையுடைய கொடுமையைச் 

கொண்ட சூலமென்கின்ற காலனை (கீயே)வெல்வாய், வெல்வாம்'என்று 

கூறினார்; (௭- நு.)--பி-ம்:-1முடையாதால், மூடியாதால். 2வள்ளல், 

வாளா, (௩௨௭௪௬௫) 

௧௨௯, இராமபிரான் அந்தச்சூலாயுதத்தின்மீது எறிந்த 
சரங்கள் வீணதல், 

ஆனையும் வேகத் தாலுரு மேறுர் உ அண்ணென்ன 

வனையுங் காலிற் செல்வன தன்னை மறவாதே 

நினையு ஞானக் சண்”ணுடை யார்மே னினையாதார் 

வினையம் *போலச் 59ந்தின வீரன் சரம்வெய்ய.' 

(இ-ள்.) (அர்தச்சுலாயுதம்) விரைச்துவருகின்ற விசையினால் 
பேரிடியும் அச்சங்சொள்ளாறிற்ச,--தன்னை மறவாதே தஇூயானிச்கின்ற 

ஞானகச்சண்ணுடையரான பரமபாசவதர்மேல் ((எம்பெருமான்ஒருவன் 

உளன்”என்று தானும்) சினைச்சகமாட்டாதாருடைய இச்செயல்கள் (பயன் 

படாமற்போவன)போல(ப் பயன்படாதொழியுமாறு), சஞ்சரிச்சன்ற 

காற்றுப்போல விரைச்துசெல்வனவான ஸ்ரீராமன்விடுத்த வெவ்விய 

சரங்கள் இக்கின; (எ- று.) ் 

சூலாயுதத்தின்மீது வீரன் ஈன பாணங்கள் பரமபாகவதர்க்குச் 

செய்ததச்செயல்கள் பயன்படாமற்போவனபோலப் பயன்படாவாயின 

என்பதாம். பிரகலாதனைக்கொல்லுமாறு இரணியகூபு செய்தவை 

பயன்படாமற்போனது , இங்குச் கருதத்சச்ச௮, பி-ம்:-1தனி 

னென்ன. செல்வனதன்மை, செல்வதறன்னை. உடையான். 4என்ன, 

55 இனன், (௨௪௭௬௯) 
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௬௨௬. ் கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௩௦, QF Tse ui gid ஒன்றும்பயன்படாமற்போகச் 

செம்்வகையறியாதான்போல் ஸ்ரீராமனிநத்தல். 

எய்யு மெய்யும் தேவ முடைத்திண் படையெல்லாம் 
பொய்யுர் 1 ஐய்யு ?மொத்தவை இந்தும் புவிதந்தான் 
வையுஞ் சாப “மொப்பென வெப்பின் வலி*கண்டான் 
ஐய ஸனின்றான் செய்வகை 6யொன்று 7மறிகில்லான். 

(இ-ள்.) புவிதர்தவனான ஸ்ரீராமன், தேவருடையதிண்ணிய 
படைகளையெல்லாம் விடாதுஎய்பவனானான்: அவை பொய்யும் துய் 

யும் ஒத்து (அர்தச்சூலக்தை ஒன்றுஞ்செய்யமாட்டாஅ) இர்இின; 

ஐயன் வைஇன்ற சாபம்போல வெம்மையையுடைய அந்தச்சூலத்தின் 

வலிமையைக் சண்டானாய், செய்யும்வகைஒன்றையும் அறியாதானாய் 

[அறியாதான்போல] கின்றான்; (எ- று,)--அய் - பஞ்சென்௫ிறு நுனி: 

பஞ்சுஎனினுமாம். பி-ம்:-.1மெய்யும். 3ஒப்பன, ஒத்திவை ப் 

பதின்வெம்பும், ஒப்பனவொப்பின், ஒப்பனவம்பின்; 4சண்டே. 5செய்' 

வதை. எல்லாம். *அறிவில்லான். : (௩௪௯௧௪) 

௧௩௧,--தலம் இராமனை நேநங்கிவநதல், 

மறந்தான் செய்கை 1மற்றெதிர் “செய்யும் வகையெல்லாம் 
அறந்தா னென்னா வும்பர் அணுக்கர் தொடர்வுற்றார் 

அறந்தா னஞ்சிக் கால்குலை யத்தா ”னறியா?த 
பிறந்தா 4னின்றான் 5வந்தது சூலம் பிறரஞ்ச, 

(இ-ள்,) (அப்போது, *இர்தச்சூலத்திற்கு) எதிராகச்செய்யும் 

செய்கையின் வகையையெல்லாம் மறச்தவனாய்ச்துறர்தான்'என்றுசொல் 

வித் தேவர்கள் அச்சம் தொடரப்பெற்றனர்: தருமதேவசையும் அஞ்டுச் 

கால்ஈடுங்க,(மானுடனாய்ப்)பிறச்தவனான இராமன்தன் தெய்வத்தன்மை 

யைஅறியாமலே நின்றான்; (அவ்வேளையில்,அர்தச்)சூலம் பிறர் ௮ஞ்சும் 

படி. (நெருங்கி) வர்.த.த; (எஃறு.)---செய்யும் செய்கைவகையென்று கூட் 

டப்பட்டத. பி-ம்:-3மாறு, 3சொல்லுமதியெல்லாம். 8௮அறியாது. 

&என்றான். வர் சன. 

இங்கு ஒருபிரதியில் இசண்டுசெய்யுள்கள் காணப்படுகின்றன 

அவைவருமாறு:-- 

நெற்றிவிழி யானய னிறைந்த மறையாள 

மற்றையம ரர்புவியில் வானவர்க ளீரைந்து 

உற்றதலை தானவன் விடுங்கொடிய சூலம் 

இற்ரொெழிய வான்றளியு மோவென விசைத்தான். 

வேதமொரு காலுமுள வேள்விகளும் வெவ்வேறு 

ஓதமூத லாயுதவு பூதமவை யைதந்தும் 

நீதியொடு கால்குலைய நமீசன்விடு சூலம் 

மீதளியு மென்றிதய மெண்ணின ஸனிராமன், (௩௭௧௮) 

ப
 த
ை



ச, g 5 டட. acl உட சீ சி ச் ல் 
காண்டம் ௩சு.-- இராவணன் வதைப்படலம் ௬௨௭ 

௧௩௨,--இராமபிரானது உங்காரத்தால் அுச்சூலம் போடியாயுதிர்தல். 

சங்கா ரத்தாத் கண்டை யொலிப்பத் தழல்ூர்தப் 
பொங்கா த்தான் மார்பெதி சோடிப் புகலோடும் 
வெங்கா சத்தான் 5, முற்று முனிர்தான் வெகுளிப்பேர் 
உங்கா ரத்தா.லுக்கது பன்னூ றுஇராகி, 

(இ-ள்.) (அச்தச்சூலாயுதம்),--சங்காரத்தொழிலோடு மணிகள் 

ஒலிக்கவும், நெருப்புச் சர்தவும், மிக்க ஆரத்தைஅணிதற்குஉறியவனான 

ஸ்ரீராமபிரானது மார்புக்கு௪ இிராகஜடிப் புகுக்சவளவில்,--(அவ்விரா 

மன்)கொடியஉச்சிரத்தோடு மிகவும் கோபித்தான்:(அவனுடைய) கோ 

பத்தினால்தோன்றிய பெரிய உங்காரச்தினால் (அக்தச்சூலம்) பலநூறு 

பொடிகளாகிச் சிந்தியது; (எ- று.)--மாதலிதந்த மஹாபுாக்இயால் 

இசாவணனெறிச்த சக்தியை நீறாச்கினொான் ஸ்ரீராமனென்று வான்மி 

கத்தி லுள்ளது, பி-ம்;:-.சங்காரச்தாா, சங்க ரரார்ச்கார். தண்டை. 

பொங்காராத்தான். 4வெங்காரார்த்தான், 5முற்ற, (௩௪௯௯) 
௧௩௩.--அதுகண்ட வ௩னோரின் கொண்டாட்டம், 

ஆர்ப்பா ரானா 1ரச்சமு மற்றா ரலர்மாரி 
தூர்ப்பா ரானார் அள்ளல் புரிர்தார் 3சொழுஇன்றார் 
தீர்ப்பாய் நீயே "இியென வேருய் வருதீமை 
பேர்ப்பாய் போலா மென்றனர் வானோ ருயிர்பெற்றார் 
(இ-ள்.) (அதுகண்ட) : வானவர்கள்,---(போனாற்போன்ற தம் 

மூடைய)உயிர் மீண்டுவரப்பெற்றவ.ராய் ஆர்வாரிப்பவரானார்:அச்சமும் 

நீங்கப்பெற்றார்; மலர்மழையைத் அர்ப்பவரானார்: துள்ளு தலைச் செய் 

தார்: தொழுகின்றவராய்*(இர்தச்சூலக்தின் கொடுமையைக்) தீர்ச்சவல் 

லவனாகியநீயே தீப்போல(இனியும்) வெவ்வேருய்வரகீகூடிய இமைகளை 

யெல்லாம் நீக்குவாய்? என்று கூறினார்கள்; (ar ல அ போல்- ஒப்பில் 

போலி. பி-ம்:.1அச்சமுன். தொடர்கின்றுர். 8தியனகீயே... இமை, 

இீயெனநீயே... தீமை, தீயன தீயாருயர் தீமை, (௩௮00) 
௧௩. ௪...-இதுவும் அடுத்த கவியுல் - இராவணன் இராமனைப் 

பாம்போருளாயிரக்கலாமேனக் கநதியமையைத் தெரிவிக்தம், 

1வென்றா னென்றே யுள்ளம் வியந்தான் விடுரூலம் [டான் 
பொன்று னென்னிற் போகல பென்னும் பொருள் கொண் 

ஒன்றா முங்கா சத்*திடை யுக்கோ டுதல்காணா 
நின்றா னந்காள் வீடண னாசொன் ஸனினைவுற்றான். . 

(இ-ள்.) (காம்) விட்ட சூலம்(எச்.த௮ஸ் இரங்களினாலும்) அழியாத? 

என்கின்ற விஷயத்தை மனத்திற்கொண்டவனான இராவணன்,--- 

ஓப்பற்றதாகிய (ஸ்ரீராமபிரானது) உங்காரத்தினால் (அக்தச்சூலம்) 

பொடியாய் உதிர்ச்துபோதலைச் கண்கூடாகக்கண்டுநின் றவனா௫,-- 
((சாம்)விட்டகுலத் தினால் அழியாமற் போவானே யானால், (இவன் 

நம்மை) வென்றவனேயாவன்? என்று மனத்தில் வியர்தலஞகி, அப் 

போது விபீஷணனார்சொல்லை நினைம்கலுற்றுன்; (எ - ஐ.)
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போகலதென்னும் பொருள்சொண்டான்-இராவணன்: போதல்- 

அழிதல், மி-ம்:-1வென்றேனென்றே, வென்தேசின்றே. 8வெயர்ச் 
தான், 8பொன்ருரின்ற, பொன்றாவாயின், பொன்றாவென்னில். 4தியுற் ” 
ஜோடுதல்காணா, 5அன்னுன். (௩௮0௧) 

௧௩௫. இவனோ வல்ல ஞன்முக னல்லன் றிருமாலாம் 
அவனோ வல்லன் மெய்வச மெல்லா மடுகின்றான் 
தனோ வென்னிற் செய்த முடிக்குர் 1 தர னல்லன் 
இவனோ தானவ் வேத மூதற்கா ரண”னென்றான். 

(இ-ள்.) ((௪மத) உண்மையான வரத்தையெல்லாம் பயன்படா 

மற்செய்பவனாகய இவஅன்,--சிுவனாயிருக்கலாமோஎன்றால் (அவண்) ௮ல் 

லன்; சான்முகனாயிருச்சகலாமோஎன்றால் (அவனும்) அல்லன்;(ஒருகால்) 

இருமாலாகய அ௮ர்தமூர்த்தியாயிருக்கலாமோ வென்றால், (அவனும்) 

அல்லன்;(இனிப்பெருச்) தவமுடையான் ஒருவனாயிருப்பனோவென்றால் 

(அவன் இவ்வளவு பராக்சரமச்செயலைச்) செய்துமுடிப்பதற்குஏற்ற 

தரு தியையுடையவனல்லன்: (ஆகையால்), இவன் அந்த வேதமுதற் 

கா.ரணனான பரம்பொருள் தானோ?என்றான், (இராவணன்); (௪ - று,) 
'திரிஷர்த்திகளும் இதற்குமுன் -ன்னெ இரில் வலியொடுங்கிக் இடச் 

தமையால், அம்மூவரும் அல்லர்? என்றான். ஆக்கல், அளித்தல், 
அழித்தல்என்ற முத்கொழிலைச்செய்வதற்காகச் இரிமூர்த்திகள் தோன்: 

நியுள்ளா ரென்பதும், பரம்பொருள் மனோவாக்காயங்களுக்குஎட்டாத 

பரமபதத்தில் தனியேவாழ்கின்ற தென்பதும் நூற்கொள்கை, பி-ம்:-- 

தசம். என்பான், அவான். (௩௮0௨) 

௧௩௬.--எதிர்ப்பவன் எவனுகஇநப்பினும் போர்சேங்வதாக 
இராவணன் உறுதிகொள்ளுதல் 

1யாரே ஸனுக்தா னாகுக யானென் றனியாண்மை 

பேரே னின்மீற வென்றி மூடி. ப்பன் 3புகழ்பெற்றேன் - 
நேரே [செல்லுங் 5கொல்லு மெனிற்ரு ஸனிமிர்வென்றி 
6வேசே "நிற்கு 3மீள்சல னென்ஞு "விடலுற்றான். 

(இ-ள்.) “(எதிர்ப்பவன்) எவனாகஇருக்தாலும் இருக்கட்டும்; யான் , 
(இத வரையும்) என்னுடைய தனிப்பட்டஅண்மையினின்று பேரே 

ஞாய்நின்றே வென் றியைமுடிப்பவனாய் புகழ்பெற்றவனானேன்: (Qu 

போ அச்தப்பரம்பொருளே) கேமேவரும்: கொல்லும்என்றால், (அப் 
போது, மிக்கவென் றியின் வேர் (அப்பிரானிடத்து) நிலைத் அநிற்கும்: 
(ஆயினும், சான் போரில்சின்றும்) மீள்லேன்'என் சொல்லி (மேலும் 
அம்புசளைதி) தொடுத்தத்குப் பொருச்திஞன்; (எ - ஐ.3_மி-ம்_-1-ர் 
2பேரேநின்றே, பேயேநின்றேன். 3பெயர்கில்லேன், ௮கலல்லேன். ; 
4செல்வண். 5கொல்லெனரக்கனிமிர்வெய் இ, கொல்லுமரச்சனிமிசெ * 

ய்.இ, வேரா, 7நிற்க. 8மீள்கல்து, 9மிடல், (௩௮௦௩) 

௧௩௭.,--இராவணன் நிநருதிப்படையை விடுதல், 

சிருதித் திக்கி “ener pares வென்றிப் படை கெஞ்சிழ் 

கருதித் தன்பால் ?2வர்த தவன்கைக் சகொடுகோலன் 

பெ
ன்
-
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“விருதைச் 8ற்தும் *வில்லின் வலித்துச் செலவிட்டான் 
குருதிச் செங்கண் டீயுக ஞ்ரலங் குலைவெய்த. 
(இ-ள்.) நிருருதிகிச்சில் [தென்மேற்கில்] நிற்கும் இக்குப் 

பாலகனது வெற்றிபொருச்திய படையை(விடுவகாக) மனத்தில் 
எண்ண, (அப்போது) தன்னிடத்தில் வர்ததான (அப்) படையை 
அவ்விசாவணன் (தன்னுடைய) சையிற்சொண்டு, யமனுடைய விரு 
தைச்சிர் தவல்ல வில்லிற்பூட்டி(த் கன்னுடைய) இரத்தம்போற்சிவர்த 
கண்களினின்று தீப்பொறிபறக்சவும் உலசம்ஈடுஈடுங்கவம் செல்லு 
மாறு விடுத்தான்; (எ - று.) 

நிரு இத்திகசின் சின் றவன்படை 8659 Asuras sil. s தினின்று 
சடைத்தபடை: நீருருதியென்ற. இசைச்சாவல் செய்யுச்தேவதை 
பெண்பாலாயினும், இன்ன இஃ்குப்பாலசன் இன்னானென்றுகூறும் 
வழக்குப்பற்றி, அண்பாலாற்கூறினர்: இரி, Mar parca crm wala 
கொள்வாருமுளர்: அன்றி, சென்மேற்குச் இசையின் Sides uw 
மைத்தாங்குபவனணான சங்கபாலனென்னும் சாசனதுபபை_ என்பாரு 
மூளர். அதுபொருச்சாது, (கிருருதியின் மரபினரான கசைக்ருதரே 
அ.ரச்ச ரென்பது, இங்குச்கருதத்சச்ச த பி-ம்:.1சின்றவர், 3வர்த 
தைவன்கைக்கெரடு, வைத்ததைவன்கசைக்கொடு, வைத்தவன்கைச் 
கொடு. காண. 4விருதிற், 5, SM aN of ays DE. (௩௨௮௦௪) 
௧௩௮.--இதுழதல ழன்றுகவிகள்--ஒரதொடர்: இரடவணன் விட்ட 

படையின் தன்மையைத் தெரிவிக்தம். 
வையச் அஞ்சும் 1வன்பிடர் காக மன$மஞ்சப் 
பையுங் கோடிப் பஃறலை யோடு 4மளவில்லா 
மெய்யும் வாயும் பெ -றன 5மேருக் இரி£சால 
நொய்தென் ரோதுர் தன்மைய வாக அழைகின்ற, 

(இ-ள்.) இவ்வுலகம் தங்குகின்ற வலியபிடரையடைய ஆதிசே 
ஷன் மனமஞ்சும்படி, வரிசையாகவுள்சாபலதலையோடு படமும் அளவில் 
லாதவுடலும் வாயும் பெற்றனவும் மேருமலையும் பிகஇலேசானதுஎன்று. 
சொல்லும்படியான தன்மையவாய் அழைகின்றனவும்,--(௪ - M.)--- 
இராவணன்விடுத்த நிருரு இப்படையினின்று சாகங்கள்சோன்றின 
வென்ச, 4இராவணன் ராஆஸாஸ் இரச்தைவிடுச்ச ராகங்கள் அதனி 
னின்றுதோன்றினஎன முூதனூல்கூறும், பி-ம்:-.!வல்விடசாகம், மன் 
பிடர்நாகம், 2அஞ்சாப், 3ஐயங்கோடிப், ஐயங்சொள்ளப், 4 அமைவில் 
லா. 5மேகத்இரி, கோலன், கானும், 7வானின், ஆன. (௩௮0௫) 
௧௩.௯. வாய்வாய் தோறு மாகடல் போலும் விடவாரி 

போய்வார் கின்ற 1பொங்கனல் கண்ணிற் *பொழிகின்ற 
*மீவா யெங்கும் வெள்ளிடை. யின்றி “மிடைன்ற 
்்பேய்வா யென்ன வெள்ளெயி றெங்கும் பிறம்கின் 1), 

(தி - ள்.) ஒவ்வொருவாயிணிடமாககம் பெரியமடல்போலும் al og 
நீர் மிகுதியாகப்பெருகப்பெற்றனவும், ஃச்சமெழுப்பைல் சண்ணின்
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மூலமாக வெளிப்படுத் தவனவும், மேலிடமெங்கும் வெற்றிடமின்றி 

கெருங்குகின்றனவும், பேயின்வாய்போல எப்புறத்திலும் வெள்ளிய ' 

கோரப்பற்கள் விளங்கப்பெற்றனவும்,---(௪-று.)---பி-ம்:--1வெங்கனல். 

பொலிகின் த. 3மீவான், மீய்வாய், 4மெலிூற்ப, 5பேன்வாயென்ன, 

பேய்வாயெக்கும். (௩௨௮0௯௬) 

௧௪௦. கடித்தே தீரும் கண்ணகன் ஞாலங் கடலோடும் 
குடித்தே தீரு மென்3றுல கெல்லாங் குல்கின்ற 
முடித்தா *னன்றோ வெங் ணசக்கன் முழுழுற்றும் 
பொடித்தா னாகு மிப்பொழு தென்னப் *புகைஇன்ற. 

(Q- or.) *(இக்த அஸ்திரம் இராமபி.ரானைக) கடித்தேதீரும்: இட 
மசன்றஞாலத்தைச் கடலோடும் குடித்தேதரும்? என்றுகருஇி உலச 
மெல்லாம் கடுவ்குதற்குக் காரணமானவையும், (கொடுங்கண்ணையுடைய 

இராவணன் பிரபஞ்சம்முழுவதையும் முடி.த்தானாய் இப்பொழுதே 
படகு. ரணப்படுத்தினவனாவானன்றோ? என்னுமாறு €றுக்தன்மையுள்ள 
னவு மாயின, (இராவணன் விடுத்த அர்தப்படைகள்); (௪ - று.)--- 

பி-ம்: _1சடலேழும். உயிரெல்லாம். என்றே, i atalneal ks Oe 
கின்றான். (௩௨௮0௪) 

௧௪௧.---இராமபிரான் காநடாஸ்திரத்திலை நிரநதிப்படையை 
எதீர்த்தல், 

அவ்வா ற்ற வாடர வங்1கார லகல்வாயாற் 

கவ்வா நின்ற மால்வசை “முற்று மவைகண்டான் 
எவ்வாய் தோறு “மெய்தின வென்னா வெதிசெய்தான் 
தவ்வா 4வுண்மைக் காருட மென்னும் படைதன்னால். 

(@- ள்.) அவ்வாறுபொருந்திய ஆடுக்தன்மையையுடைய காகம் 

(விஷத்தைக்) சக்குகன்ற பரச்தவாயினாத் கவ்வப்பெற்ற பெரியஎல்லை 
யையுடையஅச்த இடங்கள், போர்க்களம்]முழுவதையும் கண்டவனாகிய 

ஸ்ரீராமன், *(இக்தசாகங்கர் இரிடமும்விடாமல்) எல்லாவிடங்களிலும் 
பொருக்தின? என்றுஎண்ணி, (௮ர்த௮அஸ்திரத்தைப் போச்குவதற்கு) 
நீங்காத உண்மையையுடைய [தவருமலழிக்கவல்ல] காருடமென் 
கின்ற அஸ்இரத்சைக் கொண்டு எதிராகப் பிரயோடத்தான்; 
(எ -று.)--வாயால் மால்வரைமுற்றும் சவ்வாகின்றனவான அரவம் 

அவற்றைச் கண்டான் எனினுமாம். பி-ம்:--..தன்னடல், காலனல், 
தன்னகல், தானகல், 3மூற்றும்வகை, 8ஏனெவென்ன, 4மெய்ம்மைச், 

மேன்மைக், (௨௮0) 
௧௪௨.---காநடாஸ்திரத்தின் தன்மை, 

எவ!்ணெத் தன்மைத் தேனை நாகத் தினபென்னப் 
பவணம் பன்ன “வெஞ்சிறை வேகத் தொழில்பம்பச் 
சுவணக் “கோலத் துண்ட ஈகந்தொல் சிறை 4வெல்போர் 
உவணப் புள்ளே யாயின ? வானே ருலகெல்லாம். 

(இ - ள். 9 (Qian வணன் விடுத்த 2%) சாகத்தின்கூட்டம் ௭ aval 

LEH எத்தன்மையையுடை.யதாய்க் சென்றதோ. அ௮வ்வகையை௰ப்ப
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வே, காற்றையொத்த கொடிய சிறகின் வேகச்தொழில் நிரம்பப்பொன் 
மயமான மேனிகிறத்தையும் மூச்கையும் சகத்தையும் பழமையானிறகை 

யும் கொண்டபோர் வெல்லும்சன்மையுள்ள கருடப்பறவைமயமாகவே 

மேலுலகமெல்லாமாயின; (எ - ௮.) சுவணம் ஸ்வர்ணம். பிம்: 
1அத்தன்மைக். 2வெஞ்சினவேக த்சொழில், வெஞ்சிறைவேகத்தழல். 

3கொல்லத்தண்டங்கத்சோர், கோலச்துண்ட ஈகத்தோற், 4வெம் 

போர், வேல்போல்.5எல்லாம், (௩௮0௯) 

ேவேறு, 
௧௪௩.-இதுழதல் ழன்றுகவிகள் - ௮ந்தக்காநடாஸ்திரத்தின் 

வரணனையைக் கூறும். 

அளக்கரும் புள்ளின 1மடைய வாரழல் 
துளச்கரும் வாய்தொறு மெரியத் தொட்டன 

4இளக்கரு மிலங்கைத்தீ 5யிடுத மீண்டென 
விளக்கெ 0மெடுத்தன போன்ற "பிண்ணெலாம், 

(இ-எள்.) அளப்பதற்கநிய (கருடப்)புள்ளினங்கள் யாவும் சலிப் 
பித்தற்கு அரிய வாய்கள்தோறும் நிறைஈ்த அக்னியை எறியுமாறு 
கசொண்டவை,--இளகச்செய்வதந்கு அறியதான இலங்கையிலே விரை 
வாகத் தயிடுவே. மென்று விண்ணுலக த் திலிருப்பவரெல்லாம்விளக்கு ச் 

த் களினினத்தை எடுத்தவற்றை யொத்திருர்சன; (@ - .) 
அச்தக்காருடாஸ்இரச்தினால் தோன்றிய கருடப்புட்களின் வாயில் 

கோபாக்கினி பற்றியெறிவதைத் தற்தறிப்பேற்றவணியால் வருணிச் 
சன்றா ரென்ச. பி-ம்:--1ஆயவாரழல், ஆவமாரழித், அரவமாரழல், 
3துளச்கறு, 8எரியிற்றோன் றுவ, எரியத்தோன்றுவ, $வளப்பெரு, 5இடு 
மின். எடுத்தது. *விண்ணின, விண்ணென, விண்ணினே. 
௧௪௪, குயின்றன சுடர்மணிக் 1கனலின் குப்பையிற் 

பயின்றன சுடர்தரப் 3பநும நாளங்கள் 
வயின்றொறுங் 4கவர்ந்தெனத் 5 அண்ட 8வாள்களால் 
அயின்றன புள்ளின "முஇரி.னள்ளின. 

(இ-ள்.) (அராக்களின்சி.ர௫ற்)பதிர்கனவான ஒளியுள்ள மணிகள் 
அக்கினித் தாளையொப்பப் பொருச்தியனவாய் விளங்க, 

் கருடப்புட்கள்),---ப துமசாளங்களை இடச்தோறும் 
(நாகங்களை)ச் கால்ககங்களால் ௮ 

(௩௮௧௦) 

(அந்தக் 
Sars sa pure 

ள்ளினவாய் மூக்குக்களாகய வாள் 
களாற் (கொத்தித்) தின்றன; (௪-ஐ..) 

கருடப்புட்களாற்கவ்வப்பெற்றகாகம் உள் தாமரைகாளங்கள்போன் 
OGEs, அர்தசாகங்களின் சிரசிலுள் எமாணிச்சங்கள் சனற்குப்பை 
போற் சுடர்வனவாயினவென்ச, நாசங்கள் தாமரைகாளங்களை யொத் in இருந்தமைக்குஏற்ப, மணிகள் காமரைமலமையொசக்கு மென்கச, பிம்: சவின. குடர்சுடர்ப், 3ப துமராசங்கள், 4சவர்ர்தண பஷி 
யை, 8வாய்களால், 17உ௫ரும். (௩௮௧௧) 
௧௪௫. எவ்வகை யுரகழு மிரியல் போயின 

நொவ்விய லஓுற்றென நொடிப்ப கென்னினி



qin. கம்பராமாயணம் யுத்த 

அவ்வயி னரன னணி யடல சாவுமே 
கவ்வையி னுழர்தன சிறையின் காற்றினே, 

(Q - or.) அப்பொழுது சவபிரானணிர்த வலிய சாகங்களுமே, 

(கருடப்பறவைகளின்) சிறகுகளினின்றதோன்றிய காற்றினால் துன் 
புற்று வருச்இன: (இணி) எவ்வகைகாகமும் கோகுர் தன்ையைப்பெற்று : 

நிலைகெட்டு தடினவென்று பாராட்டிச்சொல்வதிற் பயனென்னை? 
(எ- று.)--இச்செய்யுள் பலபி.ரதிகளிலும் இல்லை. (௩௮௧௨) 

௧௪௭.---இராவணன் சினத்துடன் சாங்களைத் தூவுதல். 
ஆயிடை யரக்கனு மழன்ற கெஞ்சினன் 

1தீயிடைப் *பொடிக்கெழு முயிர்ப்பன் சீற்றத்தன் 
மாயிரு ஞாலமும் விசும்பும் *வைப்பறத் 
தூயினன் சுடுசர முருமின் $மோற்றத்த. 

(இ-ள்.) அப்போது, இராவணலும்;---கொதிச்த மனமுடையவ 

னாகி, தீயானது இடையே பொதியாகப்பறக்கன்ற பெருமூச்சுடைய 

வனும் கோபத்தையுடையவனுமாகி, பெரியஇக்த உலகமும் வானமும் 
வெற்றிடமில்லாதுபோக இடிபோன்ற கொடுச்தோற்றமுடைய பாணவ் 

களைத்சவினான்; (௪ - று,)---பி-ம்;---.1தீயினிற்,3பொடித்தெழு. Burbs 

தறத். 4தோற்றத்தான். (௩௮௧௩) 
௧௪௭.---இராவசகசாம் வீழ்ந்திட, இராமசாம் அவ்வாக்கன் 

மார்பிற் புததல. 

் அங்கவெங் கடுங்கணை ?யயிலின் வாய்தொறும் 
வெங்கணை படப்பட விசையின் வ ழ்ந்தன 
புங்கமே சலையெனப் புக்க போலுமால் 
துங்கவா 4ளரக்கன துரத்திற் 5ஷோற்றல. 

(இ-ள்.)அப்போது அ௮ச்தமிகச் கொடிய சணைகள்(தம்முடைய) கூச் 

மையையுடைய முனைதொறும் (இராமனுடைய) கொடியகணைகள்படப் 

பட விசையடனே(இரும்பி) வீழ்ச்சனவாய், மேம்பாடுபொருக்் திய வாள 
ரக்கனுடையமார்பிலே புங்கமே தலையாசப் புக்கனவாய்க் சாணப்படா 
தனவாயின; (எ-று) 

அங்கு ௮ வெம் எனப்பிரிச்ச, போலும்-உரையசை: வாச்சியாலங் 
காரம். இராவணனுடையபாணங்கள் இராமபாணங்களால் மீண்டு அவ் 
விராவணனுடைய மார்பிலேபுச்கு அங்குத்தானேயழுச் இக்டந்தன 
வென்க. புங்கம் - அம்பின் நுனி, அம்புமுனை மேலே காணப்படத் 
தலைகளே உடலிற்பொத்தியனவென்பத? :புங்கமேதலையெனப்புச்க? 
என்பதன் கருத்து, பி-ம்:---1அங்கவங், 3அயில, அயிலை. 3மீண்டன. 
&அரச்கன்றன்றிறச்தில் 5தோன்றல, தோன்றலை. (௩ ௮௧௪) , 

௧௪௮.-- இராவணனுடைய தளர்ச்சியும் இராமனுடைய ஊக்கழம், 

ஒக்கரின் றெதிசம 1௬ுடற்றுங் காலையின் 
முக்கணான் றடவரை யெடுத்த மொய்ம்பற்கு 
“நெக்கன *விஞ்சைக ணிலையிற் தீர்ந்தன 
மிக்கன dimes pes வலியும் $ வரமும்.
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(இ-ள்.) பொருக்தநின்று எதிர்த்துப் போரைச்செய்யும்போது, 
-. இரிகேத்திரனான ரசவபெருமானுடைய மலையை யெடுத்தவனான வலி 

: மையையுடையஇராவணனுக்குக்கற்றவித்தைகள் (ஞாபகத்துச்குவருச்) 
தன்மை குறைக்தனவாய், தம்நிலையில் நீங்க: இராமற்கு வலியும் 

வீரமும் மிகுச்தன; (௪ - று,)---பி-ம்:.-1 உழக்கும். 3நெக்சென: IAS Gs 

சையும், விஞ்சையின். 4வேகமும், (௩௮௧௫) 
௧௪௯.---இராவணன்தலையை இராம னறுத்தல், 

1வேதியர் வேதத்து மெய்யன் வெய்யவர்க்கு 
49 Bu 5னணுகிய 6வற்ற நோக்கினான் 
சாதியி னிமிர்ந்ததோர் தலையைத் தள்ளினான் 
பாதியின் "மதிமுகப் பகழி யொன்றினால். 

(Q-o.) ௮ச்தணர்கள்ஒதுகன்ற வேதத்தின் உண்மைப்பொரு 

ளாகிய ஸ்ரீராமன், -கொடியோர்களானஅரக்கருக்குமுதல்வனான இரா 
வணன் நெருக்கிய சமயம்பார்த்து,தொகு தியில் நிமிர்ச்த தோற்றமுள்ள 
தொரு தலையை அர்த்தசச்இரபாணமொளன் நினால் அறுத்துத்தள்ளி 
னான்; (எ- து.)---பி-ம்:-.1 வேதியன். 9வைத்தத. 3மெய்யும். 4ஆ.இ 
யின், ஆதியை, 5அணுென். 6.ஆ.ற்றல், ஆறை. "பிறைமுகப், ஒருபிரஇி 

த் யில்முன்னிரண்டடிகள் *வேதியர்வேசத் தமெய்தவித்தக, நீதிமுறை 
மையுகெறியுகிற்கலா? என்றுஉள்ளன. (௩௮௧௬) 

௧௫௦.,---இராவணன்தலை கடலில வீழ்தல். 

மேருவின் கொடுமுடி 1வீசு காலெறி 
போரிடை 3யொடிந் தபோய்ப் புணரி புக்கென 
ஆரியன் சரம்பட வரக்கன் வன்றலை 
நீரிடை விழுந்தது நெருப்பொ 3டன்று போய். 

(இ-ள்.) வீசுக்தன்மையுள்ள வாயுபச வானோடு (ஆதிசேஷன்) 
செய்த போரிலே மேருவின்கொடுமுடி ஒடிச்துபோய்ச் கடலிற்புகுக் 
தாற்போல, ஆரியனான ஸ்ரீராமனதுசரம் பட்டகனால் அரசக்கனுடைய 
வலிய தலை கெருப்புடனே அன்றுபோய் (4 கடலின்) £ரிடைவிழுக் 
8S; (a - 9.) 9-0: Sed. 299 3h. ன்று, என்று, 0 
௧௫௧.--இராவண்ன்சிரம் விழந்ததுகண்டு வானவர் Can ண்டாடுதல், 

குதித்தனர் பாரிடைக் 1குன்று கூட்டற 
மிதித்தனர் 3வடஃமுர் தூசும் ு/சினார் 

அறித்தனர் பாடின ராடி.த் அள்ளினார் 
j *மதித்தன ரிராமனை வானு ளோரெலாம். 

(இ-எ்.) வானுளோசெல்லாம்,---கு.௫.ச் ஐப் yoda Bhar 
மலையான செக்குவிடும்படி (நிஇத்தார்கள்: வடக ச்சையும் தூசையம் 
வீசினார்கள்; HOS sori: பாடினர்: ஆடிம் துள்ளினர்: இராமனைப் 
பாராட்டினார்கள்; (எ- று,)---வடகம்-மேலாடை, காசு அரையாடை, 

19-10: Sor ne. ௩௮௪. 8வடமொடு, படமுகம், 4மதிக்கனன். 0) 
*



௬௩௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௫௨,--இமாவணன்தலை மீண்டும் ழளைத்தல். 

"இறக்ததோ 3ருயிருடன் 9கருமத் தீட்டினாற் 
பிறந்துள தாமெனப் பெயர்த்து 4மத்தலை 

_ மறத்தில தெழுந்தது மடித்த வாயதூ 
சிறந்தது தவமலாற் செயஃலுண். டாகுமோ, 

(இ-ள்.)இறச்ததான ஒருபிராணி கருமத்தொகுதியினால் உடனே 
பிறச்துளதாவது போல மீண்டும் (முன்கொண்டகிலையை) மறவாமல் 
(னத்தினால்) மடித்த வாயையுடையகாய், அத்தலை எழுர்தது; 
Dots star  தவம்இல்லாவிடின் (இவ்வாரான)செயல் நிகமுமோ? 

சிசழான]; (எ. - தி | 
அறுபட்டதலை மீண்டெழுக்தது தவத்தினாற்றலாலென்பதை ஈற் 

றடி விளக்கிற்று, 'சிறரச்ததாகியசெயல் தவமல்லாமற் பிறிதாகுமோ? 
எண்று ஈற்றடிச்குப் பொருள்கூறின்,வேற்றுப்போரள்வைப்பணியாம். 
ஈட்டு - தொகுதி, பி-ம்:--1ிறர்தது. யிரிடைகச், 3தருமத்து, 4ஐர் 
நிலை. *உண்டாகுமே, (௩௨௮௧௯) 

௧௫௩... -தோன்றியதலை ஸ்ரீராமனை வைது ஆராரவாரித்தல. 
கொய்தது 1கொய்தில தென்னுங் ?கொள்கையின் 
3எய்தவந் தக்கணத் தெழுந்த தோர்சரஞ் 8 
*செய்தவெஞ் சன த்துடன் இறக்குஞ் செல்வனை ட 
5வைதது தெழித்தது மழையி ஞர்ப்பினால், 

(இ-ள்.) சொய்யப்பெற்றதாடிச் (கொய்யப்பட்டிலது” என்ற எண் 
ஊமுண்டாகும்படி அகச்கணத்தில்தானேவர்து தோன்றியதான ஒரு 
தலை, கொண்ட கொடுங்கோபத்துடனே, சிறப்புப்பெற்றசெல்வனான 
uber மழைபோன்ற ஆரவாரத்தினுடனே இட்டி. யதட்டியத; 
(a - .)—9 - tb: l@sri 9aCor me, கொய்திலவென்னும், கோ 

©) ewer ai. ஐச துதெரிர்திலவமார்ச்சச்சச்தான், ஐததுதெரிகலவமரர்ச் 
காயினும், ரய.துதெரிர்துமோவமரராயினும், ஐகதுதெறிகுவதமசர்க் 

சாயினும், ஐதஅதெரிர்ததமரர்ச்சாயினும். *செய்ததுர்தெறிச்த. தஞ் 

இலைக்குச்தேவனை, செய்ததுதொன் றிடர்ச்சலைக்குச்செல்வனை, செய் 
ததுதெரிக்ததில்கிலைக்கைச் செல்வனை, செய்தது தெரிர்கது இவற்குஞ் 
செல்வனை, செய்ததுக்தெரிச் இலைசலைச்குச்சேசவனை, ்வைசதுந்தெழிச் 
FADO PU GTI IP, OWN TH... BIH, (௩௮௨௦) 

௧௫௭,--கடலில்வீழ்ந்த இராவணன் தலையும் தாவாரித்தல். 
1இடந்தது கிரிக்குவ டென்ன வெங்கணும் 
படர்ந்தது குரைகடல் பருகும் பண்பதூ 
விடச்”தரு$விழிய து “முடுகி வேலையிற் 
சிடர் து மார்த்தது மழையின் கேழது, 
(இ-ள்.) விஷத்சைச்சக்குசன்ற சண்களையுடையதாகி விரைக்து 

சடலி மடைம்துகான சிலையும், வ ழமலைச்சிகரம் குத்கியெடுச்சப்பட்டதெ 

ம்




காண்டம் ௩௬--இராவண்ன்வதைப்படலம் &rih_@ 

ன்றபடி (தோன் நி)எங்கும் சென்றதாக ஒலிக்கின்ற கடலின்நரீரைப் பரு 

” குன்ற தன்மையைப்பெற்று,மேகத்தின் ஒப்பைச்கொண்டு ஆரவாரிம் 
தீது;(எ-று )--மழையின்கேழத - மழைபோன்ற கருநிறமுடையகா 

னதுஎனத் தலையைக் காட்டுவதாகக் கொள்ளுதலும் ஏற்கும். பி-ம்:....- 

1இடைக்தது . 2தகு, தழு. 3விழியின். *முழுகி, மூழுதும். @u 65H 

வார்த்ததும்மையோன்றலை, சடர்தனவார்ச்சன மழையின் கேமன, 

கிடந்தத...... Cayo. *படர்ச்தன பண்பின விழியன கட்தன ஆர்த் 
தன,கேழனஎன்ற பன்மையானபாடம் ஒரு பிர தியிலுள்ள அ.(௩.௮௨.௧) 

'  ௧௫௫.---இராமபிரான்தோளில் இராவணன் 

பதீனுன்த௮ம்புகளை யேய்தல். 

விழுத்தினன் 1சரமெனும் வெகுளி மீக்கொள 
3வழுத்தின வுயிர்களின் முதலின் “வைத்தவோர் 
*எழுத்தினன் ரோள்களி னேழொ டேழுகோல் 
அழுத்தின னசனியே தயிர்க்கு மார்ப்பினான். 

(இ-ள்.): பேரிடியும் அயிர்க்கவல்ல ஆ. ரவாரத்தையுடையவனான 
இசாவணன்,--(தன்)சரத்தை வீழ்ச்தினானென்ஏன்ற செம் பபிகுவத 
னால், (யாவராலும்) துஇிச்கப்பட்டு உயிரெழுத்துக்களின் முதலிலே 

$வைச்சகப்பட்டதொரு அ௮சாரத்தின் ரூபியாயிருக்கின்தவனான ஸ்ரீரா 

மனுடைய தோள்களிலே பதினான்குபாணங்களைப் பதியுமாறுலிடுக் 
தான்; (எ- று,) - 

உயிர்சகளின்முதலில்வைத்ததோரெழுத்து - e070: இருமால் 

அகா.ரரூபியாயிருக்கின்றா னென்பதை ::அஷராணாம் அகாரோஸ்மி?? 
என்றதனாலும் அறியலாம். வழுத்தின எழுச்தினன் என இயையும், 

*எழுத்தின்வல் என்றபாடத்துக்கு, எழுத்து - எழுத்துவடிவானவணைக் 
காட்டியது, ஆகுபெயர், வல்தோள்எனஇயையும், பி-ம்:-1தலை 

யெனும், தலையென. 3வழுத்தினன். 8வைத்ததோர், வைய் வேர், 
வைத்தபேர். (yee) 

௧௫௬.---இராவணன்கையை இராமபிரான் அறுத்தல், 

1 தலையதிற் றருவதோர் 9தவழமு முண்டென 
3நிலையுறு கேமியா னறிந்து நீசனைக் 
கலையுறு தங்களின் *வடிவு காட்டிய 
சிலையு௮ு கையையுக் ்தலத்திற் Gar gener, 

(இ-ள்.) *தலையற்றால்(மீண்டும் அதனைச்) தருவதாகிய ஒருத வப் 
பயனும் (இவனுக்கு) உண்டு?என்று அறிந்து, நிலையாகப்பொருக்இய 
சக்கரப்படையையடையவனான ஸ்ரீராமன்,நீசனான(௮ர்த)இராவணனை, 

(சில)கலைசள்பொருச்திய திங்களின்வடிவைச்சாட்டிய! அர்.ச்தசர் இரண் 
போல் வளைந்துள்ள ]வில்லைப்பிடிக்சக கையையும்(௮ அத்து) உரையில் 

தள்ளினான்; (எ - ௮ு.)--பி.ம்:--1 தலையிறக், தலையறத். 2௪௨ 

பதை, 3ிலையுறகோக்கியகேமியோன்் மஈன், 4 een” ty wt, a Gan 

ச ப் 
விட ன் 

    

யூங்கரட்சிய, வளையுங்காட்டியிற், 5சிலத்திற், தலத் தச். (we yee)



௬௩௭ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௫௭.--௮றுபட்ட கையும் மீண்டூக் ழளைத்தல். 

1கொற்றவெஞ் சரம்படக் குறைந்து போனகை 
பற்றிய கடந்தது சிலையைப் பாங்குற 
மற்றொர்சை £பிடித்தது பேல*வவ்விய து 
௮ற்றகை 5பிறக்கதை furs Do worms, 

(இ-ள்.) (இராமபிரானுடைய) வெற்றிபொருர்தியகொடிய சரம் 
பட்டதனாற் குறைர்துபோன கை பற்றியிருக்ககான சிலையை, அழகு 

பொருந்த மற்றொரு கை பிடித்ததுபோல(த் தோன்றியகையானது 
பிடித்தச்கொண்ட.து: அற்றுப்போன சை பிறந்ததை அறிபவர்) 
யரவர்? (எ-று) 

அற்றகையிலிருக்த வில்லை ஏற்கெனவேயிருக்த கை பற்றியது 

போல முளைத்தகை பிடித்துச்கொண்டதனால், வேரொருசை தோன் 

திற்றென்பதுவும் காண்பவர்க்குத் தெரிரந்துசொள்ள முடியாதாயிற் 

றென்பதாம், பி-ம்:-.1கொற்றவன். பேற்றியே. 3அடுத்ததுகாலை, பிடித் 
த.து லையை, 4வவ்வியது,வற:விய த. வவ்வியை2௪ நிச்ததை,பிறச்தகை, 

6யாரதோர்குவார், யாவ்தேர்குவார், (௩௨௮௨௪) 

௧௫௮,--இராவணன், அற்ற தன் கையை மாதலிமீது 5 
மற்றேநகையால் எடூத்தேறிதல். 

பொன் 1கயிற் மார்தியான் வலியைப் போக்குவான் 
முன்கையிற் அுறுமயிர் 3முள்ளிற் *றுன்ளுற 
5மின்கையிற் 5கொண்டென வில்லை விட்டிலா 
வன்கையைத் தன்கையின் வலியின் வாங்கினான். 

(இ-ள்,) (இராவணன்),--அழூய சயிற்றைப்பிடித்துச்சொண்டு 
தேரைஈடத்துபவனான [சாரதியான] மாதலியின் வலிமையைப் 

போக்குபவனாகி, முன்னங்கையிலே நெருவ்கய மயிர் முள்ளுப்போல் 

துள்ளிச்கொண்டிருச்க, மின்னைச் கையிற்சொண்டாலொத்துத் 

தோன்றுன்ற வில்லை விட்டிடாததான வலிய கையைத் தன்சையின் 
வலிமையா லெடுத் அவீ௫னான்; (எ.௨று.) 

._.. இராவணன் கை வில்லைப்பிடித் திருப்பது, மின்னலைப்பிடித் திருப் 
பதுபோலு மென்ச. மாதலிமீது அற்றசையை யெடுத்துவீசும்போது 
அதனைப்பற்றியகையில் மஇழ்ச்சயொல் மயிர்ச்கூச்சஎறிர்ததை :முன் 
கையில் துறுடீயிர் முள்ளிற் றள்ளுற'என்றார். இழ்ச்செய்யுளில் 
பற்றிய இடெந்தது சிலையை மற்றொர்கைபிடித்த.அ”என வச்ததனால்ஃ 
*வில்லைவிட்டிலாவன்கை?என்பதற்கு - இதற்குமுன்ஒருபோதும் வில்லை 

விட்டிலாத [வீரகுணத்துச்குவடையாளமாகவில்லையேச்திய வண்ண 
மேயுள்ள]வன்கை என்றுபொருள்காண்க. பி-ம்:--1கையிற்று. போக் 
இனான், போக்சென. 8முன்னில். தள்ளுறும். 5பின், சொண்டனன், 
கொண்டன. இச்செய்யுள் பலஏட்டுப்பிர திகளிஸில்லை, (உ௮௨ட௫)



காண்டம் ௩௬.---இராவண்ன் வதைப்படலம் ௬௩௭ 

௧௫௯.--இராவணன் அந்றதன்கையை யெறியவே, 

மாதலிநீலைதளர்தல், 

விளங்கொளி வயிரவா எரக்கன் வீ௰ய 

sum Gort *தடக்கைதன் மார்பிற் முக்கலும் 
உளங்கிளர் பெருவலி 3யுலைவின் மாதலி 
அளங்கினன் வாய்வழி யுஇரந் *தூவுவான். 

(இ-்.) விளங்குசன்ற ஒளியையுடைய வயி ரவாளைப்பெற்ற 
அரக்கனான இராவணன் வீசிய பருத்துக் களர்சக்ச பெரிய கை தன்மார் 
பில் தாகச்கியவுடனே,உள்ளத்லுச்செர்கன்ற பெருவலி அழிதலில்லாத 
மாதலி, வாயின்வழியாக உதிரத்தை வெளிச்சக் அவானாய் நிலைகலங்கி 
னான்; (எ- a.) —19-b:---lgof, 2தடச்கைவில், உலவி, *தூவ்குவான், 
அங்குவார். (௩௮௨௬) 

௧௬௦. -தோமாத்தை அந்த மாதலிமேல் இராவணன் செலுத்துதல். 

மாமரத் 1சார்கையால் வருந்து வானையோர் 
தோமரத் தாஓயிர் சொலைப்பத் தூண்டினன் 
தாமரத் தாற்பொராத் $சகைகொள் வாட்படை 
காமரத் தாற்சிவன் கரத்து வாங்கினான். 

(இ-ள்.) அரத்சால் அராவப்படாச சன்மையைச்சொண்ட [அரா 
வப்படாமலே இயற்கையாகக் கூர்மையாகவுள்ள] வாட்படையைச் 
காமரமென்றபண்ணைப்பாடச் வபிரானுடைய கையினின்றுவாவ்னெ 
வனாகிய இராவணன்,---பெரிய மரம்போற்பொருர் இன (தன்)கை(மார் 
பிலேதாக்ச)யதனால் வருக்துபவனான மாதலியை ஒர்தோமரத் இனால் 
உயிரைப்போக்க (எண்ணி)ச் செலுத் திஞன்; (er - a.) 

மூன்றாமடியின்முதலிலுள்ள காம்-அசை, தாம்-தாவுசன்ற, அரமு 
மாம், மாமரச்தார் கைஎன்பதற்கு - பெருமைபெற்ற மரமாகய வில்லி 
னோடுபொருந்திய கை என்றுஉரைப்பாருமுளர். பி-ம்:-.1தடச், 

3தொலையத். சாமரத்தார்ப்பெறு, தாமரத்தாற் பெற்ற, தாம்வரத்தாற் 

பெத்த, தாம்வரத்தாற்பெதுக்தன்மைமுற்றுறக். 4சவத்தனென்னினும், 
தவசன்றென்னவுய், தவமின்றென்னகன், தவமின்றென்ன ௮. வாட் 
கொண்டான். (௩௮௨௭௪) 

ன் வேறு, 

௧௬௧.-.-இராமன் அந்தத்தோமரத்தை யழித்தல், 

மாண்ட தின்றொடு மாதலி வாழ்வென 
மூண்ட 1வெர்தழல் சிந்த முடுக்கலும் 
ஆண்ட வில்லியோ ?சரைம்முக வெங்கணை 
தாண்டி னான்3றுக ளான தோமரம், 

(இ - ள்.) (இன்றோ? மாதலியின் உயிர்வாழ்ச்சை ஓழிக் கிட்ட து! 
என்னுமாறு மூண்ட கொடிய தழலைச்சிந்துமாது (கோமரப்படையை) 
விரையச்செலுத்தகும் ,--(யாவரையும்) அடிமைகொண்ட வில்லானியான



௬௩௮ கம்பராமாயணம் ய்த்த 

இராமன் ஒருபஞ்சமுசாஸ் இரத்சைச் செலுத்தினான்: (அதனால்) கோம 

ரம் துகளாய்விட்டது; (எ- று,)--பி-ம்;.4வெம்படை இந்தமுடுக் 

கினான், வெச்தழல்சர்சமுடுகலும், வெக்தழல்இக் இிழுடுக்கலும். 2அயின் 

மூக. 8கெடுச்தோமரந்தோமுற, செடுக்தோமரம்தோய்வா, நெடுக்தோ 

மரக்தோமற, (௩௮௨௮) 

௧௭௨ _-இமாவணனதுதலையை ஸ்ரீசாமன் ஒய்விலலாமல் அறுத்தல். 

guia கன்ற தொருதலை *நூறுறப் 
போய கன்று புரளப் பொருகணை 

ஆயி ரந்தொடும் தானறி வின்றனி 
ஈய கன்கைக் கடுமை *நடத்துவான். 

(இ-ள்.) ஞானத்திற்குரிய ஒப்பற்றதலைவனான இராமன், 

(தனது) கைவிசையைச் செலுச்துபவனாய், ஓய்தல்இல்லாமல் ஒருதலை 

தூறுமுறை முளைச்கவும் (அவையாவும்)அப்பாற்பட்டுப்போய்ப் புர்ளும் 

படி போர்செய்யவல்லஅம்புகள் ஆயிரக்களைத் தொடுத்தான்; (௪-று.) 
--4அறிவின் றநனிசாயகன்! என்றவிடத்து.-:ஓண்டாமரையாள் கேள்வ, 

னொருவனையேகோச்குமுணர்வு??என்ற பெரியார்பாசுரம், கருதத்தக் 

க. பி-ம்:--1அகன்ற, 3தோறுறை, நூற்றுறை, நூறிறை,தூறறப், 8திரு . . 
Mor pet, 45. 6 Cw, (௩௨௮௨௯) 

௧௬௩.--அறுபட்ட இராவணன்தவைகள் பலவிடங்களிலும் விழதல். 

நீர்த் த ரங்கங்க டோறு நிலந்தொறுஞ் 

சீர்த்த மால்வரை தோறுச் 2 Bane@ gr gy tb 

பார்த்த பார்த்த விடந்தொறும் பஃறலை 
ஆர்த்து வீழ்ச்த *வசனிகள் 5வீழ்க்தென, 

(இ எள்.) (அறுபட்ட) பல தலைகளும்,---சடலின் அலைசளிலும் 

நிலங்களிலும் சறப்புப்பெற்ற பெரியமலைகளிலும் இசைகளிலும் கண்ட. 

சண்ட.விடங்களிலும் இடிகள்விழுந்தகாற்போலப் பேராரவாரஞ்செய்.த. 
கொண்டு விழுக்தன; (௭-று.)---பி -ம்:---1தடங்கடறோறும். சிலை 

தொறும். 8வீழ்க்தது, வீழ்ச்தவன். 4அசனணியின், காணிகள். 5வீழ்ச்சன. 

௧௬௪,--மலைழதலியவிடங்களில் அறுபட்ட இராவணனுடைய 

சிரங்களால் நேர்ந்தநீலை. 

தகர்ந்து மால்வசை 'சாய்வுறத் தாக்க 
மிகுந்த ?2வான்மிசை மீன மலைந்தன 
புகுந்த மாமக ரக்குலம் போக்கற 
முகக்த வாயிற் 4புனலினை 5முற்றுற, 

(இ-ள்.) (அறுபட்டுவிமுக்த இராவணனுடையகிரங்கள்), பெரிய 

மலைகள் பிளவபட்டுச் சாயும்படி தரச்; பரக்த வான்மீதுள்ள ஈட். 

சத்இரங்களை மோதின; (அன்றியும், கடலிற்)புகுர்தனவாய், , பெரிய 

சுருமீன் திரள்கள் போக்டெம அறறுப்போகும்படி. கடல்களை முழுவ 

அம் (தம்)வாயினால் மொண்டிட்டன;(௭-௮.)--பி-ம்:--1சாயறத். வோம் 

~



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௩௯ 

விசையாற்றலைவீழ்ச்தன, வான்....மீளமலைக்சன. வாரிப் $i cor Aen us. 

கமுத்றவும். (௨௮௩௧) 
௧௭௬௫,--வுறுபட்ட இராவணனது சிரங்களின் கண்களைப் 

பேய்கள் தோண்டுதல், 

பொழுது 1நீட்டிய புண்ணியம் போனபின் 
பழுது ?செல்லுமன் றேமற்று பண்பெலாம் 
தொழுது சூழ்வன 3முன்னின்௮ு தோன்றவே 
கழுது *சூன்ற விராவணன் £கண்ணெலாம். 

(இ-ள். கநெசொளாகஅனுபவித்துவக்த புண்ணியப்பயன் நீங்கிய 

பின், மற்றை(ச£ர்த்திமுசலிய) கற்குணங்களெல்லாம் பழு பட்டுப் 
போகுமன்றோ!(ஆகவே,முன்பெல்லாம்)தொழுது வலம்வருவனவாஇய 

பேய்கள், எதிரேரின்று வெளிப்படையாக இராவணன் சண்களைத் 
சோண்டின; (௪- று.) 

முன்பெல்லாம் இராவணனுக்கு ௮ஞ்சி அவனை வணங் வலம்வருச் 

தன்மையனவான பேய்கள் அவன்சண்ணெகிரில்தகானே யாவருமறிய 

அ௮வ்விராவணன்சண்ணைத் கோண்டியெடுக்கலாயின?என்ற சிறப்புப் 
"பொருளை, *ஒருவனுடையபுண்ணியம் நீங்கனபின் அவனுடைய௫ர்த்தி 
பிரதாபம்முதலிய ஈற்குணங்கள் பழுதுபடுமன்றோ? என்ற பொதுப் 
பொருள் சமர்த்தித்துநின்றது: வேற்றுப்பொருள்வைப் பணி. பிம்: 

1நீட்டித்த, செல்லினும்.. சொல்லும், காட்டும், போகும், போக்கும். 
3ஆதலிற்றோன்றிய, முன்னின்றுதோற்றவெக், 4சூழ்க்த, சூழ்க்த.த, குழ் 
வன, சூர்சன்ற. 5முன்னெலாம். (௩௨௮௩௨) 

-௧௬௬.--இராவணன் இராமபிரான்மீது வாள்ழதலியன வீ௬தஃ, 

வாளும் வேலு முலக்கையும் வச்சிரக் 
கோளுச் தண்டு 'மழுவெலுங் கூற்றமும் 
தோளின் பத்தி டோறுஞ் சுமந்தன 
மீளி 5மொய்ம்ப னுருமென வீ௫னான். 

(இ-எ்.) பெருவலிபடைத்தவனான இராவணன், (தன்) தோளின் 

வரிசைகள் தோறும் சுமக்தனவாகிய வாளும் வேலும் உலக்கையும் வலி 

மையுடைய வச்சிரப்படையும் கண்டாயுதமும் மழுவென்கின்ற யமனும் 

ஆ௫யேஇவற்றை, இடிபோலவிழும்படி (இராமன்மேல்) ௮டயெறிசர்தான். 

(எ - ற௮.)---கோள் வச்சரமும்என மாறுக: கோள்-வலிமை, மீளி 

மொய்ம்பன் - ஒருபொருட்பன்மொழி, பி-ம்:-1எழு. சமர்தவன், 
சுமந்ததம், மொய்ம்பின், (௩௮௩௩) 
௧௬௭..(இரரவணனை வேஃலும்வகை யாது??என்று இராமரொன் 

ஆலோசித்த, 

அனைய 1இந் திட வாண்டகை வரணும் 

வினைய மென்னினி ?யோாதகொல் வெல்லலாம்
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8நினைவெ னென்ன நிசாசான் மேனியைப் 
புனைவன் வாளியி ௭லெனப் *பொங்கினான். 

(இ-ள்.) அப்படிப்பட்ட படைச்சலங்களை(இராவணன்)விசியெறிய 

வும், ஆண்களிற் பெருமைபெற்றவனும் மகாவீரனுமாகிய ஸ்ரீராமனும், 

இனிச் செய்யவேண்டிய தொழில் யாது? (இராவணனை வெல்லும் 

ஆலோசனை யென்!?என்று ஆராய்ந்து (பின்) அரக்கனான இராவண 

னுடைய மேனியை அம்புகளால் அலவ்கறிப்பேன்' என்று தீர்மானித் 

அக் கோபித்தான்; (எ-ு.)---1மூன்றாமடியில் நினைவு என்?என்று இர 

ண்டுசொல்லாகக்கொள்ளாமல், £நினைவென்? என்றுசன்மையொருமை 

முற்றாக ஒபரேசொல்லாகச்கொள்ளலும் ஒன்று. பி-ம்:.1இத் இய,8யோ.து 

கொலோவெனா, யாதுகொல்வேறலாம், யாதுகொல்வெல்லுமா, 8நினை 
வைகாணினைச்சானெடு நினை வைமன்னினைச்தான்,சினைவைமுன்னினைக் 

தான், கினைவவென்னினைகச்தீர், நினைவனென்னினை சர்தான். பொங்கு 

வான். ட. (௩௮௩௪) 
௧௬௮ --இராவணனதுமேனியேங்தம் இராமபிரான் தன் அம்புகளா ற் 

ச போத்திவிடுதல். 

மஞ்ச ரங்கெய மார்பினுந் தோளினும் 
நஞ்ச ரங்கிய சண்ணினு நாவினும் 
1வஞ்சன் மேனியை வார்கணை 3யேட்டிய 
பஞ்ச ரம்மென லாம்$வகை பண்ணினான். 

(இ-ள்.) மேசத்தைச் தோற்கடிக்க [மிச்சகருசிறமுள்ள] (இரா 
வணன்)மார்பிலும், தோளிலும், விஷத்தைத்தோற்கடித்த [கொடு 
தோற்றமுள்ள]சண்களிலும் சாச்கிலுமாச (எங்கும் அம்புகளையெய் த), 
வஞ்சனைச்குணமுடைய இராவணன் மேணியை, நீண்டஅம்புகள் 
தங்குவதற்குஏற்பட்ட கூடு என்று சொல்லும்படி செய்தான் (ஸ்ரீரா 

மன்); (எ - ௮.) 
பஞ்சரம் - அம்புக்கூடு: பதவைக்கூடு எனினுமாம்: YU aun op wear, 

இராவணன்மேனியைப் பறவைகூடாகச்சொண்் டதற்கு௪த்ப அவ் 
விராமன்கணைகளைப் பறவைகளாகச் கொள்க, மி. ம்:-1வஞ்சமேணி 
யை, வேட்டியின், வட்டியாய்ப், 8படி, (௩௮௩௫) 

௧௬௯.--இராமபாணங்கள் எங்தம் நிறைதல், 
1வாய்நி வறைக்கன கண்கள் மறைந்தன 

£மீரி றங்களி னெங்கு மிடைந்தன 
தோய்வு ௮ங்கணை செம்புன $ஜொய்க் தில 
போம்5ரி றைந்தன வண்டப் புறமெலாம், 

(இ-ள்.) (இராவணன்) வாய்களில் சிறைக்தனவும், சண்களில்மறை 
ச்தனவும், றத மார்பின் இடங்களிலெல்லாம் Os mA wor awa Aes 
பதிதலுற்றஅம்புகள், இரச்தம்சோயப்பெராமல் (அவனது உடலைத் 
அளைத்து விட்டு) அண்டச் இனப்புறமெல்லாம் போய்ஙிறைச் தன;(௪-று.)
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உடலில் நுழைக்து வெளிப்பட்ட விசையை விளச்ச, *உஇரமுர் 

கோயப்பெருமல்? என்றது, பி-ம்:---1வாய்மறைந்தன, வாயுமடைச் 

சீன, 3மே...மிடைச்சன, வீயமேனிகளெங்குமிடைர்தன, மீயமேனி 
கள்...மிடைக்தன. 8சனல். 4*தோய்க்த தின். 5நிறைக்ததவ். (௩௮௩௯) 

௧௭௦.--இராமனம்பால் இராவணன் அயர்நீதுவநந்துதல். 

மயிரின் காளறொறும் வார்கணை 1மாரிபுக்கு 
உயிருந் தீர வுருவின வோடலுஞ் 

செயிருஞ் ௪ற்றமு நிற்கத் *திறல்திரிக்து 
அயர்வு தோன்றத் துளங்கி 5யழுங்கினான். 

(இ-ள்.) (கன) மயிர்க்சால்கள்தோறும் நீண்ட (இராமபிசா 
னுடைய)அம்புமழை புகுச்து உயிரும்ஒடுங்கும்படி ஊடுருவினவாய் ஓடு 

தலும், பகைமையும் கோபமும்றிற்கவும் வலிமைஇரிர்து sorte 
தோன்ற நிலைகலங்கி வருர்தினான், (இராவணன்); (எ-று.)--பி-ம்:_... 

வாளி. 3இய, 8இறம். 4அயர்வும். 5அழுர் தினான். (௩௮௩.௪) 

க௭௧க.---இராவணன் தன்தேரின்மீது முர்ச்சித்துக் கிடத்தல். 

வாரி கீர்நின் றெஇர்1மக ரம்படச் 
சோரிசோ.ர வுணர்வு 3 துளங்இனன் 

தேரின் மேலிருர் தான்பண்டு தேவர்தம் 

ஊரின் மேலும் பவனி £யுலாவுவான். 

(இ - ள்.) முன்பு தேவர்களின் ஊரிலும் பவணியாக உலாவுபவ 

னாய இராவணன், கடலின்நீரிலிருச்து எதிர்த் துவச்ச மகரங்கள் 

இறர் தபடும்படி (சன்னுடலினின்று) இரத்தஞ் சோ. அறிவு கலங்க 
வனாய் [ மூர்ச்சித் ச வனாய்] த் தேரின்மேற் இடந்தான்; (எ-று) 

வெம்மையான இரத்தம் மிகுதியாகப் பாய்வசனால், வாரிநீர்நின் 
றெகிர்மகரம் பட்டன. பிம்: வர்இழிர்தென, மகரம்வர, மசரம் 
படர், 2துளங்கியே, 8உலாவினான். (௩௮௩௮) 

க௭௨,---இராவணசாரதி தேரை விலக்கிநிறுத்தல். 

ஆர்த்துக் கொண்டெழுர் அம்பர்க ளாடினார் 

வேர்த்துத் தீவினை 1வெம்பி விழுந்தது 

போர்த்துப் பொய்த்தன னென்று பொலங்கொடேோர் 

பேர்த்துச் சாரதி போயினன் 5பின்றுவான். 

(இ- ள்.) (அதுகண்டு மகிழ்ச்சியினால்) தேவர்கள் ஆரவாரஞ் 

செய்துகொண்டு மேலெழும்பிக்குதித்துக் கூத்சாடினார்கள்; தீவினை 

(உடல்)வேர்த்து (மனம்)வருக்தி விழுர்திட்டது; (இராவணனுடைய) 
தேர்ப்பாசன்$(இராவணன் இசாமபாணக்தால்உடலெகல்கும்) ஷடப்பட்டு 

அறிவுசோர்க்தான்' என்று (அங்குதிற்சப்) பின் வரங்கென வனாய், அழகு 

கொண்ட தேசை (அவ்விடத்தினின்றும்) இருப்பிச் சென்றான்; 
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(எ-று.)---பி-ம்:-1வெர்அ. போர்த்துப்போச்கனனென்று, போர்த் 

துக்கொய்தனனென்று, போர்ச்சயர்ச்தனனென்று. 3பின்னுற. 0 

௧௭௩..--அப்போது இராமபிரான் அம்புஎய்தலைத் தவிர்தல, 

ass pss படையினன் கண்ணகன் 
மெய்து றந்த வுணர்வினன் வீழ்கலும் 
எய்தி றந்1த வீர்ர் தானிமை யோர்களை 
உய்தி றந்தூணிர் தானற முன்னுவான். 

(இ-எ்.) இமையோர்களை உய்யச்செய்கன்றவகையிலே துணிவு 
கொண்டுகொழில்செய்பவனாகிய ஸ்ரீராமன்,---கையைவிட்டுசழுவிய 
படைச்கலமுடையவனும் இடம் பரந்த உடலைவிட்டுநீங்கெய பிரஞ்ஞை 

யையுடையவனுமாகி (இராவணன் மூர்ச்சித்து)விழுகலும், அறத்தை 

நினை ப்பவஞாய், அம்புஎய்யுஞ்செயலைநீங்கெளொன்; (௪ - று,) 

எய் திறர் சவிர்ர்தான்? என்பதை, அறமுன்னுவானென்பது fois 

இத்துகின்றது: தோடர்நீலைச்சேய்யுட்குறியணி. பி-ம்:--1 துறர்தான். 
சவம், என்னது, (௩௮௪௦) 

௧௭௪.--இதுவும் அடுத்த கவியும் - மாதலி இராவணனைக் 
கொல்லச்சோஃல, இராமன் :நீதியன்று'என 

மறுத்தலைத் தேரிவிக்தம், 

1தேறி னாற்பின்னை ?யா தஞ் செயற்கரிது 
ஊறு தானுற்ற “போதே யுயர்தவன் 
நா௮ வாயென மாதலி 4 நாக்கினான் 

ஏறு சேவக ஓம்மிதி யம்பினான். 

(இ-ள்.) (அப்போது) மாதலியானவன், (இராமபிரானைகோச்இ), 

மிக்கதவத்சையுடையவனாகிய இராவணனை (உணர்வு)தெளிர்தாற் 

பிறகு ஒன்றுஞ்செய்யமுடியாது: (“கையால் அவன்) மூர்ச்சித் 

திருச்சன்ற இப்போதே அழித்திடுவாய்'என்று தூண்டினான்; மிக்க 

வீரமுள்ளவனான ஸ்ரீராமனும், இதுகூறினான்; (௭ - று.) (இது”என்ற து 
மேலிற்க வியில்வருவதனை, பி-ம்:--1தேறினான். யோரும். 8போழ்திவ 

னின்னுயிர், போழ்தேயுயர்த்தவன், போசவுயிர்தனை, போதினுய்யாத 

வர், *மநோச்இனான். (௩௮௪௧) 

௧௭௫. படைது றந்து 1மயங்கிய ?பண்பினா 
... னிடைதெ றும்படி 4பார்த்திக னீதியின் 

Boog pe gid it S@ame on கன்மையோ 
கடை 1துறந்தது போரென் கருத்தென்றான், 

(இ-ள்.) 'படைக்கலத்தைச்கைவிட்டு அறிவுசோர்ச்ச நிலைமையை 

யுடையவனாகய இராவணனிடத்து (அவனை) அழிக்கச்கூடியகிலைமை 
ஏற்பட்டிருப்பதைப் பார்த்து, போர்முறையின் ஒழுங்கை க்கைவிட்டு 
உயிர்கொள்வதும் ஈன்மையோ? என்மனம் போர்செய்வதை (இப் 
போது) முற்றும்விம்டுள்ளது! என்று (இராமன்) கூறினான்; (௪-று.)



காண்டம் ௩௬.--இராவணன் வதைப்படலம் ௬௪௩ 

பண்பினானிடை, இடை-ஏழனுருபு. பிம்: _1மயங்கென், பண் 
பினோர், பண்பினோடு, 3பெறும்படி, பெறுந்துயர், &பார்த5. கோடல் 

செய், கொள்வது, 6சன்மையைசக், 7இறந்ததுபேரின், துறந்த 

போருனற், துறர்் பேரென்ன, (௩௮௪௨) 

௧௭௬ .--இராவணன் உணர்வுபேற் றேழதல, 

1கூவி ரஞ்செறி பொற்கொடித் தேரோடும் 
போவ ரஞ்சிென ரன்னதொர் போழ்தினின் 
ஏவ ”ரஞ்சலி யாதவ ரெண்ணுடைத் 
தேவ ரஞ்ச விராவணன் றேறினான். 

(இ-ள்.) கூவரம்பொருர்கிய பொற்கொடியோடுகூடின தேரி 
டத்துப் போகுவாராய் ௮ச்சங்கொண்டவரான அரக்கர்கள்,அப்போது 

(இசாமபிரானுடைய தருமகுணத்திற்காகஅவனை) அஞ்சலிசெய்யாத 

் வர் யாவர்? [எவரும் இராமனை வணங்இனார்கள்]; (பிறகு) மதிப்பை 

யுடைய சேவர்கள் அஞ்ச, இராவணன் ஷமூர்ச்சைதெளிரச்தான்; (எ-று) 

--கூவிரம்-தேரில்தசனத்துச்கு௪ திராச ஈடப்பெறுவதம் வீரர்பற்றிக் 
கொள்வதற்கு உதவுவதுமான தாமரைமொட்டு வடிவினதானஉறுப்பு: 

தேரின் தலையலங்காரமென்றும் பொருளுண்டு, கூபரம்என்ற வட 
ட சொல், நுகத்சடியைத் தாங்கும்மமெனப் பொருள்படும், பி. ம்; 
1கோவரம். 3அஞ்சலிலாதவரென்றுடைகத், அஞ்சினரென்னும்பொழு 

தினில். (௨௮௪௧) 
௧௭௭.--தேரை விலக்கிநிறுத்தியதற்காகச் 

சாரதீிமேல் இராவணன் சினங்கோள்ளுதல், 

உறக்க நீங்கி 1யுணர்ச்சியுற் ருனென 
மறக்கண் வஞ்ச னிராமனை “வான்றிசைச் 
2சிறக்குந் தேதசொடுங் கண்டிலன் எற்றத்தப் 

பிறக்க கோக்கினன் பின்னுற கோக்கனொன், 

(இஃ ar.) கொடுமையைவெளிச்சகாட்டு நடலை சண்களையுடைய வஞ் ” 
சனான அவ்விராவணன் உழசசம்நீங்கி உணர்வுபெற்றவனாக, (அப் 
போது), பெரியதிச்குச்களிற் றச் துகோன்றுச் தேருடனே ஸ்ரீராம 
னைச் காணா தவஞய்,(சாணச் இனாற்)பின்புறம்சோச்குபவனாய்(த் கன்சார 

இயைச்) கோபத்இப்பிறச்ச விழித் துப்பார்த்சான்; (or - 2.) 

பின்னுறே . ரச்கனான் என்பதற்கு - தன்பின்புறத் இல் இராமனைப் 
பார்த்தான் என்று கூறுதலு முண்டு, பி-ம்:--1௨ உணர்தலுற்றானென, 

| உணர்ச்சியுற்றானவன். 3வான்றனி, ast poof, war Hane. 9 திறக்கும், () 

௧௭௮.--ழன்றுகவிகள் ஒருதோடர்: இரானணன் தன்தேர்ப்பாகனை 

வேறுத்துக்கடிந்து வானோச்ச, அவன்பணிதலைத் Catal bar. 

Carp ரித்தனை தேவருங் 'காணவே 

வர விற்கை யிராமற்கு வெண்ணகை



ச்ச்ச் கம்பராமாயணம் யுத்த 

பேர வுய்த்தனை “யேபிழைத் தாயெனாச் 
சார திப்பெய ரோனைச் சலிப்பு; 

(இ-ள்.) (தேவரும்காணும்படி தேரைச் திருப்பிச்செலுத் இனாய்; 

(அதனால்) வீரமுள்ள வில்லையேச்தியகையையுடையஇசாமற்குப் பரிகா 

௪ச்சிரிப்புத்தோன்றச்செய்தாய்;(அகவே,) பிமைசெய்தவனானாய்! என்று 

சொல்லிச் சாரஇியென்றுபெயர்கூறப்படுபவனை வெறுத்து,--(௪-ஐ.)-- 

'உருத்தெழா' என அடுக்ச சவியோடு தொடரும். : தன்பகைவரான 

தேவர்கள்முன்னிலையில் மாற்றானுக்குப் பின்னிடைர்தது சன்க்குப் 
பே ரவமானம் பயக்கு மென்ற கருத்தினால் (தேவருங்காணத் தேர்திரித் 
தனை? என்சின்றான். பிம்: காணவோ, ஏன், (௩௮௪௫) 

௧௭௯. தஞ்ச 1நானுளைத் தேற்றத் தரிக்லொ 
“வஞ்ச நீபெருஞ் செல்வத்து 4வைகினை 
அஞ்சி னேனெனச் செய்தனை யாதலால் 
உஞ்சி போதிகொ லாமென் அுருத்தெழா. 

(இ-ள்.) *தாங்குதற்குமிக்க வஞ்சனையுடையோனே! இரட்சக 

னாகி சான் உன்னைச் தேற்ற[மேம்படுத்த], £ பெருஞ்செல்வத்து வைக 

னாய்; (கான் உனக்குச் செய்த உதவிச்குமாறாக), அஞ்சினேனென்று 
(என்னைப் பசைவர்) கரு தும்படி செய்தாய்; ஆதலால்,(இவ்வாறுசெய்த 8 

6) உயிருடன்பிமைத்துப்போவாயோ!' என்று கோபித்செழுர்து,-- 

(எஃறு,)--4வாள்கடைச்சணித்தோச்சலும்? எனச் தொடரும். வஞ்சன்- 

பகைவரிடத்துப்பரிசானம்வாங்கிக்கொண்டு உரியதலைவனுச்குத் தீமை 

விளைப்பவன் :இங்கனமெல்லாம்திட்டியதாகமுதனூலிலும் வச் துள்ளது. 

பிம்: -1என்றுனையெண்ணச்தருகலால், கானுனைத்தேற்றத்தருக்கி 

லா, கானுனை த்தேற்றச் தருச்கெலாம், வஞ்சம். சோபச்து, 4மல்இ 

ஞளாய், அஞ்சினான், அஞ்சிஞய். 6கொலோ, (௩௮௪௬) 

௧௮௦. வாள்ச டைக்கணித் தோச்சலும் வந்தவன் 
தாள்க டைக்கணி யாத்தலை 1தாழ்வுரு 
*மூள்க டைக்கடுத் தியின் முனிவொழி 
கோள்க டைக்கணித் தென்றவன் ௯.றுவான். 

(இ-ள்.) (இராவணன்) வாளைக்கடைக்கண்ணாற்பார்த்து (அச்தச் 

சா.ரதிமீது விடுக்குமாறு) ஒங்கெவளவில், அந்தப்பாகன்,-..இட்டி அந்த 

இராவணனுடைய பாதங்களைப் பார்த்துத் தலைதாழ்ச்து. (என்) எண் 

ணத்தை அருள்கொண்டுஆசாய்ர்து யுகாச்சசாலத்துச்தோன்றுகன்ற 

கொடிய கனல்போல மூள்சன்ற சினத்ழை ஒழிவாயாக!என் ௮ுசொல்லி ட 

யவஞாய் (மீண்டுங்)கூறுவான்;(௭-று.)---தேர்ப்பாகன்கூறுவதை அடுத்த * 

இசண்கெவிகளிற் காண்க, கடைக்கடுந்தியின் மூள்முனிவுஎன் ௪, பி-ம்:- 

1தாழ்வுற, சாய்குறா, கீள்கடைச்சடுக் தீயின்னநின்முனி - யாள்கடைத் 

கின்றறிவிப்பதுண்டெனா, மூள்கடைச்சடுக்தயெனநீமுனி-யாள்கடைத் 

தொன் றறிவிப்பதுண்டெனா, முள்கடைக்குறுர்தீயினின்முன்னம்வர் ச்
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காண்டம் ௩௬---இராவணன்வதைப்படலம் ௬௪௫ 

தாள்கடைத்தொன்றறிவிப்பதுண்டெனா, மூள்சடைக்கடுந்தீயின் முனி 

சா... எனா. (௩௮௪௪) 

௧௮௧. -௫ரண்டுகவிகள் - சாரதி தேரைத் திநப்பிச்செலுத்தியதன் 

காரணத்தை இராவணனுக்தக் கூறுதலைத் தெரிவிக்தம், 

ஆண்டொ ழிற்றுணி வோய்ர் தனை 1யாண்டிறை 
ஈண்ட lp Py. னையனே இன்னம் 
பாண்ட தக்கண மென்றிடர் மாற்றுவான் 
மீண்ட தித்தொழி லெம்வினை *மெய்ம்மையால். 

சான்னாகவிகள் - ஒருதொடர்,. 

(இ-ள்.) ஐயனே! பராச்சரமச்செயலைக்துணிச் து செய்தலினின் 

ஆம் 'ஓய்ச்து உயிரொடுங்இஞாய்: [மூர்ச்சித்துவிட்டாய்]; அங்குத்தானே 

ஒருகணப்போது பொருர்தநின்றால், நின்னுயிர் அக்கணமே மாள்வது 

நிச்சயமென்றுகருதி, (உனக்குத்) துன்பம்ரேராதுதவிர்ச்கும்பொருட்டு 

மீண்டதாகய' இத்தொழில் (செய்தது); (உனதுஅடியவாரசய) எமது 

செயல், (எப்போதும்) உண்மையானதாகும்: (௪ - து.)--பி.ம்;---1 ஆவ் 

இறை. 3கிற்பினை யேநெடியோய், கிற்பினை யேகலையே, நிற்றிடினையனே 

னின். 3மாண்டொழித்தியனையத, மாண்டதஇக்கணமென்று, 4வெம் 

மையால். ஒருபி.ர இயில் மீண்டெ.இர்ப்படின் மேவிலையேயுயிர்: என்று 

இரண்டாமடி. ன (௩௨௮௪௮) 
௧௮௨, ஓய்வு 1ஞூம்றமு நோக்கி யுயிர்ப்பொறைச் 

சாய்வு நீக்குதல் சாரதி 8தன்மைத்தால் 
மாய்வு நிச்சயம் 4வர்துழி வாளினாற் 

காய்வு தக்கதன் மூற்கடை காண்டியால், 

(இ-ள்.) சாரதிசெய்யவேண்டியதொழில், (சன்னுடைய இரதி 

சன்) ஓய்க்திருப்பசையும் வலிமையுடணிருப்பதைபும் சவணிச்தறிக்து 

கொண்டிருர்து மாய்வுகிச்சயமாகவர்திட்டதெனத் தோன்றியபோது 

[வருமென்றுதோன் நறியபோது] (அவனது) உயிராகியபாரத்துக்குத்: 

தளர்வு நேராமல் அப்பாற்கொண்டுவைத்தல் (அகும்): (ஆசலால், என் 

மீது) வாளினாற் சனங்கொண்டுகொல்லுதல், தக்கசன்று முடிவாக; 

(2.ர] ஆலோடத்துப்பார்; (௪ - ௮,)--பி-ம்: முற்றவும். 2உயிர்பெற்ற, 

தன்மையால், *வந்தது, Wh Kor. (௨௮௪௧) 

.௧அ௩.,---இராவணன் இரக்கங்கொண்டூ*தேமைமீட்க?என்ன, பாகன் 

அவ்வா றேசேல்ல, இராவணன் இராமனைக் காணுதல், 

என்றி றைஞ்சலு மெண்ணி !யிரங்கனான் 
வென்றி யந்தடச் தேரினை *மீட்கெனச் 
சென்றெ திர்ர்தது தேருமத் “மீதர்மிசை 
நின்ற வஞ்ச ise inden Cwm aay. 

இதுவும் அடு தகவியும் - ஒருசொடர்:
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(இ-ள்.) என்றுசொல்லி (அச்தப்பாகன்) வணங்குதலும், (இசாவ 
ணன் அவன் செயலை) ஆராய்ந்து (அவன் மது) இரச்கக்கொண்டலஞனாய், 
வெற்றிபொருக்திய அழகிய பெரியசேரைமீட்பாய்'என் நசொல்ல, 
சேரும்போய் (இராமனை) எதிர்ப்பட்ட து; அச் சத்தேர்மிதுநின்ற வஞ் 
சனைச்குணமுள்ள இராவணன் இராமனைச் சந்தித் த,--(௪ - று) 
“வெங்கணைகோடியின்காடிகள் arb Deer oor அடுச்சசகவியோடு 
தொடரும். பி -ம்:--1இரங்குவான். ?மீளெனாச். 8சேர்சத் இசை, 0 

௧௮௪,--இராவணன் இரரமன்மீது அம்புவிடுதல், 
கூற்றின் வெங்கணை கோடியின் கோடிகள் 

தூற்றி னான்வலி “மும்மடி. தோற்றினான் 
வேத்மெொர் வாளரக் கன்னென வெம்மையால் 
ஆற்றி னான்செருக் கண்டவ ரஞ்சினார். 

(இ-ள்.) யமனைக்காட்டிலும் கொடிய அம்புகள் பலகோடிக்சணகச் 
காயுள்ளவைகளைப் பொழிந்தான்: *((இவன்) வேறோர்கொடியஅரச் 
கனோ?'என்னுமாறு வலிமை (முன்னிலும்) மும்மடங்கு தோன்றப் 
பெற்றவனாய், கொடுமையோடு போரைச் செய்தான்:(அதனைக்) கண்ட 
வர்(யாவரும்) அஞ்சினார்கள்; (௪-ற.)--பி - ம்: கோடிய. மும்முறை, 

இங்கே ஒருசெய்யுள் சாணப்படுவது வருமாறு: ் 

அஞ்ச லின்றி யமர்க்களத் தாரியன் 
வெஞ்சி னக்தொடு வேலரக் கன்பொர 
எஞ்ச வேழு திவ௪ மிராப்பகல் 
விஞ்சு போர்செயும் வேலையில் வீரனும், (௩௮௫௧) 

௧௮௫.--இதுவும் அடூத்தகவியும் - இராமன் கணைசிந்தி 
இராவணன் வில்லைத் துண்டித்தமையைக் கூறும். 

எல்லுண் டாகி ளெருப்புண் 'டெனுமிதொர் 
சொல்லுண் டாயது போலவன் ஜோளிடை 
வில்லுண் டாகின் வெலற்கரி தாமெனாச் 
செல்லுண் டாலன்ன தோர்கணை சிந்தினான். 

(இ-ள்.) *புகையுண்டானால் கெருப்புஉண்டு?என்டன் ற இதுஒரு 
சொல் உண்டாகியதுபோல், (௮க்தஇராவணனுடைய தோளினிடத்து 
வில்இருக்குமாயின் வெல்லுதற்குஅரிதுஆம்? என்று ௧க௬இ, இடியை 
யுட்கொண்டதையொத்த ஓர்கணையை விடுத்தான்,(இராமன்); (௪-று.) 

'புகையுண்டாயின் நகெருப்புண்டு என்பதுபோல இவன்சோளில் 
வில்லுண்டாயின் ஈமச்குவெற்றியில்லையென்பது நிச்சயம்”?என் ற துணி 
ச்துஅவ்விராவணன்வில்லை முறிச்சச் கணையை இராமன்விடுத்சானென் 
பதாம். “புகையுளவிடத்து நெருப்புண்டு??என்பது, மணிமேகலை, எல்- 
இலக்கணையால், இருள்நிறமுள்ளபுகையை யுணர்தீதிற்று: எல் - ஓளி 
யென்பாரழுமுளர், iG - bi—leramd ge, oray பியற், போலிவன், 894 
Burs, (௩௮௫௨)



a
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காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௪௪௭ 

௧௮௬. நரர ணன்படை 1நரயக ஆய்ப்புருப் 

பார ணங்கினைத் ”தாங்குறும் பல்வகை 
வார ணங்களை வென்றவன் வார்சிலை 
ஆச ணங்கை யிருதுணி யாக்இனான். 

(இ-ள்.) திருமாலின் அவதாரமூரீத்தியான தலைவன்,--[இரா 
மன் | (அங்கனம்) கணைகளைச்செலுச்இி, பூமிதேவியைத் தாங்குகின்ற 
பலவகை [எட்டான] (இிக்கு)யானைகளை வென்றவனான இராவண 
னுடைய நீண்டவில்லாகியகிறைந்த அச்சர்தருவதை இருதுண்டாக்இ 
னான்; (எ-று.)--பி-ம்:-1ஆதிகயப்புறாப், அ௫ெயப்புருப், ஆககயப் 
புருப். 3தாங்கும்பலவகை. (௩௮௫௩) 

௧௮௭.--துதுகண்ட தேவரின்மகிழ்ச்சி. 
அயன்ப டைத்தவில் லாயிரம் பேரினான் 
வியன்ப டைக்கலத் தாலற்று வீழ்தலும் 
உயர்ந்து யர்க்து [குதித்தன 3ரும்பரால் 

பயன்ப டைத்தனம் பகறவத் தாலென்ருர், 
(இ-ள்.) பிரமதேவனாற், படைக்கப்பட்ட வில், ஆயிரக் இருகாமங் 

களையுடையவனான ஸ்ரீராமனுடைய பெரியபடைச்கலத் தினால் துண்டு 
பட்டுவீழ்தலும்,தேவர்கள் உயர்ச்துயர்ச் துகு தித்தார்களாய்ப்பலவகைக் 

ஐ 2வச்தினால் பயன்பெற்றரோமென்று கூறினார்; (௪ - நு.) 

இங்கு *:ஆயிரம்பேரினான் வியன்படைச்சலம்? என வர்ததனாலும், 

“ராரணன்படை! எனச் &€ழ்ச்செய்யுளில் வர்ததனாலும், க௮௫-ஆம்பாட 

லின், 'செல்லுண்டாலன்னதோர்கணை? என்பதற்கு - சாராயணாஸ் இரம் 

என்றுபொருள்கூறுதலுமொன்று:அயன்வில்லைச் அண்டிப்பதற்கு,மிகச் 
சிறர்த சாராயணாஸ்தி.ரத்.-த விடுத்கா னென்று கொள்வது இறப்பே, 
பி.ம்..-1குனித்தனர். 2உம்பரார், உம்பரும், உம்பரே, (௩௮௪) - 

௧௮௮.--இமாவணன் விலீலை யெடூத்துக்கொண்டேயிநக்க, இராமன் 
அவற்றை யழித்துக்கோண்டேயிரத்தல். 

மாறி மாறி வரிசிலை வாங்கினான் 
1 நாறு நூறினொ டையிரு நாறவை 
வேறு வேறு ?இசையற வெங்கணை 

நூறி நாறி யிராம “னுறுக்கினான். 

(இ-ள்.) (இராவணன்) மாறிமாஜறிக் கட்டமைச்தவில்லை எடுத்த 

வண்ணமிருக்கான்; இராமன், அச்தக்கோடிவிற்களை வெவ்வேறு 
திசையிலே பொருகர்தச் கொடியஅம்புகளாற் பொடிப்பொடியாச்இ 

அதைகிகிட்டான், (ar = 2.) —19-'6:—1 4 » gr HOG ®, ஆறினூறி 

னொ, அூதிதூநினொடி, சாறி நினொடு. விளிவு 2. 8. கணுக்கனொன்.() 
௧௮௯.--இராவணன் இராமனுடைய மார்பின்மீது 

இநப்புலக்கைழதவியவற்றை விடுந்தல், 

இருப்பு லக்கை 1 வே றண்டுகோ லீட்டிவாள் 

நெருப்பு லக்கு வருநெடுங் கப்பணம்
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இருப்பு லக்க வுய்த்தரன் றிசையானையின் 
மருப்பு லக்க வழங்கிய மார்பினான். 

(இ-ள்.) இச்கசங்களின் தர்சங்கள் முறியும்படி எதிர்கொடுத்த மார் 

பையுடையவஞன இசாவணன்,(அக்தஇராமபிரானுடையமார்பிலே, நீவ் 

சாதுஉறைகன்ற) இலட்சுமி புலவிசொண்டாற்போல் (அம்மார்பை 

விட்டு) அப்ப-ற்செல்லும்படி, இருப்புலக்கை வேல் தண்டு குத்துக் 
கோல் ஈட்டி வாள் கெருப்பும்(சன்) வெம்மைகுறையும்படி. [மிக்க 

சொடுமையடன்] வருன்ற கெடியகப்பணம் ஆகியஇவற்னற விடுச் 

தான்; (எ-று.)--பி-ம்:--1நீடண்டு வேலீட்டி, கோறண்டுவேலீட்டி. 

கற்பணம், (௩௮௫௯) 

௩௯௦.-இராவணன் விடுத்தவற்றையேலலாம் போடிபடுத்தி, (இவனை 

யோமிக்க, உபாயம் யாது?? என்று ஸ்ரீராமன் நாடுதல். 

அவைய னைத்து 1மறுத்தகன் லேலையிற் 

குவைய னைத்து மெனக்£குவித் தான்குறித்து 
இவைய For gay Herder Care vrai ge) 
நவைய ஊைத்துற் துறர்தவ னாடினான், 

(இ-ள்.) (இராவணனெறிக்தஇருப்புலச்கைமுதலிய) அவ்வாயுதங்க - 

ளெல்லாவற்றையும் (தன்னம்புகளினால்) அறுத்தொழித், த அவையெல் 

லாம் அகன்றசடலில் இட்டுஎன்றுநினைக்குமாறு குவித்தவஞாய், Gb 

றம்யாவையும் நீங்கினவனான ஸ்ரீராமன்,---இவையாவும் இவனைவெல்லா ' 

என்றுஎண்ணி (அவனைச் கொல்ல யாதுசெய்வதென்று) ஆராய்பவளாயி 

னன்;(௪-று.)--பி-ம்:--1அறுத்தனன் வேலையிற், அறுத் தலைவேலையைச், 

அறுத்தசன்்வேலையைக், 3குறித்தான். *வெல்லாதெனா. (௩௮6௪) 

௧௯௧,--இதுவும், அடுத்த கவியும்-ஒரதோடர்:இரஈமன்நாடிப் 

பிரமாஸ்தீரம் விடக்கத்தீர்மானித்ததைத் தெரிவிக்தம். 

கண்ணி னுண்மணி யூடு கழிந்தன 
1எண்ணி னுண்மண லிற்பல ?2வெங்கணை 

புண்ணி னுண்ணுமைச் “தோடிய புக்தியோர் 
₹எண்ணி னுண்ணிய வென்செயற் பாற் 5றெனா, 

(இ-ள். ஆலோ௫க்குமிடத்து நண்ணியமணலினும்பலவாகிூப் 
புச்திமான்களின் எண்ணினும் -ண்ணியனவான வெங்கணை சண்ணி 

னுள் மணியினாடும் நுழைர்அுசென்றநன: (அன்றியும்) புண்ணினுள் 

ளும் ழைந்தோடிய: (அவையாவும் இவனை ஒன்றும் செய்யமாட்டிற் 

நில: ஆகலால், இட்போது) என்னசெய்யத்சதச்சது?? என்றுஆலோ ; 

சித்த,---(௭ - று.)---எண்ணிவலிச்சதனன்? என்று அடுத்த சவியோட ' 

முடியும், பி-ம்:...1 எண்ணு, 3ஈர்வ்கணை, 8ஓடினபுக்தியோர், ஓடிய : 

புண்ணியர். *எண்ணு நண்ணிய, எண்ணினுன்னிலது, என்றான். () 

௧௯௨. 7நார ணன்றிரு வுந்தியி னான்முகன் 
பார “வெம்படை. வாங்கியிப் பாதகன்
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மாரி னெய்வனென் றெண்ணி 4வலித்தனன் 
ட்ட ஆரி யன்னவ ஸாவி யகற்றுவான். 

(இ-ள்.)ஸ்ரீராமன் ௮ தஇராவணனுடைய உயிரைப்போக்கும்பொரு 
ட்டுஸ்ரீமச் ராராயணனுடைய திருவுச் தியிலேயுள்ள சான்முகனது பெரு 
மைபெற்ற கொடியகணையையெடுத்த, *இச்சப்பாசசனுடைய மார்பின் 
எய்வேன்? என்று எண்ணித் நதீர்மானித்தான்; (௪- று.)_-அகற்று 
வான்-முற்றெச்சம்: வானீற்று எதிர்காலவினையெச்சமுமாம். மார் 

மார்பு: மரூஉ. பி-ம்:1சாரசாண்மலர்மேல்வக்த.வாளியைவால்னென் 

பார்த்தனன், வாளியைவாம்கயபாதகன், வாளியைகோசக்குடன்பார்த்தி 

லன். மார்பிலெய்வன், மார்பினுய்ப்பன். 4மதித்தனன். (௩௮௫௯) 

௧௯௩..--இதுவும், அடுத்த கவியும் - ஸ்ரீராமன் பிரமாஸ்திரத்தை 
விடுத்தமையைத் தேதரிவிக்தம். 

 நமுந்தி வர்துல சீன்ற முதற் பெயர் 
அந்த ணன்படை 3வாங்கி யருச்சியாச் 
சுந்த ரன்சிலை காணிற் 5ரொடுப்புர௬ு 
மந்த ரம்புரை தோளுற வாங்கினான். 

a (இ-ள்.)முற்பட்டுத்தோன்றி உலகைப்படைத்த முதல்வனெனப் 
பெயர்பெற்ற அநர்தணனான பிரமதேவனுடைய you Argon sO 
அருச்சித்து, கட்டழகுடையவனான ஸ்ரீராமன், (தன்) வில்சாணியில் 
தொடுத்த, மர்தரமலையையொத்த தோளிற்பொருக்த இழுத்தான்; 
(௭-௮.)--பி-ம்:---ரமுச்து, பொருள், 3ஆங்கு, 4சக்தரச், தொடுச்குறா. 

௧௯௪. புரஞ்சு டப்பண் 1டமைத்தது 3 பொற்பணை 
மரந்து ளைத்தது வாலியை 3மாய்த் தூளு 
அரஞ்சு டச்சுடர் கெஞ்ச னரக்கச்கோன் 
உரஞ்சு டச்சு_ 6ரோன்மக னுந்தினான். 

(இ-ள்.) திரிபுரத்தைச் சுட்டெரிப்பதற்கு முன்புஅமைச்த அம், 
அழயெகளைகளுள்ளமரங்களை [ஏழு சாலமரங்களை ] அளைத்ததும், 
வாலியை மாய்த்துள்ளதுமான அகச்தஅஸ் தரத்தை, அரம் தாக்க (அஞ் 
சாது மடூழ்ச்யொல்) விளங்குசன்ற கெஞ்சைச்கொண்ட அரச்கர் 
தலைவனான இராவணன் மார்பைத்தாக்கும்படி, சூறியகுலத்துத் தோன் 
றதியவனான ஸ்ரீராமன் செலுத் இதனான்; (எ -.று,)--அரஞ்சு டச்சுடர்கெஞ் 
சன - மாற்றார்படைச்சலத்துக்கு அஞ்சாதவனென்றபடி, 9-ம்: 
1அமைர்த த, அமர்க்தது. 3போர்ப்பணை, 3மோாய்த்த௫, மாய்த்துள, 
teresa, 5அம்புவரத்தினால், அம்பதவரத்தனொல், அம்பதவாற்ற 
லான். ஈடசோன்மசன்தோன் றினான், சுடர்மேனியினுரச்தினன். () 

் ௧௯௫.--பிரமாஸ்திரம் இராவணன்மீதடச.2லுத 4, 
காலும் வெங்கன லுங்கடை காண்கிலா 
1மாலுங் கொண்ட வடி.க்கணை மாமுகம் 
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௬௫௦ கம்பராமாயணம் ட் யுத்த. 

நாலுங் கொண்டு நடந்தது கான்முகன் 
மூல மந்திரந் தன்னொ 5மூட்டலால், 

(இ--ள்.) தருமாலினமிசமான ஸ்ரீராமன் கொண்டதாகிக்.காற்றும் 

கொடுங்கனலும் முடிவுகாணமாட்டாத (வேகமும் சொடுமையுமுடைய) 

கூரிய(௮க்தச்) கணையானது, கான்முகனுக்குஉரிய பீஜாட்சரத்தைக் 

கொண்ட மச்திரத்தோடு அபிமச் திரித்துவிட்டதனால், பெரியகான்கு 

முகங்களையுங் சொண்டு சென்றது; (எ-று.)--பி-ம்:--1மேலும், 

2கொண்டிவ், 5மு.ட்டலால். (௩௮௬௨) 

௧௯௭. பிரமாஸ்தீரத்திலை ஏற்பட்ட நிலை, 

ஆழி மால்வசைச் கப்புறத் 1தப்புறும் 
பாழி ?மாகட லும்வெளிப் “பாய்ந்ததால் 
ஊழி ஞாயிறு மின்மினி 4யொப்புற 

வாழி வெஞ்சுடர் பேரிருள் வாரவே. 

(இ-ள்.) (அந்த அஸ் இரம்சன்னுடைய) கொடிய சுடறினால் மிகச 

இருளைப் போக்குசையில், யுகார்தத்தில்தோன்றும் சூறியனும் மின் 

மினியை யொத்துத்தோன்ற, பெரிய சச்கரவாளமலைக்கு அப்புறத் 

துள்ள கீர்நிறைந்த வலியபெரியகடலும் | பெரும்புறச்கடலும்] வெளிப் 

பாய்ர்தது; (௭-.று.)--வாழி - ௮சை, பி-ம்;.1 அப்புறம், அப்புறப், 

2மால் உரையும். 3போய்தலால், *ஓத்தவால், ஒப்புறும், ச டர்ப்பேரிருள். 

௧௯௭.--பாமாஸ்தீரம் இராவணன்மார்பிற் புகுதல். 

அக்க ணத்தி 'னயன்படை 3யாண்டகை 
சக்க ரப்படை யோடுந் தமீஇச்சென்று 
புக்க தக்5கொடி. யோனுரம் பூமியும் 

இக்க னைத்தும் விசும்புர் 4திரிந்தவே. 

(இ-ள்.) அச்சணத்தில் பிசமாஸ்திரமானது புருஷோத்தம 

ஞான ஸ்ரீராமனுடைய சக்கரப்படையுடனே சேர்க்து (சு தரிசனாழ்வா 

னது அமிசத்தையும்பெற்று)சென்று ௮க்தக்கொடியோனான இராவண 

னுடைய மார்பிற் புக்கது: (அக்சணத்து) பூமியும் இக்குக்கள்யாவும் 

விசும்பும் (நிலை) இிரிர் தன; (எ-று.)--பி-ம்:--1 அயல்நின் ந, 3ஆண்டகைச். 

3சொடிபோல், 4திரியவே, தெரியவே. (௩௨௮௬௪) 
வேறு. 

௧௯௮.--இராவணனுயிரிழத்தல். 

முக்கோடி. வாணாளு முயன்றுடைய 1பெருந்தவமு 3முதல் 
வன் முன்னாள், எக்கோடி யாராலும் 4வெலப்படா யெனச் 

கொடுத்த வரமு 5மேனைத், $திக்கோடு "முலகனை த் தஞ் செருக்க * 
டந்த 8புயவலியுர் இன்று மார்பிற், புக்கோடி யுயிர்பருஇப் புறம் 

போயிற் றிராகவன்றன் புனித வாளி ் 

(இ-ள்.) இராமபிரானெய்தபரிசுத்தமான அ௮ச்தஅஸ் இரமானது,-- 

(இராவணனது) முச்கோடியாயுளையும் முயன்றுசெய்த பெருர் தவத்தை 
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யும், முதற்கடவுளரிற்சேர்ச்தவனானபிரமசேவன் முன்காலத்தில் முப் 

பத்துமுச்கோடி தசேவர்களில் எச்தவரிசையிற் சேர்ர்தவராலும் வெல் 

லப்படாய்? என்றுகொடுத்தவரத்தையும், மற்றும்' இக்கோடும்உலகனைத் 

கிலும் போரினால்வென்ற புயயவலியையும் ஒழித்துவிட்டு, (அவனுடைய) 

மார்பிலேபுகுர்து உடலெங்கும்குடைர்து உயிரைப்பருகிவிட்டுப்புறச் 

திற்போயிற்று; (௭- று,)--*முசலாவார் மூவரேயம்மூவருள்ளும், மூ.த 

லாவான்்ரிநீர்வண்ணன்?? என்பது, பெரியார்பாசாம், அஷ்டவசுக் 

“கள் ஏசாதசருத்தார் துவாகசாதித்யர் இரட்டையரான அசுவினீ 

தேவசைகள்எனச் தேவர்கள் பலதிறப்பட்டிருச்தல் காண்க, பிம்; 

1பெருவரமும். மூணிவர் தாமே, முசல்வர்தாமே, முனைவர்தாமே. 8௭வ 

ராலும் 4வெலப்படாது, வெலப்படான், மேன்மை, 6இிச்கோடி., . 

7எவ்வுலகு, 8பெரு. (௩.௮௬) 
௧௯௯.--இராவணனைக்கோன்ற அம்பு மீண்டு இராமபிரானுடைய ' 

தாணியிற் புகுதல். 

ஆர்க்கின்ற 1/வானவரு $மர்தண ர முனிவர்களு மாசி கூறித், 
தூர்க்கின்ற மலர்மாரி /தொடசப்போய்ப் பாற்கடலிற், மாய்நீ.ரா 
டித், “தேர்க்குன்ற விராவணன்றன் (செழுங்குருடிப் பெரும்பர 
வைச் திரைமேற் சென்று, கார்க்குன்ற மனையான்றன் கடுங்கணைப் 
புட் டிலி'னடுவட் கரந்த தம்மா, 

(இ.-ள்.) (மகிழ்ச்சிபினல்) ஆரவாரஞ்செய்கின்ற வானவரும் அட் 
தணர்களும் முனிவர்களும் வாழ்த்துச்கூறி(ப் பூமியிணிடத்தை)அார்த்து 

விமொறு மிகுதியாகப்பொழிகன்ற புஷ்பவர்ஷம்சொடரப்போய்ப்பாற் 
கடலிற் பரிசுத்தமாகநீராடி,(இரும்பிக) குன்றம்போன்ற தேரையுடைய 

இராவணனுடைய வளனுள்ள இரச்தப்பெருங்கடலின் அலைமேற் செ 
ன்று, கரியகுன்றையொத்தவனான இராமபிரானுடைய விசையுள்ள 

கணையானது புட்டிலினுட் புக்குஒளித்தது; (௪-று.) அம்மா - 
வியப்பிடைச்சொல்: அக்கணைச்செய்கையை வியச்தவாறு, பிம்... 

1அமரர்களும்.முணனிவாருமர்சணரும், முனிவர்களுமர் சணரும், 3அலர், 

சொறிய, தீர்ச்சின்ற, போர்ச்ின்ற, தேர்ச்சின்ற, 8பெருங்குரு இச் 

செழும், 7ஈடுவட், 

ஒருபிர தியில் இச்செய்புளோடு இராவணன்வதைப்படலம் முடிய, 
மேல் வீடணன்வண்டோதரிபுலல்பலபடலு என்று காண்கின்றது. () 

௨௦௦--தலைகீழ்ப்பட இராவணன் விழதல். 

கார்.நின்ற மழைகின்று முரு“முதிர்வ வெனத்திணிதோட் 
காட்டி னின்றும், தார்றின்ற மலை-கின்றும் *பணிக்குலமு மணிக் 
Goys 5தகர்ந்து சிந்தப், போர்ரின்ற 6விழிகின்றும் "பொறி 
நின்று புசையோடுல் குருதி -பொங்க், தேர்கின்று நெடு!0கிலத் 
துச் சிரமூகங்கழ்ப் படவிழுர்தான் சிகரம் போல்வான். 

(இ-ள்.) (அரக்கர்ச்குச்) 95 ரம்போலிருச்த வனா இராவணன்,-- 

கருநிறம்பொருந்திய மேகத்தினின்றும் இடிஉ இர்வதுபோல Qe me
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கிய தோள்தொகுதியினின்றும் மாலைதங்கெய மலைபோன் றமார்பினின் 

௮ம் இரத்தினத்தொகுதிகளும் அபரணத்தொகுதிகளும்உடைக்து௫ச் gs 

வம், போரில்கின் றவிழியினின் ௮ தீப்பொறி(வெளிப்பட்டு)சின்று புசை 
யுடனேகுருதிபொங்கவும் தேரினின்று பெரியகிலத்திலேசரசடன்சேர் 

ந்த முகம்£ழ்ப்படவிழுச்தான்; (எ-று )---இரமுகம்-பிரதானமுகமுமாம். 

9-ம்; 1நின்று, 3அதிர்வ,அதிர்ச்த, அதிர்ப்ப, :8சின்ற, 4மணிக்குலமும் 

பணி. 5தளர்ம்.து, 6வழிரின்று, வழிசின்றும், விழகின்றும். "பொறி 

நின்ற, போறைரின்று. 8பொக்இத், 92பர்கின்று, 10கிலத் இன்முகங்கள்? 

நிலத்துச்னெமுகம், ; (௩௮௬௪) 

௨௦௧.--இராவணனுடைய ழகம் போலிவுற்றிநத்தல். 

வெம்மடங்கல் வெகுண்டனைய சினமடங்க மனமடங்க வினை 
யம் வீயத், தெம்மடங்கப் 1[பொருகடக்கைச் செயலடங்க 3மயல 
டங்க வாற்ற றேயத், தம்மடங்கு முனிவரையுந் 8தலையடங்க நிலை : 
யடங்கச் *சாய்த்த சாளின், மும்மடங்கு பொலிந்தனவ i. (pops 
றந்தா னுயிர் துறந்த முசங்க ளம்மா. : 

(இ ஆ ள்.) கொடியூங்கம் வெகுண்டாற்போன்ற கோபம் அடக்க. 

வும், மனம்ஒடுங்கிவிடவும், வஞ்சனை யொழியவும், பகைவரொடுங்கும்படி. 
போர்செய்த பெரிய கைகளின்செயல் அடங்கவும், (காம)மயல் அடங்கத 

வும், வவிமையொடுங்கவும், உயிர்துறக்க அர்த நீதிமுறையைத் துறந்த 

வனானஇராவணனுடைய முகங்கள்,--.தமக்குள்ளேஅடவ்இயிருக்சன்ற 

முனிவரையும் தலையடங்கவும் நிலையடங்கவும் முறியடித்த காளினும் 
மூன்றுமடங்கு பொலிச்தன; (௪- று.) 

மகாவீரனாதலால், இறக்கும்போது முகப்பொலிவு மிச்சதென்ச: 

அம்மாஎன்பது - அங்ஙனம் பொலிர்சமைச்கு வியக்தமையைத் தெரி 
விக்கும், முனிவரையும், உம்மை - உயர்வுறப்பு, பி-ம்:--1பொருச் 

6-86, மேயலடங்கா, 8தலையடங்கு, தலையடங்கா. 4சாய்ச்தவேனும், 
சாய்த்தவேனும், சாய்த்தவேலும், ் (௩௮௬௮) 

௨௦௨,--இரமன் இரதத்தினைக் கீழிறக்தவித்து இராவணனைப் 
பார்த்தல், 

1பூதலத்தி னாச்குவாய் நீவிடுமிப் பொலர்தேரசை யென்ற 
போதின், மாதலிப்பே ரவன்கடவ மண்டலத்தி னப்பொழுதே 
வருத லோடும், ?மீதலைத்த பெருந்தாரை விசும்/பளப்பக் இடர் 
தான்றன் மேனி முற்றுங், சாதலித்த வுருவாட யறம்£வளர்க்குங் 
கண்ணாளன் நெரியக் கண்டான். 

& 
(இ-ள்.)*£ சாசத் தியஞ்செய்கின்றஇச் ,அழசயதே தரைப் பூதலத்தில் 4 

ஆக்குவாயாக?என்று(ஸ்ரீராமன் மாதலிக்குச் கட்டளையிட்ட)போ திலே, 
மாதலியென்தபேரையுடைய அந்தப்பாகன் மாண்டப் பூதலத்தில் அப் 
பொழுதே(சேர்)வருகலோடும்,--மேலேஅலைமோதிச்சொண்டுள்ள மிக் 
க(இசத்தப்) பெருக்கு விசும்புவரையிற்செல்லக் சடர்சானுடைய மேனி



3 ச் கட்டப் பகுத டால ள் 2 கும காண்டம் ௩௬--இராவணன்வ்தைப்படலம் & @ih. 

முழுவதையும் அறச்தைவளர்ச்சன்ற சருணையைய/டையவனாஇய ஸ்ரீரா 
'மன்(தான்) காதலிக்க உருவேயாகித்தோன்றக் சண்டனன்; (௪- று.) 

(இராவணனது உள்ளேயிருர்தராகம் (சாகம் - சாதலும் செச்திற 
மேம்: சிலேடை.] மேலேஎங்கும்வழிர்ததோ!?என் று கருதப்படுமாறு 
உடலெங்கும் இரத்தப் பெருக்கினால் சாகத்தையடைக்துவிழுர் திருப் 
பதை ஸ்ரீராமன் சண்டா னென்பதாம், தன்மேணிமுற்றும் சாதலித்த 

். உருவாகி அறம்வளர்ச்சுவ் சண்ணாளன் என்றதொடர் - தன்உடல்முமு 
அம்சண்டாரெவரும் விரும்பத்தக்க எல்லாலட்சணங்களும் அமையப் 
பெற்றுத் தருமம்வளர்ச்கச்தோன்றிய கருணாவான் என்ற பொருள் 
பட ஸ்ரீராமனைச் காட்டு மெனினுமாம். இ.து, இசாவணன்விழுர்துட 
SEQ. sos இரதம்கணுகயதும் அத்தேறிலிருர்தபடியே அவனைச் 
சண்டமை கூறிற்று, சேரினின்றுஇறங்க இராவணனைக் சண்டமை 
யை அடுத்த செய்யுள் கூறும், பி-ம்:-1பூசலத்ததாக்குவாயாசவினிப், 
பூதலத்ததாக்குவாயாமினியிப், US sas 5, பெருஞ்சோரி, அலை, 
HVE, HSS. காக்கும், (௩௮௬௮௯) 

௨௦௩.--தேரை இந்திரனிடம்கொண்டுபோமாறு மாதலியை 
அனுப்பிவிட்டு, ஸ்ரீராமன் இராவணனை நணுகிக் காணுதல, 

4 தேரினைநீ கொடுவிசும்பிற் செல்கென்ன 1மாதலியைச் செலு 
தீதிப் பின்னர்ப், 3பாரிடமீ தினின ணூத் தம்பியொடும் படைத் 

. தலைவ “ரெவருஞ் சுற்றப், போரிடைமீண் டொருவருக்கும் 
புறங்கொடாப் 4போர்விரன் பொருது வீழ்ந்த, சீரினயே மண 
au வுருமுற்றுக் 5திருவாளன் றெரியக் sobre reir, 

(@ - or.) “8 தேரைச்கொண்டு விசும்பிற் செல்க? என்றுசொல்லி 
_ மாதலியை யனுப்பிவிட்டுப் பின்பு பாரிடமீ இினிற் சேர்ச்து, இருமகள் 
கணவனான. ஸ்ரீராமன், தம்பியுடனே படைத்தலைவர் எல்லோரும் (தன் 
னைச்) GL, (இதுவரையிற்) போரிலேமீண்டு ஒருவற்குப் புறங்கொடாப் 

. .போர்வீரனா£யயே இராவணன் பொருதுவீழ்ச்துள்ள 2 D6 தகநிலையை 
Cu (sor)wcrqpaé@ibuy (அவனது) உருவமுற்றும் சண்ணுக்குச் 
தெரியக் சண்டான்; (௪-௮,)--பி-ம்:--1மாதலியுஞ்சென்ற, *பாரிடைப் 
போயினி,த, 3பலருஞ், 4இரனையே, 8திருமார்பன், இச்செய்யுள் ல 
எட்டுப்பிர திகளி லில்லை. (௩௮௭௦) 

௨௦௪.--இராவணனுடைய தலை முதலிய உறுப்புக்களின்மீது 
வானங்கள் ஏறிக் கூத்தாடுதல, 

அலைமேவுங் கடல்புடைசரூ ழவனியெலாள் காத்தளிக்கு 
மடற்கை வீரன், சிலைமேவுங் கடுக்கணையாற் படுகளத்தே மனத் 
திமை சிதைர்து வீழ்ந்தோன், தலைமேலுச் தோண்மேலுக் தட 

முதுகிற் 1படார்புயச்துர் தாவி யேறி, 8மஃ%யினின் *ருடுவபோ 
லாடினவால் வானரங்கள் வசம்பி லாத, 

(இ- ள்.) அலைபொருக்இய கடலினால் சாற்புறமுஞ்சூழப்பெற்ற 
பூ.பிமுழுவதையும் சாத்து இசட்டுச்சின்ற வலியகையையுடைய வீர
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ளூயெஸ்ரீராமன து வில்லிற்பொருக்திய கொடியஅம்பினாலே போர்க் 

சத்த மனத்தீமைகெட்டு இறச்துவீழ்ச்தகவனான இராவணனுடைய : 

தலைம தம் சோலின்மீதும் பெரியமுதுகிலும் படர்க்தபுயத்திலும் தாவி . 

யேறி, வரம்பில்லாசனவான வானரங்கள் மலைமினின்று ஆடுவன 

போல ஆடின; (௪ - று.) 

- பிஃ5-.1பிடர்ப்புறத்தும், தாவித்தாவி. மலைமேல், 4சின்றாடின. 

முன்னிரண்டடியில் சிலபிரஇகளிற் காணப்படிஇன்ற 'புலேமேலுஞ் 

செலற்கொத்துப்பொதுசின்ற செல்வத்தின்புன்மைத்தன்மை, நிலை 

மேலுமினிபுண்டோ நீர்ீமேலைச்சோலமெனு 3நீர்மைத்தன் றே! என்ற 

பாடத் தக்கு - இழிர்தஇடத்துஞ் செல்லுதற்குப் பொருக்திரின்று (ஒரு 
வர்ச்சேயுரியதாகாமல் பலர்க்கும்) பொதுவாரந்தன்மையுள்ள செல்வத் 

இனுடைய இழிர்ததன்மை நிலைத்திருக்குர்திறத திலும் (இராவணனே 

செல்வமொழிய அவனுடலின்மீது வானரங்கள்கூத்தாட உயிர்நீத்துச் 

சென்றபின்பு) இனியும் (எண்ணுதற்குஇடம்) உண்டோ? (அச்செல்வம்) 

நீரின்மீதுஎழுதியகோலத்தின் தன்மையுடையதன்றேளன்க. பி - ம்:-- 

3உண்டே.. 3மேவிற், 3நிலைமைத்தன்்றே, (௩௮௪௧) . 

௨௦௫.--௫மாவணனதுமார்பிற் பாவ்ந்த திக்கசத்தின்தந்தம் 
அணியபோலவிளங்க ஸ்ரீராமன்காணுதல, ட 

தோடுமுத ஈறுக்£தொடையற் ஜொகையுழுத 9கிளைவண்டின் . 
/சுழியத் தொங்கற், பாடுமுத படர்?வெரிகின் 6பணியமுத வணி 

ரகிகர்ப்பப்பணைக்கை யானைக்,கோடுழுத நெடுக?தழும்பின் குவை 
தழுவி யெழுமேகக் குழுவின் கோவைச், காடுமுத 10கொழும் 
11பபிறையிற் கறை1கழன்று 1“கடந்சனபோற்கிடக்கக் சண்டான். 

(இ-ள்.) அசவிதழ்பொருக்திய ஈறுமணமுள்ள மலரால்தொடுக் 
கப்பட்டமாலைத்கொகுஇகளில் தங்குர்தன்மையுள்ளபல (சாதிகளான) ' 

பிரிவுகளைக்கொண்டவண்டுகள் வக்துபடிகன்றசுழியமென்ற மலர்மாலை 

கள் பச்கங்களிற் படியப்பெற்ற பாவிய முதுகு இணிய வேலைப்பாடு 

சொண்ட அ௮ணிகலத்தை ஓக்குமாறு பருத்தகையையுடைய (இச்)கஜத் 

இன் தந்தங்கள் (தாம்) ழுவதனால் தோன்றிய கெடியதழும்பின்தொகுதி' 

யைப்பொருக்த, எழுகின்ற மேகத்திரளின் வரிசையாகயகா(0 சஞ்சரிச் 
குந்தன்மையுள்ள தொழுவியபிறையினோடு களங்கம் நீங்கிச்டெர்தன 
போலக்ெத்தலைச்உகண்டான்; (எ-று) 

தொடையல்-சோளணிமாலை. சொடையலிலிருச்ச வண்டுகள் சுழி 

யத்தில் வச்து மொய்க்கன்றனஎன், சழியம்-முடியைச்சுற்றிவைக்கும் . 

மலர்மாலை: வளையமெனப்படுவ. சுழியத்தொங்கல்-சுழியமாகியமாலை. _ 

மார்பிற்பாய்க்துகுச் திய இச்கஜங்களின் தந்தங்கள் மு. ஐு௫ன்வழியாய் 
வெளிப்பட்டுக்செப்பவை பிறைச்சச் இரனையும், அத்தர்தத்தையடுத்துச் 

சோன்றும் தழும்பு பிறையினின்றுகீங்கச் மணிக டச்குக்களங்சத்தையும் 

போன்றிருக்க, இமாவனான்முதுகு. மேசம்போலுமென்க. இச்செய் 

யளில் தற்துதிபபேற்றவுவமையணிசாண்க. சுழியம் - முடியணியெனச்



ர.
 

காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௫௫ 

சொள்ளுதலும் ஒன்று. பி-ம்:--1உழுது,3தெரியல்,தொடையில், 8இிளை, 
க்சுழியிற், சுழியற், 5வென்னில். 0மணி, "நிரைய, நிகர்த்த, 8பகைகல் 

யானை, 9தழும்பும். 10கொடும், 11பிறையின். 1சழன்ற. 18கடப்பன. () 

இச்செய்யுளோடு இராவணன்வதைப்படலம் மூடிய, த ச்தபாடல் 

முதல் மற்றையோர்க்கும்?? (௨ட௫௨)என்ற பாடல் முடியும் வரையில் 
மண்டோதரிசோகப்படலல் என்று இலபிரதியிற்காணப்பட வேறுில 

பிரதிகளில் ((அன்னதோவென்னா?? (௨௧௬)என்ற செய்யுளோடு இரா 

வணன்வதைப்படலம் முடிய, (அவ்வகையருளிவள்ளல்?!' (௨௧௪) என்ற 

பாடலில் மண்டோதரிபுலம்புறுபடலம் தொடக்குகின்றஏு. (௩௮ஏ௨) 

வேறு, 

௨௦௬ .--இதுழதல் நான்குகவிகள் - இராவணனைத் தான் வேன்றமை 
தனக்தச்சிறப்பைத்தராதென்று ஸ்ரீராமன் புன்சிரிப்புடன் 

கூறுவதைத் தேரிவிக்கும், 

தளிரியல் பொருட்டின் வந்த “எற்தமூர் தருக்கி னோன்றன் 
இளரிய லஓுருவினோடுங் *கிழிப்புறக் க கிளர்ந்து தோன்றும் 
வளரியல் *வடுவிற் செம்மைத் தன்மையு மருவ நின்ற 

பிமூளரியங் கண்ணன் மூரன் மூற௮ுவலன் மொழிவ தானான், 

(இ-ள்.) (இராவணனை) அணுசகின்ற தாமரைமலரைப்போன்ற 

சண்சளையுடைய ஸ்ரீராமன்,-..தளிர்போன்ற மெல்லிய தன்மையை 

யுடைய €தாதேவியின்பொருட்டுச் கோன்றிய கோபமும் செருக்குக் 

சொண்டவனான இராவணனது விளங்குக்தன்மையுள்ள வடிவோடுங் 

கிழிபட்டுப்போச, விளங்கிச்தோன்றுன்ற வளருர்சன்மை யுள்ள 

கழும்பினாலே (தன்வீரச்செயல்) செம்மைபுடையதல்லாமையையும்(மன 

க்அட்கொண்டு புன்சிறிப்புவெளித்தோன்றப்பெற்றவளாய்(ப் பின்வரு 
மாறு) கூறலானான். 

'தருக்கினோன்றன் உருவினோடு 8ற்றம் இழிப்புற? என்றது-இராவ 

ணன்உருவம் இராமபாணக்தால் தண்டிக்கப்பட்டதனால் அப்பிரானது 
௪ற்றம் நீங்குவதாயிற்று என்றவாறு; உடனவிந்சியணி.: (செம்மைத்து? 

என்ற குறிப்புமுற்றிற்கு *தன்செயல்'என்ற கோன்றாவெழுவாய் வரு 

விக்க, வெளிசோக்இற்குச் செம்மையுடையதுபோலத்தோன்றினும், 

தன்வீரச்செயல் பகைவன்முதுகன் தழும்பைச்சாணுமிடத்தச் செம் 

'மையுடையதல்லாமையுங்கொண்டுள்ளசென்பார், (செம்மைத்தன்மை 

யும்'என்றார். பி- ம்: 18ற்றத்தான், 3தறிக்கனொன்றன். 8குழிப்புறச், 

இழிவுறச். 4இலசமன்னசெம்மையை மருலிரின்ற, உலசமன்ன செம் 

மையை மருவிவாய்ச்த, கருணைச்செம்மைத்...... .மருவரின்ற, வஒறரிற் 
செம்மைத்...மராவ நின்று. 3மூளரியல், (௩௮௪௩) 

௨௦௭ வென்றியா லுலக மூன்று 3மெய்ம்மையான் மேவி 
னாலும், *பொன்றினா னென்றுதோளைப் *பெரதுவற கோக்கும்



௬௫௬ _ கம்பராமாயணம் யுத்த 

பொற்பும், 6குன்றியா சுற்றகன்றே "யிவனெ£ர் குறித்த போ 
Ap, Der Durer மு. தற் பட்ட பிழம்புள தழும்பி னம்மா, 

.... இ-ள். (சுவர்ச்சம் மத்தியம் பாதாளம்என்ற) மூன்றுலசங்களை 
யும் உண்மையில் வெல்லுஞ்செயலோடு பொருச்ினாலும், (இவ்விராவ 
ணன்)'இறர்துபட்டானென்ற காரணத்தினால் (என்) தோள்வலியைப் 
பற்றிப் பொதுவற சோச்கச்கூடிய அழகு, இவ்விராவணன் எதிராகச் 
குறித்துச் செய்தபோரிற் பின்னிட்டவனாய் (அசனால்)மு.துற்பட்ட 
தழும்பாகஉள்ள பிழம்பினால் குன்றிக் குற்றம்பொருச் இியசாகு மன் 

ரோ? (௭- ௪) 
மூவுலகையும் வென்றிட்ட இசாவணனைவென்றதனால் என்தோள் 

வலி பொதுவறப் பாராட்டற்குரிய தென்று தோன்றலாம்: ஆயினும், 
இப்போது. இராவணன்மு அகில் தழும்பு . சாணப்படுவதனால் அஞ்சி 
முதகுகொடுக்துதடியவனை த் கோள்வலிசொண்டு தொலைச்சேனென் 
பது பெறப்படு மாதலால், என்தோள்வலிக்குப் பழிப்புஉண்டாகுமே. 
தவிர மேன்மையுண்டாசா தென ஸ்ரீராமன்கூறுன்றனனென்௫.பி.ம்;- 
்வென்றியான். வெம்மையின் மேயினானும், மெய்ம்மையின்மெய்யினா 

லும். *பொன்றியானென்னுர்,பொன்றியார்சன்ற, பொன்றியானென்று, 
$பொதுவுற, பொற்புக், குன்றியாசிற்றதன்றே, குன்றியாச்சுற்ற 
தன்றே, குன்றிமாசுற்றதன்றே, 7அவன்., குறிப்ப, ழும்புள 
பிழம்பின், (௩௮௪௪) 

௨0௮. கார்த்தி ரியனென் பானாற் கட்டுண்டா னென்னக் 
கற்கும்,வார் த்தையுண் டதனைக் கேட்டுகாணுறு மனத்தி னேற் 

குப், போர்த்தலை *புறகிட் டேற்ற புண்ணுடைத் ் தழும்பும் போ 

லாம், *கேர்த்ததுங் காண "லுற்ற வீசு ரிருக்கை 8கிற்க. 
(இ.-எ்.) “கார்த்தவீரியார்ச்சுனனென்பவனால் (இவ்விராவணன்) 

சட்டுண்டான் என்று/சொல்லப்பட்ட வார்த்தை யுண்டு; (இவ்வுலஇற் 
கேட்கப்படும், அதனைச் கேட்டதனாலேயே சாணங்சொண்டமனச் 
தையடைய எனக்கு, போறநிலே மூதுகுகாட்டியதனால் தோன்றிய 
புண்ணினுடைய தீழும்பும்சேராகக்சாணப்பட்டத! சிவபெருமானுடை 
ய இருப்பிடமாகயெ சைலாரசம் நிற்கட்டும; (௪ - அட 

இ.ராவணனென்பவன் முன்னமே கார்த்தவீறியனால் வெல்லப்பெற் 
துச் சட்டுப்பட்டுள்ளானாதலால், அவனை வென்றசைப்பற்றி ஏற்கெ 
னவே நாணங்கொண்டுநின்ற எனக்கு, அச்சஎன்சாணத்தை மிகுவிக்கு 
மாறு முதுஒற்றழும்பும் காணகேர்க்ததே! மூதுகுகொடுத்தவனையா 
நாம் வென்றது! இதனை நினைச்ச என்சாணம் மிகுகின்ற கென்பதாம், 
ஈசனாரிருக்கைநிற்கஎன்ற அ-இவன் கைலாயத்தின் ழ் கைர்கசுக்குண்டு 
ஈடுங்கெயவனாசுலாலும் இவனை வெண்ற இற் சிறப்பில்லயென்ப த பெறப் 
படும்: ஆயினும், ௮ 5) குறிர் துர் தெய்வமலையென் து ஒருபோக்குச் 
சொல்லலாமாசலால், அதனை இங்குக் கூறியது al vs @C cor @ ao ait w



காண்ட்ம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௫௭ 

கருத்தைச் தெரிவிக்கும். பி-ம்:1என்பான்சைச், கேட்கும், சேட் 

டும், மனத்தினேற்கும்.. 4புறகட்டேற்ற, பிறகடேற்றம், $தமும்பு, 

ஏற்றமும், 1உற்றது. மிற்கும் (௩௮௭௫) 

௨௦௯. மாண்டொழிர் *துலகி னிற்கும் வயங்கிசை 2மூயங்ச 
மாட்டாது, ஊண்டொழி *லுகக்து தெவ்வர் முறுவலென் புகழை 

புண்ணப், 5பூண்டொழி ஓடைய மார்பா போர்ப்புறங் சொடுத் 

கோர்ப் போன்ற, அண்£$டொழி லோரிற் பெற்ற வெற்றியு 
*மவத்த மென்றான், 

(Q) - at.) (ஆபரணங்களைப்) பூணர்தொழிலைச் சொண்ட மார்பை 

யுடையவனே! உண்ணுகந்தொழிலையே விரும்பிப் பசைவரின் பறிசாசச் 
சிரிப்புத் தம்புகழை ஒழித்துவிடப் போறிற் புறங்கொடுத்தோரைப் 

போன்ற அண்மைத்தொழிலையுடைய இவ்வி. ராவணளுற்பெற்ற வெற்றி 
யும் உண்மையானதல்ல; (ஆசையால்), (போரில் இராவணன்)மாண்டு 

ஒழிச்சுசணால் உலஇல் நிலைத் தநிற்கும் விளங்குகின்ற £ர்த் இயம் (இணி 

என்னைச்) சேரமாட்டாது என்று சொன்னான்; (எ.று.) 

அடுத்தசெய்யுளில் வீடணன் மறுமொழிகூறுவசாக வருவதனால், 

இச்செய்யுளிலுள்ள விளி விபீடணனைச் குறிக்கும், சுத்தவீசனை வெல் 

லும் வெற்றியே புகழைத் தரும்: இவ்விராவணன் புறங்சொடுத்தல்னெ 

ன்று இவன தமுதுகின்கழும்பினால் ஏற்படுவதுபற்றிச் சுத்தவீரனாகாத 
இவனை வென்றதனால், புறங்கொடுதக்கோரைப்போன்ற இவனைவென்ற 

எனக்கும் பழியுண்டாகுமே யன்றிப் புகழ்உண்டாகாதென்றவாறு, 
பி-ம் 1 உலகமேத்த,3வழங்கமாட்டார்,முயங்கமாட்டார்.9வீண்,4உயர் 

நீததெவ்வராகைசெயவுயிரையோம்பிப், உகந்துதேவர்முறுவறம்புகழை 

யுண்ணப். சாண்டொழிற்றுறர்ததோளாற் றம்முயிர்ச்குதவரோற்ற, 

அசாண்டெழிற்றொடர்ச்சதோளிற்றம்முயிர்க்குதவச்தோற்ற, காண்டொ 

ழிற்றுறச்தசோளின்றாருயிருதவத்சொத்த, சண்டொழிறுறர்ததோளி 
திறுருவியரோற்றர்தோற்ற, aroha. 7அழகற்று, அழக, 
விசைத்தது, அசைத்தது. (௩௮௪௪) 

௨௧௦,--விபீஷணன் கூறத் தொடங்குதல், 

அவ!வுளை யுரைப்பக் கேட்ட வீடண னருவிக் சண்ணன் 

வெவ்3வுயிர்ப் போடு நீண்ட விம்மலன் வெம்பு கெஞ்சன் 
5செவ்வியிற் ரொடர்ர்க வல்ல செப்பலை செல்வவென்னா 
எவ்வுயிர்ப் 4பொறையு நீங்க விரங்கிகின் றினையசொன்னான். 

(இ-ள்.) அவ்வாறானவார்த்தையை (ஸ்ரீராமன்) கூறக்கேட்ட 
விபீஷணன், அருவிபோற்கண்ணீர்பெருகுகன்ற சண்களையுடையவ 
றாய், வெவ்வியபெருமூச்சுடனே மிச்சஇரச்சங்கொண்டு வரடுகின் ற 
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௬௫௮ ... கம்பராமாயணம் டயுத்த 

மனநுடையவனாகி, 'செல்வனே! செம்மைபொருகர்தாதசொற்களைச் 

சொல்லச் கடவையல்லை? என்றுசொல்லி, உயிரைப்பொறுத்தல் சிறிது 

மில்லையென்னுமாறு நீங்க [பெருவருத்தத்தினால் உயிசொடுங்இனாற் 

போலச்தோன்ற) இரச்சங்கொண்டு (பின்வருமாறு) சொல்லலானான்; 

(எ -று.)--விபீஷணன் கூறுவதை மேல் ஐந்துகவிகளிற் காண்க. 

இராவணனை வென்றது பெருஞ்செயலாயிருக்க, அதனைப் பழிப் 

புடையதாகச் கருதிச் கூறிய சொல்லைச் கேட்டு விபீஷணன் வருச்திச் 
கூறலானான், பி-ம்:--1/உரைச்சிறுதிகோச்ட, 2உயிர்ப்பொடுங்கரீண்ட, 

உயிர்ப்போடுரின்ற, *செவ்வியால், 4பொறையினோடு, பொறையுகீல்௫, 
பொறையுமேங்க, பொறையினோடும். பொறையுகல்இ, (௩௮௭௭௪) 

௨௧௧.--இதுழதல் ஐந்துகவிகள் - இராமபிரானுக்த விபீஷணன் 
சமாதானங்கூறுதலைத் தேரிவிக்தம், 

ஆயிரக் தோளி னானும் வாலியு மரிதி னைய 
மேயின வென்றி'விண்ணோர் சாபத்தின்*விளைக்க மெய்ம்மை 
தாயினுந் தொழத்தக் காண்மேற் றங்கிய காதற் றன்மை 
கோயுகின் முனிவு மல்லால் வெல்வரோ அவலற் பாலார். 

(இ-ள்.) ஐயனே! ஆயிரச்தோளையுடையவனான கார்த்தலீரியார்ச் 

சுனனும் வாலியும் அருமையாகப்பெற்ற வெற்றியானது தேவர்களின் ச 
சாபத்தினால் சேர்ச்சன: (இவ்விஷயம்), மெய்ம்மையாகும்: தாயி 

னிடத்துச்காட்டிலும் (பெரும்பணிவுகொண்டு) தொழத்தகுதியுள்ளவ 

ளான சீதாபிராட்டியினிடச்தத் தங்யெ காதலின் வடிவமான கோயும் 

உன்முனிவும் இல்லாவிட்டால், (வாயினால்) வீரம்பே௫த் இரி௫ன்றவர் 
வெல்லவல்லரோ? [(அல்லரென்றபடி]; (௪- று.) 

அவலற்பாலார்-சறப்பித் துச்சொல்லுதற்குஉரிய வீரெனினுமாம். 

-. எதிர்க்தார்்.விமையிற்பாதிபெறுமாறு வாலி வரம்பெற்ற.ள்ள தனாலும், 

மூகம் மாறுபட்டபிராணிகளினால் திங்குகேருமென்று ஈர்தி சாபமிட்டத 

னாலும்,வாலி இராவணனை வென்றானென்க. கார்த்தவீரியன் இராவண 

னை வென்றதற்குஏற்ப கோர்த சாபவரலாறு புலப்படவில்லை, பி-ம்:--- 

இன்னோர். 3விழைர்தமென் ஸழ்ச், விளைத்தமேன்மை, (௩௨௮௪௮) 

உத .நாடுள தனையு மோடி ஈண்ணலார் காண்க our inp 

ுபிடுள குன்றம் போம் பெருந்திசை 4யெல்லை யானைக் 
சோடுள தனையும் புக்குக் கொடும்புறத் 6 தழுந்து புண்ணின் 
பாடுள "தன்றிச் தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டென் செய்யும். 

(இ = ar.) உலகம்உள்ளஎல்லைவசையுஞ்சென்று பகைவரைக் சாண ப 

மாட்டாமல் [இடைக்கப்பெறுமல்)), பெருமைபொருக்கிய மலையை 
யொத்த பெரியஇக்ருச்களினெல்லையிலுள்ள யானை(களோடுிபொரு 

தலால் அவை)ஈனளின் சந்தங்கள் உள்ள அளவெல்லாம் (மார்பின்வழி 

யாகப்) புச்ரு வர்ளக்த முதுகன்வெளிவரையில் அழுத்துவசனாலான 

புண்ணினுடைய வளிப்பாடு (இவன்மு தல்) உள்ளதேயன்றிப்



காண்டம் ௩௬.--இராவணன் வதைப்படலம் ௬௫௯ 

பகைவரின் படைக்கலம் இவன்மீதுபட்டு இவனை என்செய்ய 

மாட்டும்? (எஃறு.) 

மேதுகில் சமும்புதோன்றியதற்குச் காரணத்தை விளங்கச்சொல்லு 

இன்றனன், விபீஷண னென்க, பி-ம்;_1உற்று, ?சலிர்தசாளரிமூன் 

னாக, சவின்றகாளரிமுன்னாக. மோளெகனையுமுற்றும்வவ்வின. 4வலவியி 
னானை, கொழும். எழுச்சபுண்கோட், தழும்புண்கொண்ட, அழுந்தும் 

புண்ணின். *1இவன்மேற்றேவர், (௩௮௪௯) 

௨௧௩. அப்பணை யனைத்து மார்புக் சணியெனக் இடக்கு digs 

கைப்பணை முழங்க மேனா எமரிடைக் கிடைத்த காலன் 

&துப்பிணை வயிர வாளி விரையினுங் கரலின் மோன்றல் 

வெப்பணை குத்தி னாலும் வெரிகிடைப் [போய வன்றே, 

(இ-ள்.) அச்தத்தர்தல்கள் யாவும் (தன்) மார்புக்கு அபரணமா 

கச் டெர்சவை, முற்காலத்தில் வீரத்துக்கு௮அறிகுறியாகச் கைச்சங்கம் 

ஒலிக்கப் போரில் எ.திரிட்ட யமனுடைய வலிமைபொருகச்திய உறுதி 

யுள்ள அம்புகளின்விசையினாலும் வாயுகுமாரனான அனுமானுடைய 
வெம்மைபொருக்திய குத்தினாலும் முதுகனிடதச்தில் போயினவன்றோ? 

(எ-று.)--டெர்ச - பெயர்: இச்சொல், போயஎன்ற பலவின்பால்லமுற் 

அக்கு எழுவாயாகும் பி.ம்:--1வீரன். கலச்த, கலந்தான். கோளில், 

என்று, 4துப்பன, துப்பணை. 5கானற்3ரோன்றல், 6குச்தனாலே, "போ 
ய, ரலபிரதியில் வென்றியாம்?' (௨௧௫) என்ம பாடலின்பின் இது 

வும் அடுத்த செய்யுளும் உள்ளன. (௩௮௮0) 

௨௧, ayaa laren Df G6 & ”வண்டத்தும் புறத்து $மான்ற 

தெவ்வடு $படைக எஞ்சா *திவன்வயிற் "செல்லிற் றேவ 

வெவ்விட மீசன் றன்னை விழுக்கிஐ ம் பறவை வேந்தை 

அவ்விட காக மெல்லா ?மணுகினு uw ams or pa. 

(இ-ள்.) தலைவனே! ஆராய்ந்தறியுமிடத்து அர்தச் (தர்தம்பாய்ச் 

தீதனாலுண்டான) தழும்பேயல்லாமல், கொடியவிஷம் சவபெருமானை 

விழுங்கனாலும் பறவைகட்கு௮ரசனான கருடனை அந்த விஷமுள்ள 

சாகமெல்லாம் (இுன்புறுத்துமாறு) நெருங்கினாலும், இர்த௨லூலும் 
வெளியுலகங்களிலும் சறப்புப்பொருந்திய பகைவரைச்கொல்லவல்ல 
படைக்கலங்கள் அச்சமில்லாமல் இவனிடத்தில் (சழும்பை உண்டாக் 
குமாறு) கெருங்குவதற்குவல்லமையுள்ளனவாகா; (எ-று.) 

் “செல்லு தற்பொருளையுடைய வினைச்சொற்கள் அறிதற்பொருளையு 
மூடையன? என்ப வாதலால், *செல்லில்? என்பதற்கு - ஆராய்ச்தறி 
யின் எனப் பொருள்கொள்ளப்பட்டது; செல்லுதல் - புக்கிசெல்லுத 
லென்ச, படைச்சலங்களை ஏச்தியவரின் அஞ்சு தற்றன்மையைப் 
படைச்சலத்தின்மீது ஏற்றிக்கூறியது, உபசாரவழக்கு, பி.ம்:--. 
்இன் றி. அண்டத்தின், ௮ண்டத்துப், 8இறத்தும். மற்ற, மானத்,
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படைக்கணஞ்சாது, படைச்சண்சாலின், 6அவன், *செல்லுமன் றே, 

8மறுசாவெல்லாம். 9அூகினும், 10அணுசாதன்றே,. இச்செய்யுள், “சில 
பிர தியிலில்லை. (௬ ௮37௧) 

௨௧௫. 1வென்றியாய் பிறிது ண்டோ வேஇளூழ் “ஞால .மா 
ண்டோர், பன்றியா யெயிற்றுக் சொண்ட 3பரம்பான் முதல பல் 

-லோர், என்றியா மிடுக்கண் டீர்வ *தென்டஇின்ரா 50 வனின் றன் 

னால், பொன்றினா னென்ற "போதும் $புலப்படார் பொய்கொ 

லென்பார். , 
(இ-ள்.) வெற்றியோனே! கடலினாற்குழப்பெற்ற பூமியை அக்கால 

த்.இல்[மூற்சாலத்தில்]ஒப்பற்ற:வராசாவதா.ரமாய்(த் சன்னுடைய) கோ 

ரப்பற்களிற்கொண்ட பராபரனை முதலாகவுள்ள பலரும் *சரங்கள்(இவ 

னால்தோன்றும்) துன்பத் இினின்று நீங்குவது என்றைக்கு?? என்கின்றவ 

சாய் உன்னால்இல்விராவணன்இன் நுஇறச்தான்?என்றபோதும்(அச்சத் 

இனால்) வெளிப்பட்டுத்தோன்றாதவராய், *(இராவணன்இறச் 5௮) 

பொய்யோ! என்று கூறுபவராஇன்றார்கள்; (எ-று.)---இகனால், இவ்வி 

ராவணனைச் கொன்றது, அரும்பெருஞ்செயலென்று விளக்கியவாறு. 

பி-ம்:.--4வென்றியா, ஷஞோலம்விண்டோர், ஞானமெல்லாம், ஞால 

மூண்டோம்., பராபரன், 4எனநின்றார். 4இவணின்றுன்னார், இவனை 

நின்னால், இவனினுன்னால். 6பொன்றியான். "போது, 8புலப்பட்டார். 

9பிபாய்யேயென்பார், (௩௮௮௨) 

௨௬௬ _-டுராமபிரான் விபீஷணனைநோக்கி :இராவணனிடத்துப் 

பகைமையைவிட்டூ ஈமக்கிரியைசேம்க? என்று பணித்தல். 

௮ன்னதோ வென்னா 1வி௪ னையமு காணு $ங்கித் 
தன்னதோ *னிணையை நோக்கி வடணா தக்க தன்றால் 
என்னதோ விறந்து ளான் மேல் £வயிர்த்ளீ யிவனுக் Coors 
சொன்னதோர் விதியி னாலே கடன்செயத் துணி யென்றான். 

(இ-ள்.) 'அப்படியா?' என்றுசொல்லி, (யாவர்க்குச்) தலைவனாகிய 

ஸ்ரீராமன், -ஐயமும் (அதனால்கதோன் றிய)சாணமும்நீங்க, தன்னுடைய 

தகோளிணையைப் (பாராட்டுங்குறிப்பினாற்) பார்த்து, (பிறகு, வீடணனை 

கோக்க), விபீஷணா!இறச் துவிட்டவன்மேல்(பின்னும்) வயிரங்சொண்டு 

(வாளா) இருத்தல் என்னசெயல்! (இது) தக்கதன்று: நீ இவனுக்கு 

விரைவாக(தூல்களிற்) சொல்லியுள்ளகான ஒருமுறைமையினால் ஈமக் 

கடனைச்செய்யத் துணிவாய்? என்று கட்டளையிட்டான்; (எ-று). 

பி-ம்:-4வீரன், அணைய. வீடணன்றகர்த்ததன்றால். 4இறர் துளார்மேல், 
இறக்துளான்பால், 5வயீரநீ. 6ஈண்டு, (௩௮௮௨) 

௨௧௭. ஸ்ரீராமன் தன்னைத் தோழவந்த தேவர்களைக் 
காணுமாறு சேஃலுதல, 

அவ்வகை 1யருளி வள்ள லனைத்£துல கங்க ளோடும் 
எவ்வகை யுள தேவ ரியாவரு 3மிசைத்துப் பொங்கிச்
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*கவ்வையிற் தீர்ச்கார் வக்* வழ்கின்றார் தம்மைக் காணச் 
“செவ்வையி னவர்முற் செல்வான் டண ஸிதனைச் செய்தான். 

(இ-ள்,) வரையாதருளுக்சன்மையனாகிய ஸ்ரீராமன் அவ்வாறு 

(விமீஷணனைகோச்கி) அருளிச்செய்துவிட்டு, (இராவணனைச்கொன்ர 

தற்காக இராமனிடத்து)மகிழ்க்து துதித்துக் துன்பத்தினின்று 8ம் 

கனெவராய் வச்துதொழுகின்றவரான எல்லாவுலகங்களிலுமுள்ள “பல 

வகையாகவுள்ள தேவர்யாவரையுவ் சாண்பதறந்காக நேர்மையோடு 
அவர்கள்முன்னே செல்பவனானான்: விபீஷணன் இதனைச் செய்யலர 
னான்; (எ-று.)--விபீஷணன் செய்வதனை அடுத்த செய்யுவிற் காண்க, 

பி-ம:-1௮ர௬ள. உலகங்கடோறும், உரைத்துப். 4கவ்வையிற்றிறிக்தார். 

கவ்வையற்றிருக்கார். 5செவ்வையின்றவமுன், சென்றான், இசசெய் 

yor லெஏட்டுப்பி.ர இிகளி லில்லை, (௩௮௮௪) 
௨௧௮.--இதுழதல் ஒன்பதுகவிகள் -இமாமபிரான் உட்டளை ப்படி 
ஈமக்கடன் செய்யக்கரதிய விபீஷணன், துயரினல்டுராவணன்மீது 

விழந்துபுலஃ்புதலைத் தெரிவிச்தம். 

1போழ்ந்தென வரக்கன் செய்த புன்றொழில் பொறையிற் முமா 
வாழ்ந்தநீ பிவனுக் கேற்ற 4வரன்முறை வைகுத்தி யென்னத் [ல் 

. தாழ்ர்ததோர் கருணை தன்னாற் றலைமக னருளத் 6தள்வி 

*விழ்ர்தன னவன்மேல் வீழ்க்த மலையின்மேன் மலைவிழ்ர் சென்ன. 

(இ-ள்.) 'பிளர்தாற்போல அரச்சன்செய்ச புல்லியதொயழில், (இப் 
போது) பொறுகச்கத்தச்கது: (இராவணனைப்போலவாகாமல்) வாழ்ச்௪ 

பெற்ற நீ இவனுக்குத்தக்சக ஈமக்கடனை முறைப்படி செய்வரய்? என்று 

மனவிரக்கத்தைத்தெரிவிக்சன்ற ஒப்பற்ற கருணையினால் தலைமசன் 

[ஸ்ரீராமன்] அருள்புரிய, வீழ்க்துள்ளமலையின்மேல் மலைவிழுத்தாற் 
போல(த்துயரத்தால்) தள்ளப்பட்டு அ௮ச்தஇராவணன்மேல் விழுச் 
sores, (ub aS Sagan or); (ot - 2.) 

'மரணார்தாரிவைராணி | சாவுவரையில்தான் பகைமை]? என்றபடி. 

இறச்சவனிடத்துப் பகைமைஃீங்கி உரிமையைப் பரராட்டவேண்டு 

மென்று ஸ்ரீராமபிரான் கருணையோடு அருளிச்செய்த சனால், ஸ்ரீவிபீஷ 

னணாழ்வான் இரா வணனிடத்துப் பகைமைநீவ்கஇ அவனுக்குஈமச்கடன்புரி 

யக்கருதுகையில் தமையன் முறைமையைச் கருஇியதனால் துயரம் மிக 

அவன்மீதுவிழுச்து பின்வருமாறு புலம்பலரயினனென்௫, முதல்மூண் 

டிகள் *வீடணா!...துணிதி' (௨௧௬) என்று S Poss gor Y moun gin, 

ub: போழ்ச் தன, போழ்ர்செம,. செய்கை, பொறையினாக்றல், 

பொதையினான் றன். 4வழிக்சடன். 5வருத்தி, தோளின், 7லீழ்ச்தவன் 
. ஐன்மேல்வீழ்ர்தான் (௩௮௮௫) 

௨௧௯, 1ஓவரு முலகத் தெல்லா வுயிர்களு 2மிரங்கி யேங்கத் 
தேவரு முனிவர் STOPES சிந்தையி னைிரக்கஞ் சேரத் 

தாவரும் 4பொறையி னான்ற ன றிவிஞற் றகையத் தக்க 
5ஆவறுந் துயரும் தீர வரற்றினான் பகுவா யாச,
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(இ - ள்.) அழிசலில்லாக உலகத்திலுள்ள எல்லாப்பிராணிகளும் 

இசச்£க்சொண்டு ஏச்கமுறவும், தேவரும் முனிவரும் (தம்) இந்தையில் - 

இரக்கம் பொருர்தவும, அ௮ழிவில்லாதபொறுமையையுடைய விபீஷ 

ணன் தன்னறிவினால் மாற்றிச்கொள்ளுகற்கு௨ரிய ஆவலும் துயருக் 

இரப் பிளவுபட்டவாய்கிரம்பச் சதறிப் புலம்பத்தொடங்இனான்; (௪-று.) 
வி ஷணன்டலம்புதலை மேல் ஏழுகவிகளிற் காண்க, 

ஒவு-அழிவு, அவல்-பற்று; துயர்-வருத்தம்: இவ்விரண்டும்விவேகத் 

இனாற்போக்குதற்குஉரியன வாதலால், *அறிவினால்தகையத்தக்க?என்று 

அவற்றுக்கு அடைமொழி கொடுத்தார். இனி, ௮றிவினைத்தகைக்து 
நிற்கும் என்ற பாடம்கொள்ளுசல் ஏற்கும், அரற்றுவது, அவலும் 

அயருர் தீர்தற்கு ஒருவழி யாதலால், விடீஷணன்அரற்றினா Corer. 

பி-ம்:--1ஏவரும். 2இரங்ககெஞ்டிற், இரங்ககெஞ்சிற், எரியினெஞ்சின். 
8அவலங்கூர, இரக்கஞ்செய்ய, இ.ரக்கஞ்செய்த, *பொறையினானும். 

5 தாங்கலாந்தரத்ததல்லால், அறிவினாற்றகைஈ் அகின் ற, அறிவினாற்றகை 

ச்கரின்ற, அறிவினை த்தகை த்அகிற்கும். யாவரும், துயரம் (௨௮௮௬) 
வேறு, 

௨௨௦. 1உண்ணாதே £:யுயிமுண்ணா தொரு3நஞ்சு சனகியெனும் ... 
பெருஞ் “சுன்னைக், கண்ணாலே கோக்க3வே $போக்கியதேதியுயிர் . 
நீயுங் களப்பட் டாயே, எண்ணாதே னெண்ணியசொ லின்றி 

னித்தா னெண்ணுதியோ வெண்ணி லாற்றல், ௮ண்ணாவோ 
வண்ணாவோ 19வசுரர்கடம் பிரளயமே யடீரர் கூற்றே. 

எட்டுக்கவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ-எ்.) அளவிடுதற்கு௮ரிய வல்லமையையுடைய அண்ணாவோ! 

அண்ணாவோ! அசுசர்க்குப் பிரளயசாலம்போன்றவனே [அசுரர்களை 

யொழிப்பவனே]! அமரர்கட்கு யமனே! உட்சொள்ளாமலே ஓஒருஈஞ் 

சானு உயிரைக்கொள்ளமாட்டாது: (அதற்குமாறாக), சானகியென்ற 

பெருஈஞ்சானது உன்னைச் கண்ணாலே நகோக்கியமாத்திரத்தில் உன்னு 

யிரைப் போ.க்கிவிட்டதே! நீயும் களத்தில் உயிரொழிக் அுகடச்கின் 

ரூயே!! (உன்னை அண்ணனென்ற) எண்ணாமல்விட்டுச்சென்றவனான 

என்னுடைய ஆராய்ச்துகூறிய சொல்லை இன்று இப்போதுதான் எண் 

ணப்போகின்றாயோ: (௪ - று.) 

தான் தமையனைவிம்டுச்சென்ற கொடுமைச்கு இரங்குவான் “எண் 

CHC scr என்று தன்னைக் கூறிக்கொள்கன்றான். சானஇயென்னும் 

ஈஞ்சு உண்ணாகிலையிற் கண்ணாலே கோக்கிய மாத்திரத்து உயிரைப் 

போச்௫யெதனால் !பெருஈஞ்சு் எனப்பட்டது: இயங்கு வேற்றுமையணி 

காண்க, பி-ம்:--1உண்ணாக, 9உண்ணவொரு, உயிருண்ணா, உண்ணு 

மொரு, 8மருக்து. 4ஒரு, உன்றன். 6போடியதே, போச்இஞாய், Thy 

யிரும், எண்ணாதே. "எண்ணுதியே, :19௮சுரர்கடற், *உண்ணாகஞ்சுயி 

ருண்ணாவொரு...ஈஞ்சுன்னை! என்று ஒருபிர தியில் முதலடி, (௩௮௮௪)



2 ல . : காண்டம் ௩௬.--இ.ராவணன்வதைப்படலம் ௬௬௩ 

2௨௧, 1ஜாரதே டியாருவன்ற னுயிரரசைய௰் குலமகண்மே 
ட அற்ற காதல், 4தீராது 5வசையென்றே னெனைமூனிச்த முனிவா 

தித் தேறி னாயோ,? 6போராசைப் பட்டெழுக்த' குலழமுற்றும் 
பான்றவுந்தான் ரகிபொங்கி கின்ற, பேராசை 9பெயர்ந்ததோ 

19பெயர்க்தாசைக் ॥1கரி!3யிரியப் புருவம் பேர்த்தாய். 
(இ-ள்: இக்சையானைகள் நிலைபெயர்ர் து ஓடுமாறு புருவத்தை 

நிலைபெயரச்செய்த்வனே! *ஆராய்ச்சியின்றி ஒருவனுடை ய உயிர்போல் 
விருப்பிற்குஉரிய் குடிப்பிறந்த ஸ்திரீயினிடகத்அப் பொருந்திய சாத 
லான, தீரா,ச்பழி(யை விளைக்கும்)'என்று கூறினேன்: (அப்போது 
நீ) என்னைச்சனெர்த செம் தணித்து (இப்போது அவ்வுண்மையை) அறிச் 
தாயோ? போசிலே விருப்பங்கொண்டுஎழுக்த (அரக்கரின்)குலம் மூழு 
வதும் இறக்கவும் தான் மேன்மேல்வளர்கன்ற பேராசைநீங்கெயதோ? 

உன்னுடைய பெருங்காதலால் அரச்சர்குலமே மடிச்துவிட்டதே! 
சான் சொன்னபோது என்பேச்சைகச் கேட்டு கடச்்இருச்தால், இந்த 
சாட்சசகுலமே யன்றி நீயும் உயிருடன் இனிதிருச்சலாமே!! என்ற 
வாறு. அசைச்கரி - திசையானை, பிம்:---1ஓராசை. 3ருவன்மேல், 

' உய்த்த, உடைய, 4*தீராசை. 5பழி...எனை, பழி... நனை, வழியன்றென் 
7 றெனை.. 6ேபேராசை 1பொங்காரின்ற, பொன்றாநின்ற, 8போராசை, 

9தீர்ச்தனை யே, பெயர்ர்ததே, 19பிறவாசை. 11இற, 12மூரிய,'பேராசைச் 
இரியிரியத்திசையானை மருப்பொசித்த பெரியதோளாய்? என்று ஒரு ; 
பிரதியில் ஈற்றடியுள்ள. (௩௮௮௮) 

௨௨௨. அன்தெரியில் விமுவேத வதியிவள்கா 1 ணுலகுக்கேர 
ரன்னை யென்று, குன்றனைய கெடுக்தோளாய் கூறினே னதுமனத் 
அட் ?கொள்ளா தேபோரய், உன்றனது குலமடங்க வுருத்தமநிந் 
படக்கண்டு மூறவா ' காசே, பொன்றினையே $யிரரகவனார்' 
5புயவலியை யின்றறிந்து 6போயியே. 

(இ-ள்.) *அச்காலத்து ௮க்னிபிரவேசஞ்செய்த வேதவதியென் 
பவளே உலகுச்செல்லாம்ஒப்பற்ற சாயான இவள்காண்?என்று குன்றை 
யொத்த கெடியதோளையுடையவனே!கூறினேன்: அதனை மனத்தினுட் 
கொள்ளமாட்டாசவனாய்ப்போய், உன்னுடையகுலமெல்லாம் இறக் 
தொழியும்பம. கோபித்துச்செய்கன்றபோரில்இறச்துவீழ்தலைச்சண்டும் 
(8 இராமபிரா2னோடு) உறவுபூண்டு ஒற்றுமையாயிரரமல் இறக்திட்டாயே! 
*இ.ராகவனாருடைய புயவலியைஇன்று கேரேசண்டறிர்து உயிர்£ீங்இ 
னாயே!! (எ-ு.) 

இற் வவீழ்ச்துடக்சன்ற இராவணனைப்பார்த்துப் புலம்பிச்கூறு 
Ger pore நீவிபீஷண னென்க. குன்றனையகெடுக்தோளாய் முதலி 
யன - இராவணனைச் குறித்த விளிகள். பி-ம்:--1அமருலகுக்கு, உலகு 
தனக்கு. 3சொள்கலொதாய், கொள்ளாதேயே. 8இன்றுன.த. 49 cre 
வன்றன். 5புயவவி:பின் ஐறிக் துதான், புயவலிரீயின் மறிர் அ, 6போடன் 
றாயே, சிலபி.ரதியில் இர்தச்செய்யுள் ௨௨௧ - ஆம் பாடலின்பின்னாகவல் 

ஈமல் $போர்மகளை?? (௨௨௯) என்றதன்பின் உள்ளது. (௩௮௮௯)



௬௬௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௨௨௩. 1மன்றன்மா மலசோனும் வடி மழுவாட் படையோ 
னும் வரங்க hs, ஒன்றலா தன3வுடைய் முடியோடும் 4பொடி 
யாகி யுதிர்ந்து போன, ௮ன்முதா "அகிறய்? இலையா லும் 

7வானாட்டை யணுகா கின்ற, இன்று உர னு: 
மனா ரியாவருக்கு !1மிறைவ ஞதல். 

(இ-ள்.) ஈறுமணமுள்ள பெரிய தாமரைமலறிலுள்ளவனான பிரம 
தேவனும், கூரிய மழுப்படையென்சின்ற ஆயுததிஐதயடையவனான 

சிவபெருமானும் ஈச்த வரங்கள் ஒன்றுஅல்லாதனவாக*, பத்தாக]வுள்ள 

மூடியோடும்பொடியாகி உஇர்ச் துபோயின: நீ கதையைக், சலர்்த்த 

அப்போது அறிந்தாயில்லையேயாஇூலும், சுவர்ச்சலோக த்தை யணுஇ 

நின்ற இன்றைக்காவது அவ்விராமனார் யாவர்க்குக் தலைவ.ராதலை அறிர் 

தனையா? (௭-று.)--வரல்கள் முடியோடும் உதிர்ச்துபோன-உடனவிற்சி 
யணி. பி-ம்:--1மன்றலார், மன்றல்சமழ். 8மமுவாளி, ! உடைவ; 

*பொடியாக, 5போனஅ, 6அறிக்திலையே. *அவனாட்டை,। அடைய 

நின்ற, அணுடிநின் ற. சரிக தனைகய, தெரிச்ததே, ABP RC 

10இராமன்றான். 11இறைவர், ஈசன். 

  

இங்கே சலபிரஇகளிற்காணப்படும் பாடல்வருமாறு:-... 

அ௮ருவினைவக் தெய்தியபோ தாரர சேயுன்(றன்) 
திருவினை நீ பெ௮வததற்குத் திருகாமல் களைப்பரவ, 
ஒருபதுவா யளவணங்க வொண்முடிபத் துளவினிய 
இருபதுகை யுளவிலங்கை யென்னாச 1வந்தாயே, 

பி.ம்:--1இறக்தாயே. வேறு லெபிரதிகளிற் சாணப்படும் பாடல் 
வருமாறு: 1 

அருவினைவர் தெய்தியபோழ் தார்தடுப்பா சகன் யறி 
வார் வட்டின், திருவினை$ பெறுவதற்கிங் கிவன்றிருகா மங்கட 
னைச் சிந்தித் தேத்த, ஒருபதுநா வுளவணங்க வொண்முடிகள் பத் 
அளவே 1யிறைஞ்ச மேரு, இருபதுகை புளவிலங்கை யென்னாக : 
வுயிசோு மிழகர்திட் டாயே, த 

பி-ம்:.1 எழில்கொள். சிலபிர தியில் இடையன் (உல்௩- ஆம் 

பாடலின் பின்னாசவல்லாமல் 'போர்மகளை”? (௨௨௯) என்றதன்பின் 

. உள்ளது, (௩௨௮௯௦) 

௨௨௪. 1வீரசர டு்ராுயோ 3விரிஞ்சனாம் ல நக்கு Chor 

3மூன்பன், “பேரகா டுற்ருயோ பிறைளூடும் *பிஞ்ஞகன்றன் புரம் 

6பெற் ருயோ, ஆரணா வுன்னுயிசை யஞ்சாதே செ “ற்டகன்றா . 
7ரதெலா நிற்க, மாரனார் வன்ராட்டன் கலச பன 10குளிர்ச் _ 

தானோ 11மதிய மென்பான். [ 

(இ-ள்.) வீரர்போய்ச்சேரும்சாட்டை யடைத். தாயோ? விரிஞ்ச 
னாகிய யாவர்க்கும்மேலாக முற்பட்டவனாகிய பிதா்)மசனது erie



காண்டம் ௩௬ு.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௬௫ 

யடைந்தாயோ? பிறைச்சர்திரனை முடிச்குஅணியாகக்கொண்ட சவ 

ஈுஇபருமானது சாட்டை யடைந்தாயோ? அண்ணா! உன்னுமிரை அஞ் 

சாமற்சகொண்டசன்றவர் யார்? அஃதுஎல்லாம் இருச்சட்டும்: மன்மத 

- ஞர்(தம்முடைய)வலிமையினாட்டத்தை (இப்போதாவது) தவிர்க்தா.ரா? 
மதியமென்பான் குளிர்ச்கிட்டானா? (எ - று.) 

மசாவீரனையும் தன்வழிப்படும்படிசெய்த சறப்புப்பற்றி *மாரனார்? 
_ என்று பன்மையாற்கூறினஅ; இனி, அவனுடையகொடுமையைக்கருதி 

இழிப்பினாற் கூறியதுமாம். பேரன் - பிதாமகன்: இங்கு, பிரமதேவன். 
- பேரன் பிதாமகனென்ற பொருளில்வருதலை ::உங்கள்பேனார்தக்தே 

சுடையெழுத்தேயாகல்?? என்றவிடத்துங் காண்க, பி-ம்:--1வீரனாடு, 
வீரா்காடு, ?விரிஞ்சனார். உன்றன். 4பேரனாடு. 5இறையவஞார், பெருமா . 

ஞர், ஒருவன்றன். 8உற்ராயோ. 7அதுசான்தேவர், 8வலியாரே, ௮ம 
பாட்டம், போராட்டம், 9தவிச்சாபே. 10குளிர்ர்சானே. 11வதனமம் 

மா, மதியினார்சாம், மதியினாரும். (௩௮௯௧) 
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௨௨௫. கொல்லாத மைத்துனனைக் 1கொன்றா3யென் றது 
குறித்துக் கொடுமை “சூழ்ர் அ,பல்லாலே யித5ழ தக்குங் கொடும் 
பாவி ₹நெடும்பாரிற் "பழிதீர்ந் தாளோ, ஈல்லாருக் தயாரு ஈரகத் 
தார் “சொர்க்கத்தார் ஈம்பி நம்மோடு, எல்லாரும் பகைஞரே 
யார்முகத்தே விழிக்கின்றா 9யெளியை யானாய், 

(இ-ள்,) கொல்லுதற்குஅரிய மைத்துனனைச் கொன்றாயென்ற 

அதனைக்குறித்துச் கொடுஞ்செயலைச்செய்யச் சூழ்ச்சிசெய்துகொண்டு 

பல்லினாலே உதட்டைக்கடிக்குல் கொடியபாவியாகிய சூர்ப்பணகை 
கெடிய பூமியிற் பழியைத் தீர்த்துக்கொண்டாளோ? கம்பி! ஈரகத் 
தார் துறச்கத்தார் ஆசய தீயாரும் ஈல்லாரும் என்ற எல்லோரும் ஈம் 

மோடு பகைகரேயாவர்: (ஆகையால்), (இப்போது) யார்முசத்தே 

விழிச்கப்போடின்றாய்? (8) எளியவனாய்விட்டாய்: (எ - று,) 

தன்சணவனைக் கொன்றவனைப் பழிக்குப் பழிவால்கவேண்டு 

மென்று சூர்ப்பணகை சூழ்ச்சிசெய்து உன்னை மாய்வித்தாளென்பான் 

(கொடும்பாவிகெடும்பாறிற்பழிதீர்க்காளே? என்றான். பி-ம்:---1சொன் 

ரான். 9என்ப.து. 5கேட்டு, 4கூர்க்து, கூறி, மறைக்கும். 6செடும்பாரப், 
ரபசை, 8துறச்சத்தார். எளிமை, | (௩௮௯௨) 

௨௨௬. போர்மகளைக்!கலைமகளைப் புகழ்மகளை த் 3தழுவியகை 
பொருமை 3கூரச்,சீர்மகளை த*தருமகளை த் தேவர்க்குக் தெரிவரிய 
தெய்வக் கற்பின், பேர்மகளை த் ?தழுவுவா னுயிர்கொடுத் அப்பமி 
கொண்ட பித்தா பின்னைப், பார்மகளைத் தழுவினையோ திசை 
யரனை £பணையிறுத்த 9பணைக்சக மார்பால். 

5
 

(இ -.ள்.) விசயலஷ்மியையும் ச.ரசுவ இயையும் சர்ச்தியாகெயமகளை 

யும் தழுவிய கையானது பொரறுமைமிக, இழெப்புப்பொருந்தியமகளான 
» 84 ,
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இருமகளும் தேவர்களாலும் உணர்தற்குஅரிய தெய்வத்தன்மை 

கொண்ட கற்பினாற்புகழ்பெற்றவளுமான €தாதேவியைத் . தழுவுவ 

தற்கு (விரும்பி அதனால்) உயிரையே சொடுத்துப் பழியையேசொண்ட 
சாமப்பித்தனே! தஇசையானைகளின் கொம்புகளை முறித்தபருத்த மார் 

பினாற் பிறகு பூமிதேவியைச் தழுவினாயே! (௪ - று,) 

பேருத்தமியாகய தஇருமகளைத் தழுவவிரும்புவது கண்டு போர் 

மகள்முதலியவரைத் தழுவிய கைகள் பொருமை கொண்டன என்க. 

கைகூடாதசெய்கையை விரும்பி உயிரையே பறிகொடுத்ததனால்,இ.ராவ 

ணனை (பித்தா? என்றது; இங்கு ஒன்றைக்கொடுச்து மற்றொன்றைப் 

பெறுதலாகய மாற்றுநிலையணிகாண்க: வடதாலார் பரிவ்ஞுத்த்யலவ் 

சாரமென்பர் *இர்த்திஎன்ற வடசொல் அந்தப்பாஷையிற்பெண்பா 
லாதலால் :புகழ்மகளை? என்றது. பார்மகளை த்தழுவுதல்-பூமியிற் பிண 

மாகச்சடத்தல், பி-ம்:---1குலமகளை, .தழுவியவா, தழுவியவப், போ 

சச், தேவர்க்குக்தேவர்தர்திருமகளைச், BH... சம்மோயைத், 

5செய்வச்கற்பை, சழுவினையோ, தழுவாதுன். 'பூண்ட. 8மருப்பொ 
சத்த. 9பருதிமார்பால், பருதிமார்பா, (௩௮௯௩) 

௨௨௭,--சாம்பவானுல் விபீஷணன் தேறிநீற்க, மண் டோதசி 
இராவணனிறந்தசேம்தியை யுணர்தல், 

என்றேங்கி யரற்றுவான் நனையெடுத்துச் சார்பவனா மெண் 
இன் Cassa, குன்றோங்கு 3நெடுக்தோளாய் விதிகிலையை 
மதியாத கொள்கைக் தாூச், சென்றோங்கு *முணர்வினையோ 

தேறாகே யழுக்துதியோ வென்னத் தேறி, 5கின்றானப் புறத் 
தரக்க னிலை?கட்டாண் மயன்பயந்2 நெடுங்கட் பாவை. 

(இ-ள்.) என்று ஏச்கங்கொண்டு வாய்விட்டுக்கதறுகன் றவனான 

விபீஷணனை யெடுத்து, சாம்பவனென்டன்ற கரடிகட்கு௮ரசன்,-- 

:மலைபோலோங்கய நெடிய தோளைபுடையவனே! விதியின்கநிலைமை 

யை யறியாத கொள்கையைக்சொண்டதாய்ச் சென்று ஓங்குகின்ற 

உணர்வையோ செவ்வனேபெருதே (இங்கனம் நீ) துயரில்அழுக்து 

தலைச் செய்யக்கடவையோ??என்றுசொல்ல,(ஸ்ரீவிபஷணன்)தேறி ௮ப் 

புறத்துகின்றான்: மயன்பெற்ற கெடியகண்ணையுடைய பாவைபோல்பவ 

ளான மண்டோதரி அரச்சன்கிலைமையை [இராவணன்இறக்கானென் 

பதைக் கேள்வியுற்றாள்; (௪ - று.) 

விதிரிலையைமதியாச கொள்கையாவது, துய.ரத் திலழுச் துதலென் 
பது: விதியின்நிலைமையையறிந்த தங்கிய உணர்வையுடைய டீ இராவ . 

ணன் இறந்தது விதியின்செய லென்று அறியாது இரங்குவ்து சிறி 

தர் தகுதியன் றென்றவாறு, பி-ம்:--1மன்னன். 3இ.ரள். 3உணராதே, 
மதியாதே, உணராத. 4உணர்வினையோ...... வருந்துதியோ, உணர் 

விலர்போற்றேறாதேவருக்தனையோ, உணர்வினர்போற்றேறாதேவருச் 

துதியோ, உணர்விலர்போற்றேருதேவருந்துவரோ, உணர்வினர்
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காண்டம் -ூ௬.--இராவணன் வதைப்படலம் ௬௬௭ 

த்ர சங்குக்சதிமோ ட களிலிஎரிபோத்திசேவகர்ினைபோ 
5்நின்றாங்குப். ae) 

வேறு, 
௨௨௮.-.-மண்டோதரி பலமாதநடன் இராவணன் இறந்து 

வீழ்ந்துகிடக்தம் இடத்துக்த வநத. 

௮னந்தழா ராயிர மரக்கர் மங்கைமார் 

புனைந்தபூங் குழல்விரித் தரற்றும் பூசலார் 

இனக் தொடர்க் துடன்வர ?வெய்தி னுளரோ 

நினைந்தது மறந்தது மிலாத 3நெஞ்சிஞள். 

(இ-ள்.) பலஇலட்சம் தொசையினரான அரக்கஸ்இரீசள் அலவ் 
கரித்திருர்த அழிய தம்கூச்தலை விரித்துக்கொண்டு கதறுகின் ற புலம் 
பலையுடையவராய்,கூட்டமாகச்கொடர்ர்து தன்னுடனே வர, நினைப்ப 

தம் ௦ஊறப்பதும் இல்லாத கெஞ்சையுடையவளான மண்டோதறி வர் 

தனள்; (௪ - து.) 
இராவணனை மறகச்துவிடுவது பிறகு நினைப்பது என்பதுஇல்லாமல் 

எப்போதும் அவனைக் கருத்திற் கொண்டிருப்பவ ளென மண்டோதரி 
யின் கற்புத்தன்மையைக் கூறியவாறு, பி-ம்:..1 இரிந்து, சேய் 

.இனாளென்ப, ஏகினாளென்ப. 3கெஞ்௫ஞர். (௩௮௯௫) 

௨௨௯.--அரக்கியரின் புலம்பலோலி. 

இரக்கமுந் தருமமுந் துணைக்கொண் டின்னுயிர் 

புரக்கு'ஈன் குலத் துவர் தொருவன் பூண்டதோர் 

ப.ரக்கழி யாமெனப் பரந்து நீண்டதால் 

அரக்கியர் வாய்திறந் தரற்று மோதையே. 

(இ-ள்.) தயையும் தருமமும் என்றவற்றைத் துணையாகக்கொண்டு 
இனியஉயிரைப் பாதுகாச்சின்ற சறந்தகுலத்திலே பிறந்த ஒருவன் 

மேற்கொண்டதொரு சாணமற்றசெயல்போல, அரச்கியர்வாய் இறக் து 

அரற்றுகன்ற ஒசையானது பரவிமிக்கது; (எ - று.)--வந்தொருவன் - 

தொகுத்தல். பி-ம்:-1நம், - (௩௮௯௬) 

௨௩0. இதுவும் வுடத்த கவியும்-பின்னும் வாக்கமங்கையர் 
இராவணன் இறந்துகிடக்தம் இடத்திந்தவந்தமையைக்கூறும், 

நாபு.ரம் 1புலம்பிடச் சிலம்பு srs sips 

கோபுசநர் 3தொறும்புறங் குறுகி னார்சிலர் 

ஆபுரந் தரன்பகை யற்ற தாமெனா 

மாபுரந் 4தவிர்க் துவிண் வழிச்5சென் ரர்சலர். 

(இ-ள்.) தாபுரம் ஒலிச்கவும், சிலம்பு வருச்இதியழவும், (கரவா 
யிற்ி)கோபுரந்தோறும் வெளியே இலர் கெருங்கவக்கனர் இலர்; சிலர், 

புரந்தரனுக்குப்பகை அற்றதாகும்: ஆ!!! என்றுசொல்லிப் பெரிய



ச்ச் க்ம்பராமாயணம் யுத்த 

(சம.த)உடலைவிட்டு(உயிர்நீங்க)ச் சுவர்க்கவழியிற் சென்றார்;(எ-று.)-- 

இலம்புஓலிப்பது அழுவதுபோலுமென்ச. நூபுரம் சிலம்புஎன்பன - 

சாலணிவகைகள்,. பி-ம்:--.1அலம்பிடச், லம்பிடச் 3கொக்தெழ்ச், 
3புறக்தொறும், தொறுக்தொறும், *தவி.ர, 5செல்வார். - (௩௮௯௪) 

௨௩௧. 1அழைப்பொலி £முழக்கெழ 3வழகு 4மின்னிடக் 
5குழைப்பொலி ₹ஈல்லணிக் குலங்கள் "வில்லிட 
உழைப்பொலி வுண்கணீர்த் தாசை மீதுக 
மழைப்?பெருங் குலமென 1வான்வர் தார்சிலர். 

(இ-ள்.) கூவுகன்ற ஒலி இடிமுழக்சம்போலெழவும், அழகு 
மின்னிடவும், குழைமுதலிய விளங்குகின்ற ஈல்ல அணிகல்ன்களின் 

'இரள் வில்லிடவும், மான்போல்விளங்குகன்ற மையுண்ட கண்களி 
னின்று நீர்த்தாரைமேலேிந்தவும், மழையின்பெருங்குலம்போல 
வானின்மீதுிலர் வரச்தார்; (௪ - று.)-மூழக்கெழுசல், மின்னிடுதல், 

வில்லிடுதல், தாரையுகுதல், வான்வருதல் என்ற தன்மைகள் வந்த. 

இலர்க்கும் மழைக்குலத்திற்கும் உள்ளமை காண்ச௪, வில் - ஒளியும், 
இக்இிரவில்லும். 1 அழைப்பொடு, அழைப்பனேல், 3மூழக்ட, 
முூழச்கென., : 8அலங்க, வழங்கு, 4மின்னிடைக், மன்னிடைச், 

ககுழைப்பொரு, 6சன்மணிக். 7மின்னிட, 8உழைப்பன, கரும், 
30வீழ்ச்துமாழ்கனொர், இச்செய்யுள் சலெபிரதியில் *:அனந்தநூறு?? 

(௨௨௮) என்ற பாடலின்பின் உள்ளத. (௩௮௯௮) 
௨௩.௨--மகளிர்வீழ்ந்தழதலின்வருணனையை இதுழதல் 

ஆறுகவிகள்கூறும். 

விசைத் தாங்கிய 1கரத்தர் தாசைநீர் 
முலைமிசைத் 2 தூங்கிய *முகத்தர் மொய்த் துவந்.து 
அலைமிசைக் கடலின்4வீ ழன்னம் போலவன் 
மலைமிசைத் தோள்கண்மேல் வீழ்ர்து மாழ்கினார். 

(இ-ள்.) (தலை £துதாங்கிய சையையுடையவரும், கண்விழியி 

னின்றுபெருகய நீர் முலைமிசைச் சோர்ர்துவீழ்தற்குசக்காரணமான 
( கவிக்.த] முகத்சையுடையவருமான மகளிர், கெருங்கிவகந்து கடலின் 

அலைமீது வீழ்கின்ற அன்னம்போல ௮வ்விராவணனுடைய மலையினும் 

உயர்ர்த தோள்களின்மேல் வீழ்ந்து அறிவுசோர்ந்தனர்; (எ - #.)— 

பி-ம்:-1கரத்தின், சாச்யெ, கண்ணர். 4வீழ்ச்தன்னம். (௩௮௬௯) 

௨௩௩., தழுவினர் தழுவினர் தலையுக் தாள்களும் 
னமுவுயர் புயங்களு மார்பு மெங்கணும் 
குழுவினர் முறைமுறை கூறு கொண்டனர் 

*வுமுதன சயர்த்தன ரரக்கி மார்களே. 

(இ-ள்.) அரக்சமொர்கள்,--தரண்டவராய், தலையும் தாள்களும் 
எழுப்போலுயர்க்த தோள்களும் மார்பும் ஆகிய எல்லாவிடச்அம் 

முூறைமுறையாகப்பாகங்கொண்டவராகிப் பலமுறை கழுவி, அழுத 

வண்ணம் அறிவு ஒடுங்கினர்; (எ - று.) ஸு ்



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௬௯ 

தழுவினர் தழுவினர் - அடுக்கு, பன்மைப்பொருளது. லர். தலை 

,யையும், சிலர் தாள்களையும், இலர், புயங்களையும், இலர் மார்பையும் 
'என. இவ்வாறு இசாவணனுறுப்புகளைச் கூறுகொஸண்டு தழுவி யமழுத 
அயர்த்தனர் அரச்சிய ரென்க. பிம்:-.எழுவிய. ?குழுவின. 8கூறு 
கூறுகொண்ுி. 4அழுகலருயிர்த்திலராவிதீர்ச்திலர், அழுஇலருயிர்ச் 

இலராவிகீத் இலர். (௩௬௦௦) 

௨௩௪, வருத்தமே தெனின௮அ புலவி வைகலும் 
பொருத்தமே 1வாழ்வெனப் பொழுது 83போக்கனார் 
ஒருத்தர்மே லொருத்தர்4வீழ்ந் தயிரிற் 5புல்லினார் 
6திரூத்தமே யனையவன் சிகரச் "தோள்கண்மேல். 

(இ-ள்.)'( அந்தமசனிர்க்கு இதுவரையில் கேர்க்த) வருச்தம் யரஅ?? 

என்றுஆராய்2வாமானால், ௮௮ (இசாவணனிடம்கேர்ச் த)புலவியாகும்: 
(அப்புலவி) கேர்ச்சபோதும், (அவனுடன்) வாழ்வு பொருக்துவதே: - 
என்று கருதிப்பொழுதுபோக்கனார்கள்:((இப்போது இராவணன் இறச் 

இட்டதனுல், வீரக்தங்கிய) அறையென்னத்தச்சவனான௮ச்த;இராவண 

னுடைய மலைபோன்ற தோளின்மேல் ஒருத்தர் மேல்ஒருத்தர்வீழ்ச்து 
உயிரைத்தழுவுவதுபோல (அம்மகளிர்) தழுவினார்; (எ-று.) ் 

ட. திருத்தம் -இர்த்தம்: இலக்கணையால், வீரந்தங்யெதுறையைச் : 
காட்டிற்று, திருத்தம் என்பதனைத் இரு தாம்என்பதன் திரிபு எனக் 
கொண்டு, இலசக்குமியே தாம் எனச் சண்டவர்கூறுமாறு எனப் பொரு 
ளுரைத்தலும் ஒன்று, இதுவரையில் புலவிவருத்தர் தவிர Ca gags 
தத்தையுணராத இராவணனுடையமனைவிமாரசான மகளிர் அவ்விரா 
வணன் இறச்ததனால், ஒருவர் லொருவர்கீழ்க் து அவனதுதோள் 

களைத் தழுவினாரென்பதாம். பி-ம்:--1வாழ்வெனும். 2புலவி, போக்கு 
வார். 4வந்துபிரிற், 5புல்லுவார், 6இருத்தமேதென, இருத்தமே 
யென. "சோளின் மேல், (௩௨௯௦௧) 

௨௩௫, இயக்கிய சரக்கிய ௬7௪ பேழையர் 

்மயக்கமில் 2சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர் 

3முயக்கியன் முறைகெட 4முயங்கி னார்5கள் தர் 

அயக்கிலா வன்பு£மூண் டெவருஞ் சோரவே, 

(Q - ar.) QuéQuge, அரக்கியரும், சாகசாதிப்பெண்களும், 
மயக்கமற்ற சித்தசாதிப்பெண்களும், வித்தியாதரஸ் இரீகளும் ஆ௫ய 
எவரும்,--(தம்முடைய) மாறுபாடில்லாத அன்பு மூண்டிருத்தலால், . 
((இசாவணன் இறந்துடெத்தலைச்சண்டு அறிவு) சோர, தழுவுகின்த 
முறைமைகெட அவனைத் தழுவினார்கள்; (௪ - று.) 

இறர்து_ப்பவனைத் தயர்மூள இயக்கியர்முதவியோர் தழுவுவ5 

னால், முயக்கியன்முறை கெடுவ தாயிற்று, இயக்கயெர்முதலியோர், 
இசாவணனுடைய காதலிமார். உரகரேழையர் - சாகறின்பெண்கள்,



௬௭௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

பி-ம்:---1மயக்கலில், சத்திய, 3முயக்கயென், முூயக்கய, முூயச்னெர். 

4முயக்இஞார். இடந்த, கொண்டு, கண்டு, (௩௯௦௨). 

௨௩௬. அ.றக்/தொலை வறமனத் ?சடைத்த சதையை 

8மறந்திலை யோவினு 4மெடக்குன் லாய்மலர் 

இறந்திலை விழித்திலை யருளுஞ் செய்கிலை 
இறந்தனை யோவென விரங்கி 5யேங்கஇஞார். 

6இ- ள்.) (அங்ஙனம் முயங்கிய மகளிர்), தருமம் அழியும்படி. 

(காதல்கொண்டு) மனத்தில்வைத்துள்ள சதையை இன்னும் [இறச்த 

பின்பும்] மறந்தில்லையோ? (அவ்வண்ணம் சசையை மனத்துஅடைத்த 

பின்) எமக்கு உன்வாய்மலரை அளித்தாயில்லை, (எங்களைக்) கண்விழித் 

துப்பார்த்தாயில்லை; எம்மீது அருளு 5 புரிக்தாயில்லை; (நீ) இறர்திட் 
1 ' டாயோ! என்று (மனத்தில்)வருத்தங்கொண்டு ஏச்சமுற்றமுதனர்; 

- (எ.று.)--பி-ம்:-1தலையுற, தொலைவிலர். 3அடைக்த. மற் திலையோ 

யினும்,மறச்திலையோவென. 4எமக்குவாய்மலர்,மெய்ச்சண். 5ஏங்கஇனாள். 

._ ௨௩௭.-இனிஒன்பதுகவிகள் - மண்டோதரி இராவணன்மார்பில் 

வீழ்ந்து இரங்கிப் புலம்புதலைக் கூறும், ் 

தரங்ககர் வேலையிற் றடித்து வ்ழ்ந்ததென 
உரங்கிளர் 1மத;கையா 9னுரத்தி னுற்றனள் ் ட் 
மரங்களு மலைகளு முருக வாய்திறந்து. 
இரங்னெண் மயன்மக ளினைய பன்னினாள். 

(இ - ள்.) மயனுடையகுமாநியாகிய மண்டோதரியானவள்,-- 
மனவலிமையோடு விளவ்குகன் ற உடல்வலிமையுள்ளவனான இராவண 
னுடைய மார்பின்மேலே, அலைகளைச்கொண்ட நீரையுடைய கடலிலே 
மின்னல் வீழ்ச்தாற்போலப் பொருச் இனவளாய் [வீழ்ச்தவளாய்],மரவ் 

களும் மலைகளும் உருகுமாறு வாய்விட்டு ௮ழு௮ இவ்வாறுகூறலானாள்; 

(எ- று.)--மண்டோதரி புலம்பலிற் பன்னியதை மேல் எட்டுச்கவிக 
Ap சாண்க, இவ்வுவமை ஸ்ரீவான்மீகத்திலும் வந்துள்ளது. மதுகை - 

உடல்வலி,பி -ம்:--1இராவணன். உருவின். 8வீழ்ச்தனள். இச்செய் 
யுள் ஒருபி.ர தியிலில்லை. (௩௯௦௪) 

Gam. 

௨௩௮. 1அன்னேயோ வன்னேயோ ?வாகொடியேற் கடுத்த 
வா றசம்கர் வேக்தன், 3பின்னேயோ 4விறப்பதுமுன் £பிடி த்திரு 
ந்த5கருத்ததுவும் "பிடி த்தி லேனே, *முன்னேயோ விழுந்ததுவு 
1! முடி த்தலையோ '1படி.த்தலைய 1?முகங்காட்டாயோ, 183என்னே.) 
யோ வென்னேயோ விராவணனார் 14முடிக்தபரி சதுவோ பாவம். | 

ஒன்பதுகவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ-ள்.) தாயே தாயே! கொடியஎனக்கு கேர்க்தநிலைமை மிகவும் 

கஷ்டமானது! (யான்) ௮ ரச்கர்தலைவனாகியஇராவணன் இறர்த. 

பின்போ இறப்பது? முன்புதொடங்கி உறுதியாகக்கொண்டிருக்த



காண்டம் ௩௬.-- இராவணன்வதைப்படலம் ௬௭௧ 

மனக்கருத்தையும் 'அடையாதுபோய்விட்டானேர பூமியினி ட த்ததாய் 5 

த் (என்) மூன்புறத்தில்கானே விழுர்இிருப்பதும், (இசாவணனாருடைய) 
* 'இரீடர்தரித்த தலைதானோ? (இராவணா! கீ இணி உன்) முகத்தை எனக். 

-குச்சாட்டமாட்டாயே? இராவணனார் உயிர்முடிச் திட்ட நிலைமை என் ae 

னேயோ என்னேயோ! இதுவோ மிக்கபாவத்தின்விளைவு!! (or - oy.) 

ஓகாரம் - தெரிகிலை: முசலடியில், ஆ - தூயரக்குறிப்பு, ‘TEST ம 

வேச்சன்பின்னேயோ இறப்பது? என்பதையடுத் த (முன்பிடித்திருக்த 

கருத்த துவும்பிடிக்திலேனோ!?என வசர்ததனால், இராவணனுக்குச் சாவு 

கேருமென்று தோன்றினால் அவனுக்கு அதுகேர்வதற்குமுன்னம் தன்: 

னுயிரைமாய்ப்பதகாச மண்டோதரி எண்ணியிருச்சாளென்பத, பெற 
பூம். .இதுவோபாவம்' என்றதொடர்- மகாலீரனான இராவண 

கொலையுண்டு தரையில்வீழ்ர்து இடக்கும் இச்தரிலைமை ஏற்பட்ட து 
எம்முடையபாவமென்றும், இராவணஞனார்செய்ச தீவினைப்பயனென்றும் 

பொருள்படும். பி-ம்:--1அன்னையோ வன்னையோ. ?*ஆகொடியோர்க: 

  

   

   

      

   

    

   

  

    

      

    

   

  

   

      

  

கென்னேகான், அறச்சொடியோர்க் கடுத்ததுதான், ஆகொடியே 

கடுத்தசாள், ஆகொடியேற்கடுத்துகான், அகொடியேற்கடுத்ததமி 

3பின்னையோ. 4இருப்பதுமுன்.5பிடித்திருக்கன். மனக்கருத்தம்.! 

டூநிலேனோ) பெற்றிலேனே, பிடிக்திலேனே. *முன்னையோ, 9இரப்ப 

வும், இறப்பதுவும், விழுக்கதிவன். 10முடித்தொகையோககமக், 11௧ 

தொகையோ, படித்தலையே, 138முகங்காட்டானோ, மூகக்கடாே 

18என்னையோவென்னையோ. 14முடிக்ததுவும், இடசர்தபரிசு. (௩௨௯௬௦ 

௨௩௯. 1வெள்ளெருக்கஞ் சடைமுடியான் வெற்பெடுத் 
திருமேனி மேலுங் &ழும், எள்ளிரும்கு மிடமின்றி யுயிரிருக்கு 
Acre Wop ss வாறோ, கள்ளிருக்கு மலர்க்கூர்தற் சான 
பை 3மனச்சிறையிற் 4௧. ரந்த காதல், உள்ளிருக்கு 5மெனக்கரு 

் யுடல்புகுர் து தடவியதோ வொருவன் வாளி. ் 

(இ-ள்.) ஒப்பற்றஇராமனுடைய வாளி,-வெண்ணிறமுள்ள எருகி 

மலரையணிக்சத சடைமுடியையுடையவனான சிவபெருமானெழுச்த 

ளியிருக்கிற கைலாசமலையைத் தூக்கியெடுக்ச (இசாவணனுடைமீ 

அழகயஉடலின் மேலும் உழும் எள்ளிருத்தற்குஉரிய இடமுமில்௨ 

மல் உயிரிருக்சன்ற இடச்தைத் தேடிச் செய்தவகையோ? தேகி 
பொருகச்தியிருக்கப்பெற்ற மலரையணிச்த கூச்தலையடைய சானி 

பிராட்டியைக்குறித்து மனமாகியசிறையில் ஒளித்துவைத்துள்ள - 
, வானது உள்ளிருக்கு மெனக் எருதி உடல்முழுதும் புசு 

த்யதோ? (a - @.) nam 

உடலெல்கும் எள்ளிடவும். இடமின்றி இராமபாள 
இருப்பது கண்ட மண்டோதரி, அவ்விராமபாணம் 

ருடைய உயிரிருக்குமிடம் தேடியதனாலாகியதா? . ae 

சீதையைச் சறைவைத்தற்குச் காரணம் மனச்சிறையிர



௬௭௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

லால், அதனையொழித்தற்கு அவ்விராமபாணம் இரிஈ்ததனாலாகியதோ? 

என்று தற்தறிப்பேற்றவகையாற் கூறுஇன்ரறாள். “கற்புடையமகளிர் பிற. 

ருடைய மனத்தில் தங்குதல் செய்யார்?என்பது தமிழ்நால்களிற் பயி. 
தலால் அதற்குமாறாக இராவணனுடைய காதல் சதையைமனத்துத் 
தங்குமாறு புறிர்ததனால் மாருனதொழிலை யொழிக்கவே இராமபாணம் 

காதலைச் அருவித்தேடிப்போக்கியதாகச்சற்பித்தது. இப்பாடலின்பின் 

ஒருபி.ர தியில் :இராவமுதாய்?? (௨௪௫)என்ற பாடலும், அன்னையவள் 
சீதை”? என்றபாடல் அதனையடுத்தும் உள்ளன. பி-ம்:_.1வெள்ளெருச் 

| Bernas, வெள்ளெருக்குமலர்.3நுழைச் தவாரோ.3சடுஞ்ொையில், கடுக் 

அயறில், *4வைத்த. 5என்றெண்ணி, 6பிஎர்துதடவினதேோ, புகுச் இங் 
குலாவினதோ, பிளச் அதடவியதே. (௩௬௯௦௬) 

௨௪௦. 1ஆரம்போர் திருமார்பை யகன்முழைக ளெனத் 
, இறந்திவ் வுலகுக் கப்பால், தூரம்போ யினவொருவன் சிலை 
ந்த 4சரங்களே 5போரிற் ஜோற்றும், வீரச்போ யுரங்$குறைந்து 
வ.ரங்குறைந்து 7வீம்ந்தானே 8வேறே கெட்டேன், ஓரம்போ 

யுயிர்பருகிற் 19நிராவணனை மானுடவ னூற்ற மீதோ, 
(இ-ள்.) ஒப்பற்றவனான ஸ்ரீராமனுடைய வில் விரைந்துவெளி 

விட்ட அம்புகள், முத்தாகாரத்தை யணிந்த அழ மார்பை வாய ம 

்.... கன்று குகைபோலப் பிளவுபடும்படிசெய்து இவ்வுலகத்திற்கு அப்பால் 
வெகு.சாசஞ் சென்றன; (அப்பாணங்களினால்) போரிலே காணப்படு 
இன்ற லீரம்போய் மனவலிமைகுறைந்து வரமும்குறைர்து (முன்னி 
லும் தன்னிலை) வேராக (இராவணன்) வீழ்க்திட்டானே! கெட்டேன்: 

(அவ்விராமபாணம்) பட்சபா தம்நீங்கி இராவணனையும் உயிரைப் பருஇ 
யிட்டது: மானுடனாருடைய வலிமை இப்படிப்பட்டதோ! (எ-று.) 

'மானுடவலூதற்றமீதோ”என்ற தொடரில் இவன் கேவலமானுட ' 
னல்லன்: மானுடவேடம்பூண்ட பரம்பொருள் என்பது, தொனிக்கும், 

- பிம்: ஆரம்பேர். ன், அகல், பெரு, வைத்தும், *நெடுஞ்சரங்கள், 

்... சரணங்களெனப். 5போறிற்றோத்று. 6குறைத்து. "வீழ்ச்கானோ, விழுச் 
தனையே. 8ஏறே, ஒருவன், வேறோ, ஒருங்கே. 9அம்போ. 10அறிசன் 
ஜஹேனி.ராவணஞனார், இராவணனைமானி_வன், இராவணனைமானுடனார். 

௨௪௧. காத்தையருக் 1கணியனைய சோனகியார் பேரழகு 
மவர்தங் கற்பும், ஏக். தபுயத் திராவணனார் 3காதலுமச் சர்ப்ப 

௧ யிழந்த மூக்கும், வேந்தர்பிரான் றய தனார் பணியினால் 
ரில் விரதம் பூண்டு, 5போந்ததுவுங் $கடைமுூறையே | 

* பெருந்தவமாய்ப் போயிற் "றம்மா, a 
) பெண்பாலார்ச்கெல்லாம் அணிபோலவிளக்குகின்ற 
-ய பேரழகு, அவருடையகற்பும், தங்யபுயத்தைகச் 
*வணனாருடைய காதலும், அச்தச்சூர்ப்பணகையிழக்த 

ரவர்த்தியாய தயரதனாருடைய கட்டளையினாற்



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௭௩ 

கொடுங்கானில் விரதவொழுக்கத்தை மேற்கொண்டு. (இராமன்) வச் 
அவும், முடிவாகத் தேவேர்இிரன்செய்த தவப்பயனாச ஆயிட்டது: 

ஆச்சசியம்! (௪ - று.) 

 இசாமன் தந்தையுரையைப்போற்றக் கானகத்துவர்தநிலையில்,சூர்ப் 

பணகை அப்பிரானிடத்துக் காதல்கொண்டு அங்கபஙய்கஞ்செய்யப் 
பெற்றுச், சதையினழகை இராவணனுச்கு வருணித்துக்கூறிக் காதலை 

மூட்ட, அவன் பெருங்கற்புடையளான அச்சதையைச் சிறைப்படுத்தி 

weg அவனுடைய வதத்திற்குச்சாரணமாய்க் தேவர்கட்செல்லாம் 

சன்மையைவிளைத்த தாகையால், அர்நிகழ்ச்சியை எடுக் அுச்சொல்லிப் 
புலம்புசன்றனள், மண்டோதரி யென்க. பி-ம்:--1அணியான. சானகி 

யார்ழகுமவர்கற்பும்வெற்போடு, காமமும். கானம், போச்தனவும். 

6சடைமுறையிற், கடைமுறைபோய். 1அன்றே, (௩௯௬௦௮) 

௨௪௨, தேவர்க்கும் இசைக்கரிச்குஞ் சிவனார்க்கு மயனார்க்குஞ் 
1செம்கண் மாற்கும், *ஏவருக்கும் வலியானுக் கென்றுண்டா மிறு 

தியென வேமாப் புற்றன், 3ஆவற்க ணீயுழன்ற *வருந்தவத்தின் 
'பெருங் ஈஉற்கும் ?$வரமென் Garp, காவற்கும் வலியாஜேர் 
மானுடவ னுளனென்னக் கருதி னேனோ. 

‘ (Q-a )Csars_@s Dmrurters Eb AaenréeSn Nruenis 

கும் புண்டரீசாட்சனான திருமாற்கும் மற்றுமுள்ள எவர்ச்கும் விஞ்சிய 

வலிமையுடையவனான இராவணனுக்கு, முடிவகாலம் எப்போது உண் 

டாகப்போகின்றத! ஒருபோதும்உண்டாகாது]என்று மனச்செருக்குச் 

கொண்டிருச்தேன்:(௮ர்த இறுமாப்பில்) (6 ஆவலோடு வருக்திச்செய்த 
பெருங்கடல்போற்பரந்த அரிய தவத்திற்கும் (அத்தவத் தினாற்பெற்ற) 

வரமென்ன படுகின்ற சிறந்த காவற்கும்(அழிவையுண்டாக்சவல்ல) வலி 

மைபடைத்தவனான ஒருமானுடன் உளன்!? என்றுதான் ஏஎண்ணக்கெொர 

ண்டேனோ? (௪ -று,) 

நீ தவப்பயனாற்பெற்ற வரம், உன்னுயிருக்குச்சகாவலாக எப்போ 

அம் இருச்குமென்று இறுமாப்பினாற் கருதினேனேபன் றி, இவ்வரச்கர் 
களைத் தொலைச்ச ஒருமனிதன் வருவனென்ற எண்ணத்தையும் கொள் 

ளாமற்போனேனே! என்று வருச்துஇன்றாள். எதிர்பாராதபோது 

சேர்க்சதுன்பம் பேரிடர்விளைத்தல்,இயற்கை, பி-ம்;:-1செல்களுற்கும், 

&யோவர்க்கும். 3யோவர்ககுநியிழைத்த, யாவர்க்குநீயுழர்ச, வாவற்கு 

நீயிழைத்த. *இருர். 5வரமென்றோதும், இறையானெய்தும்,8மானுடனா 
ருளென்னச், மானிடனாருளரென்று, (௨௧௦௯) 

௨௪௩. அ௮அரைகடையிட் டமைவுற்ற !முக்கேரடி யாயுவும்பே 
ரறிஞர்க் கேயும், உரைகடையிட் corey udu பேராற்றற்றோ 

ளாற்றற் குலப்போ லில்லை, இரைகடையிட் *டளப்பரிய வர 
மென்னும் பாற்கடலைச் சிதை யென்னும், பிரைகடையிட் ்டழிப் 

பதனை யறிர்தேனோ சவப்பயனின் பெருமை பார்ப்பேன், 
* 85
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(இ-எ்.) மூன்றரைச்கோடி யாயுளுக்கும் பேறிஞராலும் வாய்ப் 

பேச்சால் முடிவிட்டு அளவுசெய்துரைக்கமுடியாத பேருவ்லினம 

கொண்ட புயவலிமைச்கும் அழிவோஇல்லை(என்று எண்ணி2 Boor cor): 

(அதனால்), தவப்பயனின் பெருமையையே பெரிதாகஎண்ணியிருக்த 

சான் -வரமென்னப்படுன்ற அலைகளை முடிவிட்டு அளச்சமுடியாத 

பாற்கடலைச் சதையென்கின்ற பிரையானது இறுதிச்காலத்து இடப் 

பட்டு அழிச்சப்போவதனை யதிர்தேனோ (எ-று) 

வரபலத்தைச் €தாபிராட்டி இரித்துவிட்ட ஈளே! இவ்வாறு நிகழு 

மென்று எண்ணாமற் போனேனே!! என்று மண்டோதரி வருச்துகின் 

றாள், வரத்தைப் பாற்கடலாக உருவகஞ்செய்ததற்குஏற்ப அதனைறிலை 

இரியச்செய்த சதையைப் பிரையாகக்கொண்டனச்: ழற்றுநுவகவணி- 

:இரைகடையிட்டளப்பரிய? என்றது - பாற்கடலுச்கு இயற்கையடை 

மொழி, பி-ம்:-.கோழிமூன்றாயுவினும் முச்கோடியாயுவுமுன், 

கோடிமூன்றாயுளைப்பேர், கோடிமூன்றாயுப்பேர். அறிது. 8போராற் 

றற்கு. 4அமைப்பரிய 5அழிப்பரிய. (௩௯௧௦) 

௨௪௪. 1ஆரனா ருலகியற்கை wes soar ரவையேமழு பேழு 
மஞ்சம், வீரனா ருடறுறக்து விண்புக்கார் கண்புக்கு வேழ *வில் 

லால், சாரராண் மலர்க்கணையா னாளெல்லார் தோளெல்லா சைய 

வெய்யும், 6மாரனார் தனியிலச்கை "மனித்தஷ சழித்தனரே வர; 

தினாலே. 
(இ-ள்.) உலஇணியல்பை யறிதற்குச் தச்கவரான அவர் யார்தாம்? 

[எவராலும் உலகவியற்கையை உண்மையாக முற்றும் அறிதல் இய 

லாதுஎன்றபடி]; அச்ச மேலுலகமேழும் €ழுலகமேழும் அஞ்சுதற்கு 

உரிய கீரனாரும் உடலைத்துறந்து விண்ணிற். புச்சனர்; கணுப்பொருச் 
இய கரும்புவில்லால் (வண்டொழுங்காகய)சாணியைக்கொண்ட சாண் 

மலராகிய அம்பினால் சாளெல்லாம் தோளெல்லாம் கைந்திடும்படி எய் 

இன்ற மன்மதகனுடையதனிப்பட்ட இலக்ரை [இராவணனை | மனிதரா 

யிருப்பவர் தம் தூமேன்மையானபலத்தினாலே அழித்துவிட்டனரே! 

மூசலடியிற்கூறிய பொதுப்பொருளைப் பின்மூன்றடிகள் சமர்த் 

இத் துரின்றன: வேற்றுப்போருள்வைப்பணி *வேழவில்லான்”?என் 

றும்பிரித்துப்படிச்கலாம், பி-ம்:.1 ரானார், 3அறிதற்கார். 8௮ஞ்ச, 

&வில்லான், வில்லார். நாடோறும். சோனார். 7அழித்தாபேமணிதனார், : 

மனிதனாழித்தார்தம். இச்செய்யுள் சிலபிரகிகளி லில்லை. 

இங்சே ஒருசெய்யுள் லபிரஇயிற் காணப்படுவது வருமாறு: | 

அன்னை யவள் சீதை யனை த்தூலகு மீன்றாளென்று 4 
உன்னி யுசைத்தே னணுரைகேளா அத்தமனே 
பின்னை யிராமன் ச௪ரத்தாற் பிளப்புண்ட 

உன்னுடைய பேருடல' முற்றொ ருகால் கோக்காயோ. 

பி- ம்;--.4உரைமறைத்த, (௩௬௪௧)
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வேறு. 
ட் esp ஆராவமுதா யலைகடலிற் கண்வளரும் 

நாரா யணனென் ?றிருப்பே னிராமனைகான் 
ஓ.ராதே கொண்டகன்றா யு.த்தமனார் தேவிதனைப் 
4$பாராயோ கின்னுடைய மார்பசகலம் Sur டவெல்லாம். 

-(இ-ள்.) சான் இராமனைத் திருத்திபிறவாத அமிருதம்போன்றவ 

ஞய் அலைகின்ற(பாற்) கடலிலே நித்திரைபுரிகின்ற சாராயணனென்று 

அறுதியிட்டி ருக்குர்தன்மையேன் ; (என்னுடைய கொள்சையைச் றி 

அம்) ஆசாய்ச்சிசெய்யாமல் (அர்த) உத்தமனாருடைய மனைவியைத் (தண் 

ட்காரணியத்தினின்று) கவர்ச் தகொண்டு(அங்குகின்று) அப்பாற்சென் 

றிட்டாய்; (அதன்பயனாக இப்போது) உன்னுடைய மார்பின் பரப்பு 

அடைச்தனவற்றையெல்லாம் பார்ச்கமாட்டாயோ? (௪ - று.) 

மண்டோதரி அயரத்தினால் மனம்மாறுபட்டுச் சொல்வதனால், 

பாராயோ நின்னுடையமார்பசலம் பட்.டவெலாம்? என்றாள். 

இவ்வாறே முன்பின்வருவனவற்றிற்குங் காரணங் சாண்சு, தேவர்சு 

ளாலும் வெல்லமுடியாதவனைச் கேவலமானுடன் வெல்வது பொருக் 
தாதாதலால், பிரமன் கொடுத்தவரத்தைப் பழுதாக்காதபடியும் தன் 

இனுடைய விபூதியை ஈலியுமவனை நிர௫க்கும்படியும் ஏற்ப மானு. 

வருக்கொண்டு சங்கசக்கரதாரியான ஸ்ரீமம் காராயணனே இங்கனம் 
வர்துள்ளானென்று இராமனுடைய ப.ரத்வச்சை மண்டோதரி 
அறுதியிட்டுச்கூறுசன்றனளென்க. பி-ம்:-..கண்வளர்ச்ச. பேலகாலு 
நானுரைப்ப, 9உத்தமன்றன், tumors, Sure x, இச்செய்யுள் 

சிலபிர திகளிலில்லை. (௨௯௧௨) 
Gam, 

௨௪௬.--மண்டோதரி இராவணனுடலைத்தழவித் தன்னுயிர் நீங்ததல், 

என்ற மைத்தன ளேங்கி யெழுந்தவன் 
பொன்ற ழைத்த பொருவரு மார்பினைத் 
தன்1ஐஹ ழைக்கைக ளாற்ற முவித்சனி ௦ 
நின்ற ழைத்அயிர்த் தாளுயிர் நீங்கனொள். 

(இ-ள்.) என்றுபுலம்பினவளாய், (௮ர்தமண்டோதரி), ஏச்சங் 
கொண்டு, (பிறகு), எழுச்து ௮ச்சஇராவணனுடைய பொன்னணி 

,_ கலம் தழைக்திருச்சப்பெற்ற ஒப்பற்ற மார்பைத் சன்னுடைய தளிர் 
போன்ற சைகளால் தழுவித் தனித்துநின்று உரச்சச்கூவிப் புலம்பிப் 
பெருமூச்சுவிட்டாள்; (உடனே) தன்னுயிர் நீங்கப்பெற்றாள்; (எ-று.) 

ee ib: __1தழிக், தனிச், தளிக், (௨௯௧௩.) 

௨௪௭.-மண்டோதரியை யாவரும் புகழ்தல். 

வான 1மங்கையர் விஞ்சையர் "wh ows 
தான மங்கைய ருக்தவப் பாலவர் 
ஆன மங்கைய ரும்மருங் கற்புடை 
மான மங்கையர் தாமும் வழுத்தினார்,
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(இ எள்.) வானகாட்டிலுள்ளமகளிரும் விஞ்சையரும் மற்றும் 

அச்ச(ப்பாசள)ச்சானத் திலுள்ள மங்கையரும் தவத்தன்கூற்றிலேபொ ட 

ருக் திய முணிவரின்பத்கதினிமாரும் அறரியகற்பையுடைய மறுஷ்யஸ் இரீ. 

களும் (அர்தமண்டோதறரியைக்) கொண்டாடினார்கள்; (௪. று.) 

தன்சணவன்இறர்சானென்பதைக் கேள்வியுற்றதும் அடக்கமுடி 

யாத்துன்பம் பிடர்பிடிக்துர்தப் போர்ச்சளத்துவக்து அவ்விராவணன் 

மீது விமுச்து புலம்பி உயிர்ச்தமாத்திரத் தில் சன்னுயிர்நீங்கப்பெற்ற 

மகாபதிவிரதையான மண்டோசரியின்செயல், யாவராலும் புகழத் 

தக்சதாயிற் றென்ச. மானமங்கையர் -மானவமங்கையர். இரண் 

: உரமடியில், தானமங்கையர் - தானவமங்கையரெனினுமாம். முன்னும் 

பின்னும்மகளிரைக்குறிச்குஞ் சொற்கள் வர்ததனால், விஞ்சைய 
சென்பது விச்தியாதரமகளிரையுணர்த்தும், பி-ம்:-..1மங்கையரும் 

மற்றும், 3மற்றுயர், மற்றுமெத், மற்றுமுற்றுடைக், ~ (௩௧௬௧௪ 

௨௪௮.--விபீஷணன் ஈமத்தில் இராவணனையேற்றுதல். 

1பின்னர் வீடணன் பேரெழிற் ?றம்முனை 
வன்னி கூவி வரன்முறை யான்மறை 

“கொக்ன விம விடுற யாத்ஜொருக்து 
இன்ன னெஞ்சினொ “டிந்தனத் "தேற்றினான். 

(இ-ள்.) பிறகு விபீஷணன், இரமப்படி ௮.4 ணியைப் பிர இஷ்டை 

செய்து ஈமவிதியை வேதம்கூறியமுறையால் தொகுத்து, வருத்தமுற்ற 
மனத்துடனே மிக்கஎழிலையுடைய சன்னண்ணனை (அந்த) ஈமவிறகி 

லேயேற்றினான்; (௪- று.) 

் விபீஷணன் முன்னர்ச்செய்யவேண்டியமுறைமைகளை முறையிற் 

செய்து த௲னஞ்செய்யுமாறு சதையில் இராவணனை வைத்தன 
னென்பதாம். எஈமவிஇ - அந்திமச்சடககு. ஈமவிறகு - இறந்தஉடலை 

யெரிச்குமாறு அடுக்கு வைத்த காஷ்டம்;: இ, சிதையெனவும்படும். 

பி-ம்:-1பின்னை, தேம்முனார். 3மன்னிமுன்னு.ம, மன்னமூன்னும், 

மன்னிகழ்க்த, மன்னிமுன்னி, வன்னிமுன்னம். 4சொன்னகன்னர், 
சொன்னலீமம், சொன்னசொன்ன, ஈன்னர்சொன்ன. வழியால், 

6அஞ்சலித்த, இர்தனம். ஏற்றினர். (8. 6 @) 
௨௪௯,--விபீஷணன் இராவணனுக்குத் தகனம்ழதலியன சேய் தலை 

ழன்றுகவிகள் கூறும். 

"இந்த னழ்தகில் சந்தன மிட்டுமேல் 

அந்த *மானத் சிமமுதக் தானமைத்து 
எந்த *4வோசையுங் சீமுற 5வார்த்திடை ் ் 
மார். து சங்கொலி 'யெங்கு “முழங்கட . 

இசண்கெவிகள்-ஒருசொடர், 

(இ-ள்.) எரிகின்ற சாஷ்டமாக அ௮ூற்கட்டைகளையும் சர்தனச் 

கட்டைகளையும் இட்டு, பிறகு, அப்படிப்பட்ட பெருமையுடனே,



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௭௭ 

அழகுபொருக்த (இராவணனுடலைச்சிசையிலே) டத்தி,எர்.த ஓசையும் 
ஐழ்ப்படும்படி இடையேயிடையே ஆரவாரித்து முர்துன்ற சக்கொலி 
எங்கும் ஒலிச்ச,-(எ- று.)-அசரச்சுட்டி - பிரசிச்தியையுணர்த் இற்று, 
-பி-ம்:--.1இக்தனத்தொடு, ஏற்படுத்து, ஏர்படுத்து. மானமழகுடன், 

வானமழகுடன். 4ராமமும், 5ஆர்த்தெழ. 6சச்.த. *ஐங்கி, 8தழங்டெ, 

மூழங்கெ. இதவும், அடுத்த செய்யுளும் சிலபிரதிகளி லில்லை. 0 

௨௫௦. கொற்ற வெண்குடை யோடு கொடி.மிடைந்து 

உற்ற வீம விதியி 1னுடம்படீ இச் 

சுற்று மாதர் ?தொடாந்துடன் சூழ்வர 

மற்ற வீரன் “விதியின் *வழங்கினான். 

(Q - o.) வெண்கொற்றக்குடையோடு கொடியும் நெருங்கிப் 
பொருர்திய ஈமவிதிக்கு உடம்பட்டிருந்து, சுற்றும் மாதர்தொடர் 

ந்து உடன்சூழ்ச்துவர, பின்புஅந்தவீரன் | விபீஷணன் ] விதியின்படி 

(செருப்பை) வழங்இனான்; (எ-று.)--அசசனான தனால்குடைகொடிகள் 

ஈமவிதஇியில்வக்தன என்ச, பி-ம்:--.1உடம்படச், பதிச்துடன். 
8மதியின், விழியின். *4வணங்கினான். ஒருபிரதியில் *உற்றுவிம்மிமதி 

யினுடன்படச்? என்று இரண்டாமடி. காண்கின்ற, (௩௯௧௪) 

௨௫௧. 1கடன்கள் செய்து முடித்துக் ?சணவஜனோடு 
உடைந்து போன மயன்மக 4ளோடுடன் 
3 அடங்க வெங் கன லுக்கவி யாக்கனான் 
குடங்கொ ணீரினுங் கண்சோர் குமிழியான். 

(இ-ள்.) குடங்கொண்ட நீரினும் மிகுஇியாகக் குமிழியுண்டா 

கும்படி சண்ணீரைப்பெருச்குபவனான விபீஷணன்,--(செய்யவேண் 

டிய) சடமைகளையெல்லாஞ் செய்துமுடித்து, சணவனுடனே உயி 
சொழிச்துபோன மயன்மகளான மண்டோதரியுடன்(அவ்விராவணன்) 

 அடங்கும்படி (அவர்களைக்) கொடியகனலுக்கு, அவிசாகச் செய்தான். 

மண்மடோதரியையும் இராவணனையும் அச்கினியி லிட, அவ்வச் 

இனி அவிசை பயெரிப்பதுபோல அவர்களை யெரிச்கலாயின னென்ச௪, 

அவிசு - ஹவிஸ்: அச்னிதேவனுச்குஇடும் உணவுப்பண்டம். பி - ம்:-- 
1கடன்செய்செம்கை, கடன்கொள்செய்கை, ?கணவன்றோள், கண 
வனை, $தொடர்ரச்துபோன, உடன்றுடர்ச்த, *4சன்னுடன், 5அடங்க 
லும். 6கனவிற்கரி, (௩௯௧௮) 

௨௫௨. விபிஷணன் இறந்தது£க்கானைவர்க்தம் 

ஈமக்கடன்சேம்து ஸ்ரீராமனையடைதல, 

_ மற்றை யோர்க்கும் வரன்முறை யால்வகுத்து 
உற்ற தீக்கொடுத் 1 தூண்குறு EGGS 

எற்றை யோர்க்கு acre Havoloren 
வெற்றி வரன் குரைகழன் மேவினான்.



ச்எ௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) மற்றையோர்க்கும் (நூல்க5ரிற்) கூறிய முறைப்படி (செய்ய 
- வேண்டியகடமைகளை]) யாராய்க்து, எவர்க்கும் இவனையல்லாமல் 

(சிரத்தையுடன் ஈமச்கடன் செய்யக்கூடியவர்) இல்லை? என்னுமாறு, 

பொருச்திய தசனம்முதலிய ஈமச்சடனைச் செய்து, உண்ணுமாறு ஜல 

தர்ப்பணங்களும் கொடுத்து, (பிறகு) வெற்றிபொருச்திய வீரனான 

ஸ்ரீராமனுடைய ஒலிக்சன்ற வீரச்சழலையணிர்சக தஇருவடிகளினிடம் 

வர்துசேர்ர்சான், (விபீஷணன்); (எ- 2.) 

அடியவன் அடையவேண்டிய துறை சுவாமியின் இருவடிசளே 

யாதலால் “வீரன் குரைகழன் மேவினான்! என்றார். உண்ணுநீருகுத்தல்- 

வாஸோதகதிலோதகங்கொடுத்தல். பி.-ம்:-..1உற்றவைசெய்களனன், 

உண்குறு நீர்கொடுத்து, 9இற்றையோர்ச்காம், 9எவர்ச்குமிவனெனா, 

இங்கியானல இல்லெனா, இன் றியானல இில்லெனா. மண்டோதரி 

புலம்புதலைத்தனியே ஒருபடலமாசகச் குறித்த பிரதிகளில் இதனோடு 

படலம்முடிய அடுத்தபாடல்முதல் வேறுபடலம் தொடங்குகின்றது. 

ஒருபிரஇயில் **கார்கின்ற?' (௨0௦) என்றபாடல் தொடங்கி இது 

வரையில் விடணன்வண்டோதரிபுல்பற்படலம் என்று உள்ள ௮, டு 

௨௫௩. வரது தாழ்ந்த துணைவனை வள்ளலும் 
சிந்தை வெந்துயர் 1தீருதி தெள்ளியோய் 
மூச்சை யெய்து முறைமை யிதாமெனா 
“அந்த மில்லிடர்ப் 2பார மகற்றினான். 

(இ-ள்.) வர்துவணங்கென ஈண்பனான வி$ீ£ஷணனைகோச்ி, உதார 

குணமுடையவனான ஸ்ரீராமனும், *அறிவுள்ளவனே! (உன்)மனச்துள்ள 
கொடுச்துயர் தீர்க: முற்காலச்தொட்டுஈடக்கும்முறைமை இதுவே? 

என்றுசொல்லி, எல்லையில்லாத் அன்பச்சுமையைப் போச்இனான். 

விபிஷணன் இறந்தோர்க்கெல்லாம் செய்யவேண்டிய கடமைக 

ளைச் செய்துவிட்டு மனத்திற்கொண்ட ages முசச்துத் தோன்ற 

ஸ்ரீராமபிரானருகல் வந்து நின்றானாக, அப்பிரான் பிறக்தோர்இறப் 
பது முன்றொட்டுநிகழ்வதுதானே; விவேகியான நீ இறச்தோர்பொருட் 

டுத் துயருறுதல் தச்ககோ!? என்றுசொல்லித் தேற்றினானென்க. 

தெள்ளியோய் - கநத்துடையடைகொோளி, பி-ம்:-1இரினித், 3மூர்தை 

யோது, முச்தையோர்ச்கு, முர்தையோர்கள், முச்தியெய்து, முறை 

மையுளோய். 4அச்தவில்லிடைப், 5பாசம், சிலபிரதிசளில் இந்தப் 

பாடலில், பிராட்டியார்திருவடிதொழதபடலம் என்றும், சிலபிர இிகளில் 
சீதைதிருவடிதொழதா1டலம் என்றும்,சிலபிரதிசளில் விபிஷணன்ழடி 

சூட்டுபடலம்என்றும் விபீஷணன்பட்டாபி கப்படலம்என்றும் பெ 

யர்கொண்டு படலம் கொடங்குஇன்ற, (௩௨௬௨௦) 

இங்கே ஒருபிரதியிற் காணப்படும் பாடல் வருமாறு; 

இனைய வீர னிளவலை கோக்கஇிநீ 
புனையு ஈன்முடி சூட்டுதி போயெனா 

A



காண்டம் ௩௬ு.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௭௯ 

அனைய வீர னடியி னிநைஞ்சவே 

அனைய னோடு மனுமனைச் சார்கெனா. 

இப்பாடலுள்ளபி.ர தியில் இர்தச் செய்யுளோடு படலம்முடிய, அடு 

த்தபாடல்முதல் விரீஷணனபிஷேகப்படலு என்று காண்டுன்றது, 

இராமராவணசிநவநம்தேரோறியபின் இராவணன் வதைப்படலத் 

துச்சரிதையை ஸ்ரீவான்மீகிழனிவர்கூறியவகை:--அப்பால் இராமராரவ 

ணர்கட்குப் பெரும்போர்கிகழ்ர்சத.அப்போரில் இராமன் இராவணன் 

விடுத்த சாரச்தர்வாஸ்இரச்தைக் சாசர்தர்வாஸ் இரச்்இனாலும் தெய்வாஸ் 

இரத்தைச் தெய்வாஸ் இரத்தினாலும் தடுக்க, இராவணன் இனம்மூண்டு 
சாஷஸாஸ்திரத்தைசத் தொடுக்க,௮ இனின்று பலசர்ப்பங்கள்தோன்றிப் 

பலதிச்குச்சளிலுஞ் சூழ்க்துகொண்டு இராமன்மேல் எதிர்த்தன: இரா 

மன் அதுசண்டு காருடாஸ் தரத்தைக் தொடுக்க, கருடப்புட்கள் 

தோன்றி, அர்தசாகங்களை உருமாய்த்தன. இப்படிச்சான்விடுத்த ௮ஸ் 

இரங்கள் பயனற்றனவாகவே, இராவணன்சறி ஆயிரங்கணைகளைக் 
தொடுத்து இராமணை வருத்திப் பலசணைகளை மாதலியின்மீதும் 
பொழிக்து ஒருகணையால் இச்திரத்துவசத்தைச் குறிவைத்து எய்து, 

கணைத்தொகுதியால் தேர்ப்பரிகளையும் சோவச்செய்தனன்.௮அதுசண்ட 

இத்தர்முதவியோர் வருச்கினர்.௮ப்போது வானத்திலும் சிலகோளாறு 

கள் புலப்பட்டன. இராவணன் தன்இறலைச் சாட்டவே, இராமன் 

எறிப்பதுபோன்ற சற்றங்கொண்டான், இருவரும்மும்மு. ரமாசப்பொரு 

கையில், போர்காணுச் சேவசானவர் *இரரமன்வெல்க என்றும், 4இரா 
வணன்வெல்க? என்றும் தந்தமதுபட்சபாததக்திற்குஏற்பச் கூறினர், 

இராவணன் அப்போது இராமன்மீது எதனைவிடுக்கலாமென்று ஆலேோர 
சித்து, மஹாசூலத்தைசக் கையிற்கொண்டு ஆர்ப்பாவச்துடனே வீர 

வாதஞ்செய்து விடுக்கனன். எட்டுமணிகளையுடைய அச்தச்சூலத்தை 

பலகணைகளால்த0க்கமுயன்றும்௮ர்தச்சூலத் தின்மேற்பட்டகணைகளெ 

ல்லாம் பொடிப்பொடியாய்ச் சதறிவிடவே, ஸ்ரீராமன் மாகலிகொணர் 

ந்துகொடுச்சசான பலகண்டைகளையுடையஇச் திரன அதமஹாபாச் இயை 

யெடுத்துச் சுழற்றிவிடுக்க, அது இராவணனுடையசூலச்தை முறித் 

அத் தரையில் விழுத்தியது. அப்பால் இராமன் பலகணைகளைத்தசொடு 

த்து அவ்விராவணனுடைய தேர்க்குகிரைகளை சோயுறுக்் தி, அவ்விரா 

வணனுடையமார்பிற் பலகணைகளையும் நெற்றியில் மூன் றசணைகளையும் 

விடுக்க, அவன் உடலெல்லாம் இரத்தம்பெருகச் £ற்றம்விஞ்இராமன் 

மேற் சரமாரிபொழிச்சான். இராமனும் இராவணன்விடுத்தகணைகளை ச் 
தடுப்பதும் மேலும் கணைகளைப்பொழிவதுமா யிருச்தான். 

வானத்தில் கணைகள் இருளைப்போற் சூழ்ர் துகிற்கையில்,வீரனான 

ஸ்ரீராமன் சுபசகுனரந்தோன்ற உற்சாகம்மூண்டு இராவணனைப்பார்ச்து 

ஏக் கணைமமைகளைப்பொழிகச்துமிசமின் றிஇம௫ த தனன்.இராவணன் 

அப்போதுஊக்கங்குன்றி மாறுசெய்ய இயலாதுசோர்க்தூநிற்க, அவ



௬௮௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

னுடையதேர்ப்பாகன் போர்செய்யுமிடத்தினின்று தேரை மெல்லஅப் 

பாற்சொண்டுபோயினன். பின்னர்த்தேறுதலடைச்த இராவணன் தன் 

பாகனை முனைமுகத்திலிருச்து: தேதேமை அப்பாலோட்டிச்சொண்டுவச் 

தீதுகுறித்துச் சினக்து டலபடி.கடுமையாகப் பேச, பாசன். தன்மீது 

குற்றமில்லாமையையும் பாகன் செய்யவேண்டியமுறை இன்னதென்ப 

தையும் எடுத்துக்காட்டி அவ்விராவணன்மனங்கொள்ளும்படி சமாதா 

னங்கூறித் தான் இதுவரையில் உண்ட கடன் இர அவன்விரும்பின 

படியே ஈடப்பசாசஉறுதிகூ.ற, இராவணன் அச்தப்பாசனுக்குப் பொற் 

ரொடியைப் பரிசுஅளிக்ச, பாகன் தேரை அசரிவச்கும்விமுகளாக, 

நட.த்தினான். தேரும் இராமனருகில் வந்தது. 

(* போர்சாணச் தேவர்களோடு வந்திருந்த அகஸ் இியமுணிவர் 

*₹இராவணனைவெல்வதுஎவ்வாறு?? என்று இராமன் கவலைகொண்டிருப் 

பதையும் இராவணன் மீண்டுவர் திருப்பதையுங் சண்டு அவ்விராமனுக்கு 

ஆதித்யஹ்ருதயத்தை உபதேூத்சனசாக, ஸ்ரீராமன் அச்தஸ்தோத் 

இரத்தைஜபிக்க, ஸமிர்யபகவான் இராமனை யறுச்சரசத்தனன்.)/பசை 

வன்தேர் அணுகுவது ண்டு பாகனை ஜாக்கிரத்தைப்படுத்தி, ஸ்ரீரா 

. மன் மாதலிகொடுத்த இச் இிரவில்லையும்பாணங்களையும் எடுத் அப் பொர 

லாயினன், இருவர்க்கும் பெரும்போர்ரிகழ்ச்தது. இராவணனுக்குத்' 
இீமையைச்தெரிவிச்கும் பலதீரிமித்தங்களும் இராமனுக்குஎன்மையைகத் 

தெரிவிக்குஞ் சுபசகுனங்களும் தோன்றின: இருவரும் மிச்சதைரியத் 
துடனே வெகுகடுமையாகப்பொருகையில்,சாட்சசசேனைகளும் வானர 

சேனைகளும் தாம் படையேச் ிகிற்பினும் பொராது அவர்கள்செய்யும் 

போரையே இமைசொட்டாது பார்த்தவண்ணம் எழுஅசித்திரங்கள் 
போல நின்றன. அங்கு இராவணன் இராமனுடையத்வஜத்தைவீழ்ச்ச 

முயல இராவணனெறிக்கத பாணங்கள் இச்திரராதச்தின்மசமையால் 
அதனை ஈணுகாதனவாக இராமன் இராவணனது தேர்ச்கொடியை 

யறுத்து வீழ்ச்தினான்: அப்போது இராவணன் கடுஞ்னெங்கொண்டு 

“ எதிரியின் தேர்க்குதிரைகளைச் கணைத்தொகுதியால் தாச்சவும் அவை 
தாமரைத்தண்டினால் தாக்கப்பட்டனபோல் இலட்சயஞ்செய்யா தன 

வாக, அளவில்லாச்சீற்றத்துடனே மீளவும் சரமாரிபொழிர்தும் தடி 

சக்கரம் உலக்கை முதலியபடை.ச்கலங்கொண்டும் ஸ்ரீராமனைத் தாச்கி 
னன். அவையாவும் இராமபாணங்களால் தடையுண்ணவும், இராவணன் 

ஊச்கங்குறையாமற் கணைகளைப்பொழிய, இராமனும் ௮அசாயாஸமாக 

அங்கனமேபொழிய, கணையினால்வேரொருஆகாயம் இயன்றதுபோலப் 
புலப்பட்ட. முகூர்த்தகாலம்நிகழ்ச்த அக்தப்பெரும்போரில் இருவ 

ரும் ஒருவர்க்கொருவர் மாறுசெய்துகொண்டுபொருகையில் இராமன் 

இராவணனுடைய தேர்க்குதிரைகளைக் தன்குதிரைகளுச்கு அருகு 
% அகஸ்தியர் உபதேூச்ச, ஆதித்யஹ்ருதயமக் கரத்தை ஸ்ரீராமன் 

ஜபித்து சூரியனுடைய அறுச்ரெசச்தைப்பெற்றதைச் கூறும்வான் மீக 
சாமாயணப்பகுதி இடைச்செருசலாய்வந்ததென்பத, சிலர் கொள்கை:



காண்டம் ௩௬.--இராவணன்வதைப்படலம் ௬௮௧ 

இருச்சவொட்டாது அரத் இனான். இசாவணன் சீறி இராமன்மீதுகணை 
கொண்டுதாச்சவும் அப்பிரான் இலட்யெஞ்செய்யா திருச்ச, மாதலியை 

Mona காச்சலானான். இராவணபாணங்கள் மாதலியை யொன்றுஞ்செய்ய 
மாட்டாமற் போயினவாயினும்,ஸ்ரீராமன், தன்னைத்சாக்கயெதற்குச் னெ 
வாது மாதலியைத் தாக்கயதற்கு வெகுண்டு தன்னெஇிறில் அவ்விரா 
வணனை நிற்கவொட்டாது செய்தனன். 

மீண்டும் கடும்போர் மூண்டது, அப்போரில் இசாவணனெஜிக்த 
படைச்சலவிசைக்சொனியால் சடல்கள் சலங்னெ: பூமி «Oa 
இற்று: கரற்று வீசாது௮டல்இற்று, தேவர்கள் முதலியோர் இராம 

னுக்கு வெற்றியுண்டாகுமாறு ஜபஞ்செய்து அச்சதப்போரை நிகரற்ற 
தெனச் கொண்டாடினர். அப்போது ஸ்ரீராமன் மிசச்கொடிய அம்பி 
னால் இராவணன்?ிரச்தை யறுக்க, அது முளைச்சலாயிற்று: இங்கன் 

் தூற்றொருமுறையறுச்சவும் நூற்றொருமுறையும் Arb (ess gH. 
அப்போது ஸ்ரீராமன் 'மாரீசன் சரன் கவர்தன் மூதலியோரைச் கொ 
ன்ற கணை இவ்விராவணனைச் கொல்லத் இறனற்றதே!? என்ற சர்தை 
யுடனே கடுமையாசப் போரை ஈடத்தினான். ௮வ்விருவர்ச்கும் இரவும் 
பகலும் ஓயாக்கடும்போர் நிகழ்ச்தது. 

ந் அப்போது மாதலி ஸ்ரீராமனைகோக்இ, :8 ஒன்றும் அறியாதவன் 
_ போன்று இராவணன்விடும் ௮ஸ்.திரத்துக்குப் பி. தியஸ் திரம் தொடுப் 
பதுமாத்தாமே பணியாசச்சொண்டுள்ளாயே! இசாவணனுச்கு மரண 
சாலம் அணுகிவிட்டது. பிரமாஸ்திரத்சைச் கொடுப்பாயாக? என்து 
கினைவுமூட்டினன்.பிரமதேவன் அகஸ் இயருக்குச் கொடுக்க, அம்முனி 
வர் சனக்குச்கொடுத்த கணையையெடுச்து வில்லிற்பூட்டி இராமன் அர் 
தத். இவ்யாஸ்திரத்தை இராவணன்மீது எய்ய, இராவணன் மார்புபிள 
வுண்டுவில்லைப்பிடி த்த கைப்பிடி சோர. உயிர்நீங்க மண்மீதுவிழுர் 
தீனன். எஞ்சிய அரக்கர் அஞ்சியோடினர்: வானரர் இசாமஜயசக்தையும் 
இராவணகாசத்தையும் கூறியவண்ணம் கர்ச்சித்தனர், வானத்துத் துர் 
அபிமுழங்கற்று; மலர்மாரி ஸ்ரீராமனதுதேர்மீது வானச்இனின்று 
விழுர்தது.வானரருடையகொண்டாட்டச் துடனே வானவர்புரியுர் த இ 
யும் கேட்கலாயின.சுக்கிரீவன் அங்கதன் விபீஷணன் மு கலியவர்களும் 
சாம்பவான்முதலிய ஈண்பர்களும் இலட்சுமணனுடன் வெற்றிபெற்ற 
இராமனைப் பூூக்சனர், இலட்சுமணனாதியோராற் குழப்பெற்ற 
இராமன்வானவர்களாற்குழப்பெற்ற தேவேர்தின்போல விளங்கினான். 

இராவணன் மாண்டு கரையில்விழுச் இருப்பை சக்சண்டு விபீஷ 
= அயரச்தைச் தாவ்ஈமுடியாது பிரலாபிச்ச,ஸ்ரீராமன் லீரதருமத் 
"Boe wr gi உறுஇயாகநின்று பொருது உயிர்துறச் அ அறக்கமடைக் 
தவனைச் குறிக் அப் புலம்புதல் சசாது, போரில் வெற்றிசோல்விசளில் 
ஒன்று நியதியின்றி விளைவது இண்ண மாதலாலும், பிறந்தோர்க்கு 
இறப்பென்பது இயற்கையேயாதலாலும் இவ்வுண்மையை மனத்தி 
லாராய்ந் து அயரொழிகந்து மேல் நிசழ்த்சவேண்டியதைக் குறித்து 

* 80
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ஆராய்க? என்றனன், விபீஷணன் இராவணனுடைய ஈன்மைகளை 

யெடுத்துக்கூறி இவனுக்குப் பிசேதசார்யவ்களைச் செய்ய உடன்பாடு , 
- தருக?என்ன, ரீ ராமன் பகைமை மரணம்வரையில்தான்: சம்பயன் சை : 

கூடிற்று: இவனுக்கு ஸம்ஸ்காரஞ்செய்க: உனக்குப்போலவே இவன் 

எனக்கும்'என்றான். ் 

இசாவணனிறர்சதுகேட்டு அ௮வனுடையமனைவியர் கோவென்று 

சதறிக்சகொண்டு அந்தப்புரத் இனின்றுவெளிப்பட்டுப்போர்ச்சளத்தைச் 

சேர்க்து, தம்கணவனுடைய தோளின்மீது ஒருத்தியும் முகத்தின் 

மீது ஒருத்தியும் மார்பின்மீது ஒருத்தியும் தாளின்மீது ஒருத்தியுமாக 

இக்கனம் அவனுடைய உழப்புச்களின்மீதுவிழுச்து அன்றிற் 
பறவைபோற் புலம்பலாயினர். அவ்வண்ணம் அவர்கள்புலம்பு 

கையிற் பட்டமகிஷியான மண்டோதரி தன்கணவன் மாண்டுவீழ்ச் 

திருப்பது ண்டு பொறுச்சொண்ணாத துயரத்துடனே கதநியழுபவ 

ளாகி,'மானுடர்ச்குச்கிட்டவொண்ணாத நிலத் திலேகின்று தருடம்பிலே 

அம்புபட்டால் அவ்வடிவத்தைவிட்டு வேற்றுருசக்கொள்ளவல்ல உன்னை 

இராமன்சொன்றா னென்பது எவ்வாறுபொருக்தும்? இச்திராதிதேவர் 

களோ உன்னைக் கொல்லவல்லவரல்லர்! போர்க்கருவிகள் அனைத் தம் 

நிறைச்துள்ள உன்னைப் போரில்எ.இர்த்து இராமன்வென்றானென்பதை 
ஆராயுமிடத்து, இராமன் சேவலமனுஷ்யனன் று: தம்வடிவத்தைமறை." 

த்துத் தேவர்கள் வானரர் முூதலியோராக உருச்கொண்டுத் துணையாக 

அமைய வந்த பரம்பொருளினமிச௪ மென்று தே ன்றுசன்றது. சரன் 
வதம் வாலிவதம் தர்வானரத்தைச்கொண்டுஅசோகவனிசையை 

மூறிப்பிக்கை ஸேதுநிர்மாணம் முதலியவற்றைச் கேட்டபோதே 
இராமன் சேவலமானுடனல்ல னென்று உணர்ந்தேன். திவினை 

புரிர்தோன் அதன்பயனை ,யனுபவித்தே தீரவேண்டும்: alSag 

ணன் ஈன்மைபுரிர்தோ னாகையால் இராமனையடைக்து நலம் 
பெத்றான். நீயோ வி.£$ஷணனும் மற்றதையோரும் சொல்லவும் 

கேளாது தீவினைப்பயனைப்பெற்றாய்: தேவாதியர்களால் சாவுகேராத 

படி வரம்பெற்றாயாகலால், பரம்பொருளான விஷ்ணுவே தன்விபூ 
தியான உலகத்தை நலியும் உன்னைப் பரிவாரங்களோடு முடித்துப் புக 
முடன்வீற்றிருக்இன்றான் ; எல்லாப் பிராணிகட்கும் சாவுக்கு நிமித்தம் 

மேண்டுமாகையால், சீதையின்ரிமிச்தம் உனக்கு மரணம் ஏற்பட்டது: 

மகனோ இந்திரனையும் வென்றவன்: கணவன்ஸமூவுலகையும்வென்ற 

வன்? என்று இவ்வாறாகச் செருக்குக்கொண்ட எனக்குச் சைம்பெண் 
ணுகவேண்டிய நிலை கேர்ச்ததே! சதை இணி௰ம் துயசொழிர்து தன்சண 

வனுடன் இணிதிருக்கப் போடன்றாள்: கானோ முட்டாக்ட்டுச் * 

கொண்டு துயரத்திந்கிடக்சவேண்டியசாலம் வர்திட்டது, ஐயோ! 

உன்னுடல் போர்ச்களத்திற் புழுதிபடியப் புரண்டுகடக்கும் காலமும் 

வந்ததே! போரில்மாண்டவனைக்குறித்துச் சோ௫ச்சக்கூடாதாயினும், 
பெண்ணாகையால், என்மனக்துமரப்படுகின்றது. 8 ம ரணமடைர்த
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தைச்கேள்வியுற்றும் என்கெஞ்சம் ஆயிரஞ்சுக்கலாய்ப்போகாமையால், 

கான் உன்னிடம் அன்புடையவளென்பது பொய்? என்று இக்கல்வி 

் வாறுபுலம்பி இராவணன்மார்பில்வீழ்ச் து மேக த்தினிடையிற்றோ 

றும் மின்னற்சொடிபோல விளங்கினாள். 

அவ்வாறுவீழ்ச்து கூரர்ச்சத்த மண்டோதரியை அவளுடையச் சக் 

களத்திமார் எடுத்துச்தேற்றி அவர்களெல்லாரும் கதறுகையில், 

ஸ்ரீராமன் விபீஷணனை ப்பார்த்து, 'ஈமக்கடனைச்செய்க? என்ன, இரா 

மனுடையமனப்பூர்வமான அநமதியைப் பெற்றே ஈமச்சடங்கைச் 

செய்யக்கருதிய விடீஷணாழ்வான் இவ்வி. ராவணன் என்னுடன்பிறச்தவ 

னேயாயினும், இவனுடையதிீகச்குணங்களைச் கருதுமிடத்து சான் ஈமச் 

ச௪டங்கைச்செய்யாது தவிர்தலே தகுதி:இதனால், எனக்குப்பழிப்புஉண் 

டாகாது?என்ன, ஸ்ரீராமன் விபீஷணனைப்பார்ச் அ, *(விபீஷணா! நீ என் 

விருப்பத்தையே செய்யவேண்டியவன்: உன்னால் எனக்கு வெற்றியுண் 

LOT ECON, உ ன்ஈன்மையையே யான் சொல்லவேண்டியவன் , இவனை 

ஸ்ம்ஸ்சரிப்பதுஎனச்குவிருப்பமானது:உனச்கும்சலமானது:இவனிடச் 

துச் லதிக்குணங்கள்இருர்தனவாயினும் உச்தமகுணங்கள்பலவும் உள் 

ளன. மரணம்வரையிலும்சான் பகை: உனக்கு எப்படியோ அப் 

படியே இவன் எனக்கும் சுற்றத்தான். இவனுடைய எஈமச்சடனைச் 

” செய்க: இதனால் உனக்குப் புகழே விளையும்? என்ன, உடனேவிபீஷ 

ணன் ஸ்.இிரீகளையெல்லாம் அப்பால் அனுப்பிவிட்டு யாகச€லனுக்குச் 

செய்வதுபோல் ஸம்ஸ்காரஞ்செய்தனன். த௲னஞ்செய்து மூழ்கித் 

தருப்பணஞ்செய்து ராவணஸ் திரீகளைப் பட்டணச்் இற்குள் பிரவேே௫ச் 

சச்செய்தபின்னர், விபீஷணன் இராமனிடம்வர்து வணங்கி அவன் 

மருங்கே பணிவுடன் நின்றானாக, ஸ்ரீராமன் சேனைகளும் சுக்ரீவனும் 

இலட்சுமணனும் சூழ்சதிருக்ச மகிழ்வோடிருந்தனனென்பது, 

இராவணன்வதைப்படலம் ழற்றிற்று, 
  

௩௭-வது மீட்டுப்படலம்,. 

இசாமபிரான் இராவணனைக் கொன்றபின் சதையை மீட்டுச் 

கொண்டு இலங்கையினின் று இருவயோத்திச்குமீண்டுவர்த செய்தியை 

உணர்த்தும் பாக மென்று பொருள். 

ஸ்ரீராமன் விமீஷணனை ச் தேற்றியபின் இலட்சுமணனையசோக் :$ 

வானரவீரர்களுடன்சென்று விபீஷணனுக்கு முடிசூட்டு? என்ன, 
. தேவர்களும் விமீஷணனுடைய பட்டாபிஷேகத்துச்கு வேண்டுவன 

“செய்ய, இளையபெருமாள் முடிசூட்டினன்: தேவர்கள் மலர்மாரிபொழி 
ந்துவாழ்த் இனர், விபீஷணன் ஸ்ரீராமனை த் தொழவேணவாக்கொண்டு 
'இலச்குமணனிடம் இராச்சியத்தையொப்பித்து அப்பிரானைத்தொழ, 

ஸ்ரீசாமன் விபீஷணனை எடுத்துச் தழுவி கீதிகளையுபதேூத்தபின், ஸ்ரீரா 

.மனேவலால் அ௮றுமான் இராவணனிறந்த செய்தியைப் பிராட்டிக்கு த்
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தெரிவிக்க அவள்உடல்பூரிச் அப் பெருமக௫ழ்ச்சியாற் பேசசாவெழாது 

சற்றுசேரம்வாளாவிருக்து பிறகு அனுமனைப்புகம்ச்து உனக்கு யான் 

செய்யச்சக்கது,யாதுஉளது??என்ன, அனுமான் 'உன்னைஈலிர்த அரக்இ' 

ய்ரைச்கொல்லுமாறு வரம்தர௪? என்ன, அதுகேட்ட அரச்இயர் தோ 

பிராட்டியைச் சரணம்புக, அவ்வரக்இயர்ச்குப் பிராட்டி அபயமளித்;து, 

அ௱மனைசோக்கி (இவ்வரச்சயர் தலைவனேவலைச் செய்தன தலால்; 
இவர்மீது குற்றமில்லை: இவர்களைச்சொல்லுதல் தக்கதன்று? என்ன, 

*₹அரநுமான் உன்தயவு? என்றான். : 

அவ்வேளையில் விபீஷணனைசோக்கிச் சதையை யலங்கரித்து இட் 
டிச்கொண்டுவருமாறு இராமபிரான் பணிக்க, கோலங்கொள்ளுதற் 

குப் பிராட்டிஉடன்படாிருப்பினும் விபீஷணன் இராமனது பணியெ 

% 

ன்றுஇசைவிக்்துத் தேவமங்கையர் பலவசையாகப்புனையப்பின்னர் அப் ..' 

பிராட்டியை விமான த்தின்மீதுஎற்றி இராமனிடம் அழைச் அச்செல்சை 

யில் சேவர் முனிவர் வித்தியாதரர்முசலியோரின் மங்கைமார்தொடர் 
ச்துவரச் சானடிப்பிராட்டி ஸ்ரீராமனைக் கண்டு பூமியிலிறங்கி மஇழ்ச் 
சிச்சண்ணீர்பெருக வணவ்கிரின்றாள். 

சீதையைச்சண்ட இராமன் கடுஞ்சொற்களாற் பலவாறுகடிந்து 
நீ இறத்தலே தக்கது? என்ன, கேட்டவரனைவரும் அ.ரற்நினர்: தை 
கலக்கமுற்றுப் SPU detest ear துயரத்துடனே தன்றிலையை 

கொந்து “எனக்கு இறத்தலேதச்கது? என்றுமொழிர்து இளையபெரு 
மாளைச்கொண்டு அக்சினியைமூட்டுவிச் அ,வேசம்முதலியனவருக்தவும் 
இர் திராணிமுதலிய தேவமங்கையர் கண்ணில்மோ இிச்கொண்டு துள்ள 

" வும் பிரமாஇயர்நடுங்கவும் (யான் கற்புஇமக்கேனெனின், தக்கடவுளே! 
நீ என்னைச் சுசெ? என்று அத்தீயிற் பாய்ச்சனள். பாய்தலும் அப் 
பிராட்டியின் கற்புச்சனலால் தின்னுடலெரியப்பெற்ற இச்சடவுள் அப் 
பிராட்டியையேர் திவந்து ஸ்ரீராமன் முன்னிலையில் வணங்இிகிற்க, ஸ்ரீரா 
மன் ”தசையைக்குற்றமற்றவளென்று உணர்ச்து அங்கீகரிச்தனன். 

- அப்போது சேவர்களின்வேண்டுகோளினால் பிரமசேவனும் உருச் 
திரமூர்த்தியும் இராமபிராணிடம்வர் து அப்பிரானுடைய உண்மைநிலை 
யைக்கூறித் துதித்துச் சதையின்கற்புத்கிறச்கையும் தெரிவிக் சுச்சென் 
னைராகப்பின் உருத்திரமூர்க்இயின் மொழியினால் த௪சரதன்வந்து இசாம 
னைத் தழுவீமஇழ்ச்து, கைகேயியையும் பாதனையும் துறவா ௯ மனைவி 

யும் மசனுமாசக்கொள்ளுமாறு அவ்விராமன்வேண்டிய௰ இருவரங்களை் 

யும் அறிதிற்றந்துமீண்டு துறக்சம்புச்சான், பின்னர்ச் தேவர்கள்வர் த? 

வேண்டும்வரங்கேள் என்று இராமனிட ம்கூற,அப்பிரான்கள த். துஇறக்த | 
வானரங்க ளெல்லாம் உயிர்பெற்றுஎழுமாறுவேண்ட, அவ்வாறேயளித்து 

விரைவிலயோத்திசேருமாறுசொல்ல.ஸ்ரீராமன் விபீஷணர்கொணர்ந்த 
புஷ்பகவிமானத்தில் தாலட்சுமணசமேதனாய் விபீஷணசு க்இரீவ அஞ் 

சனேயாதஇபரிவாரங்கள்சுழப்புட்பகம்வானவழியேஅயோத்திகோகச் 
செல்லலாயிற்று.ஸ்ரீராமன்,சானஇூக்கு இலக்கை ,தருவணைமுதலியகாட் 

-
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காண்டம் உள் மீட்சிப்படலம் ... ௬அடூ 

ககெளைச்சாட்டிச்சொண்டேவர, அ௮வ்விமானம் இட்டுர்தையைச் சேர்ச் 
தது;சேோவும் தையின்விருப்பின் படி அச் தச்சிட்கதையிலுள்ள வான 
பங்களையும் விமானத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு ஸ்ரீராமன் (இது கோதாவரி: 

இ௫ உன்பிரிவுச்துயரை யபுண்டாச்கியஇடம்” என்று காட்டியவண்ணம் 

நிற்க, புட்பகஞ்செல்லுகையில் இது பரச்துவாசாச்சரமமென்றுகூறி 

அங்கு இறங்கி மூனிவனடிபணிர்து அம்முணிவன்சற்கறிச்சப் பின்பு 

வானரர் செல்லுமிடம்வளம்பெற வரம்பெற்றபின் பரத்துவாசமுளி 
வன் யாவர்க்கும் விருர்தமைச்சவே அறமானைப் பரகனுச்குத் தன்மீட் 

சியையறிலிச்குமாறு அனுப்பினான். அனுமான் குசனுகச்கும் செய்த 

தெரிவித்துப் பாதனைச்சேர்ச்ச, சமயத்து ப.தினான்குவருடஞ்சென்றும் 

ஸ்ரீராமன் வராமையால் அர்சப்பரதன் அ௮ச்சினிப்பிரவேசஞ்செய்ய ரீச் 

சயித்துச் சத்துருக்கனுச்குச் தன்கருச்சைச்தெரிவிச்சுக் கெளச?ல்த 

டுச்கவும்கேளாமல் தீயில்விழ முர்தினனாக, அரநுமான் ஆங்குச்சேர்ர் 

தடுத்து எயியையவித்து ஸ்ரீராமன்வருகையைச் கூறிச் சணையாழியை 

யளிச்க, யாவரும் அனச்சப.ரவசராயினர். 

அப்பால் பாதன் அனுமானைச் தன் வரலாறுகூறச்சொல்லிக்சேட்டு 

ஈகரையலங்கரிப்பித் து ஸ்ரீராமனை யெதிர்சொள்ளப் பரிவாரக்களோடு 
ஈடச்து இராவணாதியரச்சர்களையொழித்த ஸ்ரீராமனது பராச்இரமச் 
செயலை யோசதச்கேட்டவண்ணஞ் செல்ல, அக்சால் தபோசனன்செய்் 

தவிருர்ை யாவருமுண்டபின் ஸ்ரீராமன் தன்னைச்சாணவர்த குகப் 

பெருமானை ஆதரித்து அன்றிரவுநிக்சிச் சுரியோதயச்து யாவரும்புட்ப 

சவிமானமேறி அயோத்திகோச்ூச்செல்லுகையில் அறுமான் சுட்டிக் 

சாட்ட, பரதன் ஸ்ரீராமனைச்சண்டு சேவிச்கையில் அவ்வ அமன்: ew 

னத்திற்பாய்ச்து ஸ்ரீராமனுக்குப் பரகன் இறம்முதலியனகூற, அப்போ 
அபுட்பசவிமானம் இராமன்கினைவின்படி புவியிலிறங்கிற்று, தாய்மார் 

வசிட்டன்முதவியோரை இராமனாதியோர் ணங்க இராமனாதியோ 

ரைப் -பரதன்முதலியோர்வணங்க இக்கனம்கிகழ்ச்தபின் , ஸ்ரீராமன் 

யாவரையும் புட்பகவிமானத்தி லேற்றிசக்கொண்டு அயோத்தியை 
யடுக்த நர்இிக்சிராமத்தையடைச்ு புவியிற்சேர்ர்தமை இக்தமீட்டிப் 

படலத்துச் சொல்லப்படுகின்ற ௮. 

க.-௫ராமன் விபீஷணனுக்தத் தேறுதல்கூறி, இலக்கமணனை 
நோக்கி ஒன்றுசொலல்த்தொடங்கல, 

1வருந்த னீதி மனுகெறி யாவையும் 
பொருச்து கேள்விப் $புலமையி னோயெனா 
அருந்த வப்பய னாலடைந் தாற் 4கறைந்து 
இருந்த வத்திளை யோற்கி இயம்பினான், 

(இ-ள்.) *மனுதருமசாஸ்இரத்கிற் சொல்லப்பட்ட நியாயவழிக 
ளெல்லாம் பொருக்திய தநூற்கேள்வியையையும் அறிவுச்தேர்ச்சி 
யையுமுடையவனே! (8) வருச்சாதே? என்று, (செய்தற்கு) அரிய 
தவத்தைச் செய்துள்ள கன் பயனால் (முன்புவக்து தன்னைச்) ௪ரண



௬௮௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

மடைர்சக ரன் விட்டணனும்குச் சொல்லி பெரிய தலவவொழுக் 

கத்தையுடைய (தன்) சம்பியான இலச்குமணனுக்கு இவ்வார்த்தை 

யைச் சொல்பவனாஷன்(ஸ்ரீராமன்); (எ-று )--அதனை, அடுத்த கவியித் 

சரண்க. இதற்கு *இரரமன்? என்ற தோன்றாஎழுவாய் வருவிக்க. 

புலமை - இயத்கையறிலோடு, நூற்பயித்சியாலாகும் செயற்கை 

யதிலையும், நால்வழச்சையேயன்றி உலசலழச்சையும் அறிதலையும் 

உணர்த்தும், எல்லாலயிர்க்கும் புகலிடம் சரணாக தரக்ஷ்£னான ஸ்ரீராம 
பிரானே யென்ற சால் திரசத்சார்தத்தை உள்ளபடியுணர்க்து அப்பெரு 

மானைப் பிரதியக்ஷ்மாகத் தரிசித்துத் திருவடியில் வீழ்த்து அடைக்கல 

மடைச்து உய்வபெற:தல் அரிய பெறிய தவத்தின் பயனா லன்நி 

இயலா தாதலாலும், விமீடணன் பெருக் சவம்புநிசையில் இராவணனுக் 

குக் காட்டதச்து வேண்டியவரங்களைக்கொடுத்தருளிய பிரமதேவன் 

அவ்லிபீஷணனைகசோக்க (8 யாதுவரம் வரிகஇன்தனை?? என்றபோது 

அவன் “அடியேனுக்கு எவ்வளவுசங்கடம் கேர்க் இருக்கையிலும் 9356 

மத்திற் பு திசெல்லாதிருக்கலம், எதுசோன்றினும் அதெல்லாம் தரு 

மத்திற்குஇணங்கிப் பயன்படவும் வரச் சரவேண்டும்? என்றுவேண்டி 

அத்தவத்தின்பயனாகப்பெற்றவத்தின்படி ஆபத்காலத்தில் கல்லறிவு 
தோன்றப்பெற்று இராவணசம்பந்தத்தைத் துறந்து பெருமாளைச் 

சரணமடைச்தவனாதலாலும், விமீஷணனை ₹*அருக்தவப்பயனாலடைச் 

தான்? என்றார். இளையபெருமாளுச்குப் பெருக்தவம் - அகாதியாய் 

ஆதிசேஷனாகிறகிலையில் இருமாலுச்கு அகேகவித கைங்கறியங்களைச் 

செய்துவகுதல் மாத்திரமேயன்தி அவதாசலிசேஷச்.இலும் பிரியாமல் 
'உடனிருக்து பலவகைப் பணிவிடைகளைச் செய்து பேறுபெறுச் 

தன்மை; இனி, மரவரியுடுத்தல் சடைமுடிதரித்தல் சாமவின்பக்கைவி 

ஓதல் ஊணுறக்கமொழிதல் முதலிய தவவிரதங்களைப் ப தினான்குவருஷ 

சாலம் சிறிதுச்தவறாது அ.நுட்டித்த சிறப்புடைமைபற்றி, (இருக்தவத் 

இளையோன்? என்றதாகவுவல் கொள்ளலாம், உலகத்திற் பிறப்பெடுத்த 

உயிர்க்கு இறப்புகேர்தல் இயல்பாதலையும், தீத்தொழில் செய்தவர் தவ 

ரூ.து முடிவிற் கேடடைதலும் முற்பிறப்பின் வினைப்பயன் பிற்பிறப் 

பில் அனுபவிச்தே தரவேண்டிய சாதலும் முதலிய தருமசாஸ்இசக் 

கொள்கையையும் உணர்க்த நீ, தமையனான இராவணன் இறச்ததற்குச் 

சோூத்தல் தகு.தியன்றே யென்பார், “நீதி மனுகெறி யாவையும் 

பொருக்து கேள்விப் புலமையினோய்'என் அுவிளித் அ, £வருக்தல்? என்று 

தேற்றிஞர்; கநத்துடையடைகோளியணி, பி- ம்:-1வருந்தொல், 

age tf. கோவிற் 3புலமையிதாமெனா, 4அறம், 5இருக்தகல், திருக் 

தால், 6இளையோன்முககோக்கயே. (mare 

௨._:நீ வாநரவீரர்களுடன் சேன்று விபீஷணனுக்கு ழடிகூட்டூ'என்று 

இராமன் இலக்தமணனை ஏவுதல், 
சோதி யான்மசன் வாயுவின் னோன்றன்மற்று 
ஏதில் 1/வானர வ் ரரொ டேகிநீ



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௬௮௭ 

ஆதி நாயக னாக்கிய நான்முறை 

3நீதி யானை 4நெடுமுடி சூட்டுவாய். 
இதுவும், அடுத்த கவியும் - ஒருதொடர்.- 

(இ-ள். சூரியனது மைக்சனான சுக்கிரீவனும் வாயுவின்குமாரனான 
அ.அமானும் மற்றுமுள்ள குற்றமற்றவாகஈரலீரர்களும் ஆய இவர்களு 

டனே நீ (இலங்கைஈகரினுட்) சென்று, (எல்லாவற்றுக்கும்) முதன் 
மைச் தலைவனான ஸ்ரீமக்காராயணன் வெளியிட்ட (வேதம்முதலிய) 

தூல்களிற் கூறிய முறைப்படி கீதிநெறிதவராுதவனான விபீஷணனுச் 

குச் சிறந்தரேடத்தைச் சூட்டுவாய்; (எ - ற௩)--(என்றுகூறி? என 

அடுத்த சவியோடு தொடரும். 

தலைமைபற்றி, சுக்கிரீவன் ௮அறுமான் என்ற இவ்விருவரும் எடுத் 

துச் கூறப்பட்டனர்; இவர்கள் இராமனுச்குப் பலவகையாக மிகவும் 

உதவிசெய்தமை, பிரசித்தம். சோதியான் - ஆயிரம்ரணெங்களையுடை 

யவன்சூரியன். வாஈரம் என்ற வடசொல் - கொஞ்சங்குறைய மனிதர் 

போலவுள்ள தென்று காரணப்பொருள்படும்.சகலசாஸ் இரங்களும் ஆஇ 

யில்முழுமுதற்கடவுளான எம்பெருமானிடத்தினின்று வெளிப்பட்டன 
வென்பது, நூற்கொள்சை. ஏது ஏதம்: குற்றம், “நீதியானை?---உருபு 

மயக்சம், நெடுமுடி - தொன்றுதொட்டுவந்த முடியுமாம். தோன்றல் - 
தொழிலாகுபெயர், ் 

(இராமபிரான் தனதுசிறியதாயாகிய கைகேயிக்குத் தனததர்தை 
கொடுத்திருந்த வரத்தை நிறைவேற்றுதற்பொருட்டுப் பதினான்குவரு 

ஷம் வனவாசஞ்செய்ய உடன்பட்டு வர்தன னாதலால், அல்கனம் சாட் 
டில்வ௫த்தற்கேயுரிய அக்காலச்இல் ஈகரப்.பிரவேசஞ் செய்தல் - தகா 

தென்ற கருத்தினால், தான் இலங்கையினுட் செல்லாமல், தம்பியைச் 
சென்று முடிசூட்டச் கட்டளையிட்டன னென்க; முன்பு சுச்சரீவனுச் 
கும் இலச்குமணனைச்கொண்டே முடிசூட்டி இராமன் இஷ்௫ர்தாபுரியி 
லுட் செல்லாமை காண்க). பி-ம்:-.1வானரர்யாவரொடு நோன் 
மூசன். 8 இியோடு, *மிலைச்சுகம£ண் முடி. (௩௬௨௨) 

௩.--இராமன் இலக்குமணனுக்தம் மற்றையோர்க்தம் 
விடையளிக்க, தேவர்கள் விபீஷணபட்டாபிஷேகத்துக்த 

வேண்டுவன செய்யத்தொடங்கதல். 

என்று கூறி பிளவலொ டாசையும் 
வென்றி வீரன் விடையருள் வேலையில் 
நின்ற தேவர் கெடு் திசை யோரொடுஞ் 
சென்று ததீதம செய்கை புரிச்தனர், 

(இ-ள்.) என்று சொல்லி வெற்றிபெற்ற வீரனான ஸ்ரீராமன், 
(தனது) தம்பியாகிய இலக்குமணனுக்கும், மற்றும்யாவர்ச்கும் அ.ந 
மிதந்து (அவர்களனை வரையும்) அனுப்பியபொழு த, (அச்செய்இயை 
யறிந்து) கின்ற தேவர்கள் நீண்டதஇக்குச்சளின் கரவலர்களுடனே



௬.௮௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

[அஷ்டதிச்பாலகர்களுடனே] சென்று தம்சமக்கு இயன்ற உதவிச் 

செயல்களைச் செல்வாராயினர்) (எ- று.)--இதன்விவரத்தை, அடுத்த 

சவியிற் சாண்க, 

அஷ்டதிச்பாலகர் - இச்திரன், அக்கினி, யமன், கிருருதி, வரு 
ணன், வாய, குபேரன், ஈசானன் என இவர்; இவர்களைச் இழக்கு 
மு;தலாக முறையேகொள்க. நெடுங்காலமாகத் தங்களுக்குப் பலவ 

கைத்துன்பங்களை விளைத்துவக்த இராவணனைச் சய்கரித்த இராம 

,பிரானது கருத்சைச் தழுவி ௮வன த திருவுள்ளத்துக்கு உகப்பையுண் 
டாச்கும்பொருட்டும், ௮ர்சதஇராவணனைக் கொல்லுதற்கு ஏற்ற உதவி 

புரிர்த விமீஷணனுச்குத் தாம் கைம்மாறுசெய்யக் கருதியும், இங்க 

னம் தேவர்கள் அவனது பட்டாபிஷேசத்துக்கு ஏற்ற செயல்களை 

அன்போடு செய்வாராயின சென்க, பி-ம்:--(இளவலொடியாரை 
யும். 3இசையாரொடு, (௩௯௬௨௩) 

௪.--தேவர்கள் புண்ணியதீர்த்தம் ழதலியன கோணர்தல். 

சூழ்க டற்புன லும்பல 1தோயமும் 
நீள்மு டி.த்தொகை யும்பித நீர்மையும் 
பாழி தூற்றரி பற்றிய பீடமும் 
தாழ்வில் கொற்றச் தமரர்கள் தந்தனர் 

(இ-ள்.) (உலகத்தைச்) சூழ்ச்துள்ள கடல்களின் இர்த்கத்தை 

யும் (மற்றும்) பல (கங்கைமுதலியவற்றின்) புண்ணிய தர்த்தங்களையும், 
நீண்ட இரீடங்களின் தொகுதியையும், வலிமையிக்க இங்கம்தாங்குவ.து ' 

போல உருவமமையச் இத்திரிச்சகப்பட்ட பீடத்தையும் [சில்காசனத் 

தையும்], மற்றும் (பட்டாபிஷேகத்துச்கு வேண்டி௰) உபகரணங்களை 
யும், குறைவில்லாத வெற்றியையுடைய தேவர்கள். (விரைவாகக்) 

கொண்வெர்கதார்கள்; (or - a.) 

நீள் 4 முடி என்பது சச் இயில் நீண்முடி Quam garg து*நீள் மூடி? 

யென்றே நின்றது, எதுகைஈயம்கோக்ி யென்ச; மகரச்துச்கு ளகரம் 

இனவெ.தசை யெனச் காண்ச: (வடதூலாரும், யாப்பிலச்சணத்துக்கு 

ஏற்ப, "வேண்டாதவிடதச்அச் சக்தியைச் சொள்ளாது விடுவர்.) இங்கு 

வேண்டுவது ஒருகரீடமேயாயினும், தேவர்கள் உபசாரமாசப் பல 

இரீடங்களைக் கொணர்ந்தமை தோன்ற, :முடிச்தொகை? எனப்பட்' 

டது; அன்றி, இராவணன் சனதுபத்துத்தலையிலும் அணிக் திருர்ச 
பத்துக்கரீடங்களையும் சொணர்ர்சன ரென்பதுபற்றி, “முடிச்சொகை? 
என்றதாகவுங் கூறுவர், பி.- ம்: கோசமும், இங்சே இலபிரஇயில் 

ஒருபாடல்காணப்படுவது வருமாறு: 

மாரு திச்செல மங்கலம் யாவையும் 
மாரு திப்பெயர் கொண்டுடன் வந்தனன் 
வீர விற்கை பிளவலவ் வீடணன் 
வீர பட்ட மெனறுதல் விக்கனான், ... (௩௬௨௪)



காண்டம் ௩௭ அமீட்சிப்படலம் ௬.௦௯ 

௫,--பிரமன் கூறியபடி மயன் ஒரமண்டபம் நீநமித்தல, 

1வாச நாண்மல ரோன்சொல £மான்முகன் 
கோசு மாநிதி யுங்கொடு கங்கைசூடு 
ஈச னேமூத லோர்வியக் *தேத்திடத் 

.. தேசு லாமணி மண்டபஞ் 5செய்தனன். 

(இ-ள்.) வாசனையுடைய புதிய [அன்றுபூத்த] (இருமாலின் 

சாபித்) சாமரைமலநில் தோன்றியவனான பிரமன் கட்டளையிட, மாணி 

னது முகம்போன்ற முசத்தையுடையவனான மயன், இரத்இினங்களை 

யும் மிச்ச பொன்னையுங் கொண்டு கங்காசதியை முடிமேற்கொண் 

டுள்ள வெபிரான் மூதலான் தேவர்கள் (ச௪ண்டு) ௮திசயித்துக்சொண் 

டாடும்படி ஒளிவீசுகிற அ௮ழகியமண்டபத்தை(ப் பட்டாபிஷேக த்தின் 
பொருட்டு) அமைத்தான்; (எ- று.) 

பிரளயசமுத்இரத்திற் பள்ளிசகொண்டிருரந்த இருமாலின் சாபியி 

.. னின்று ஒரு தாமரைமலர் எழுர்து விரிய,௮தனினின்று பிரமன் தோன் 

றின னென அறிக, அசுரத்தச்சனான மயன் மான்முகஞ்டையவ 
ளூதலை, £ழ்ச் சட்டுக்தகாசாண்டத்தில் 4*மான்முகமுகத்தவன் மயன்?? 

என்றதனாலும் அறிக, காசு - ஈவரத்தினங்களுக்கும் பொதுப்பெயர். 

நிதி - செல்வத்தொகுதி; இங்கு இலக்கணையாய்ப் பொன்னை யுணர்த் 

இற்று, பி-ம்:--1வாசமா, 3மாமுகன், வாசவன், 84கோசுலாநிதியும், சாச 

மாமணியும். 4எய்திடத். சேர்ச் தனர்.இச்செய்யுள்சூழ்கடல்??(௪) என் 
தன்முன் லபிரஇகளில் உள்ளது, (௩௯௨௫) 

௬.--இளையபேருமாள் விபீஷணுழ்வானுக்த டடிசூட்டுதல், 

மெய்கொள் வேத விதிமுறை விண்ணுளோர் 
1தெய்வ 38ீள்புன லாடல் 8திருத்திட 
ஐய *னாணையி னாலிளங் கோளரி | 
கையி னான்மகு டங்கவித் தானரோ, 

(Q) - or.) மெய்ம்மையைச்சொண்ட வேதங்களிற்கூறிய விதியின் 
மூறைமைப்படி தேவர்கள் தெய்வத்தன்மையுள்ள இறந்த தீர்த்தங் 

களைச்சொண்டு அபிஷேகத்தைச் செவ்விதாகச் செய்ய, (யாவர்ச்குச்) 
தலைவனான இராமபிரானது கட்டளைப்படி. இளமையான வலிமையுள்ள 
சிங்கம்போன்ற இலக்குமணன் (தனது)கையினாத் சரீடத்தையெடுத் த 

(விபீஷணன் முடியிலே) சூட்டினான்; (௪ - று.) 

மெய்கொள்வேதம்-தத்துவப்பொருள்களை உள்ளபடி. யுணர்த்தும் 
தால். விண்ணுளோர்-இர்.திரன்முதலியோர். புனலுக்குத் தெய்வத்தன் 

மை - தனதுஸ்பர்சமாத்இரத்தால் தீவினை£ர்த்து எல்லாரன்மைகளை 

யும் உண்டாக்குதல். நீள்புனல்-மகாீர்த்தம், இனி, நெடுர்.சாரத்தி 

னின்று கொணர்ச்த புனலுமாம். ஆர்யன், அஜ்ஞா என்ற வடசொற் 

கள் - ஐயன், ஆணை எனச் சிதைச்தன. இளங்கோளரி-பலபராச்சரமங் 

களிற் சங்கவேறுபோன்ற இளையபெருமாள்; உவமையாகுபெயர், வேத 

* 87
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விதிப்படி தேவர்கள் அபிஷேகஞ்செய்ய, இராமன்கட்டளைப்படி இலக் 

குமணன் முடிசூட்டினா னென்ற இதில், இராமன்கட்டளை வேதவிதி 

போலத் தவறாது சரமேற்கொண்டு சன்குமதிக்கத்தக்கதென்பது விளங் 
கும்; எம்பெருமானது ஆஜ்ஞாரூபமாக இருத்தலினாலன்றோ, வேதத் 

இற்கும் விசேஷகெளரவம். பி-ம்:-1செய்ய, நீர்ப், 9இருத்.இனார். 
&அரியனாலிளல், ஆணையினாய், அணையிலங்களெயல். இதன்பின் ஒருபாடல் 
ஒருபி.ர தியிற் சாணப்படுவது வருமாறு: 

வேத வேசசை விழாவொலி மேலிட 
நாத துந்துமி யெங்கு ஈடித்திட 
வேத பாரக ராச விளம்பிட 
ஆதி தேவ ரலர்மழை யார்த்திட. (௩௨௯௨௬) 

எ. விபீஷணன் சிங்காசனத்து வீற்றிநத்தலின் வநணனை. 

கரிய குன்று கதிரினைச் சூடியோர் 
எரிம ணித்ஃவி சிற்பொலிர் தென்னவே 
விரியும் வெற்றி யிலங்கையர் *வேக்தனீடு 

அரிய ணைப்பொலிர் தான்3றம சார்த்தெழ. 

(இ-ள்.) கருநிறமுடைய [பெரிய] மலையொன்று சூறியனை(த் 
தனது) சகெரத்தின்மீது கொண்டு சப்போலவிளங்குகற இரத்தினய் 

சள்பதித்த ஆசனமொன்தில் (இருச் த)விளங்கனொாத்போல, மிகுதியான 

சயத்தையுடையவனும் இலக்காபுரியிலுள்ளார்க்கு ௮ரசனுமாகிய விமீ 

ஷணன், (தன) உறவின. ராகிய அரக்கர்கள் (ம௫ழ்ச்சியால்) ஆசவாரஞ் 
செய்து உற்சாசகமடையப் பெரிய சிங்காசனத்தில் (முடி சூடி வீற்றிருர் து) 

விளங்கினான்; (௪ - று.) 

உவமையணி. கரிய குன்று-கருகிறத்தையும் பெருவடிவையும் வலி 

மையையுமூடைய விமீடணனுக்கும், சூரியன் - மிகவிஎங்குகற இரீடத் 

அக்கும் உவமை. கதிர் - சூரியனுக்குச் சனையாகுபெயர், '3அ௮:ற 

மார்த்தெழ என்றபாடத்திற்கு - இராவணன்காலத்தில் வலியழிச்து 

ஒடுங்கெடடக்த தருமம் தருமாத்துமாவான விடீஷணன் முடிசூடியமை 
பற்றிமசழ்ச்சிகொண்டு ஆரவாரத்தோடு தலையெடுக்க என்று பொருள் 

ட்டும். பி - ம்:-1சூட்டியோர், சூடியே.* 8வேர்தனவ், வேக்தென. 

3அமரார்த்தெம. (௩௨௬௨௭) 

௮.--தேவர்கள்ழதலியோர் மலர்மாரிசெஈரிதலும், வாழ்த்தலும், 

தேவர் பூமழை 1சித்தர் முசலினோர் 
மேவு காதல் விசைமலச் *வேறிலா 
மூவ ரோடு முனிவர்மற் றியாவரும் 
நாவி லர்௪ ஈறைமலர் தூகினார். 

(இ-ள்.) (சுவர்க்கலோகத்தில் வ௫ூக்சன்ற) தேவர்கள் (கற்பக) 

மலர்மாரியையும், சித்தர்முதலானவர்கள் மிச்க௮அன்போடு வாசனை 

யுடைய (பலவகைப்) புஷ்பங்களையும், (தம்மில் ஒருவர்க்குஒருவர்) மாறு



sa 
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பாடில்லாத தஇிரிமூர்த்தகளுடன் முனிவர்களும் .மற்றும் (வேதியர் முத 

லியோர்) எல்லோரும் (தமது) சாவினாற்கூறும் ஆ£ர்வசனங்களாகிய 

ஈல்லமலர்களையும் (விபீஷணன்மீ ௪) சொரிக்தார்கள்; (௪-று.) 
சித்தர் முதலியோர் - வித்தியாதரர், யக்ஷர், கந்தர்வர், கருடர், 

இன்னர், இம்புருஷர், சாரணர் முூகலிய பதினெட்டுத் தேவகணங்க 
ளின்பாற் பட்டவர், ஸித்தர் - யோகசித்திபெற்றவர். படைப்பு 

அளிப்பு அழிப்புச் தொழில்களிலும் மற்றும் பல காரியங்களிலும் இரி 

மூர்த்திகள் தம்மில் மாறுசொள்ளாது ஒற்றுமையுடையராயிருத்தலால், 

(வேறிலாமூவர்' என்றார், கறை -ஈறுமை; (ஜஐூவிகுகிபெற்ற பண்புப் 
பெயர், மங்சலவாழ்த்தாக இணனியமொழிகளை விமீஷணன்பொருட்டு 

வெளியிடுதல், மென்மலர்களைச்சொரிதலாக வருணிக்கப்பட்ட. 

இனி, இச்செய்யுளுக்கு-பதினெட்டுத் தேவகணங்களுள் ஒருஇிறத 
தாரான தேவர்கள் தாமே கற்பசவிருஃஷங்களின் மலர்களெல்லாவற் 

றையும்எடுத்துச் சொரிச்துவிட்டதனால் மற்றையோரான டித்தர்முத 
லானீவர்கள் தங்கட்கு வேறுமலர் இடையாமையால் இறநிமூர்த்திளோ 

டும் முனிவர்களோடும் மற்றும் வேதியர்முதலிய அனைவரோடும் கூடி 

ஆசீர்வசனங்க ளாகிய நறுமலர்களை த் epi ளென்று உரைப்பாரும் 

உளர். முச்தினபொருளில், இலா - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச் 
சம்; இப்பொருளில், எதிர்மறைவினையெச்சம்: பி-ம்:-.19ர் இச்செறிர் 

தற, 3வேறிலார். (௩௨௬௨௮) 

௯.--டங்ஙனம் ழடிதட்டப்பேற்ற விபீஷணன் இராமபிரானைத் தொழ 

வேண்டூமேன்ற அவாவினுல் உடனே இலக்துமணனிடம்டூராச்சியத்தை 

ஒப்பித்து இராமபிரானிடம் வநதலை இதுவும்அடுத்தசெய்யுளுங்கூறும், 

முடிபு னைந்த நிருதர் மு.தலவன் 
அடிவ ணங்கி யபிளவலை 5யாண்டையச் a 
நெடிய *காதலி னோற்க்குயர் *நீர்மைசெய்து 

.. இடிகொள் "சொல்ல னவற்கி தியம்பினான். 

(இ-ள்.) (இவ்வாறு) மகுடாபிஷேகம்பெற்ற அரக்கர் தலைவனான 
விடீஷணன் (இராமபிரானஅ) "இருத்தம்பியான இலக்குமணனைத் இரு 
வடி.களில்விழுக்து ஈமஸ்கரித்து அப்பொழுஅ [அல்லது அவ்விடத் இல்] 

மிச்சனன்பையுடைய அவ்விளையபெருமாளுக்குச் சிறந்த உபசாரங்க 

ளைச்செய்து இடிமுழச்கம்போலச் சம்டீரமாகப்பேசுங் குரலேயுடையவ 
னாய் ௮வ்விலச்குமணனைகோக்கி இவ்வார்த்தையைச் சொல்பவனானான்) 
(எ-று.)--அதனை, அடுத்த சகவியிற் சாண்க, 

உயர் நீர்மை - உயர்ச்தசிறப்பு. சொல்லன் - குறிப்புமுற்றெச்சம், 

இனி, 'இடிகொள்சொல்லன்! என்றது, இராக்கதனுக்கு இயற்கை 
குறிக்கும் பெய ரெனினுமாம். பி-ம்:--1புனைந்தவ்கிருக்த, வணங்க, 
8யோாண்டையின், ஆண்டுறு, யாண்டையான். காதலிஜோர்க்கு. உறு, 
8நீர்மையின், நீர்மைசேர், *சொல்லனன லற்கயம்பினான், Qeraw 9G of 

தஇனியம்பினான். (4&2 &)



௬௯௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௦. விலங்க ணாண 1மிடை.தரு தோளினாய் 
இலங்கை மாஈகர் ”யான்வரு மெல்லைநீ 
கலங்க லாநெடுக் 4கரவ லியற்றெனா 
அலங்கல் வீர னடியிணை யெய்தினான். 

(இ-ள்.) *மலை (ஒப்பாசமாட்டாத) வெட்கமடையும்படி (பருமை 
யும் வலிமையும்)மிக்க தோள்களையுடையவனே! யான் (இராமபிரா 

னிடஞ்சென்று) இலங்கைமாககரத்திற்கு மீண்டெருமளவும் நீசோ 

ர்வுஉண்டாகாதபடி பெரிய (இச்சகரத்தின்) அரசாட்யைச் செய் 

தருள்வாய்! என்றுசொல்லி வேண்டி. (அவ்விலச்குமணனிடம் sor GT 

சாட்சியை ஒப்பித்து, விடீஷணன்),--வெற்றிமாலையையுடைய மகா 
வீரனான ஸ்ரீராமபிரான்து உபயதிருவடியினிடம் வரது சேர்ர்தான். 

விலங்கல் - ஊர்க்கு ஒருபுறமாக விலஇநிற்ப தெனப் பொருள் 
படுங் காரணக்குறி; (இருபுனலும் வாய்க்க மலையும் வருபுனலும், வல் 

ல.ரணும் காட்டிற்கு உறுப்பு!” என்ற இருக்குறளில் வாய்க் சமலை” என்ற 

விடத் துப், பரிமேலழகர், இடையகன்றி ஒருபுடையதா தலை மலைக்கு 

வாய்ப்பாகச்கூறியமை உணர்க.) பி - ம்;:-3விலங்கருச், 8சூழ்வரும். 

8கலங்கலாய், 4காவலினாற்றெனா. இச்செய்யுளின்பின் ஒருபிர.இியிற் 
காணப்படும் பாடல் வருமாறு: 

வீ.ர மாமுடி சூடிய வீடணன் 
வீர ராசுவன் முளிணை மேவிட 
ஆச மார்பொ டழுர்திடப் புல்லினான் 
ஆரி னானு மறிவரு மாதியான். (௩௨௧௩௦) 

கக. சுக்கிரீவனோடும் ௮ங்கதஜனோடூம் வந்துவணங்கிய விபீஷணனைத் 
தழவி இராமன் ஜன்று சொலலத்தோடங்ததல், 

ரூசக்கு வீர னரசளங் கோளரி 

௮.ரக்கர் கோமக ஷனேடைடி. 1தாழ்தலும் 
பொருக்கெ னப்புகல் புக்கவற் புல்லியத் 
திருக்கொண் மார்ப னினையன செப்பினான் 

(இ-ள்.) இராச்சதராசனான விபீஷணன், -வானார்களிற் சிறந்த 
வீரனாய் மசாராசனென்று பெயர்பெற்ற சுக்ரீவனோடும் (வானரர் 
சளக்கு) இளவரசனான வலிய௫ங்கம் போன்ற அங்க சனோடும் (இராம 
பிரானது) திருவடிகளில் வணங்கிய வளவிலே,--இருமகளைக்கொண்ட 
மார்பையுடைய அரச்தஸ்ரீராமன்,-விரைவாக (ஓடி.வக்துமுன்பு தன் 
னைச்) ச ரணமடைந்தவனான விடீடணனை (வடுத்து)த் தழுவிச்கொண்டு 
இச்சொற்களைச் சொல்பவனாஞான்; (எ- 2.) — Hai How p அடுத்த கவி ் 

பயிற் காண்க. 

“ஓடு? என்ற மூன்றனுருபு, வீரன்? என்பதனோடும், (கோளரி? 
என்பதனோடும் பிரித்துக்ங் கூட்டப்பட்டது, திப்பட்டவீட்டினின்று 

விரைர்து வெளிப்படுதல்போல நீதிநெறிரில்லாத இராவணனது ௮
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ண்மனையை விட்டு முன்பு விரைவாக வெளிவச்தமை தோன்ற, 
(பொருக்செனப்புகல்புக்கவன்? என்றார். பொருக்கென - விரைவுச் 

குறிப்பிடைச்சொல், புகல் - சரணமடையு மிடம்; தொழிலாகுபெயர். ' 
இருக்கொள்மார்பன் - திருமகள்வீற்றிருக்கும் மார்பினனான திருமால்; 

இனி, இரு - சயலஷ்மியுமாம். பி-ம்:--1தாழ்தாப், தாழலும். புக்க 
னர் புல்லிய, புச்கவனைத்தழீஇச். இதன்பின்ஒருபாடல் ஒரு பிரதி 

யிற்காணப்பபவெது வருமாறு: 

ஆதி காளி லருண்முடி கின்ன தென்று 
ஓதி னேனவை யுற்றுள தத்தம 
வேத பாரகர் வேளர் யாவரும் : 

ஒத நீதி யொழுக்கி னொழுக்குவாய், (௩௯௩௧) 

௧௨,--இராமபிரான் விபீஷணனுக்த நீதியை உபதேசித்தல். 

1உரிமை 3மேவுல குந்தொழ 3வும்பர்தம் 
* பெருமை நீதி யறன்வழிப் பேர்கிலாது 

$இருமை யேயா சாளுதி யீறிலாத் 
தரும சீலவென் ரமுன்மறை தந்துளான். 

(இ-எ்.) வேதங்களை (ஆதியில்) வெளியிட்டருளியவனஞன. AG 
மாலினது தஇருவவதாரமாஏய ஸ்ரீராமன்,--(விமீஷணனைகோக்இ), 
அழிவில்லாத அறவொழுக்கத்தையுடையவனே! மூன்று உலகத்தி 

லுள்ளாரும்(ஈன்குமதிச்)வணங்கத் தேவர்களின்மகிமைச்கும்(இராச) 
நீதிமுறைமைக்கும் தருமமார்ச்கத் துக்கும் உறியநிலையில் நின்று, 

. இம்மைமறுமைப்பயன்களான புகழும் புண்ணி௰மும்மாறாது நிலைநிற்கும் 

படி. (உனக்கு உரிய இலங்காராச்சியத்தை) அ௮ரசாளுவாய்? என்று 

கூறினான்; (௪ - று.) 
உனது அண்ணனான இராவணன் தேவர்களின் மகிமைச்கும் 

இசாச;$திக்கும் சாஸ் இரதருமத்துச்கும் மாறான வழியில்நின்று புகழ் 

புண்ணியங்களையிழக்து பழிபாவங்களைப் பெற்றுத் திரிலோகாஇபச் 
இயத்தைச் கைக்கொள்ள முயன்றாற்போ லன்றி, நீ, தேவர்களைள் 

சொண்டாடி வந்தனை வழிபாடுகள் செய்யும் வேள்விமுகலிய வைஇகச் 
சடங்குகள் ஆங்கால்குத் தடையறநிகழும்படி இராசநீதியும் தருமமார்ச் 
கமும் தவறாமல் ஈல்லொழுக்கத்தில் நின்று புகழ்புண்ணியங்களைப் 

பெற்று இராச்சதராசதானியான இலங்கையை அ.ரசுபுரிவாயென்றன 

னென்பதாம். விடீஷணன் மரணயின்றிச் சிரஞ்€வியா யிருக்கும்படி 
பிரமணிடத்தினின்று வரம்பெற்றவ னாதலால், YA BEG ‘we Sova? 

என்ற அடைமொழி கொச௫ுக்கப்பட்டது, பிரமன் துயில்கையில் வேத 

ங்சளைக் கவர்ர்துசென்ற சோமகாசுரனைச் தேவர்களின் வேண்டு 
கோளின்படி திருமால் மத்ஸ்யாவதாரஞ்செய்து கொன்றபின்பு கான் 
மீட்டுக்கொணர்ந்த அவ்வேதங்களைப் பிரமனுச்குஹம்ஸரூபியாயிருக்து 

கூறியருளின னென்பது, 'மறைதந்துளான்! என்பதிலுள்ளகதை,
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க்சி கம்பராமாயணம் யுத்த 

அன்றி, எவராலும் ஒருகாலத்திலும் இயற்றப்படாமல் முச்காலத்தி 

லும் ஒருபடிப்பட நித்தியமாயிருத்தலால் அபெளருஷேயமென்றுபிரச 
தீதிபெற்றுச் செய்யாமொழியென்று கூறப்படற் வேதங்களைத் AG 

மால் உண்டாக்க னென்று உரைத்தற்கு இடமின்மை உணர்க,” 

தொழ அரசாளுஇ என இயையும். புதியஅரசாட்சபெற்றோர்க்கு நீதிக 

ளைப் பெரியோருபதேூச்சல் முறைமையாம், உறிமைபேர்கிலாது, 
இருமைபேர்கிலாதுஎன 'இயையம், பி-ம்:_.14உருமை, மூன்று, 
3ஒங்குமுன். 4இருமையும், இருமையோய். (௩௯௩௨) 

௧௩.--௫ர௩மன் விபீஷணனுக்கு 'நீதிகூறியபின் ௮நுமானை நோக்குதல், 

தி பன்னு நீதிகள் பற்பல கூறிமற்று 
உன்னு டைத்தவ ரோடுயர் *8ர்ச்தியோய் 
மன்னிஃவாழ்கென் ௮ரைத்தடன் மாருதி 
தன்னை நோக்கினன் *ருயர்சொ னோக்கினான் 

(இ-ள்.) (தனது மாற்றுச்) தாயான கைகேயியினது சொல்லைப் 
பரிபாலித்தவனானஇராமபிரான்,-.-ஆராய்ர் துதேர்ச்தெடுச்சபலபலநீதி 
களை(இவ்வாறு)சொல்லி மற்றும் (விபீஷணனை கோக்), றர்தபுகழை 
யுடையவனே!உன்னுடையஇனத்தாருடன்சேர்ர் துவாழ்வாயாக?என்று 
உரைத்து, வலிமையையுடைய ௮ மானை கோக்இனான்; (எ-று.) 

உன் உடைத்தவர்-உன்னுடையவர். உடைத்தவர்என்ற இதில், து- 
வேண்டாவழிச்சாரியை; த் - சக்தி, தனது தந்தையான தசரதன் 
தன துசிறியசாயான கைகேயிக்கு முன்புகொடுத்திருர்ச இரண்டுவரங் 
களை நிறைவேற்றுதற்குச் சட்டுப்பட்டவனாய்கிற்கிற நிலையில், இராமன் 
அ௮ச்கைசேயி சன்னைகோச்சச் சொன்ன சொல்லின்படி இராச்சியத்தை 
விட்டு வனவாசஞ்சென்றனனாதலால், 'தாயர்சொல்கசோச்இனான் எனப் 
பட்டான். பி-ம்:-.1உன்னடைக்தவரோடு, 2£ர்ச் தியின், €ர்ச்தியே, 
வோழ்கவரைச்இடம், வாழ்கென்றுரைச்சனன். 4 தாய்சொலை,சாய்சொ 
லல், இச்செய்யுளில் விபீஷணனபிவே கப்படலம்முடிய, அடுச்தபாடல் 
மூதல்ஈபிரா ட்டிதீநவடிதோழபடலம்சிலபிரதிசளில்கொடல்குன்றது, 

“வஞ்ச கக்கொடி. யான்முனம் வவ்விடப் 
பஞ்ச ரக்கிளி யென்னப் பதைப்பவள் 
கெஞ்சி னிற்றுயர் நீங்கெ தென்று 
அஞ்ச ஊைப்புதல் வரவருள்வா யென்ான்”” 

என்று ஒருபாடல் இச்தப்பாடலின்பின் ஒருபிரதியிற் காணப்படு 
இன்ற. இப்பாடலின் பின் சீதாபிராட்டி திநவடிப்படலம் இக்தப் 
பி.ர தியில் தொடங்குகின்றது, (௩௨௬௩௨௩) 

௧௪--இராமன் அநுமானிடம் சீதைக்தச் செய்திகூறி யனுப்புதல், 
1இப்பு றத்தின வெய்துறு சாலையில் 
“அப்பு றத்ததை யுன்னி யனுமனை த் 

* பிரா ட்டிதிநவடிதொ பூபடலம் என்று சிலபிசஇகள். 
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ுப்*பு றச்செய்ய வாய் மணித் தோகைபாற் 

செப்பு றிப் 6படி. போயெனச் செப்பினான், 

; (இ- ள்.) இப் புறத்து இத்தன்மையனவான. செயல்கள் A&G DES 

பொழு, (இராமன்), இனிஈடச்கவேண்டியதை ஆலோசித்து அறு 

மானை (கோக்க), (பவழத்தையொத்த அழ சிவர்த வாயையுடைய 

அழகிய மயில்போன்ற சாகஇியினிடத்தில் (8) சென்று இங்குகடக்த 

செய்திகளையெல்லாம் சொல்வாய்! என்று சொல்லினான்; (எ-று) 

இன - இன்ன: இராவணவசம், விபீஷணனுக்கு இராமன்நீதி 

போ .இத்தல் முதலியன. பத்துப்பாட்டுள் பெரும்பாணாற்றுப்படையில் 

வ்வாய் வளர்பிறை?? என்பதற்கு - அழகிய இடத்தையுடைய 

வளரும்பிறை! என்றும், .கெடுநல்வாடையில் **துவ்வித ழவிழ்பதம்?? 

என்பதற்கு - 'அழகியஇதழ்கள் விரியுஞ் செவ்வி? என்றும் ஆசிரியர் 

நச்சினார்க்கினியர் உரையெழுதிப்போச்சமைகொண்டு, இங்கு “அச் 

செய்ய வாய்? என்பதற்கு - (அழகிய சிவர்த வாய்? என்று உரைகூறப். 

பட்டத. இனி, அசரத்தைச் சட்டாகச்சொண்டு, (தோகை! என்பத 

னோடு இயைத்து, அத்தோகைபால் - அந்தச் சாககியினிடத்து என்று 

உரைத்தலும் ஒன்று, பி - ம்:--1இப்புறச்தின்னசெயலுறும்வேலையில், 

இப்புறத்தினிதெய்துறு மெல்லையில், இப்புறத்தின்னத...சாலையில், 

இப்புறத்இனசெய்கையிக்காலையென்று. 2அப்புறத்துனை, அப்புறத் 

இனை. 8உன்னும். *உறழ். பெருச், 6படியோய். (௩௯௩௪) ' 

௧௫. -வுநுமன் இராமன்கூறியசேய்தியைச் சீதையினிடம் சொல்லத் 
தோடங்கததல, 

1வணங்கி யந்தமின் மாருதி 3மாமலர் 
அணங்கு 4சேர்கடி காவுசென் 5றண்மினான் 
உணங்கு கொம்புக் குயிர?தரு நீசெனச் 
சுணங்கு தோய்முலை யாட்/கிவை “சொல்லுவான், 

(இ-எள்.) சரஞ்சீவியான அமான், (இராமனை) வணங்கி (விடை 

பெற்றுச் சென்று), ரறெர்த தாமரைமலரில்வசிச்கும் பெண்தெய்வ 

மான இலக்குமியினமிசமாகிய சீதாபிராட்டி (சிறை)யிருர்த காவலுள்ள 

அசோகவனத்தை யடைக்து, வாட்டமுற்ற பூங்கொம்புக்கு (மீளத்) 

தழைத்தற்குக்காரணமான நீர்போலச் சுணங்குபொருக்இதிய மூலையை 

புடையளான அப்பிராட்டிக்கு (ஈடகர்ச) இச்செயல்சளைச் சொல்வானா 

யினன்; (௪ - ௮ு.)--அருமான்கூறியதை ௧௪-.ஆங் சவிமுசல் மூன்றுகவி 

களிற் காண்க. பி-ம்:---1வணவங்கியேகின்ற, வணங்கியேகயே, வணங்க 

யேஇய, வணங்கியெய்திய வாரணம், இணங்கு. 4*சன், தண், 5எய்தி 

னான், 6பெறு, வரு. 7அவை. சொல்லினான். (௩௯௩.௫) 

௧௬.--அநுமான் களிப்புப்பாராட்டிக்கொண்டு 
சீதையின் ழன்னிலையிற் பாடி ஆடுதல். 

பாடி னான்1.றிரு காமங்கள் பன்முறை 
கூடு ?சாரியிற் குப்புற்றுக் SF GIS OT MI
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ஆடி. யங்கை யிரண்டு 3மலங்குறச் 
சூடி. நின்றனன் குன்றன்ன தோளினான். 

(இ - ar.) மலைபோன்ற தோள்களையுடையவனான அமான், 

(இராமபி.ரானுடைய) திருப்பெயர்களைப் பலமுறைசொல்லிப் பாடிக் 

கொண்டும், பொருர்திய வலசாரிஇடசாரநிமுறையிலே குதித்துத் இரிச் 

அசொண்டும், (ஒருகிலையில்) நின்று ஆக் ததாண்டவஞ்செய்துகொண் 

டும், அழகிய கைகளிரண்டையும் ஈடுச்சமடையச் கூப்பித் தலைமேல் 

வைச்துச்கொண்டும், (பிராட்டியின் எதிரிலே) நின்றான்; (௪ - று.)-- 

இ.௫ செய்திசொல்லிய அறுமரன் நிலையை மொழிந்தது. 

அலங்குற-மிகு தியாக ஈடுங்க; களிப்பின் மிகுதியால் உடம்புஈடுங்கு 
தல், இயல்பு, இனி, ௮லங்குற என்பதற்கு - ஒளிசெய்ய என்றும், 

மலர்போலப் பொருச்த என்றும், அலங்காரமமைய என்றும் உரைப் 

பினும் அமையும். தலைமேற் கைகளிரண்டையுக் கூப்பிவைத்துத் 

தொழுதல், தர்யங்கசமஸ்கார மெனப்படும். பி -ம்:--1மெய்ப்படித் 

தலமண்டலம், சோரிகைகூச்துச்குணிக்துநின்று, சாரிகைச்கொட்டிக் 

குனித்துகின்று, சாரியிற்கூட்டிக்குனித்.துநின்று, 8இணக்குற. இச்செய் 

யுள் லெபிரதியில் 'ஏழைசோபனம்'? (௧௪) என்றதன்பின் உள்ள௮.() 

௧௭...-அநுமான் சோபனம்பாடிக்கொண்டு செய்திகூறியதை 

இதுழதல் மன்றுகவிகளிற் கூறுகிறர். 

ஏமை சோபன மேர்திழை சோபனம் 
வாழி சோபன 1மங்கல சோபனம் 
ஆழி யான வரக்கனை $யாரியச் 
சூழி யானை 4அகைத்தது சோபனம், 

இதுவும் அடுத்த கவியும் - ஒருதொடர்,. | 
(இ-ள்.) (மகளிர்க்குஉரிய குணமாகிய) பேதைமையுடையாளே! 

சோபனம்: தரித்த ஆபரணங்களையுடையாளே! சோபனம்: வாழ்வா 

யாக: சோபனம்: மிச்ச மங்களம்: (£ச்குணங்கட்கும் தீச்செயல்கட் 

கும்). வ.ரம்பெல்லையான இராச்சதனாகய இராவணனை சஈன்குமதிக்கத் 

தக்கவனான இராமபிரானாகிய. முகபடாத்தையுடைய பட்டத்துயானை 

(காலினால்) துகைத்து அழித்துவிட்டது; சோபனம்; (௪ - று.) 

சோபனம் என்பதற்கு - (கினக்கு) மங்களமுண்டாயித்று என்றும், 

(நினக்கு) மங்கலச்செய்தி-(கூறுகன்றேன் யான்) என்றும் கருத்து, மங் 

சலசோபனம் என்பது-ஒருபொருட்பன்மொழி, ஏழை-எழைமையுடை 

யாள்; பண்பாகுபெயர். ஏழைமையென்பத - மகளிர்க்கு உரிய குணம் 

நான்கனுள் ஒன்றாயெ மடமை! என்பதன் பரியாயப்பெயராய் நின் 

றத: இனி, சிலகாலமாக. எளிமையடைச் திருந்தமையைக் குறித்து 

:எழை?என விளித்சதாகவுவ் சொள்ளலாம். ஆழிஆன - சடல்போன்ற 

எனினுமாம், அரக்கனை ஆரியச்சூழியானை துகைத்தது - உநவகம்., 

வலிமை, நடை, மேன்மையானதோற்றம் என்பனபற்றி, இராமனை



காண்டம் ௩௭.---மீட்சிப்படலம் ௬௯௭ 

யானையென்றுர். பி-ம்:.1மங்கலஞ், 3ஆழியானைய, .9அண்ணலாஞ். 

தொலைத்தது, இங்கே ஒருபிரஇயிற் லபாடல்சள் சாணப்படுகன் 
தன: அவைவருமாறு:-.- : 

1, மங்கை சோபன மாமயில் சோபனம் 
பங்க யத்துறை பாவையே சோபனம் 
மங்குல் வாளி யரக்கனை யாரியச் 

சிங்க மின்று சிதைத்தது சோபனம், 

2, வல்லி சோபன மாகசே சோபனம் 
சொல்லி னல்லஈகற் ரோகையே சோபனம் 
அல்லி னாளி யரக்கனை யாரிய 
வல்லி யங்கள் வதைத்தது சோபனம், 

8, அன்னை சோபன மாயிழை சோபனம் 
.மின்னி னுண்ணிடை மெல்லியல் சேரபனம் 
அன்ன வாளி னரக்கனை யாரிய ் 
மன்ன னின்று வதைத்தது சோபனம், 

“4 நரறு பூங்குழ னாயகி சோபனம் 
நாறு பூங்குழ னாரியே சோபனம் - 
ஆது வாளி யரக்கனை யாரிய 

வேது மின்று மெரித்தது சோபனம், 

5. சொன்ன சோபனம் தோகை செவிபுக 
அன்ன முன்னி யனுமனை கோக்கியே 
அன்ன போரி லறிந்துள தைய$ 
இன்ன மின்ன மிய. புதி யாலென்ராள். (௩௨௧௧௩௭) 

௧௮. தலை!கி டந்தன தாரணி தாங்கயெ 
மலை?கி டக்தன போன்மணித் சோளெலும் 
அலை3கி டந்தன வாழி 4கிடந்தென 
BOO டர்த வுட$னிலத் தேயென்றான். 

(இ-ள்.) (அந்த இசாவணனுடைய) தலைகள் பூமியைத்தாங்குற 
மலைகள்(விழுர்து)கிடச்தனபோலக்(£ழேவிழுக்த)டர்தன; Qs 5 2@ 
ப.ரணங்களையணிர்த (அவனுடைய) தோள்கள் கடலிற் பொருக்தின 
வாய அலைகசள்போலச் £ழ்விழுர் துபுரண்டன;; (அவனுடைய) உடம்பு 
தரையிலே (விழுக்து) அசைவின் றிக்டர்தது?என்று (அநுமான் தைச் 

குச்) செய்திகூறினான்; (௪ - று.) 
*. பருத்தவடிவத்தோடு சிலத்இற்டெத்தல் பற்றித் தலைக்கு மலையை 

யும், நீண்டவடிவத்தோடும் புண்ணீர்ப்பெருச்சோடும் a Nong a Peng 
யாய்ப் புரளுதல்பற்றித் தோளுக்குச் கடலின் அலையையும் உவமைகூறி 
னார். மலைகள் பூமியின்£ழ் செடுக்தரமளவும் வேளூன் நிரின் று பூமியைத் 

தாக்குதல்பத்தி “பூதரம்? என்று ஒருபெயர் பெறுதலால், ;தாரணிதால் 
இய மலை? எனப்பட்டது. தா சணி-தரணியென்பதன் விசாரம். மணி _ 
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அழகும், உறுதியுமாம், ‘Ps ger? aarp சொல் மூன்றனுள், மேத 
லும்; மூன்றாவதும் - முற்று; மற்றையது-பெயர், கிடச்த - இடந்த௮ 

என்பதன் விசாரம். பி-ம்:-1கிடர்ததும்.3டர்த.து. தோணிரசை.*டச் 
தன. 5டந்ததும்வாளி;.கடக்ததுடல். 6அநிலத்து, - (௩௬௯௩௮) 

௧௯. ௮ண்ண 1லாணையின் வீ டண னாமறக் 
கண்ண லாதவன் 4காத ரொடர்தலாற் 
பெண்ண லாது பிழைத்்துள தாகுமென்று 
எண்ண லாவதொர் பே£ரில தாலென்றான். 

(இ-ள்.) 'பெருமையிற்கிறக்தவனான ஸ்ரீராமபிரானது கட்டளையி 
னாலும் விபீஷணனாூய கொடுந்தன்மையுடையனல்லாதவனது அன்பு 
இடைவிடாமவீருக்ததனாலும் பெண்பால்ஓழியப் பிழைத்துள்ளதென்று 

. நின்ச்சத்தக்கபேர் ஒன்றும் (இலல்கையில்) இல்லையாயிற்று? என்றும் 

(அ ஈமான் சீதைக்குச் செய்தி) கூறினான்; (எ-.று.) . 

இலங்கையில்: மகளிர்பிழைத்திருத்தல் உண்டேயன் நி ஆடவரில் 

பிழைத்துள்ளபேர் எவரும்இல்லையென்னும்படி அ.ரக்கரனைவரும்அழிக் 

சப்பட்டன ரென்பது, பின்னிரண்டடியின்கருத்து. ௮ச்த அரச்சக.ரழி 
வுக்குக்சாரணம், இராமபிரானது சங்கல்பமும், ௮தற்குஏற்ப இலங்கை 

யினின்றுவக்து சரணமடைக்ச விபீஷணன் அவ்விடத்து மருமங்களை : 

யெல்லாம் உரியசமயங்களில் எடுத்துச்சொல்லி ௮ன்போடு அுணைபுரிந் © 

தமையு மாதலால், அவை, முன்னிரண்ட்டியிற் குறிச்சப்பட்டன. மறக் 

சண்ணலாதவன் - தருமாத்துமா வென்றபடி, பி-ம்:---1அணையவ். 

விடணனாமகர், $கண்ணனானவன், கண்ணிலாதவன். 4*காரொடந்தா.ர 
லாத், சாறொடர்க்தானலாற், உள, 6இலதாம், (௩௯௩௯) 

௨௦, அுச்செய்திகேட்டவுடனே பிராட்டியினுடம்பு பூரித்தல். 

ஒருக லைச!தனி ?யொண்மதி நகாளொடும் 
வ்௬5க லைக்குள் *வளர்வ.து 5மானுறப் 
பொருக லைக்குலம் "பூத்தது “போன்றனள் 
பருக லுற்ற வழுது பயந்தகாள். — 

(இ-எ்.) பானஞ்செய்தற்குஉரிய ௮மிருதம்போன்ற அவ்வசனவ் 
களை (அருமான் சீதைக்கு)ச் சொன்னபொழுது,--(அவள்),---ஒற்றைக் 

சலையொன்றையேயுடைய ஒள்ளிய பிறைச்சக் திரன் சாள்தோறும் (ஒவ் 
கொன்றுச்) தோன்றுகன்ற கலையில் வளர்வதாகய மான் பொருந்து 
தலால். அங்கனங் களக்கமாகிய மான் தோன்ரும லிருக்கும் பொருட்டு 

நெருங்கிய அக்கலைகளின் தொகுதியாவும் ஒருங்கே நிரம்பப்பெற்ற 

தைப் போன்றனள்; (௪- து,) 

பருகலுற்ற அமுது பயந்த காள் - சுபசெய்தியைக்குறித்த இன் 

சொற்களாகிய இவ்வியாமிருகத்சை ௮றுமான்இவ்வாறு பிராட்டிக்குத் 

தரந்தபொழுது என்க, முன்பு விரகதாபத்தாலும் மற்றும்பலவகைச் 

சோகத்தாலும்காளடைவிலே மிசவும்மெலிக் துடக்தபிராட்டியின்௮வ 
யவங்கள், அ.நுமான்கூறிய சுபவசன த்தைச்செவியுற்று உணர்க்தவளவி



- கீர்ண்டம். ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ச்கூக் 

லே, சடச்கென்று பூரிப்படைச்சன; அதனால், G Deo M4 & Muy of or 
பிறைச்சச்திூன் சாளடைவிலன்றிச் சடச்சென்று 'மற்றைச்சலைகள் 
ப.தினைச்தும்ஒருங்கே சிரம்பப்பெற்றாற்போன்றனனளென்ளூர். பாற்கடல் 
கடைச்சகாலத்தில் தேவாமிருதத்துடனே ஒ.ற்றைச்சலையுடையதாய்த் 
தோன்றிய பிறைச்சச் திரன், பின்புசாளடைவில். தன்சலைகள் வளர்க்து 
வருதலையும்,சன்வடிவத்திற் களங்கம் ஈன்குவிளங்குதலையுல் கண்டு தன 
ச்கு இக்களங்கம் நேர்தற்கு ஏது கலைகள் ஒருவ்கேவளராத சாள்தோ 

௮ம் வளர்தலாகெயகுறையேயென்று கருதி, அச்களங்கத்தை யொழித் 
தற்பொருட்டுஒருங்குகலைகள்வளரப்பெற்றாற் போன்றளெனச் கற்பித் 
அக்கூறியவாரும்: தற்தறிப்பேற்றவணி, 5போன்றனஎன்றபாடத்தைச் 
கொண்டு பிராட்டியின் திருமேனியிற் பூரித்த அவயவங்கள் த்னிச்தனி 
களங்கமில்லாத பூர்ணசச்திரன்போலு மென்றலுமொன்றுகலை - சக் 
இரன்பங்கு, பி-ம்:--1கவின், 3வெண், லைக்கு, வளர்ந்த, 
வருவது, வருமறு, 5மானுறு, மாறுறப், 6வரை, பூத்தன, 9பருக 
லற்றவமுதன்னபான்மையாள். (௩௯௪௦) 

26. — அகத்துமகிழ்ச்சிதோன்றப் பிராட்டியின்கொங்கை பருத்தல், 

ஆம்பல் வாயு முகழு 1மலர்ந்திடத் 
தேம்பு நுண்ணிடை தேயத் இிரண்முலை 

ஏம்பரலாசைக் கிரட்டி*வந் தெய்திஞஷள் 
பாம்பு கான்ற பனிமதிப் 8பான்மையாள், .... 

(இ-ள்.) (இராகுகேதுச்களென்ற) பாம்பினாலுட்சொள்எப்பெற்று 
வெளிப்பட்டகுளிர்ச்த சச்திரன்போன்ற தன்மையையுடையவளான 
சீதை, -ஆம்பல்மலரையொத்த வாயும் முகமும் (ம௫ழ்ச்?க்கு 4 OGD 
யாக) அலர்க் திடாநிற்க, வாடுகின்ற அண்ணிய: இடை Sear gp ib eu a 

அம்படி திரண்டமுலை ம௫ழ்ச்சியோடுகோன்றிய காதலினால். இசட்டிப் 

'பாகுவந்து பொருந்தப்பெற்றாள்; (௭-.)--பி-ம்:--1அலர்ச்சன, 
்கோவத், 3ஆசைக டாம். *4விசைச் இடப், ‘Srmaned, 5-கானற்! என் 

௮ம் படிக்கலாம், (௩௬௯௪௧) 

௨௨, _மீராட்டியின் உவகைப்பூரிப்புழதலியவற்றின் வநணனை, 
1புந்தி யோங்கு மூவகைப் பொருமலோ 
உந்தி யோங்கு 2மொளிவளைத் தோள்கொலோ 
*௪நதி யோடு 5கலையடைத் தேர்கொலோ ். 
மூந்தியோங்கின யாவை '"முலைகொலோ. 

(இ-ள்.) (அச்தப்பிராட்டியின்) மனத்திலோங்குகன்ற உவகை 
யினாலுண்டான பூரிப்போ, (உடற்பூரித்தலால்) தள்ளப்பட்டு அசல் 
இன்ற ஒளிபொருச் திய வளையலையணிக்த தோள்களோ, WAS ig 

அப்பாத்போய்விடுகன்ற ஆடையணிரச்ச அல்குலோ, தனங்களோ, 
முற்பட்டுஒங்கனெவை யாவையோ? (௪. று.)



6100 கம்பராமர்யண்ம் யுத்த 

தேர் -தேர்த்தட்டு, அல்குலை உவமையினாலேயே கூறினர். 

உவகைமிகுதியில் அரையிலாடைநில்லாதென்ச, பி.-ம்:-.1புர்தியோ 1 

'பேர், புக்தியோகல், 89ளிர், 3தோள்சகளோ. 49ரதையோடு, இந்தி 

யோங்கு, சடையுடைச், 0ஐங்ூயது, முலைகளோ, (௩௯௪௨) 

௨௩. -பிரமட்டியினிடம் தோன்றிய மகிழ்ச்சியின்நிலை. 

குனித்த சோலப் புமுவங்கள் கொம்மைவேர் 
பனித்த கொங்கை மழலைப் 1 பணிமொழி 
3 நூனித்த தொன்று நூவல்வ தொன் ராயினாள் 
*கனித்த வின்களி 5கள்ளினிற் காட்டுமோ, 

(இ-ள்.) அழகியபுருவங்கள் வளையப்பெற்றன: கொங்கைகள் 
பருமையோடு வெயர்வை யரும்பப்பெற்றன;கொச்சையாசச்சொல்லப் 

படுகின்ற சொற்களையுடையஅச்சிசை கூர்ர்துதலோூத்சதுஒன்றும் 

சொல்லுவதுமற்றொன்றுமாகப் பெற்றாள்; மூதிர்ச்ச இனியமூஉழ்ச்சி 

கள்ளைப்போன்.றுதோன்றுமோ? (௪-று.) 

புருவங்குனித்தல்முதலியன கள்ளுண்டார்க்கும். நிகழ்வனவாத 

லால், பி.ராட்டியினிடத்து ௮வை நிகழ்க்ததுசண்டு (களி கள்ளினிற் 

சாட்டுமோ? என்றார். பி-ம்:---1பணி, 3 நுனிப்பது, ஒன்றாய். சனிக்கு 
வின், 5கள்ளுண்டூகாட்டுவாள், கள்ளினைக்காட்டுமால், சள்ளென்று * 

கரட்டுமால், சண்ணின்றுகாட்டுமால், ் (௩௧௪௩) 

௨௪ பிராட்டி களிப்புமிததியால் ஒன்றுத்சோலலமாட்டாது 
வாளாவிநத்தல, 

அனைய ளாகி யனுமனை நோக்கினாள் 

இனைய தின்ன தியம்புவ தென்பதோர் . 
Pdr ogi One BH தாணெடு 
மனையின்?மாசு துடைத்த மன த்தினாள். 

(இ-ள்,) பெருமையையுடைய இல்லறவாழ்ச்கையினது குற்றத் 

தைப் போச்கிய மனநிலையையுடையவளான சீதை, -அத்தன்மைய 

ளாய் [உள்ளமும் உடலும் பூரித்தவளாய்),--அனுமனைப் பார்த்து, இத் 
தன்மையான இன்னவார்த்தையைச் சொல்வ தென்ற ஐர் எண்ணம் 
தோன்றாமலே நெடும்பொழுது சும்மாஇருக்சாள்; (எ-று.) 

(கெடுமனையின் மாசு துடை த்த மனத் தினாள்' என்பதன் கருத்து:-- 

இல்லறம் துறவறம் என்ற இருவகையறத்துள் இல்லறம் சிறந்ததோ 

துறவறம் இறந்ததோ என்று ஆசாயுமிடத்த, இல்லறவாழ்வில் வாழ்க் 

கைத்துணைவியசான மகளிர் சிறுபான்மை கற்பழிவு சாணமின்மை., 

அடங்காமை முதலிய குணக்கேடு உடையராதல் காணப்படுதலால், 

௮த்சன்மை இல்லறவாழ்ச்கைக்கே ஒருகளங்கமாய், (மனைவிமாண்பு 

டையளாயின் இல்லறம் சிறர்தது; இல்லையாயின், தறவறமே இறந்தது! 

என்று விகற்பித்துச் சொல்லும்படி ஆகிறதன்றோ? அப்படிப்பட்ட 

அபவாதம் முற்றும் ஒழியும்படி,பிராட்டி,தான் பிறன்வசப்பட்டுப் பத்து



தாண்டம் ந்.எ.--மீட்சிப்படலம் எடுக் 

மார்சசாலம் ௮அவனதுஈகரத்திற் பலவகைத்துன்பங்கட்கும் இடமாகச் 

சிறையிருப்பிலிருக்கையிலும் கற்புகிலையைச் கைவிடாமையாகிய மன 

நிறையையுடையவ ளென்பசாம். மனை - வீடு: இல்வாழ்ச்கைக்கு ஆகு 
பெயர். ஒரு பெண்ணினுடைய ஈடக்கை தனது ஈன்மை$மைகளால் 

தான் பிறக்த குடும்பத்துக்கும் புகுக்க குடும்பத் துக்கும் புகழை 
யும் பழியையும் முறையே உண்டாச்சச்கூடுமே: அங்ஙனம் 
தான். வளர்ந்த குடியாயெ சனககுலத்துக்கும், புகுந்தகுடியாகிய 
ச்குகுலத்துக்கும் சிறிதும் ் களங்கமுண்டாகா தபடி மனத்தைக் கற்பு: 

நெறியில் சிறுத்திய பிராட்டி யென்றுவ் கருத் தச்சொள்ளலாம்; மனை- 
குடி, குலம், பி-ம்:-.19னைவிலாமை, மோட், (௩௧௪௪) 

௨௫.--அநுமான்பிராட்டியைநோத்கி*ஒன்றுல்சோல்லாததேன்?”என்றல், 

1யாதி தற்கொள்் ”தியம்புவ லென்பது 
மீது யர்க்த வுவகையின் விம்மலேச 
தூஅ பொய்க்குமென் றோவெனச் சொல்லினான் 
நீதி வித்தக னங்கை 3நிகம்்.த்தினாள். 

(இ-ள்.) நியாயமுணர்க்து அவ்வழியில்கடப்பவனான அநுமான், 
(சதையை கோக்க, £யான்செய்திகூறியதற்கு நீ மறுமாற்றமொன் 
அவங் கூறாமல் மெளனமாயிருத்தல்), வரம்புகடச்து மேலிட்ட களிப் 

பின் *ூரிப்பினால் “இம்மொழிக்குஏற்ப என்னமறுமொழி கூறுவேன்?? 
என்று ஒன்றும் தோன்றா திருக் சபடியோ? (அன்றி), இத்தாதன்வா 
ர்த்தை பொய்யாயிருக்சச்கூடுமென்றுஎண்ணி, ((இம்மொழிக்கு என்ன 
மறுமொழி கூறுவேன்?? என்று) உபேகஷித்துவிட்டபடியோ?? என்று 
(விகற்பமகாச்) சொல்லிவினாவினான்; மகளிரிற்சிறர்கவளான பிரா 

ட்டி (அதற்கு ஏற்ற மறுமொழி) கூறுபவளானாள்; (௭-து.)--அ தனை, 
அடுத்த சான்குகவிகளிற்காண்க, 

தான்வகுத்துச்கூறுவான், கூ.றியதுகூறுவான், இலைகொடுத்து 
நிற்பான் என்று மூன்றுகிறத்தராய்த் தலை இடை கடையென்றுவகுகச் 
கப்படுகிற அாதர்சளுள் தான்வகுத்துக்கூ ௮தலாகிய உத்தமவிலச்ச 
ணம் அமைத்தவன் மர் இறிச்குச்சமானமானவ னாதலின் அத்தன்மைய 
சிறப்பையுடைய தூதன் ஆஞ்சநேய னென்பார், 'நீதிவித்தசன்? என் 
றார். பி-ம்:--1ஏது,3இயம்பலை, இயம்பலம், 3நிசழ்த் துவாள் (௩.௯௪௫) 
௨௬.--இதுழதல் நான்தகவிகள்-ஒரதோடர்: பிராட்டியின் wom Cuong. 

மேக்கு 18ங்கிய வெள்ள வுவகையால் 
ஏக்க முற்றொன் நியம்புவ தியாதென 
கோக்க நோக்கி 4யரிதென நொர்துளேன் 
பாக்கி யம்5பெரும் பித்தும் பயக்குமோ, 

(இ-ள்.) (சனச்கு) மேலான (ஒன்று)இல்லாததான களிப்புப் 
பெருக்கினால் (யான்) இசைப்படைந்து (இச்சுபவசனத்திற்கு ஏற்ப) 

௪



௭௦௦. கம்பராமாயணம் யுத்த 

என்னமறுமொழி கூறுவதுஎன்று ஆராய்ச் துகொண்டு, (இதற்கு ஏற்ற 

படி என்னாற் சொல்லச்கூடியவார்த்தை ஓன்றும்) இல்லை? என்று 

எண்ணி, (அதனால்) ஈக்சைகொண்டுள் ளேன்; (ஒருவர்க்குப்) பாக்கி 

யம்(கேர்.தல்)இப்படி ப்பட்ட பெரியபித்தத்தையும் தரவல்லதோ?(௪-.்.) 

் மேக்கு$ங்கெய வெள்ளவுவசையால் ஏச்கரமுற்று - அளவிலானத்தத் 

STD பரவசப்பட்டு,வெள்ளவுவகை-உவகைவெள்ளம்.பயக்குமோஎன்ற 

ஐசாரம்-வினாவகையால், வியப்பை விளக்கும்; பித்தத்தைப்போக்கச் 

கூடியதாகய பாக்கியம் பெரும்பித்தத்தைச் தருவதாமோ வென்று 

வியக்தபடியாம், பாக்கயம்-கல்வினைப்பயனால் ஈன்மைகேர்தல், பி-ம்:-- 

1வீல்கயெ. 2ஆக்சம், இங்கு. 4*இருர் ay, இருர்தனன்..5இத,வேறு, () 

௨௭. முன்னை 8ீக்குவென் மொய்சிறை யென்றநீ 
பின்னை 1£க்கயுவகையும் பேசினை 
என்ன பேற்றினை யீகுவ தென்பதை 

.... உன்னி நோக்கி புரைமறர் 4தோவினேன். 

(இ-ள்.) மூன்பு[முதன்முறை அதஞாய்க் கடல்தாவிவந்தபோது] 

“வலிய (உனது) இறையிருப்பை (கான்) நீச்குவேன்? என்று (எனக்கு) 

அபயங்கூறிய நீ பின்னை (௮ல்வாறே சொன்ன சொல் கவரறாமல் என் 

சிறையிருப்பை) நீக்கி (சிறையிருப்புச்குச் காரணமான இராவணனை ச் 

தொலைத்தற்கு உதவி] அச்சச்தோஷசமாசாரத்தை (எனக்குவக்து) 

கூறுதலுஞ்செய்தாய்; (இப்படி மகோபகாரஞ்செய்த உனக்கு), என்ன 

 பாக்கியத்தைக் (கைம்மாறாகக்) கொடுப்பது? [நீசெய்த உதவிக்கு ஏற்ப 

ஈயத்தகுதியுடையது யாதொன்றும் இல்லையே)? என்கிற இவ்வொன் 

நையேஎண்ணீச் இர்இித்து, (அச்சக்சையின்மிகுதியால்) பேசமறந்து 

ஒன்றுஞ் சொல்லாது விட்டேன்; (௪- று.) 

உம்-இறக்ததுதழுவிய எச்சம், TGS - தொழிற்பெயர், வினை 

மூற்றுத்தன்மைப்பட்டது; இதனை, வடநூலார் 'பாவேப்ரயோசம்'என் 

பர். கோக்குதல் - மனத்தினால் ஆராய்தல், பி-ம்:-- நோக்கி, நீக் 

இனை, கையும். 8என்னபேற்றினைமீகுவனென்பசை, என்னவின் 

- நுனக்குவனென்பதை, என்னையீகுவனென்பதுபெற்றிலன். 4ஐயி 

னேன், ஓய்வினேன். (௩௯௪௭௪) 

௨௮. உலக மூன்றுமுதவற் கொருதனி 

விலையி லாமையு 53மூன்னினென் *மேலவை 

5நிலையி லாமை நினைந்தனெ னின்னையென் 

தலையி னாற்றொழ வேதகுர் தன்மையோய். 

(இ-ள்.) தன்மையையுடையவனே! (நீசெய்த பேருதவிக்குச் 

கைம்மாருக) மூன்று உலகங்களையும் (உனக்குக்) கொடுக்கலாமென்று 

ஆலோசிக்குமிடத்து(அவை நீ செய்த பேருதவிக்கு) ஒரு சிறிதும் ஈடா 

சாமையையும் அறிந்தேன்; மற்றும்௮அவ்வுலகங்கள் என்றும்நிலைநிற்பன 

வன்றி அழியுக் தன்மையன வா தலையும் கருதினேன்; (இங்கனம் கைம்



காண்டம் ௩ ௭.---மீட்சிப்படலம் .... எ: 

மாறு யாதும் இன்றாகவே), உன்னை (கான்) என் ee வணங்கு 

தலேதகுதியாம்; (௪. று.) 

விலையிலாமையும் என்ற உம்மை - எதிரதுசழுவிய எச்சப் பொரு 

ளோடு இழிவுறப்புப் பொருளுமுடையது. ₹அவைகிலையிலாமை நினை 

க்தனென்? என்பதன் கருத்து-அவ்வுலகங்கள் பெருவிலையன வாயினும் 

நிலையில்லாதனவாதலால், நீ செய்த நிலையான உதவிச்கு ஈடாகாஎன்ப 

தாம்; சாலக் னாற்செய்த ஈன்றி சிறிதெனினும், ஞாலத்தின். மாணப் 

. பெறிது??, பயன் அச்சகார்செய்த வுதவி ஈயன்அக்கன், ஈன்மைகடலிற் 

பெரிது”? என்ற தஇருக்குறள்சகள் இங்குக் காணத்தச்கன, (தொழவே 

தகும்? என்ற ஏகாரம் - பிரிரிலையோடு உயர்வுசிறப்புப்பொருளது. ஆண் 

டாள் :;தலையல்லாற் கைம்மாறிலேனே:”என்று அருவிச்செய்ததை இவ் 

கே அறிக. அதற்குப் பூர்வாசாறியர்கள் நீ பண்ணின உபகாரத்துக்கு 

இத்தலையாற்செய்வது ஒன்று உண்டோவென்று என்தலையை உனக்கு 

ஆச்இச் காலமெல்லாம் உன் காலிலேவணங் வர்த் இக்குமத்தனையென் 

இருள்? என்று வியாக்கியாகமும், :**ஸர்வஸ்யகாத் ரஸ்ய ஸ்ரிர;ப்.ரதாஈம்?? 

என்கிறபடியே -அவயவவிசிஷ்டனான என்னை உனக்குச் ' சேஷமாச்இச் 

 சாலமெல்லாம் அடிமைசெய்சை யொழிய வேறுஉபகாரமில்லை யென் 

றாள்? என்று அரும்பதமும் இட்டருளியவாறும் சாண்க, தன்மை-ஆட 

வர்க்கு உரிய குணமா௫ிய அறிவு நிறை ஐர்ப்பு சடைப்பிடி என்பனவும், 

மற்றும்பல உத்தமகுணங்களுமாம்.பி-ம்:--1௨ தவினுமுத்தம. இலாமை 

யின், 8மூன்னலன். 4மேவு?£ர், 5கிலையினாவதென்றெண்ணினன், நிலையி 

லாவதென்றெண்ணியும், நிலைசிலாதவென்?றண்ணினன். 6ொழவும். 

7தண்மையோய், தன்மையே. (௩௨௯௪௮) 

௨௯. ஆத லானொன் i pears லாற்றலேன் 

யாது செ.ப்வதென் றெண்ணி யிருந்தனென் 
வேத ஈன்மணி $வேகடஞ் செய்தன்ன 
தூத வென்னினிச் செய்திறஞ் சொல்லென்றாள், 

(இ-எ்..இங்கனம் ஆகுதலால் யாதொன்றையும் (உனக்குச் கைம் 

மாறாகச்) கொடுச்க இயலாதவளான கான் என்னசெய்யச்சடவதென்று 

சிர்தித்துச் சும்மாஇருந்தேன்; (அன்றி, வேறன்ற): துளையிட்டு உப 

யோகித்தற்குஉரிய ஈல்லஇரத்தினத்தை, சாணைபிடித்து அழுக்ககற்றி 

ஓப்பனைசெய்தாற்போன்ற தூதனே! இனி (யான் உன்பக்கல்) செய் 

யத்தகும் செயல் யாது?(நீயே)சொல்வாய்: என்றாள்,(பிராட்டி);(௪-று.) 

:மீதுயர்க்த வுவகையின் விம்மலோ தாது பொய்க்கு மென்றோ? 

என்று அ௮ருமான் ஐயப்பட்டு வினாவியதற்கு, பிராட்டி :பின்னதன்று 

முன்னதே?என ஐயமகற்றி விடையளித்தவாரும், வேதம் - வடசொல், 

தொளையிடுகையென்று பொருள். மாசுமநுவற்ற இரத்தினம்போலச் 

சிறர் தவனாய் அனைவரும் தலைமேற்கொண்டு கொண்டாடத்தச்க உத் 

தமசாதன் ௮.நுமானென்க, பி-ம்:-.1இயம்புதல், 3வேதசாயகன். 

8ஏவியசெய்தஇிடும், வேகடஞ்செய்மணி, மேவியசெய்்திடும், (௩௯௬௪௯)
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௩௦,--௮நுமான் (இன்னதுசெய்யவேண்டுவது? என்றல், 

எனக்க ளிக்கும் வரமெம் பிராட்டிகின் 
் மனக் 1களிக்குமற் 3றுன்னையம் மானவன் 
றனக்க ளிக்கும் 3பணியினுர் தக்கதோ 
புனக்க ளிக்குல மாமயில் போன்றுளாய், 

இ௫அவும் அடுத்தகவியும்-ஒருதொடர், 
(இ-எ்.) எமத தலைவியே! வனத்திலே களிப்போடுதிரிகற சிற. 

ர்தசாதி மயிற்பேடையைஷத்துச் சளித்துள்ளவளே!எனக்கு(8)கொடுத் ... 

தருளும் வரம் நீ அடைச்இருக்கற மனசக்களிப்புக்கு ஏற்ப உன்னை 

(உடன்கொண்டுபோய்) அந்த மறுகுலதிலகனான ஸ்ரீராமபிரானுக்குச் 

சமர்ப்பிச்சன்ற அடிமைத்தொழிலினும் தகுதியானது வேறொன்று 

உண்டோ? [இல்லை யென்றபடி]; (௪ - று.)--4எனவுரைத்து”என வருவ் 

கவியோடு தொடரும். 
8ீ இப்பொழுது அடைந்த மனச்களிப்புக்கு ஏற்ப, இனி உடனே 

நான் உன்னை அழைத் தச்கொண்டுபோய் இராமனது சன்னி 

இயிற் சேர்க்கும்படி எனக்கு ௮றுமதஇியளித்தலே நீதர்தருளவேண்டும் 

வரம்”என்றான், ௮றுமான். மாசவன் - (வைவசுத)ம.நுவினஅ குலத்திற் 

பிறந்தவன்: வடமொழித் தத். திதார்தசாமம், பி-ம்:--1சளிப்பும், உன்னி. 

பேணியிது. (௩௯௫௦). 

௩௧.--மற்றும் அநுமான் சதையை நோக்கி (கொடிய அரக்கியரை 

யான் வதைக்தமாறு அுனுமதிதநக? என்றல். 

எனவு ரைத்துத் 1திரிசடை யாளெம்மோய் 
மேனவி னிற்சுடர் மாமூக மாட்சியாள் 
தனையொ ழித்திவ் வரக்கியர் தங்களை 
வினையி னிற்சுட வேண்டுவென் யானென்றுன், 

(இ-ள்.) என்று சொல்லி (மற்றும் ௮ருமான் பிராட்டியை 

கோக்), எமது தாயே! இரத்தினம்போலச் களங்கமற்றுவிளக்குகிற 

அழகிய மூகத்தின்மலர்ந்ததோற்றமுடையவளான தீரிஜடையென் 

னும் இராச்கதமாதைத்தவிர்த் து, (மற்ற) இக்க இராக்ஷஏிகளை யான் 

கொடியவகையால் எரித்தழிக்க விரும்புவேன்,” என (மற்றொருவரம்) 

வேண்டினான்; (௪ - 2.) 
அரச்கயெரனைவரும் இராவணனது கட்டளைப்படி தையை இணச் 

கும்பொருட்டுப் பற்பலவாறு வெருட்டிவருத்த அப்பொழுதெல் 

லாம் திரிசடை ௮ச்சீதைச்கு உற்றதுணையாய்நின்று இன்சொற்களாரல் 

தேறுதல்கூ றிவக்தமையை ௮ரநுமான் தாதுசென்றபோது கட்புலனாகச் 

கண்டன னாதலால், ௮வளைவிட்டுக்காவற்றொழில்பூண்ட மற்றை யரச் 

. இயர்களையெல்லாம் யான் இப்பொழுது பலவாறு உபத்திரவித்து 

வதைக்க விரும்புவவேனென்றான். மனவு - இரத்தினப்பொதுப்பெயர், 

் எம்மோய் என்றதைசத், இரிசடைக்கு அடைமொழியாக்கி, எம.து 

தாய்போன்றவளான இரிசடையை யென்றலும் ஒன்று; அவ்வுரைக்கு, 

e
e
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காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௭௦௫ 

பிராட்டிபச்கல் அன்புடையவளாயிருஈ்தமைபற்றித் திரிசடை அருமா 
னால் எமத தாய்போன்றல ளென்று பாராட்டப்பட்டன Dears. 
பி.ம் 1 இரிசடையாளெனும், இரிசடையாயசெம், இிரிசடையெம்மை 
செம். 3மனையினிற், தொடருமனமாட்யோள், (௩௬௫௧) 

௩௨.--இதுவும் அது. 

உரை1ய லாவுசை யுன்னை 3யுசைச்துராய் 
விரைய வோடி. 4விழுங்குவ மென்றுளார் 
வரைசெய் மேனியை வள்ளுகி ரசற்பிளக் து 

..... $இசைசெய் வேன்மற லிக்£னி யென்னுமால், 
(இ-ள்.) சொல்லத்தகுதியல்லாதவார்த்தைகளைச் சொல்லி, 

விரைய ஓடி மேல்விழுச்து உன்னை விழுங்குவோ மென்று உறுக்இப் 
பே௫ியுள் எவர்சளாகிய அ ரக்கியர்களுடைய மலைபோன்ற [மிகப் 
பெரிய])உடம்பை இப்பொழுது கூரிய (என் கைச்) ஈகங்களாத் பிளச்இ 
ட்டு யமனுக்கு உணவாச்குவேன் என்றுசொல்வன், (அ.றுமான்),(௪-று.) 

இழ்ச் தொகுத்துக்கூறியதை இங்கனம் வகுத்துச்கூறியவாரறாம், 

இவ்வரச்கியர்களைதக் தான் வதைப்பதற்குக் கரரணம், இங்கு விவரிக் 
கப்பட்டது. கொல்வே னென்ற பொருளை *மறலிச்ரைசெய்வேன்? 
என வேறுவாய்பாட்டாற் கூறின, பிறிதினவிற்சியணி. உராய் 
-உரரய்க்து:பகுதியே வினையெச்சப்பொருள்பட்டத “acy terug a” 
என்பதில்வரி என்பது வறிச்து என்று பொருள்படுதல் காண்ச, பி.ம்:.-- 
3இலா. உரைத்துளார், 8விரைவின். 3விழுங்குவன், Sauce, இசை. 
7இணனிதென்பனால், (௧௯௫௨) 
௩௩.,--அனுமான்்சோற்கேட்ட வக்கியர் சீதையைக் சாணமடைதல், 

1குடல்கு றைத்துக் குருதி கடி. த்திவர் 
உடன்மு ருக்கியிட் டுண்குவெ னென்றலும் 

அடல ரக்கிய ரன்னைகின் பாசமே 
விடல மெய்ச்சர ணென்று 8விளம்பலும், 

இதுமுதல் சான்குசவிசள்-குளகம். 

(இ-ள்.) இவ்வ ரச்சியர்களுடைய குடல்களைப் பறித்தெடுத் து 
இரச்தச்தைக்குடித்து உடம்பைச் சன்னபின்னமாசச்சைச் து 
உண்பேன்” என்று (௮.நுமான் கோபத்தோடு) சொன்னவுடனே, (2 gi 
கேட்ட) கொடுமையையுடைய ராஃஷ௫கள், தாயே! உன்னுடைய இரு 
வடியே (எங்கட்கு) உண்மையான ரக-்ஷகம்:(௮.தனை காரங்கள்) விடமாட் 
டோம்? என்றுசொல்லிச் (கதையைச்) சரணமடைந்தவளவிலே, 
(எ:-.று.)--4அன்னை அஞ்சன்மின்எனா மாருஇமுகம்கோச்இ (௩௪) 
கோய்செயல் என்றனள் (௩௬)”என அடுக்ச சவிகளோடு தொடரும், 

'குருஇகுடிச்து உடல்உண்கு9வன்”? என்றது, கோபாவேசச்சா 
லாகயெவார்த்தை, முருக்கு - முருங்கயென்பதன் பிறவினை; முருங்கு 
சல்-அழிதல். மூன்னிரண்டடி - முன்இரண்டுசெய்யுள்களின் ௮ 
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வாதம்: தொடர்ச்சிதோன்றக் கூறியது, பி-ம்:--ம்குடர், 16055 
வர௮-இட, குடி த்தவர்-உடல். 3வெருவலும். (௩௯௫௩. 

௩௪.--இதுழதல் மன்றுகவிகள் - சீதை அநுமானுக்தக் கூறுக 
சமாதான வார்த்தையைத் தேரிவிக்தம், 

அன்னை யஞ்சன்மி னஞ்சன்மி னீரெனா 
மன்னு மாருதி மாமூக நகோக்கவேறு 
என்ன தீமை யிவரிழைத் தா 1ரவன் 
சொன்ன “சொல்லின தல்லது 3தாய்மையோய், 

ச 

(இ-ள்.) (லோச)மாகாவான இதாபிராட்டி, 'மீங்சள் பயப்படா 
இருங்கள்பயப்படா திருங்கள்?என்றுசொல்லி (அவ்வ ரக்கியர்ச்கு அபய 
மளித்து), நிலைபெற்ற ௮அநமானுடைய Ars saps goose பார்த் ௪, 
பரிசுத்தககுணமுடையவனே! இச்த அரச்சயர்கள் (தங்கள் தலைவனான) 
அவ்விராவணன் (தங்கட்குக்) கட்டளையிட்டபடியே கடுஞ்சொற்களை 
(என்னைகோக்க)ச் சொன்னதே யல்லாமல், (தாமாக எனக்கு) வேறு 
என்ன தீங்குசெய்தார்கள்? [ஒன்றுமில்லையே யென்றபடி]; (௪- று.) 
இக்கவியில் எனா! என்றதும், (கோச்சி? என்றதும் - மேல் ௩௬ - ஆம் 
சவியில்வருற என்றனள்? என்ற முக்றைக் கொள்ளும், 

தலைவன்கட்டளைப்படியே அடிமைகள் கொழில்செய்தல் .முறை 
யேயாதலால், ராக்ஷஸராசனான இராவணனது கட்டளைப்படியே இந்த . 
சாக்ஷூஏகள் என்னை உறுக்கிச் கடுஞ்சொற்கள் கூறினது குற்றமாகாது 
என்றனள் பிராட்டி யென்க இவர்கள் தாமாக எதேனும் திங்குசெய் 
இருச்தால் மாத்திரமே குற்றமாகலா மென்பாள், என்னதீமை யிவ 
ரிழைச்தார்' என்றாள்; இதில், தம்தலைவன்கட்டளை ப்படி. செய்யாவிடின் 
இவர்குற்றஞ்செய்தவராவரே யன்றி, தலைவன்சொற்படிஈடச்தபோது 
குற்றமற்றவரேயாவரென்ற பொருளுர் தோன்றும், இங்கு வினா- இன் 

மைகுறித்துகின் றத ் 
மச்கள் wa BEC gab அ௮றியாமலேனும் செய்தபிழைகளைப் 

பொறுத்தல் தாயின் இயல்பாதலின், அ௮ங்கனம் உலனென்னையான 
பிராட்டி அரச்சியர்பிழையைப் பொறுத்தருளின ளென்பதுபட, 
அன்னை அஞ்சன்மின் அஞ்சன்மின் நீர் எனா”என்ரார், பிராட்டி கன்: 
னுயிரைவிடுவதாகக்கருதுகையில் இரிசடைசன் சனாநிகழ்ச்டியைச் கூறி 
தீதேற்ற அதுூசேட்ட காவலாளியரான அரசிய அஞ்9ப் பிராட்டி 
யைச் சரணம்புக, *உங்கட்குச்சசணமாவேன்”என்று பிராட்டி : அபய 
மளித்தாளென ஸ்ரீவான்மீகத்திற் சுந்தரசாண்டத் த. வர்துள்ள௮. 
அய்மை-மனமொழிமெய்களின் பரிசுத்தி; கருச்துச்சொற்செயல்களில் 
தீமையின்மை. பி -ம்:--1எனச். சொல்லினவல்ல த, அயமையோ, (0 ‘ 

௩௫. wrlef crip ss BIrGeoh னிவ்விடர் 
தான டுத்தது தாயினு மன்பினோய் 
கூனி யிற்கொடி யாரல ரேயிவர் 
போன வப்பொருள் போற்றலை புந்தியோய்.



க்ர்ண்டம் thot மீட்கிப்படலம் எள் 

(இ-ள்.) பெற்றதாய் (மச்சளிடத்திற்) கொள்ளும் அன்பினும் 
.. மிச்ச௮அன்பை என்பக்கலுடையவனே! யான்செய்த தீவினைப்பயனால் 

இச்தச்்அன்பம் (எனக்கு) நேர்ச்த.த; இவ்வரக்கியர்கள் கூனிபோலச் 

கொடுமையுடையவர்களல்லரே! தேர்ச்த அறிவுடையவனே! ஒழிக்து 

போன அச்செயலை நீ பாராட்டவேண்டா; (௪ - று.) 

வினைப்பயன் தவரறாதாதலின், யான்செய்த தீவினையால் எனக்கு 
இத்சகையஇடர் நேர்ர்த.து; இதன்பொருட்டுப் பிறார்மேற் கோபிக்கச் 

காரணமில்லை யென்பது, முதல்வாக்கியத்தின் தாற்பரியம், நீ இத்தன் 

மையை அறியாயல்லை; ஆயினும், என்னிடத்து மிக்கஅன்பினால் இவ் 
வாறு €ற்றங்கொள்கின்றனையாமித்தனையென்பதுபட, *தாயினுமன்பி 
னோய்? என்றும், *புர்தியோய்? என்றும் விளித்தாள். **ஈன்றல்ல, தன் 
றே மறப்பது sam” என்றபடி இவர்கள்சொல்லையும் செயலையும் 

பொருள்செய்யாது விடுதலே தகுதியென்பது, 'போனவப்பொருள் 

போந்றலை!? என்பதன் கருத்து. பெருக்தீங்குகட்செல்லாம் காற்றவ்கா 
லாய்ரின்ற கொடியகூனியினிடத்தும்சிறிதும் 2ற்றங்சொள்ளாதஇராம 

பிரானது பெருந்தகைமையை நீ அறிவாயன்றே; ௮ங்கனம் இருச்சு, 

எளிய இவர்கள் திறத்திற்சீற்றங்கொள்ளலாமோ வென்பாள், ‘x ofl 

யிற்கொடியாரலரே மிவர்”என்றாள்.மூன்றாமடிச்கு - இவர்கள் (சொல். 
ஓூறபடி கொடியவர்களென்றே கொண்டாலும்) கூனியைக்சாட்டி 
லும் கொடியவர்களல்லரே என்று பொருள்கொள்ளினுமாம்; மிகச் 

கொடிய அக்கூனிவிஷயத்தில் இராமன் ஏதேனும் தண்டனைசெய் 

யச் சண்டதுண்டோவென்பது, இதன் உட்சோள், தான் இராமனை 
மாயமானின் பின்னே வலியச்செலுத்தியதும், பின்பு அவன்பின்னே 
இலக்குமணனையும் வலியத்துரச்தியது மாய தியவினையின் பயனாக 

இசாவணன் தன்னைச்சவர்ந்து றைவைத்தலாகய இங்கு நேர்ந்தமை 
பற்றி,/யானிழை ச் தவினையினினிவ்விடர்சானடுத்தது?என்றன ளென்ன 

லாம். 'பகவதபசாரதக்தினும் பாகவதாபசாரம் கொடியத;௮து உடனே 

தவறாது பெருக்தீங்கு விளைக்கும்?என்ற தீத்துவப்பொருளுக்குத் இரு 

ஷ்டாச்தமாக, சதை இலச்குமணனைச் கடிர்து வெருட்டியவுடனே ௮வ 

ட்குச் சிறையிருப்பாகெய கொடியதண்டனை நேர்ந்த தென்பர், உணர்ச் 

தோர், பி-ம்:---1அடுத்த. 3அடுத்துளவாயினுச் சன்மையாற், (௩௯௫௫) 

௩௬. எனக்கு நீயரு ளிவ்வரர் தீவினை 

தனக்கு வாழ்விட மாய சழக்கியம் 

மனக்கு நோய்செய லென்றனண் மாமதி 

1 தனக்கு மாமறுத் தந்த முகத்தினாள், 

(இ-ள்.) கொடிய பாவச்செயல்களுக்கு இருப்பிடமாகவுள்ள அறி 

வில்லாதவர்களான இவ்வரச்சியர்களுடைய மனத்துக்குகச் துன்பஞ்செய் 

யாதே: நீ எனக்கு இர்தவரத்தைச் தந்தருள்வாயாக என்று (அதுமானை 

கோச்ச்) கூறினாள். (யாவளெணில்), பெரியபூர்ணசர் திரமண்டலத் 
2



௭௦௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

அச்குப் பெரியகளங்கச்சையுண்டாக்கிய இருமுசமண்டலத்தின் அழ 

குடையவளான சானஇப்பிராட்டி; (௪ - று.) ட் 
அரச்சயர்களை சான் கொல்லும்படி அனுமதிசெய்தலாகிய வரத் 

கைஎனக்கு நீ தர்தருளவேண்டு மென்று ௮.நுமான் சதையை வேண்ட. 

தயாரிதியாகிய அப்பிராட்டி, அதற்குஇணங்காமல், அவ்வரக்கியரைச் 

சிறிதும் வருத்தாதிருக்கலாசய வரத்தை எனக்கு நீ தர்தருஎ வேண்டு 

மென்று மாறாக அ௮ுுமானை வேண்டி மறுத்தனளென்பதாம். £ சொல்லு 
இறபடி இவ்வரக்கியர்கள் கொடியவர்ச ளென்றே கொண்டாலும், பாப 

ஜாமமாகிய ராஷ்சசன்மத்துக்குத் தவினைசெய்தல் இயல்பே யாதலால், 

அதனைப்பொறுத்தல்2வண்டுமென்னுங் கருத்துப்பட, தீவினை சனக்கு 

வாழ்விடமாய சழக்கியர் மனக்குகோய்செயல்? என்றனள். ::பாபா 

சாம்வானாஈபாசகாஃவா - வதார்ஹாணாம்ப்லவங்கம!கார்யம் கருணமார் 

'யேண-சஈகஸ்ூச்சாபராத்யதி?”என்பர் ஸ்ரீவான் மீக,--௪ர் திரனுச்குஇயல் 
பாகவுள்ள களங்கத்தை, சதையின்முகத்துச்கு அது தான் ஒப்பாக 

மாட்.ாமையால் அடைக்க அவமானத்தின் குறியாகக். கற்பித்து 

(மாமதிதனச்கு மாமத்தர்தமுகத்தினாள்? என்றார்; தற்குறிப்பேற்ற 
வணி.. சச்தரமண்டலத்சைச்காட்டிலும் அழகியதாய்ச் காண்பவர்சண் 

சவர்ந்து ௮வர்கள்மனத்தைமகழ்வித்து விளங்கும் மூக மென்ச. இரா 

் வணவதத்தையும் இராமவிஜயச்தையும் ௮ஙமான் சொல்லக் கேட்ட: 

தீனா லாகிய ஆரந்தத்தாற்பிராட்டியின் திருமுகத்தில் தோன்றியபுதும 

லர்ச்ட, இதில்விளங்கும் .பி-ம்:--1தனக்குலாமறு, தனசக்குலாமதி, () 
௩௭.--அதற்த அநுமான் இகைதலும், இராமன் Santer Gerdes 

‘Sa gmwds Catania’ car mayd, 

1ளன்ற போதி *னிறைஞ்சிென னெம்பிரான் 
தன்று ணைப்பெருர் தேவி தயாவெனா 
நின்ற காலை நெடியவன் “வீடண 
சென்று 4$தாஈம தேவியைச் ௪ரொடும். 

இதுவும், அடுத்த கவியும் - குளசம். 

(இ-ள்,) என்று (பிராட்டி) கூறியபொழுது, (௮.றமான்), எமது 

தலைவனான இராமபிரானது இல்வாழ்ச்கைத்துணைவியான Amés wer 

யாளாசய உனது இருவருளின்படியே(யாவது)?என்றுசொல்லி வணங்இ 

நின்ற வளவிலே, (கற்குணங்களால் ௮அனைவரினும்) பெரியவனான ஸ்ரீரா 
மன், (இசாட்சசராசனைகோக்கி) 4*வீடண! (8) போய் என்னுடைய 

மனையாளை அலங்காரத்தோடு அமைத்துச்கொண்வொ?--(௪ - 2.)— 

என்னுங்காலை? என வருங் கவியோடு தொடரும். 

பெருச்தேவி-கற்பென்னுவ் கலங்காநிலைமையாலாகும் மிச்சமேம் 

பாட்டைக்கொண்ட தேவிஎன்ற பொருளைக் குறிக்கும்.*எம்பிரான்சன் 

துணைப்பெருர்சேவி தயா வெனா'! என்றதில், இங்கனம் கன்பச்சல் 

இமைகளைச் செய்தவர்களிடதச்திலும் மாறாத இிருவருளையுடைமை 
என்னடியா ரதுசெய்யார் செய்சாரேல் நன்றுசெய்தார்?? என்னும்



காண்டம் th oT. மீட்சிப்படலம் எக் 

இயல்பினனான பெருமாளினது பெருந்தன்மைக்கு ஏற்ற தேவிக்குத் 
தகுதியே என்பது தோன்றும், இனி, இரண்டாமடிசக்கு - இப்பிராட்டி 

சயைவடிவமானவள் என்று எண்ணி யெனவும் பொருள்கொள்ளலாம். 

தயா - வடசொல்: சீரொடும் - வைபவத்தடன். பி-ம்:--1என்றகாலை. 

8இறைஞ்சிரின்று, வீடணன், வீடணா, 4தாழ்ச்தனன் தையை, தம்:பி 
னச் தையை, சாகந்தந்தேவியை, (௩௯௫௭) 

m 2. — விபீஷணன் சேன்று பிராட்டியை MGT HT, HV. 

என்னுங் காலை யிருளும் 1வெயிலுங்கார் 
மின்னும் காலை யியற்கைய வீடணன் 
உன்னுங் காலைக் “கொணர்தியென் மோதுமப் 

பொன்னின் காற்றளிர் சூடினன் “போந்துளான். 
(இ-ள்.) என்று (இராமபிரான்: சட்டளையிட்ட வளவிலே,--இரு 

ளையும் வெயிலையும் மேகத்தினிடத்தே தோன் றம்மின்னலையும் வெளிச் 

சொரிஏற அழ௫ய இயல்பையுடையவனான விடீஷணன், (அங்குநின்று 
பிராட்டியிருக்கும் அசோகவணிகைக்கு)வச்அ,--நினைச்குமளவிலே[ வெ 

குவிரைவிலே] அழைத்துக்கொண்டுவா என்று (இராமபிரானாற்)சொல் 

லப்பட்ட அர்த இலக்குமியினமிசமான ச€தாபிராட்டியினது இருவடிக 

ளாகிய தளிர்களை(ச் தனது)முடியிற் சூடினான்; (எ - று,) 

இராமன் கட்டளையிட்டவுடனே விடீஷணன், பிராட்டியினது 

தளிர்போல்மெல்விய சிவர்த இஇருவடி தனதுமுடியிற்படும்படி. ௮வள் 

பாதத்திற் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து தண்டனிட்டன ஸனென்பதாம். 

விபீஷணன் தனதுமேனியின் கருகிறத்தால் இருளையும், தான் இப் 
பொழுதுதரித்த இவ்வியகிரீடத்தின்ஒளியால் சூரியகாச் தியையும், 
தனது கரியஉடம்பிலணிக்துள்ள ஆடையாபரணங்களின் விளக்கத் 

தால் சாளமேகத்தில்தோன்றும் மின்னலையும் வெளித்தோன்றுவிச்தல் 

பற்றி, அவனுக்கு, (இருளும் வெயிலுங் கார்மின்னுங் கால் ஐஇயற் 

கைய? என்த அடைமொழி கொடுக்கப்பட்டது. சால்-வினைத்தொகை; 
கரலுதல்-சொரிதல், ஐ- அழகியஎன்ற பொருளைச்தந்த உரிச்சொல், 
இணி, காலை யென ஒருசொல்லாகவே கொண்டு, இருளோடும் வெயி 

லோடும்கூடி மேகம் மின்னுமாயின் அ௮வ்வியற்கை போன்ற தன்மை 

யையுடைய விபீடணனென்று பதவுசைகூறி இக்கருத்சமைப்பினுமாம். 

*சால்தளிர்சூடினன்? - உருவகம், பி-ம்:--1வெயிலும்போல், பயிலுங் 

கார், வெயிலுங்கான். மோலி, 5கொணர்வனென்றோதியப், கொணர்வ 
னென்றோடியப், சொணர்வனென்றோசவப்,கொணர்்தியென்றோதவப். 

போற்றினான், போயினான், போதுவான். (௩௯௫௮) 

G as ms. 

௩௯.--விபிஷணன் பிராட்டியைநோக்கி அலங்கரித்துக்கோண்டு 

இராமன்பக்கல் எழந்தநள்௧? என்றல். 
வேண்டிற்று மூடி.ர்த தன்றே வேதியர் வேத னின்னைக் 
காண்டற்கு விரும்பு Georgy னும்பருங் காண வந்தார்
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3பூண்டகக் கோலம் *வல்லை புனைக்தனை வருத்தம் போக்கி [ன். 

ுஈண்டுக்கொண் டணைதி யென்ரு னெழுக்கரு ளிறைவி யென்றா : 

(இ-ள்.) :((எல்லாப்பொருள்களுக்குச்) தலைவியே! விரும்பப்பட்ட 
தா௫ய சத்துருசயம் நிறைவேறிவிட்டது: வேதமுூணர்க்தவர்களான 

முனிவர்களால் தியாணித்து உணரப்பபெவனாகிய ஸ்ரீராமன், உன்னைப் 

பார்க்க விரும்புகிறான்; தேவர்களும் (உன்னைச்)தரிசிக்க வர் துள்ளார்; 
“இவ்விடத்தில் [என்னிடத்தில்] அழைக்துச்சொண்டுவா! என்று(இ.ரா 

மன் எனக்குக்) சட்டளைகூறியுள்ளான் ; (ஆதலால் நீ), மனத்துயரத் 
தைவிட்டு, விரைவாக ஆபரணங்களால் தகுதியாக அலங்காரஞ் 

செய்துகொண்டு வந்தருள்வாய்? என்று (விபீஷணாழ்வான் பிராட்டி. 

யைநோச்இக்) கூறினான்; (எ-று.)--பி-ம்:.1வேதியர்தேவர், வேதி 

'யர்தேவன்.சின்றார். 8பூண்டச்க.4வல்ல, ஈண்டற்சொண்டு, (௩௯௫) 
  

௪௦.--அலங்காரமீன்றி யான்வநதல் தததி? என்று பிராடீடி கூறுதல், 

'யரனிவ ணிருந்த 1சன்மை யிமையவர் குழுவு மெங்கள் 

கோனுமம் முனிவர் கங்கள் க.ட்டமுங் குலத்துக் கேற்ற 

வானுயர் கற்பின் மாத ரீட்டமுங் 3காண்டன் மாட்டு 

*மேனினை கோலங் 5கோடல் விழுமிய தன்று வீர, 

இதவும் அடுத்தகவியும் - ஒருதொடர். 
(Q - ar.) வீரனே! சான் இவ்விடத் திலிருர்த விசத்தைச் தேவர்ச 

ளுடைய கூட்டமும், ஈமச்கெல்லாச்தலைவனான இ.ராகவனும், அங்கு 
வருகிற முணிவர்களுடைய கூட்டமும்,(சமஅ) குலத்துச்குஏற்ற மிகச் 

சிறந்த கற்புநிலேயையுடையதேவமாதர்களின் கூட்டமும் பார்த்தல் தகு 

தியாம்: இங்கனம் ஆனபின்பு(உன்னாற்)கருஇிச்சொல்லப்பட்ட அலங்கார 

சத்தை (சான்செய்து)கொள்ளுதல் சிறப்புடையதன்று; (எ-று.)--4என் 

றனள் இறைவி' என வுருங் சவியோடு முடியும், 

யான் இவ்விலங்கைககரினுட் சிறையிருர்தபோது உள்ள நிலைமை 

இன்னதென்று எனதுசணவனான எம்பெருமானும் தேவர்களும் முனி 
வர்களும் கற்புடையமாதர்களும் உள்ளபடி காணுமாறு யான் இப்பொ 

மூதுஉள்ள தோற்றத்துடனே: இராமபிரான்சன்னிதியில் வருதலே 

தகுதி; அலங்கரித்துக்கொண்டுவருதல் உரியசன்று என்று விபீஷ 

ணன்சொல்லைப் பிராட்டி ஒருசார்மறுத்தனளென்பதாம்.'எங்கள்?என்ற 

தன்மைப்பன்மை - எல்லாவுயிர்களையும் உளப்படுத்தியது; எனக்குத் 

தலைவனாதல்போலவே எல்லாவுயிர்கட்குர் தலைவ னென்றவாறு. இரு 

மாலுச்கு அடிமையாகும் இறத்தில் இருமசகளோடு மற்றையனைத் துயிர்க 
ளோடு வாட௫ியில்லை யென்ச. இருமகள் ஜீவகோடியிற்சேர்ச்தவ ளென் 
பத, இங்குப் போதரும். பி-ம்:-.!வண்ணம் 3வருக்கமும். கண்டால், 

*மேனனி, மேலினைக், கண்டால், கொள்ளல், (௩௯௬௦)



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௭௧௧ 
s 

௪௧,--அுலங்காரஜ்சேம்துகொண்டுவநம்படி இராமபிரான் கட்டளை? 

என்று விபிஷணன்கூற, பிராட்டி உடன்பட்டவுடன் தேவமாதர்கள் 

.... அலங்கரித்தற்த வநதல். 
என்றன எளிறைவி 1கேட்ட விராக்கதர்ச் இறைவ ?னீலக் 
குன்றன தோளி னான்றன் 3பணியினிற் (குறிப்பி தென்றான் 
நன்றென ஈங்கை சேர்ந்தா ணாயகக் கோலங் கொள்ளச் 
சென்னறர் வான காட்டுத் திலோத்கமை முதலோர் சேச. 

(இ-ள்.) என்று (மறுத்துச்)சொன்னாள், பிராட்டி (௮த)கேட்ட 

சாக்ஷ்£ராசனான விபீஷணன், *நீலமலைபோன்ற தஇோருத்தோள்களை 

யுடையவனான ஸ்ரீராமனது கட் டளையினால் (யான்)விண்ணப்பித்தவாரு 

கும் இது'என்றுகூறினான்; (அங்கனஞ்சொன்னவுடனே),உத்தமஸ் இரீ 

யான சீதை,'நல்லது?என்றுசொல்லி(ச் சறக்சஅலங்காரத்தைச் செய்து. 

கொள்ள) உடன்பட்டாள்; (அங்கனம் அப்பிராட்டிக்கு ஏற்ற)றக்த 

அலங்கசரஞ்செய்யும்பொருட்டுத் திலோத்தமைமுதலிய தேவலேர 

கத்து அப்சரஸ்ஸ் திரீகள் ஒருங்கு வந்துசேர்ச் தார்கள்; (ஏ - று.) 

அலங்காரஞ்செய்துகொண்டுவரும்படி சொன்ன, இராமபிரான் 

கட்டளைபற்றிமீய யன்றி என்கற்பனையாலன்று orem al Sas sen cor 

கூறினான். கணவன்கட்டளையென்றவுடனே, அதிலுள்ள குண 

தகோஷங்களைப்பாராமலேஅதற்கு இணங்குவது மகளிரின்உத்தமவிலச் 

கண மாதலால், *ஈன்றென நங்கைகேர்ச்தாள்? என்றார். சன்று? என் 

ற, அங்கோ. ரத்தைவிளக்கும் வார்த்சை. சாயகச்கோலம் - அனைத் 

அலகுக்குர் தலைவனான எம்பெருமானது மனைவிக்கு உரிய அலங்காரம், 

,திலோத்சகமை-ஆவீறுலயான வடசொல்; உலகத்இந் படைக்கப்பட்ட 

அழகுடைமங்கையரது உடம்பிற்கிறந்த அழகை எள்ளளவுஎள்ளள 
வாக எடுத்துச் இரட்டி௮அது௦கொண்டு பிரமனால் அமைக்கப்பட்ட 

பெண்: (இலம் - எள், உத்தமா - மேலானவள்.) தேவமாதர்கள் 

அலங்காரஞ் டூசய்யவந்தத, தேவாதிதேவனான இராமனது தஇருவுள் 

ளச்குறிப்பை கோச்ஏய தேவர்களின் கட்டளையினா லென்ச. பி-ம்:--- 

கேட்டான். 3அந்தக், இச, நீதக். 3பணியெனச், பணியினும், பணி 

யிணிச். ர்குறிப்பே, குறிப்போன், குறிப்பன். 5முதலோர்சேர்க்தார், 

முதலசெய்யோர், முதலர்சேர்க்தார், (௩௧௬௧) 

௪௨. -தேவமாதர்கள்நீராட்டத்திற்திரியவாசனைப்பண்டங்கோணர்தல்,. 

மேனகை யரம்பை 1மற்றை யுருப்பசி வே. “முள்ள 
வோனக நாட்டு மாதர் *யாருமஞ் சனத்துக் கேற்ற 
5நானகெய் பூட்டப் பட்ட "ஈவைபில 8கலவை $9தாங்கிப் 
போனகச் துறந்த தையன் மருங்குற நெருங்கப் புக்கார். 

(இ-ள்.) மேஈசையும் ரம்பையும், மற்றை ஊர்வ௫ியும் வேறுமூள்ள 
தேவலோகத்து மகளி ரெல்லோரும் (Grr née Ss) இருமஞ்சனஞ் 

செய்தற்கு உரிய கஸ்ரிப்புமுகுகலக்த குற்றமற்ற சலவைச்சார்சை
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எடுச்துச்கொண்டு, (இராவணன்கைப்பட்டதுமுதல் இலங்கையிற் 

சறையிருக்ச பத்துமாசசாலமாக) உணவை ஒழித்துரின்ற உத்தமஸ் திரீ 

யானசானஇூயினதுபக்கத்திலே பொருக்க(ச் தம்மில்) கெருச்சமாச 

வர்துசேர்ர்தார்கள்; (௪ - று.) 

குரு சஷ்யக்கரமத்தை உலகச்சார்ச்கு உணர்த்தும்பொருட்டுத் 
இருமால் தானே ஈரனென்ற சிஷ்யனும் சாராயணனென்ற குருவுமாக 

இரண்டுவடிவங்கொண்டு பதரிகாச்சிரமத்தில் எழுர் தருளியிருக்கையில்; 

இச்திரனேவலால் அவர்கள் தவநிலையைக் குலைச்குமாறு அங்கு 

வர்து ஆடல்பாடல்முசலிய விசகோதங்களைச் செய்த அப்ஸாஸ்ஸ்திரீ 
களை மயச்கும்பொருட்டு மிசக்கஅழகுடைய ஒருபெண்ணை யுண்டாக்கும் 

படி அச்காராயணமூர்த்தி இருவுள்ளவ்கொள்ள,அ௮ச்சங்கற்பத்தால் அப் 

பெருமானது ஊருவினின்று தோன்றிய பெண் அச்சாரணத்தால் 

ஊர்வூயெனப் பெயர்பெற்றனள். (ஊரு-சொடை; அஇற்பிறந்தவள்் 

ஊர்வபுரீ.) மஞ்சனம் -* மஜ்ஜூ மென்ற வடமொழியின் விசாரம், 
பி-ம்:--1மற்றவுருப்பசி, எண்ணும், 3வானகை, 4யாவருமனத்்இற் 
கேற்ற, ஆடுமஞ்சனத்தின்வாய்ச்த. 5சானகை, 0உடனீ.ராடி, உடன்பட் 
டாய, உட்பட்டாய, 7சலையிலா, ஈகனைமலர், நனைபலண். 8ஈன்னீர், 

உழையர், அமைய. 9தோரங்கப், 10கோச்ூப் (௩௬௬௨) 

௪௩.--துரம்டை பிராட்டிக்தக் கூந்தல்வகிர்தல். 

காணியைப் பெண்மைக் செல்லாங் கற்பினுக் கணியைப் பொற் 
அணியை யமிழ்தின் வந்த *4வமிழ்தினை யறத்தின் ுயைச் [பின் 
சேணுயர் 5மறையை யெல்லா 6முறைசெய்த செல்வ னென்ன 

வேணியை 3யரம்பை மெல்ல 9வரன்முறை சுகிர்த் து விட்டாள். 

(இ-எள்.)பெண்ணிலச்சணங்களுக்கெல்லாம் விளைநிலமானவளும், 

பதிவிரசாகருமத்துக்கு(ஓர்)அபரணமாக அழகுசெய்பவளும்,அழசென் 

னும் பொன்னின் (மாற்றுமஇப்புச்சளை யறிதற்கு) உளையாணிப்பொன் 

போலுள்ளவளும், (இிருப்பாற்கடலினின்று) தேவாரகிருசத்துடனே 

,இருவவதரித்த (ஒரு) திவ்வியாமிருதம்போன்ற இருமகளினது Woe 
மானவளுாம், தருமத்தைவளர்க்குர் தாய்போன்றவளுமான பிராட்டியி 

னது தலைமயிர்ச்சடையை,-௮ ரம்பையென்னுகந்தேவமா து,--மிகச்றர்த 

வேதம்முழுவசையும் ஒழுங்குபடுத்துற இருமால்போல, மெல்ல 

ஒழுங்காகச்சிச்குவிடுச்து வகைப்படுத்தி வாரிவிட்டனள்; (௪- று.) 

இனி,வானமாகர் பிராட்டியைநீராட்டியலங்கரித்தலை சான்குகவிச 

ளாற்கூறுகன்றாரென்க .பிராட்டி இராவணன்சைப்பட்டதுமுதல் கூந்த 
லைஓப்பனைசெய்திலளாதலால் அகச்கூக்தல் இக்குப்பட்டுச் FOL. S SET 
மையடைச்திருக்ததாக, அங்ஙனம் இச்குப்பட்ட தலைமயிரை அரம்பை 
மெல்லவகிர்ந்து செம்மைசெய்ததற்கு - வேதம் நிலைகுலைய, இருமால் 
தான் பிரவேூத்து வேதவியாச னென்று பெயர் பெறுபவனாய் அவ் 
வேகத்தைக் சக்சபடி எளிஇல்வகுத்து ஒழுங்குபடுத்துதலை உவமை
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கூறினார். அயோகிஜையான பிராட்டியின் வேணிச்கு, அபெளருஷேஃய 
மான வேதம் உவமை கூறப்பட்டது; இதனால், அக்கூந்தலினது அய் 

மையும், அது எம்பெருமானது திருவுள்ளத்துக்கு மிகப்பாங்காயிருச் 

குந்தன்மையும் புலனாம். பி.ராட்டியாகய ஒருபமேயப்பொருளினிடத்.து 

பெண்மைக்கெல்லாவ் சாணி”என்பது முசலிய பல உபமானப்பொருள் 

சளின் தன்மையை ஏற்றிச்கூறியது - பலபடப்புனைவணி. காணி 

போன்றவளைச் சாணியென்றே கூறின, உபசாரவழக்கு, அமிழ்தின் 
வச்தவமிழ்து - “(அமுதில்வரும்பெண்ணமுத?? என்றார் பெரியாரும். 

கிருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபரயுகம் சலியுகம் என முறையே 

வருஇற நால்வகையுகங்களுள் திரேதாயுகச்தில்கடந்ததான இராமசரித் 

இரத்தில் பிராட்டியின்கூர்தலை அமம்பை செம்மைசெய்ததற்குத் துவா 

பரயுகத்தில் வியாசர் வேதத்தை வகுத்தல் உவமை கூறத்தகுமோ? 
. எனின்,-சாரணம் காரியத்துக்கு முர்தியசாதல் வேண்டு மென்ற நியதி 

போல . உபமானம் உபமேயத்துக்கு முச்தியசாதல் வேண்டு மென்ற 

நியதியில்லாமையால், கவி தான் அறிரக்ததும் லோகப்பிரசத்தமுமான 

- எதையும் உவமைகூறத்தகு மென்க. பி-ம்:--.1பெண்ணுச்கு, 2இடைக்த, 

அமைந்த. *பொற்பார். 4அழகனை. 5முறையை. 6உசைசெய்த, Isa 

வனன்ன, செய்கையென்ன, $8வ௫ர்ச்து, ௬இர்க்து, 9வரன்முறைக் 

இறத்து..., வரன்முறைசருக்கு..., வரன்முறைசருக்கவிட்டார், 

aS ror poo pa Gi SS... (௩௯௬௩) 

௪௪. தேவமாதர் பிராட்டிக்தப் பல்விளக்கி நீராட்டல். 

பாாகடர்ந் தமு.து ?பில்கும் பவளவாய்த் தரளப் பத்தி 
சேகற 3விளக்கி கானக் தீட்டிஈண் சேர்ந்த சாசை 
வேகடஞ் *செய்யு மாபோன் மஞ்சன விதியின் வேதத்து 
53ஓகைமங் கலங்கள் $பாட "வாட்டின ரும்பர் மாதர். 

(இ-ள்.) தேவஸ் திரீகள்,--சர்ச்கரைப்பாகுபோன்று (இன்சுவை) 
மிகுர்து அமிருதம்போன்ற இன்சொற்களை வெளிவிடுக்தன்மையசான 
பவழம்போலச் வெந்த (பிராட்டியின்) திருவாய்மலரிலுள்ள முச்். துவரி 

சைபோன்ற பல்வரிசையை (ப் பத்துமாசகாலமாக விளக்காமையால்) 

வைரம்பற்றியஅழுக்கு நீங்கும்படி தேய்த்துச்சுத்திசெய்து, பரிமள 
தைலத்தை (அப்பிராட்டியின் சிரசில் இட்டு)க் தேய்த்து மண்படிந்த 
இரத்தினத்தைச் சாணைபிடித்துச்சுச்தஞ்செய்யும்விசம்போல, வேதவ் 

சளில்விதித்த ஸ்காஈத்துக்குஉரியமுறைமைப்படி,, களிப்போடு மம் 

 கலவாழ்த்துப் பாடல்களைப் (பலமகளிர்) பாடாகிற்க நீராட்டினார்கள். 

பாகு அடர்ச்து? என்றது, அதராமிருதத்தின் இணிமை:௰ிகு இ 

யைக்குறித்தது. அமுது, தரளப்பத்தி - உவமையாகுபெயர்கள். வேத 
ED ஓகசைஎனப்பிரியாமல் வேசம் தோசைஎனப்பிறித்து - வேசத்தி 

னால் (யாவர்ச்கும் மாதாவெனச்) கூறப்பட்ட பெண்ணை [சதையை] 

என்று உரைப்பாருமுளர்: ௮து மோனைச்கு ஏற்காது, பி-ம்:--1 அமர் 
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ந்து. ேல்கும், பல்கும், மல்கும். 8விளங்கி, *செய்யுமாறின், செய்யுமார் 

பில், 5ஒதை. பாடி. வாழ்த் தினர். (௩௯௬௪) 

௪௫,--தேவமாதர் சீதைக்தக் கலவைச்சாந்துபூசிக் தங்தமமப்பிப் 

பட்டாடையணிந்து மேகலை பூட்டியமை, ' 

உரு1விளை பவள வல்லி பானுசை யுண்ட தென்ன 
மருவிளை ?கலவை டூட்டிச் குங்கும முலையின் 5மாட்டிக் 
கருவிளை 4மலரின் காட்சிக் காசறு தூசு காமன் 

திருவிளை யல்குற் கேற்ப மேகலை தழுவச் “செய்தார். 

(இ-ள்.) அழகுமிக்க பவழக்கொடி பால்நுரையால் மூடப்பட்ட 

தென்னும்படி (பிராட்டியின் சவர்த இருமேனியில்) பரிமளம்மிக்ச 

(வெண்ணிறமான) சலவைச்சக்தன த்தைப் பூசிக் குங்குமப்பூங்குழம்பை 

(அவள்) சொங்கையில் அப்பி கருவிளமலர்போன்ற தோற்றமுள்ள 

குற்றமற்ற [Aves ulirerCur® srver gOerdaw Sar ie Gor p 

இடைக்குஏற்ப மேகலையென்னும் இடையணியையும் QurGegsé 18 

இனர்,(தேவமாதர்),(௪-று.)--மேகலை-எண்கோவை யிடையணி,பி-ம்:-- 

1விளைப். சாச்தம்பூசி."ஆட்டி. *கமலங், 5சாட்டிச்காசறுதூசும்,காட்டுச் 

சாசுறுதாசம், சாட்டத்தஞ்சனமெழுதச், சாத்தித். *இருவினையுலகுக் 

கேற்ப, திருவிளையல்குற்கேற்ற, 8சேர்த்தார், (௩௬௬) 

௪௬. -தேவமாத£ பிராட்டிக்த மற்றுத்சில அலங்காரஜ் சேய்து 

மங்களவாலத்தி சுடிற்றல், 

சர் தரன் றேவி மா.ரிற் றகை!யுறு ?தரளப் பைம்பூண் 
8இக்திரன் றேவிக் *கேற்ப வியைவன பூட்டி, யாணர்ச் 
இந்துப் பவளச் செவ்வாய்த் தேம்பசும் 5பாகு தீற்றி 
6மந்திர த் தயினி "நீரால் வலஞ்செய்அ காப்பு மிட்டார். 

(இ-எ்.) இர்திராணியணிவதற்கு ஏற்கும்படி பொருச்தியலையும் 

சந்்திரனதுமனைவியரான ஈ-ஷத்திரங்கள்போல அழகுமிக்க முத்துக் 

சளினாலாஏியவையும் பசும்பொன்வேலைப்பாடு உடையவையுமாகய 

(ஆரம்முதலிய) ஆபரணங்களைப் பூட்டி, புதிய இர்தாரம்போலலஓம் 

பவழம் போலவும் செச்நிறமுடையதான (அப்பிராட்டியின்) வாயில் 

இனிய பரிய தாம்பூலசாரத்தைத் தடவி, மக்திரோச்சாரணத்தோடு 

ஆலத்இிரீரை வலமாகச்சுழற்றி (அதனால்)ரக்ஷையையும் செய்தார்கள். 

அசுவினிமுதலிய இருபத்தேழு ஈட்சத் திரங்களும்சட்சமூனிவனது 

புத்திரிகளாய்ச் சம் இிரனுக்கு வாழ்ச்கைப்பட்டவ ரென அறிக, நட்சத் 
இ.ரங்களை முத்துக்களுக்கு உவமைகூறியது, அழகும் ஒளியும் பற்றி, 

வாயிதழ் மிக்கசெக்கிறமுடையதாய் விளவ்கி அழகுசெய்யும்படி அதற் 

குச் செஞ்சாயக்தீற்றுகறதொரு வழச்கத்தின்படி, வெற்றிலைபாக்குச் 

சுண்ணாம்புகலக்இடித்த சாரத்தை வாயில்தீற்றின ரென்ச. இன் என் 

னும் பகுஇியிலிருக்து தீற்றியெனப் பிறவினை இறச்தசாலவினையெச் 

சம் வர்ததெனக் கொண்டால், பிராட்டிக்கு வெற்றிலைமடித்துக்கொடு



Gs க ள் 5 . ie ட்டம் டல 7 
க்ர்ண்டம் ள் -மீட்சிப்படலம் ௪௧௫ 

த்து அத்தாம்பூலத்தை அவள் வாயினால் மெல்லும்படி.செய்து என்று 
பொருள் சொள்ளலாம்; திற்றி- தின்பித்து. பாகு-பாக்கு; இத, வெற் 

றிலைசுண்ணாம்புகளுக்கும் உபலக்ஷ்ணம். அயினி - செகர்கிறச்சோ.று, 

அதனோடுகூடிய மஞ்சள்நீர், அயினிகீர். ஆலச் இசுழற்றுதல் இருஷ்டி 

சோஷம் கழிதற்பொருட்டாதலின்,£மச் இரத் தயினிரீரால்வலஞ்செய்து 
காப்புமிட்டார்' என்றார். இனி, மங்களவாலச் இசுழற்றி மற்றும்பலவகை 

சட்சைகளைச் செய்சார்களென்று உரைப்பினுமாம். ஆலத் இடரைக் கை 

விரலால் தொட்டு நெற்றியிற் காப்பாகஇடுதலும், சிறுவெண்கடுகின் 

பொடிகளை நகெற்றியிற் காப்பாகஇடுதலும் முதலிய ரட்சைகள் செய்யும் 
மரரபும்உண்டு, பி-ம்:-1பெறு, 4பவளப். இர் இரை. 4ஏற்ற, 5பாகுந்திற்றி, 

பாகும்பற்றி. $மச் இிரித்தயினி, மச் இரத்தயனீர். "சுற்றிவலஞ்ே சய்தார், 
சுற்றிவாழ்த் தினர். 

இங்கே ஒருபிரதியிற் சிலபாடல்கள் காணப்படுவன வருமாறு: 

1. சென்றவன் றன்னை நோக்கித் திருனொா ளெங்கே யென்ன 
_ மன்றலங் கோதை யாளும் வர்கனண் மானக் தன்னில் 
oor por னென்ன லோ மீண்டுநீ சொணர்க வென்ன [ ear. 
ஈன்றென வணங்கிப் போந்து சால்வரைக் கொணர்க வென்று 

, 3 காத்திர மிகுத்தோர் கால்வர் கஞ்சுசப் போர்வை யாளர் 
வேத்திரக் கையோ ரீண்டி விரைவுடன் வெள்ளக் தன்னைப் 
பாத்திடப் பரந்த சேனை பாறிடப் பரமன் சீறி 
ஆர்த்தபே ரொலிபென் னென்ன வரிகளார்ப் பரவ மென்றார். 

8, என்றபோ திராமனைய வீடணா வென்ன கொள்கை 
மன் றலங் குழலி னாளை மணம்புணர் கால மன்றில் 
அன்றிய குழலி னார்தஞ் சுயம்வர வாஞ்சை(சூழு போதும் 
வென்றிசேர் களத்தும் வீர விழுமிய தன்று வேலோய். 

4, அற்புத னினைய கூற வையவீ டணனு மெய்தச் 
- செப்பின முலையா டன்பாற் செப்பவுக் இருவ னாஞம் 
அப்பினுட் டூயிலை நீத்து வயோத்தியி லடைச்த வண்ணல் 
ஒப்பினைக் கண்ணிற் கண்டே யுளநினைந் தனைய சொன்னான். 

௪௭.--பிராட்டியை விமானத்திலேற்றி இராமனிடம் அழைத்துச் 
சேலலுதல. . 

மண்டல மதியி னப்பண் 1மானிருக் தென்ன மானவ் 
கொண்டன சேற்றி 3வான மடர்தையர் தொடர்ந்து கூட 
*மண்டி?வா னரரு மோட வரக்கரும் 5புறஞ்சூழ்ந் தோட 
அண்டர்கா யகன்பா லண்ணல் வீடண ஸனருளிற் சென்றான், 

(இ-ள்.)-சர்இரமண்டலத்தின் நடுவிலே மான் இருர்தாற்போல 
விமானத்திலே (பிராட்டி வீற்றிருச்கும்படி அதில் அவளைக்) கொண்டு 
ஏற்றிச் தேவமாதர்கள் (விடாது) ௮ர௬.௫ற் சூழ்ந்து உடன்வர, வாச 
வீரர்களும் (அவர்களைச் சார) நெருங்கி Pear, இராக்கதர்களும்
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(அவர்களைச்சார) வெளியிற் சூழ்ர் அ ஓடிவ.ர, பெருக்தன்மையைப டைய 

வனாகிய விபீஷணன் தேவர்க்கெல்லார்தலைவனான ஸ்ரீராமபிரானி 

டத்து (அப்பெருமான்) கட்டளையிட்டருளியபடி(பிராட்டியை அழைச் 

துக்கொண்டு) சென்றான்; (௪ -று.) 

மிக்கவிளக்சச்தையுடைய விமானத்துக்குச் சந்திமண்டலத்தை 

யும், மானின்பார்வைபோன்ற பார்வையழகையுடைமையால் மானெ 

னப்படுகிற பிராட்டி அவ்விமானத்தின்கடுவில் வீற்றிருத்தற்கு YEE 

சச் திரமண்டலத்்தினடுவிற் காணப்படுகதமான்வடியையும் உவமைகூறி 

னார். சர்.இதிரன் வடிவில் தெரிகிற களங்கத்தோற்றத்தை மான்வடி 

வென்றல், கவிமரபு,. மானம் -விமாஈம்: விகாரம், பிராட்டியையேற் 

றிய விமானச்தை யடுத்துத் தேவமாதரும், அவர்களையடுக்து வாகர 
ரும், அவர்களையடுத்துப் புறத்தில் அரக்கர்களும் சூழ்க்து வச்தனர். 

- விலங்கெமாகய வாகரங்களை வானரர்? என உயர் இணையாகச் 

கூறுதல் இலச்சணத்துக்கு ஒக்குமோ வெனில், -உயர் இணை ௮ஃ நிணை 

யென்ற பகுப்பிற்குக் காரணம் முறையே அறிவின்நிறைவும் குறை 

வுமே யாதலால், அவ்வறிவிற் குறைவின் நி ஐம்பொறியறிவோடு பகுத் 

தறிவையுவ் கொண்டு மனிதர்போலவே சொழில் திறமமைக்க தெய்வச் 

குரங்குகளை உயர் இணையின்பாற்படுத்துதல் ஒக்கு மென்ச; இச்தன்மை, . : 

ச.ரடியாகய சாம்பவானுக்கும், கழுகாகிய சடாயு சம்பாதி யென்பவர்ச் ச 

கும் பொருந்தும். தொல்காப்பியது மரபியலில் உரைகாரர் மாவும் 

மாக்களும் ஐயறிவினவே'' என்ற சூத்திரத்தின் &ழ்க் குரங்கை விலங் 

.'கனமென்று பொதுவகையாற் கூறியவர் சாமே :மச்சள்தாமே ஆறறி 

வுயிரே?? என்ற அடுத்த சூத்திரத்தின் £ழ் குரங்கு முதலாகிய விலங் 
கனுள் அறிவுடையன எனப்படும் மனவுணர்வுடையன உளவாயின் 

அமையும் எண்டு ஆறறிவுயிராய் அடங்கும்? என்றமை காண்க. *ஓரோ 

வழி ௮ஃறிணைப்பொருள்சள் மொழியாற்பேசுவன உளவாயின், அது 

தெய்வத்தன்மைமுதலிய விசேடத்தா னன்றிப் பொருட்டன்மையான் 

அன்மையின் அமைத்துச்கொள்வத? என்ற இலச்கணவிளச்சச்சூறா 

வளியும் இங்குக் சாணத்தக்கது, பி-ம்:--.1மின். சொண்ட தில், 3மான, 

*உண்டை, உண்ட, 5வானவருமொள்வாள். £ஒருங்குசூழ. (௩௯௬௪) 

, வேறு. 

௪௮.--அளவிறந்த தேவர்களும் நுஷீகளும் தேவஸ்தீரீகளும் நவிபத் 
தீனியரும் வித்தியாதரமாதர்களும்ழதலியோர் பிராட்டியை நெநங்கல், 

இப்புறத் திமையவர் 1முனிவ பேழமையர் 
அப்புறச் சிவர்தவாய் *விஞ்சை3 தோகையர் 
முப்புறத் துலகினு *மெண்ணின் *மு.ஜ்றிஷேோர் 
ஓஒப்புறக் குவிந்தன சோகை கூறுவார். 

(இ-ள்.) இப்பால் [பிராட்டி இராமபிசான்பாற் சென்றவிடத் தில்] 
தேவர்களும், இருடி.களும், (அவர்களின்) பெண்பாலாரும், பவழத்தை
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யொப்பச் சவெர்த வாயையுடைய வித்தியாகரஸ் இரீகளும், (ஒற்றும்) 

மூவகையுலகங்களிலுமுள்ள தொகையில்மிச்சகவர்களான பிற மகளிரும் 

ஆனந்தவார்ச்தைகளைச் சொல்லிக்கொண்டே ஒருசேர(வக்து) இரண் 
டார்கள்;(எ-று.)பி-ம்:---1முணிவபேோனையர்,முனை யர்சேனையர்.தெய்வத் 

தோசையர்.8எண்ணி, 4முற்றிலார் 3ஓப்பிற,கூடிவார், கூறவே.இதுமுத 

ல்ஜம்பத்தொன்பதாவது கவிவரையிலுமுள்ளபாடல்கள் சிலபிர.இகளில் 

இல்லை, லபிரதிசளில் *எச்ிலென்னுடல்?? (௫௭) என்ற பாடல் ௪௮- 
ஆவதாகவும்,'மானமீது??(ட௮)என்ற பாடல் ௪௯-ஆவதாகவும், பிறப் 

பினும்?? (௫௯) என்றபாடல் டு௦-ஆவதாகவும், “Fauaph” (Oe) என்ற 
பாடல் டக - ஆவதாகவும், **இப்புறத்து'?என்ற இச்தப்பாடல்முதல் 

:அருக்ததியனைய?? (௫௫) என்ற பாடல்வரையிலுமூள்ள பாடல்கள் 

முறையே ௫௨ - ஆவதுதொடங்கி டுக-அவதுபாடலாகவும் உள்ளன.() 

௪௯,--இங்ஙளல் அனைவர் பிசாட்டியைச் சுற்றி நேநங்தகையில் 

அவர்களை அரக்கர் அடித்துத் துரத்த அவர்கள் மிகக்கதறுதல், 

அருங்குலக் கற்பினுக் கணியை 'யண்மினார் 
மருங்குபின் மூன்செல வழியின் றென்னலாய் 
நெருங்கினர் நெருங்குழி கிருக சோச்சலாற் 
கருங்கடன் முழக்கெனப் “பிறந்த கம்பலை. 

(இ-ள்.) (இவ்வாறு அனைவரும்),--அருமையான (உயர் குலத்தில் 

வளர்ச்தவளும் பதிவிரகாதருமத்துக்கு அலங்காரமானவளஞுமான 

பிராட்டியை யடுத்துச்சூழ்ச்து, பக்கங்களிலும் பின்னும் முன்னும் 

ஓதுங்குதற்கும் வழியில்லை யென்னும்படி மிகுதியாக கெருங்இஞர்கள்: 

(அங்கனம் அடர்த்தியாக) கெருங்கினவிடத்து, அரக்கர்கள் (அவர் 

களை விலகும்படி) வெருட்டியடித்துத்துரத்இியசகனாற் கருநிறமான 

கடலின் முழச்சம்போலப் பேரொலிகள் உண்டாயின; (௪- து.) 

கம்பலை - ஐச்௪சப்பட்டவர்கள் கதறிய ஓலி. அருங்குலம்-ஜூககுலம். 
மூழக்கு-முழங்கும்ஓலி; முதனிலைதிரிச்த தொழிலாகுபெயர். பி-ம்:-.. 

1இன்பினால், அன்பினார். 3மருங்குற, 3பொலிக்த, (௩௨௯௬௯) 

௫௦--அங்ஙனங்கதறிய ஒலி கேட்ட இராமன், “அதற்தக்காணக் 

என்ன?வேன்று வினுவி, ழனிவர்களாற் செய்தியறிதல். 

அவ்வழி யிராமனு மலர்ந்த தாபரைச் 
1செவ்விவாண் முகங்கொடு செயிர்த்து நோக்குரு 
இவ்வொலி யாவதென் 3றியம்ப விற்றெனாக் 
கவ்வையின் முனிவரர் 3கழறினாரசோ, 

(இ-ள்.) அப்பொழுது இராமனும், மலர்ர்த சாமரைமலர்போல 

அழ$யதாய்விளங்குகிற(சன்)முகத்தினாு்சோபித்து[முகச்.இற் கோபச் 

குறிகொண்டு] கோகச்கி *(இர்ததசை எசனாலாகயது?? என்றுவினாவ, 

கபடமில்லாகத இருடிச்சிரேஷ்டர்கள் (அதன்காரணத்மை) இன்ன 

தென்று சொல்லிஞனார்கள்; (எ-று)



எ்க௮: கம்பராமாயணம் யுத்த 

பிராட்டியைச் சூழ்ச்து கெருவ்குிற சனங்களை அரக்கர்கள் அடிச் 
தலால் அச்சனங்கள் அதறுகற ஆரவாரம் இதுவென்று உள்ளபடி. 

முனிவர்கள் பெருமானுக்குச்செய்திகூறினர்.கவ்வை-பழிமொழியுமாம். 
கவ்வையின் - துன்பமுள்ள எனினுமாம். சவ்வையின்-பேரொலியோடு, 

சுழறினார் என்னவுமாம். பி-ம்:-.1செவ்வியாள், 3இயம்புகிற்றெனா. 

கூறினாரோ. (௩௯௭௦) 

௫௧.--உடனே இராமன் கோபத்தோடு விபீஷணனைக் கண்டித்தலை 
ழன்றுகவிகள் கூறும், ் 

1முனிவசர் வாசகங் கேட்பு ரூதமுன் 
ஈனியிகம் அடித்திட கைத்து விடணன் 
றனை£யெழ கோக்கிடீ 4தகாத செய்தியோ 
புனித.நால் கற்றுணர் புந்தி யோயென்ளான். 

(இ-ள்.) (அங்கனம்) சிறந்த மூனிவர்கள் சொன்ன வார்த்தை 

யைச்சேட்டற்கு முன்னமே (இராமபிரான்), உதடு மிகத்துடிச்கச் 

கோபச்ிரிப்புசக்கொண்டு விபீஷணனை ஈன்றாக உறுச்இப்பார்த்து, (பறி 

சுத்தமானசாஸ்திரங்களைக்கற்றறிர்த ௮றிவுடையவனே! நீ தகுதியற்ற 

செயல்களைச்செய்யச்சடவையோ?? என்று (கடி்த)கூறினான் ; (௪-று.) 

தேவர்முதலியோரை அரக்கர்கள் ஓச்னெமையாகிய குற்றத்தை... 

அவ்வரக்சர் தலைவனான விபீஷணன்மேலேற்றி இராமபிரான் அவனைக் 

கண்டித்து அறிவுகூறுவானாயின னென்ச: அடிமைகளின் குற்றத்தைச் 

தலைவனதாகப் பாவித்தல், இயல்பு. *கேட்புறாசமுன்...என்றான்? என் 

2து-விரைவு? தோன்றக் கூறியவாறு. பி -ம்:--1முணிவர்கள். நேகைத்த, 

உற, *தசாது. (௩௧௪௧) 
௫௨. கடுந்திற 1லமர்க்களங் காணு மாசையால் 

நெடுந்திசைத் தேவரு கின்ற யாவரும் 
௮டைக்தன ரவகையி ?*னடைஅன் ருர்களைக் 
3கடி.ந்திட *யார்சொனார் சுரு.து நால்3வலாய். 

மூன்றுகவிகள் - ஒருதொடர், 
(இ-ள்.) சஈன்குமதஇிக்கப்படுகிற சாஸ்இரங்களில் வல்லவனே! 

கொடியஆற்றலோடு போர்கடச்திய இடத்தைப் பார்ச்சவேண்டுமென் 
னும் ஆசையினால் கெருக்கங்கொண்டு மூழ்ச்சியோடு வர் துசேர்கறவர் 
ளான நீண்டதிக்குக்சளில் வ௫க்கற சேவர்களையும் மற்றுமுள்ள எல் 
லோரையும் வெருட்டியோட்டும்படி சொன்னவர் எவர்? (எ-று,) 

தேவர்கள்முதலியோர்வர்.து கெருங்கியதற்குப் போர்ச்சளங் 
காணும் அவாவும் ஒருகாரண மாதலால், ௮து இங்குச் குறிச்சப்பட் 
டது. “அடைஇன்றார்களை? என்பதிலுள்ள இரண்டனுருபு, பிரித் 
தெடுத்து, (சேவர்? என்பதனோடும், யாவர்? என்பதனோடும் கூட்டப் 
பட்டது, “யார்சொனார்? என்பது-யான் கட்டளையிட்டேனா என்றும், 

நீ கட்டளையிட்டிருக்தால் ௮து தகுதியோ என்றும், எவரும் கட்டளை



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௭௧௯ 

யிடாதிருச்கையிலே அரக்கர்கள் சாதுக்களுக்கு இங்ஙனம் தங்குசெய் 
தல் பெருங்குற்றமன்றோ என்றும் உணர்த்தியபடியாம். பி-ம்:--1 அமரர் 

கள். 8அணைகன்றார்களை. 3கடிச்இடல், 4ஆர், நீதி, 5வலார். (௩௨௬௭௨) 

வேறு. 

௫௩. ப.ரசுடைக் கடவு ணேமிப் பண்ணவன் பதுமத் தண்ணல் 
1அரசுடைத் தெரிவை மாரை யின்றியே யமைவ துண்டோ 
கசைசெயற் கரிய தேவ ?ரேனையோர் 3கலந்து காண்பான் 
விரசுறின் *விலக்கு வாரோ வேறுளார்க் கென்கொல் £வீர, 

.(இ-.எ்.) வீரனே! மழுவென்னும்ஆயுதத்தையுடைய சிவபெருமா 
னும் சச்சராயு£சச்தையுடைய கடவுளாகிய திருமாலும் (அத்திருமாலி 

ன காபித்) தாமரைமலரில் தோன்றிய பெரியோனான பிரமனும், 

தலைமையையுடைய(தம்தம்மனைவியாராகிய) மசளிரை உடன்கொள்ளா 

மலேயிருப்பது உண்டோ? (தலைமைச்தேவர்சளான இரிமூர்ச்திகளே 
இங்கனமாகிறபோது) மற்றுமூுள்ளோரைப்பற்றிச்சொல்லவேண்டுவது 

என்னோ! எல்லைசகாணவொண்ணாத [பெருர்திரளான] தேவர்களும், 
மற்றைமூணிவர் முதலியோரும், கூடிப் (போர்ச்களத்தையும் எம்மை 

யும்) காணுதற்கு வந்துநெருங்இனால் (அவர்களை) வெருட்டித்துரத்து 

வாருண்டோ? (எ- று.) 

அன்போடு காண வருகின்றவர்களைக் கடிர்தமை குற்றமென்று 

€ழ்ச்சவியிற் பொதுப்படச்கூறி, அங்கனம்வரும் மகளிரைச்சடிக்தமை 

மூறையன்றென்பசைச் சிறப்பாக இச்சவியிற் கூறியவாறு, தஇறிஷூர்த்.இ 

சளும் மனைவியரை இன்றியமையாதவசாகக் கொண்டிருத்தல், மூன் 

னிரண்டடியில் உணர்த்தப்பட்டது. அத்தன்மைகொண்டு, யாவர்ச் 

கும் மனைவியர் இன்றியமையாதவ ரென்பதனைச் சாஇப்பார், (வேறு 

ளார்க்கு என்கொல்? என்றார்: இங்கனம் ஒருபொருளைச்சொல்லி ௮ 

கொண்டு கைழதிகநியாய மென்னும் தண்டாபூபிகாநியாயத்தால் மற் 

ரொரு பொருளைச் சாதித்தல்,தொடர்நீலை ச செய்யுட்போநட்பேறணி, 
வீர?என விளித்தது, *கின்லீரத்தன்மைகாட்ட இதுவோஇடம்!? என்ற 
ற்கு, பி-ம்:--1அரசுடைசத்தேவிமாரை, அரைகடச்தேவிமாரை,என்னை 
யோர். கரச்துசாண்பான், காண்டுன்றோசை. 4விலங்குவாரோ, விலக் 

குவாமோ., 5லீரம், (௩௯௬௭௪௩) 

௫௪,--இராமன் கண்டித்துக்கூறிய சோற் கேட்டு விபீஷணன் ஒத்சி 

உள்ளழம் உடலழம் நடூங்ததல். 

ஆதலா TOES கோவே யடுப்பதன் அனக்கு 1மின்னே 

சோதுகை மாந்தர் தம்மைத் தடுப்பதென் Peale செங்கண் 
வேதா யகன்றா னிற்ப வெய்தயிர்க் தலக்க ணெய்திக் 
கோதிலா மனனு மெய்யுங்?குலைத்தனன் குணங்க டூயோன். 

(இ-ள்.) ஆதலால், இராட்சசராசனே! இப்பொழுது சாதுவான 

ஒழுச்கத்தையுடைய சனங்களைச் தடுப்பது உனக்கும் அடுப்பது அன்று



௭௨௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

என்று அருளோடுசொல்லி,சஏவர்ததிருச்சண்களையுடையவனும் வேதங் 

சட்குத்தலைவனுமான இராமபிரான் நிற்க, குணங்களிற்பரிசத்தனான ,, 

விபீஷணன் வருத்தமடைநக்து, வெவ்விதாகப் பெருமூச்சுவிட்டு, குற்ற 

மில்லாத மனமும் உடம்பும் (அச்சத்தால்) ஈடுங்குவானாயினன்; (எ-று) 

சாது - சற்குணஅமைதி, சாது - ஸாது, பி-ம்:.1பின்னே, முன்னே. 

சோதுதை, சாதவாம். குலுங்கனான், குலைச்சனன், (௩௨௯௭௪௪) 

௫௫.--சானகி போர்க்களத்சார்நீது இராமனதுதிநக்கோலத்தைக் 
காண்பவளாய்த் தன்னிலே தான் கூறுதல். 

அருந்ததி யனைய ஈங்கை யமர்கரகள மணுகி யாடற் 
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசிப்பிணி இரு மாறு 
விருந்திடு வில்லின் செல்வன் விழாவணி விரும்பி நோக்இக் 

கருக்தடங் கண்ணு கெஞ்சுங் களித்திட *வினைய சொன்னாள். 

(இ-ள்.) (கற்பில்) அருகச்ததிதேவீயைப்போன்ற பிராட்டி, -போர்க் 
களத்தைச் சமீபித்து, வலிமையையுடைய பருர்துகளும் சழுகுகளும் 

பேய்களும் (தம்தம்) பசிகோய் நீங்கும்படி (அவற்றிற்கு அரச்கருடல் 

தசையை) விருச்துணவாகஇட்ட (சோதண்டமென்னும்) வில்லை யேச் 
இய ஸ்ரீமானான இராமபிரானது அழகயபோர்ச்சோலச்கசாட்சியை 

விருப்பத்தோடு கோச்குபவளாய் கறியபெரிய (கன) கண்களும் மன =f 

மூம் களிப்படைய இதக்தன்மையனவான சொற்களைச் சொல்பவளா 
னாள்; (எ-று.)--அவற்றை, அடுத்த கவியிற் சாண்க. 

அருக்ததி - வசிஷ்டமுணிவனது பத்தினி; இவள், பதிவிரதாதரு 
மத்திற் றத்தலால், கற்புடையமாதர்க்கு உவமைகூறப்படுவள்: ஏனை 

யோரினும் இவட்குச் சறப்பு,ஈட்சத் இரரிலையிலும் கணஉனைவிட்டுப்பிரி 

யாதுஉடனிருத்தல், பதினெட்டுவகை உடற்குற்றங்களுள் ஜன்றாச 

லால், பசி, பிணியெனப்பட்டஅு, பி-ம்:-1களத்தணுகி, சகளங்கு 

௮௫), களகணுகி, 3செல்வவிழா, $விருப்பமுற்றாள்,விருப்புமுற்றாள். 

ம வறு, 

௫௬.--அநுமான்சேபய்த உதவியைச் சீதை பாராட்டிக்கூறுதல். 

௪ீலமுங் காட்டியென் கணவன் 1சேவகக் 
கோலமுங் காட்டியென் “குலமுங் காட்டியிஞ் 
ஞாலமுங் காட்டிய கவிக்கு காளருக் 

காலமுங் *காட்டுங்கொல் லென்றன் கற்பென்றாள். 

(Q- ar.) (என்னுடைய) ஈல்லொழுக்கள் இன் நிலைமையையும் ,° 

(என்கணவனுக்குத்)தெரியச்சொல்லி,எனதுகணவளுகிய(௮ப்)பெருமா : 

னது பராக்ெமத்தின் தோற்றத்தையும் (உலகம்) அறியச்செய்௫, 

எனது குலச்தின்பெருமையையும் (யாவர்க்கும்) விளச்ச,இவ்வுலக த்தை 

யும் (அழிவில்லா ௮) காணப்படும்படிசெய்த, குரங்கா அுமானுக்கு 

என்கற்பு காள்கள்இடையருத காலமுள்ளளவும் வாழ்தலாயெ சரஞ்



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௭௨௧ 

சீவித்சன்மையைக் தவராமல் உண்டாச்குமா? என்று (தன்னிலே 

தான்) சொல்லினாள்; (எ-று.) 

தமக்கு மிச்சசன்மையுண்டாம்பொழுது அச்களிப்பினால் அச்சன் 

மைச்குச் சரணமானவரை மறவாமல் உள்ளத்திற்சொண்டு வாழ்த்து 

தல் செய்ச்சன்றிமறவாத சான்றோரது இயல்பு. பி-ம்:--1செய்தவக். 
குணமும்.காட்டியச், க்சாட்டுமே சொல்லென். (௩௯௬௪௬) 

௫௭,-சீதை இராமபிரானைக் காணுதல், 

எச்சிலென் னுடலுயி 'ரேகிற் றேயினி 
நச்சலை யென்பதோர் வையி லாளெதிர் 
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயுமாய்க் 
சைச்சிலை 3யேந்தி 4நின் றதனைக் கண்ணுற்முள் 

(இ-ள். எனது உடம்பு (இராவணன் கொணர்ந்து சிறைவைக் 

ததனால்) ௮சுத்தி(யடைசர்தத):(அவ்வுடம்பு),உயிர்நீங்கிெயதேயாம்; இனி 
(எனக்கு) ஆசை யொன்றுமில்லை! என்று சிக்தித்தசிர்தனையையுடைய 

குற்றம்ிறிதுமில்லாதவளான பிராட்டி, (தன்) எதிரிலே. பச்சிலை 

போன்ற இருமேனிநிறத்தையும் பவழம்போன்ற இருவாயையுமுடைய 

ஞய் (ஸ்ரீராமன்) கையில் வில்லேந்திரின்ற காட்சியைப் பார்த்தாள். 

எச்ிலென்னுடலுயிரேகற்றே யிணிஈச்சிலை'என்பது, சதை இரா 

வணன்சைப்பட்டு இலங்கையிற் சிறையிருந்தகாலத்தி லெல்லாம் இர் 
இத்திருந்த சந்தை; அதாவது - என்உடம்பு, இராவணன்சொணர்ந்து 

இறைவைத்ததனால் அசுத்தப்பட்டது;இதனை என்சணவன் விரும்பான்: 

ஆதலின்,எனது பிராணகாயகனைப்பிரிர்த இவ்வுடம்பு, உயிரையொழித் 

துத் தற்கொலைசெய்துகொண்டு இறத்தற்கே யுரியது; இனி, எனக்கு 

உயிர்வாழ்வின்மேலும் வேறுஎ-தன்மேலும் ஆசைகொள்ளத் தகுதி 

யில்லை யென்று பலவாறு பிராட்டி அப்பொழுதெல்லாம் ௫] இத் இருர் 

தன ளென்க. பி-ம்:--1எய்.திற்றேயினி, ஏசிற்றேனென. 3ஈவைவக்துள் 
ளுறப். 3தால்கி. *ரின்றானை, (௩௯௭௭௪) 

௫௮.--சீதை விமானத்தினின்று இறங்குதல், 
மானமீ தரம்பையர் சூழ "வர்துளாள் 
போனபே ருயிரினைக் கண்ட பொய்யுடல் 
தானது சுவர்வுறும் தன்மைக் தாமென 
ஆனனங் காட்டுற வவனி 3யெய்தினாள். 

(இ-ள்.) தேவமாதர்கள் (தன்னைச்)சூழ்க் துவ.ர விமானத்தின்மேல் 

(ஏறி)வர்தவளான சதை,--(தன்னை விட்டு)நீங்சச்சென்ற சிறந் தஉயிசை 

மீளச்சண்ட நிலையற்றதானஉடம்பு தான் அவ்வுயிரை உட்கொள்ளமுய 
லுந்தன்மையதாகுமென்னுமாறு[பிராணரகாயகனான இராமனைச் சாரும் 

படி](இருர் த, சன்) மூகத்தை (அவ்விசாமபிரானுச்கு)க் காட்மொறு 

(விமானச் இனின்று) நிலத்திலிறங்கினாள், (௪ - று,) 
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௬௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

சதை தரையில் இறங்கி இராமபிரான் தன்முசத்தைச்காணுமாறு 

அவன்சண்ணுக்கு இலச்சாய்ரின்றன ளென்க, இடையிசண்டடியில் 

வந்த உவமை - மாயமானின்பின்னே தொடர்ச்துசென்றதுமுதல் தன் 

னை-ப்பிரிர் தரின்ற சனதுபிராணரசாயகனான ஸ்ரீராமனைச் சண்ட சீதை 

உடனே அப்பெருமானைச் சாரவிரும்புர்தன்மையளானதை விளக்கும். 

அரம்பை -ஒரு தேவமாது: இதன்பன்மையாகிய அ ரம்பையரென்பது- 

இலக்கணையாய்ச் தேவமாதரைச் குறித்துகிற்கும்;௮அரம்பைமுதலியோர் 

என்றுபொருள்கொள்ளலாம். பி-ம்:--1வக்துளார். ?ஏூனார். (௨௬௭௮) 

௫௯.-- கணவனைக் கண்டு தோழததனுற் தை கவலையோழிதல. 

பிறப்பினு் துணைவனைப் பிறவிப் பேரிடர் 

தூறப்பினுர் துணைவனைத் தொழுது நோனினி 
மறப்பினு ன்றிது 4மாறு *வேறுவீழ்ந்து 
இறப்பினு ஈன்றென வேக்க நீங்கினாள். — 

..... (இ-ள்.) :(இப்பிறப்பில்மாத் திரமேயன் நி) எப்பிறப்பெடுத்தாலும் 
துணைவனாஇன்றவனும் பெரிய பிறப்புத்துன்பம் நீவ்கனொலும் துணைவ 

னாகின்றவனுமான பெருமானை சான் (ஈண்டு) சேவித்கிட்டதனால், 

இனி (அப்பெருமானை கான்) மறந்துவிட்டாலும் ஈல்லதே; இதற்கு 

மாறாக, வேறுவகையாய் (சான்) வீழ்ர்தொழிக்சாலும் ஈல்லதே? என்று | 
எண்ணிஸப்பிராட்டி) கவலையொழிக்தாள்; (௪ - று.) ் 

:என்கணவனை கான் காணாமலே போய்விடுவேனோ!? என்று நெடு 

சாளாகப் பிராட்டி ஏங்கச்சிடர்தவ ளாதலால், அச்சணவனைச் கண்ட 

வுடன் கான் என்சணவனைச் சண்டு சேவிச்கப்பெற்றேன்; இனி என 

ச்கு யாது திங்குஉறினும் குற்றமில்லை? என்று எண்ணி அச்தஏச்சம்நீங் 

சனெளென்பதாம். கருமவசத்தால் உடம்போடுகூடிப் பிறப்பெடுத்த 

இவ்வுலகில் வாழ்கிற நிலையிலும், அரியபெரிய அப்பிறப்புத் துன்பம் 

ஒழிந்து முச்தியையடைஇற நிலையிலும் சீவாத்மாவுக்குப் பரமாத்மாவே 

உற்றனசெய்து உதவுபவனென்ற சாஸ்இரார்த்தம், பிறப்பினும் துணை 
வனைப் பிறவிப்பேரிடர் துறப்பினும் துணைவனை”என்ற தொடர்களில் 

விளச்சப்பட்டது. பி-ம்:--1சொழுத, கசோளெனை, நானெனை, 

நானுனை. 3ேன்றிணி, ஈன்றென .*மற்றும் 6 வேறுவந்து, (௩௯௭௧) 

௬௦.--டராமன் சதையை நோக்குதல், 

கற்பினுக் 1கரசனைப் பெண்மைக் காப்பினைப் 
பொற்பினுக் ?கழகினைப் புகழின் வாழ்க்சையைச் 
தற்பிரிந் தருள் புரி (தருமம் போலியை 
?அற்பினம தலைவனு மமைய நோச்இனான். 

(Q - ar.) (எல்லாவுயிர்களிடத்தும்) அன்பையுடைய சராயகனான 
அச்சகஇசாமபிரானும்,-பதிவிரதாகருமத்துக்குச் தலைவியும், (சாணம்முத 

லிய) பெண்மைக்குணங்கச ட்குப் பாதுசாவலாகவுள்ளவளும், (எல்லா 
வகை)அழகுகட்கும்அழகுசெய்பவளாயிருப்பவளும்,£ர்.த்.இ(அ ழிவின் றி
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எங்கும்பரவி) கிலைத்துவாழ்தற்குச் சாரணமானவளும், (தலைவனாஇய) 

,தன்னைப்பிரிர் து (தணியேநின் ற) கருணைசெய்கிற தருமத்தின்வடிவம் 

போன்றவளுமான சானகியை ஈன்ருகப் பார்த்தான்; (௪ - று.) 

Apts கற்பையும் நீங்காச பெண்மைக்குணங்களையும் ஈல்ல ௮ழ 
சையும் மிச்கபுகழையு முடையவள் சதை யென்பது, முன்னிரண்டடி 
யின் கருத்து. பிராட்டி சறையிருச்சது தேவஸ் இரீகளின் சிறையை 

விடுவிக்கைக்காசக வாகையாலும், சிறைமீளும் முன்னே தன்னை 

ஈலிக்ச ௮ரக்கியரின் ஈடுக்கங்கண்டு:அஞ்சன்மின்?என்று அபயமளித்த 
தனாலும் €சையை' தற்பிரிர்தருள்புரிசருமம்போலியை'என் ற த;இங்கு, 

பிராட்டி முற்படப்பிரிந்தத தன்ச்ருபையை வெளியிடுசைச்காக?? 

என்ற ஸரீவசனபூஷணவாச்யமும், அதன்வியாக்கியானமும் காணச் 
தக்கன. அற்பின் சோக்கினான் என இயைத்தலும் ஒன்று, பி-ம்:-- 

1அரசியைப். 3அணியினைப். 3தப்புறப்புறிர்தருள், தற்புறச்தருள்புரி, தற் 
புரிச்தருள்புரி. 4கருமபோலியை. 5அப்பினுட், அற்பெனுர். அற்புறத், 

அற்புதத். (௩௨௬௮௦) 
௬௧.--டராமன் சீதையின்கற்புறுதியைப்பரிசோதிக்கக்கடிந்துகூறத் 

தோடங்ததல. 

சுணங்குறு துணைமுலை 'முன்றிற் மாங்கிய 
௮ணங்குறு செடுங்கணீ ராறு பாய்தர 
3வணங்கியன் *மயிலினைக் 5கற்பின் வாழ்வினைப் 
பணங்களை ரரவென £வெழுர்து "பார்ப்புறா, 

எட்டுச்சவிகள் - ஒருதொடர், 
(இ-ள்.) கிறவேறுபாடுபொருச்திய இரட்டையானமுலையின்மேத் 

புறத்து(க் கண்களினின்ற)சோர்க் த வருத்தத்தைத்தெரிவிப்பதான 

மிச்ச கண்ணீராறுபாய வணங்கிய தன்மையையுடைய மயில்போன்ற 
சாயலுள்ளவளும்கற்புவாழ்ச்சிபெறுதற்குஇடனுமான?€காபிராட்டியை, 

படமெடுத்தபாம்புபோலப் பொக்ூச்சறிப்பார்த்த,-(௭ - று. 

பார்ப்புரு?என்ற 4*செய்யா'வென்னும் வாய்பாட்டுஉடன்பாட்டெச்சம் 

௬௮ - ஆஞ் செய்யுளிலள்ள*என் றனன் என்ற முற்றோடு முடியும். 

ஆனச்தச்கண்ணீராறுபாயத் தன்னைவணங்க சதையை இராமன் 
கோபச்குறிதோன்ற கோச்சச் சலகடுஞ்சொற் சொல்வானாயின 
னென்க. பி-ம்:-1முன்பிற், 3வார்வுற, பாருற, யாடுற, 98வணவ்ூய. 

&மயிலியல், 5மா௫ல்கற்பினைப். 6முனிர்து, முனிவன். 7பன்னுவான், 

பண்ணவன், (௩௧௯௮௧) 
் ௬௨.--ஏழகவிகள்-இராமன் சீதையைப் பலவாறு 

கடிந்துகூறியதைத்தேரிவிக்தம், 
ஊண்டிற முவர்தனை யொமுக்கம் பாழ்பட 
மாண்டிலை முறைதிறம் பரக்கன் 1மாஈகர் 
ஆண்டுறைக் ?தடங்கனை யச்சச் தீரர் திவண் 
மீண்டதென் 9னினைவெனை விரும்பு மென்பதோ,
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(இ-எள்.) நீதிகெறிதவறிய இராச்சசனான இராவணனது பெரிய 
இலங்கைஈகரமாகிய அவ்விடத்தில் (நெடுகொள்)வ௫த்து (அவன்&ழ்) 

அடங்இயிருக்தாய்; (அங்கு) அறுசுவையுள்ள உணவுவகைகளை விரும்பி 

யுண்டு வாழ்ச்தாய்; (உனத) ஈல்லொழுகச்கம் அழிக்திடவும் (8) இறக்தா 

யில்லை; (இத்தன்மையளான க), அச்சமின்றி இவ்விடத்தில் [இப்பொ 
es} மிண்கெர்தது யாதுகருதி? ((இராமன்) என்னை விருமிவளான்" 

என்பது (உன்)கருத்தோ? (௪ - று.) 

சதை சிறையிருந்த பத் துமாசகாலத்திலும் யாதோருணவையும் 

சிறிதும்உட்கொள்ளாமல் :'உண்ணுஞ்சோறு பருகுநீர் தின்னும்வெற் 

நிலையு மெல்லாம், கண்ணன்”? என்றபடி இராமூந்தனையாலும் இரா 

் மனது ஸத்தாமாத்திரத்தாலும் தெய்வசங்கற்பத்தாலும் உயிர்த்திருக் 

கவும், இராமன் அவளைகோக்கி (ஊண்திற முவந்தனை? என்ற ு-நெடு 

நாள் இறவாது உயிர்வாழ்கர்திருந்தனை யாதலால் உணவுஉண்டேயி 

ருப்பா யென்று அஅமானப்பிரமாணவகையால் அவள்மேற் குற்றமேற் 

றிக் கூறியவாறாம்: பிறவற்றுக்கும் இங்கனமேசண்டுகொள்க, பி-ம்:-- 
நமாணகர். 2அடங்கிந், 8இவனெனை, இவனமை, (௩௯௮௨) 

௬௩. உன்னைமீட் பான்பொருட் டுவரி தூர்த்தொளிர் 

மின்னை!மீட் றுபடை யரக்கர் ?வேரறப் 
3பின்னை மீட் டுறுபகை *கடர்தி லேன் பிழை 

என்னைமீட் பான்$பொருட் டிலங்கை யெய்தினேன். 

(Q - of.) உன்னை (ச் சிறை) மீட்டு அழைத்துக்கொள்ளுதற் 

பொருட்டு, -கடலை மலைகளைச்கொண்டு)சிரப்பியடைத்து(அணைக ட்டி), 

விளங்குகிற மின்னலை (ச் தமது ஒளிக்கு ஒப்பாசாமையாற்) புதல்கொ 

டித்தோடச்செய்கிற [பேரொளியுள்ள | ஆயுதங்களையுடைய இராக்கதர் 

வேரோடழிய (ச் செய்து), பின்பும் மேன்மேற் போர்செய்து 

பெரும்பகையாகிய இராவணனை அழித்தேணில்லை; (மத்றுஎதற்காக 

எனில்),-(தன்மனையாளைகச் கவர்ச்துசென்றவனைக் கொன்றில னென்ற) 

பிழையினின்று என்னை மீட்டுக்கொள்ளுதற்பொருட்டே(கான்) இலக் 

"கைக்கு வந்து பகைவென்றேன்; (௪- று.) 

சான் கடல்கடந்து இலங்கைசேர்க்து ஆயுதபாணிகளான அ௫சேச 

ராஷசர்களை நிர்மூலப்படுத்தி விடாதுபொருது இராவணனைக் கொன் 

og, உன்னைச் ிறைமீட்டு அழைத்துக்கொள்ள விரும்பியன் று; மனை 
யாளை மாற்றான்கொள மாறுசெய்யாது விட்டன னென்ற பழி எனக்கு 

வாராமைப்பொருட்டேயென்றனனென்பதாம். பி-ம்:--1மீட்டுறபகை, 

வீடறுபடை, 3 வேரறுத்து. 3இன்ன பன்னி, பன்னை. 4இடிச்திலேன். .. 
பழி. 6அமைச்ு. இச்செய்யுள் ஒருபிரதியில் 'பெண்மையும்'?(௬௬) 

என்பதன்பின் உள்ள ௮. (௩.௯௮௩) 

௬௪, மருந்தினு 1மினியமன் ஸனுயிரின் வான்றசை 
அருக்தினை ?யேகற வமைய 3வுண்டியே
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இருந்தனை 4யேயினி 5யெமக்கு மேற்பன 
6விருக் அள வோவுசை "வெம்மை நீங்கினாய். 

(இ-ள்.) (என்பக்கல்) அன்புநீல்கெயெவளே! மிக்க பிராணிசளின் 

பெரிய மாமிசங்களை அமிருதத்தைச்காட்டிலும் சுவைமிச்கனவாகக் 

சொண்டு (இலங்கையிற்) புசத்தனையே; மதுவை மிகுதியாகக் குடித் 

தனையே; (இவ்வாறு மதுமாமிசபட்சணஞ்செய்துஉயிருடன்) இருச்தா 

யன்றோ? (௮ச்தன்மையளான 8), இணி எமச்கும் தகுதியாகச்செய்யும் 

(அத்தன்மையவாகய)விருச்துசள் உள்ளனவோ! உரை; (ar - 9.) 

சாஷசராசனது ராசதானியில் அவன் £ழடங்கிப் பலசாள் உயிர் 

வாழ்ச் இருந்த நீ, அவ்வரக்கரது வழக்கப் படி. மதுமாமிசங்களை வெறுப் 

பின்றி விருப்பக்தோடி பு ஃதேயிருப்பாய்; அப்படிப்பட்ட ம இப்பொ 

முது இங்குவர்தது, உன்னோட முன்புஉறவுடைய எங்கட்கும் og 

மதுமாமிசவிருந்து செய்விச்சச் கருதியோ? சொல் என்றன னென்ப 
தாம். “வெம்மை வேண்டல்?”என்ற தொல்காப்பிய உரிச்சொல்லியற் 

சூத்திரத்தால், வெம்மை யென்பது - விருப்பத்தை யுணர்த்தும்போது 

உரிச்சொல்லாதலை யுணர்க, இனி, வெம்மைநீங்கனொய் என்பதற்கு - 
(கணவனைப் பிரிந்து பிறர்மனையில் வாழ்ச்தமைபற்றிச்) தவிச்ச லில்லா 

தவளே! என்று உரைப்பினும் அமையும். மதுமாமிசங்கள் அரக்கர் 

் கட்குச் தேவாமிருதத்தினும் உருசிக்கின்றன வென்பதுபற்றி, yap 
நிற்கு “மருந் தினுமினிய'என்ற அடைமொழி கொடுத்தது. பி-ம்:_- 

அரிய, உரிய. பெரு. 8உண்டனை. 4போய், 8எமர்ச்குமேற்பன, 
எமச்குமேயென. £விருந்துளவே. *வெறுமை, (௩௯௬௮௪) 

௬௫. கலத்ினிற் 1பிறக்சமா மணியிற் ore gi 

ஈலத்தினிற் பிறந்தன டந்த ஈன்மைசால் 

குலத்தினிற் பிறச்திலை் கோளில் 4€டம்போல் 

Avs sep Dos zen நிரப்பி னாரோ. 
(Q- oF.) ஆபரணங்களிற் பதிச்சப்படுகிற சிறச்தஇரத்் தினங்கள் 

போல!(ச் சிறப்புப்பெற்று)விளங்குகறகன்மையோடுபொருக் இியனவான 

குணஞ் செயல்கள் (உன்னிடம்) ஒழிர்தன: (அகவே), மேன்மைமிக்க 
'உயர்ந்தகுலத்திற் பிறவாமல் வலிமையில்லாத புழுப்போல நிலத்தி 

னின்று (8) தோன்றியதற்குஎற்றசன்மையைப் பூர்ணமாகச் செய்து 

விட்டாய்; (எ -று).--அரோ-ஈற்றசை 

தேர்ர்தெடுத்து ஆபரணங்களிற் பதிச்சப்படும் விலையுயர்க்த சிறந்த 
இரத்தினங்கள் விளங்குதல்போலப் புகழ்பெற்று எங்கும்விளங்கத் 

_ தக்க ஈற்குணகற்செய்கைகள் உன்னிடம் ஒழிர்தன வென்பது, முன்னி 
சண்டடிகளின் கருத்து, கருட்பக்கினணின்று பிறவாமல் கிலத்தினின்று 

கோன்றினவளான நீ நற்குணசற்செய்கையுடையளாயிருப்பின் அயோ 

சீஜையென்று பேர்பெறுவை; அதற்கு இப்பொழுது இடமில்லை: ஈற் 

குணஙஈற்செய்கைகளமிச்க உயர்குலத்தில் நீ பிறச்தவளாயிருப்பின் ௮க்
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612. ar கம்பராமாயணம் டயுத்த 

குலத்துக்குஏற்ற ஈல்லொழுச்கமுடையளாயிருத்தல் கூடும்: அங்வக 

னம் பிறவாது புழுப்போலத் தரையிற் பிறந்தமைபற்றி, அதற்கு ஏற்ப 
அற்பத்தன்மையையே முற்றிலும் உடையளாயினை யென்ப, பின்னி 

சண்டடியின் கருத்த. (கலத்தினிற் பிறர்கமாமணி”என்பதற்கு-இரத்தி 

னாகரமான கடலில் தோன்றி மரக்கலச்திற் கொணரப்பட்ட இறந்த 

இசத்தினமென்று பொருள்கொள்ளுசலு மொன்று. பி-ம்: .-1பிறக்அ. 
Worsg. *பிறர்தொளி. ஈடர்து, 4ஈடாத்து 5இட்டம்பொன். 

ஒருபிரதியில் *ஈலக்தினர்குலம்பிறந் துடர்து சன்மைசால்'என்று 
இரண்டாமடி, (௩௯௮) 
௬௬. பெண்மையும் பெருமையும் 'பிறப்புங் கற்பெனுந் 

- திண்மையு மொழுச்கமுந் தெளிவுஞ் ௪ர்மையும் 
உண்மைய நீயெனு மொருத்தி தோன்றலால் 
வண்மையின் மன்னவன் புகழின் 3மோய்ச் ததால், 

(இ-ள்,) (காணம்முதலிய) மகளிர்க்குஉ௨ரிய குணங்களும் இழி 

குணமில்லாமையும் உயர்குடிப்பிறப்புக்குஏற்றஇயல்பும் பதிவிரதா : 

தருமமென்சிற உறுதியும் சல்லொழுக்கமும்(சணவனையேதெய்வமாகக் 
கொள்ளும்) அறிவுத்தேர்ச்சியும் புகழும் பொய்யொமழுச்சமில்லாமையு 

மாகிய இவை,--நீ ஒருக்திதோன்றியசனால் ஈகையில்லாக அரசனது 
£ீர்த்தி (அழிதல்) போல (உலகத்தில்) அழிக்தன; (a - 2.) 

இங்கனம் தியொழுச்சகமுடையளான நீயொருத்தி உலகத்தில் 

தோன்றியமைபற்றி, உலகத்திற் பெண்மைமுசலியன கேடடைக்சன 
என்றவாறு, அங்கனம் கேடடைதற்கு, தானஞ்செய்யாதவனத புகழ் 
அழிதல் உவமைகூறப்பட்டது: **ஈதல் இசைபட வாழ்தல்?? என்ற 
படி புகழுக்கு ஈகையே சிறந்த காரண மென்பதும், ௮துஇல்லாத 
வன் சல்வி ஆண்மை முதலிய பிறகாரணங்க ாற்படைத்தபுகழும் அழியு 
மென்பதும் அறியத்தச்கன, திருக்குறளில் கற்பென்னும் இண்மை?? 
என்றவிடத்து, பரிமேலழகர் *கற்பென்னுல் சலங்காநிலைமை? என்று - 
உரைத்தது, இங்கு உணரத்தச்சது.உண்மை-மனமொழிமெய்கள் மாறு 
படாமை; ௮கமாகிய மனத்தின் கருத்தும், புறமாகிய சொற்செயல் 
களும் தம்மில் மாறுபாடின்றியிருத்தல், பெண்மையும்...... உண் 
மையும்மாய்ர்தது. பன்மையொருமை மயக்கம். ஏக: பாபரநி குருதே 
பலம் புங்க்தே மஹாஜச:?? [ஒருவன் திவினைகளைச் செய்கின்றான்; 
அதன்பயனைப் பலசனங்கள் அனுபவிக்்இன்றார்கள் ] என்றபடி உன் 
ஒருத் தியின் ஓழுக்கக்கேட்டினால், உலகத்து மகளிர்க்செல்லாம் பழிப்பு 
விளைகின்றது என்க, பி-ம்:--1பிறப்பில், மோய்க்சவால்,மாய்த்ததால்.() 
௬௭. ௮டைப்பரைம் புலன்களை யொழுக்க மாணியாச் ; 

Foust sensi sC grt தகைவின் மாதவம் 
படைப்பர்வந் திடையொரு பழிவர் தாலது 
துடைப்பர்தம் “முயிரொடுங் குலத்திற் 1ரோகைமார், 

o
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(இ-ள்) உயர்குலச் தமகளிர்,--(தம்கணவரைப் Is gern sg) 

: பஞ்சேச்.திரியங்களை(த் தச் தமச்குஉரியபுலன் களில் தடையின் றிச் செல்ல 

வொண்ணாதபடி) அடச்கிவைப்பர்; ஈல்லொழுச்சத்தையே உறுதியா 

சச்சொண்டு (தமதுதலைமயிரைச் ரிக்கற வாரிமுடியாமல் சடைத் 

தொகுதியாகத் தஇரித்துவிட்டு ௮ச்சச்) சடாபாரத்தைத் தரித்த 

லோடு கூடிய ஒப்பற்ற தடையில்லாத (கற்பென்னும்) பெருக்தவத்தை 

யுடையசாயிருப்பர்;(அங்கனமிருச்கையிலே தமக்கு)ஒருபழதிஇடையேவ 

ச்துநேோர்ர்தால், தம் உயிரை விட்டொழிந்து ௮ப்பழியைப் போக்கிச் 

கொள்வர்; (எ- று.)--இப்படியுள்ள குலஸ்இரீகளுச்குஉரியஈற்குண 

ஈற்செயல்கள் உன்னிடத்தில் இல்லையே யென்பதாம். இது-பிரிர்தமக 

் ளிருச்கு இருக்கவேண்டிய குணங்கூறியத. பி-ம்:-1புனேச்தொளிர்ச் 

தகைவின், புனைக்தொளிர்சகையின், சகவிர்ச்கதோர் சன்மை.3படைப்பர 

ந்து. 8உயிர்கொடு, 4தோகையார். இங்கே ஒருபிரதியில் மூன்றுசெய்யுள் 
கள் காணப்படுகின்றன: அவைவருமாது:_ 

1. அழிபுகம் செய்திடு மரக்க ராகையால் 

பழிபடு மென்பரால் பாரு ளோரெலாம் 
விழுமிய sor os மீண்ட இவ்விடம் 

கழிபடு மென்றனன் கமலக் கண்ணனே. 

2. கண்ணுடை நாயகன் கழிப்ப னென்றபின் 

மண்ணிடை தோன்றிய மாவ சொல்லுவாள் 
எண்ணுடை ஈங்கையர்க் கனிய ளென்றகான் 
விண்ணிடை யடைவதே விழுமி தென்றனள். 

3. பொங்கயெ சிக்தையள் பொருமி விம்முவாள் 
சங்கைய னென்றசொற் றரிக்கி லாமையால் 
மங்கையர் குழுக்களு மண்ணுங் காணவே 
அங்கியின் வீழலே யழகி தாமோ, (௩௨௯௬௮௭) 

௬௮. 1யாதியா ?னியம்புவ துணர்வை 3யிடறச் 
சேதியா கீன்ததுன் 4னொழுக்கஞ் செய்வது 
சாதியா லன்றெனிழ் 6றுக தோர்கெறி 
போதியா லென்றனன் புலவர் புந்தியான். 

(இ-ள்.) யான் (பல)கூறவேண்டுவத என்ன? உனது நீயொழுக் 

கம் (என்)அறிவை | மனத்தை] வலியற அறுக்சின்றத;(ஆகலால்),(இப் 

பொழுது நீ) செய்யச்கடவது (யாதெனில்,)--இறச்தொழி; அங்கன 
மன்றாயின், (உனக்குச்) தச்சகதோரிடக்திற் சென்நிடு என்று(சையை 

கோக்க) கூறினான்: (யாவனெணில்),--ஞாணிகளுடைய மனத்தில் 

வீற்றிருப்பவனாகிய ரீராமன்; (எ - று.) 

நீ இறச்சாவது ஒழி; அன்றி,உனச்கு இஷ்டமானபடி வேறுஎக்கே 
யாவதுபோ; கான் உன்னைச் சேர்த்துசக்சொள்ளே னென்றன னென்ச, 
*செய்வதுசாதியா லன்றெனின் தக்கதோர்கெறி போதி? என்பதற்கு -



௭௨௮ கம்பராமாயணம் ் யுத்த 

உன்னுடையநடச்சை சாதிக்குஏற்றதன்றாதலால் நீஇங்குவாராது உன 

க்கு௨ரியவிடத்தே செல்லென்றுஉரைப்பாரும்உளர். புலவர்புச் தியான்- 

அறிவடையார் கொண்டாடும் அறிவுடையான் என்று பொருளுரைத்த 
லும் ஒன்று, அ௮.இபரிசுத்தையும் மகாபதிவிரதையுமான பிராட்டியை 

கோச்ப்பெருமாள் இங்மனம் நிர்த்தாக்திண்யமாசச் சொன்னது, ௮வ 

ளுடைய கற்பின்நிலைமையை யாவரும் சண்டு உணரும்படி செய்ய 

வேண்டுமென்னுவ் கருத்தினாலேயேயென்றும்,அவளிடம் தாய்மையில் 

லாமையினாலாவது அ௮அவளுடையஅய்மையைக் தான் அறியாமையா 

லாவது அன்று என்றும் அறிக. இவ்வுண்மை, மேல் விளங்கும். பி-ம்:-- 

1ஏது. 2இயம்புவன். Sears, 4*ஒழுக்கச்செய்தியாற், ஒழுக்கஞ்செய் 

இயாற், 5சாதியான், 0தக்கதோ. (௩௨௯௮௮) : 

௬௯.--இராமன்சோன்ன கடூத்சோற்களைக்கேட்டு ஓனைவநம் 
கலங்கததல். 

1முனைவரு மமாரரு மற்று முற்றிய 
நினை வரு மகளிரு £கிருத சென்றுளார் 
எனைவரும் வானசத் தெவரும் வேறுளார் 
அனைவரும் வாய்திறக் தரற்றி னாரரோ. 

(இ-எ்.) பெரியோரான முனிவர்களும் தேவர்களும் மற்றும் 

நிறைர்த எண்ணவொண்ணாத [மிசப்பலரான] மாதர்களும் அரக்கர்ச .. 

ளாசவுள்ளவர் எல்லோரும் வாக ரவகையிற் சேர்க்தவர்கசொல்லோ 

ரும் மற்றும் (சரடிமுதலிய வர்ச்கங்களிற்) சேர்ர்தவர்க ளெல்லோரும் 

(இராமன் பி.ராட்டியைகோக்கிக் கடிந்துகறிய கடுஞ்சொற்களைக் 

கேட்டு மனம்பொருமையால்) வாய்இறக்து கதறினார்கள்; (௪ - று.) 

மூனை வர்-முன்னோர்; *முன்னோனை முனைவன் என்பது, ஓர் சொல் 

விழுச்சாடாம்; முன்என்பதனை முனையென்பவாகலின்? என்பது,தொல் 
காப்பியவுளை. வேறுளார்என்றது, கரடியாகிய ஜாம்பவான் முதலியவ 

ரை அடக்குதற்கு. பி-ம்:--1முணிவரும், கிருபர். (௩௨௯௮௯) 

௭௦.--டுதுவும் வுடுத்தகவியும் - இராமனது கடூஜ்சோற்களைச் 
சேவியுற்ற சீதையின் வநத்தத்தைக் கூறும், 

கண்ணிணை யுதிரமும் புனலுங் 'கான்றுக 
மண்ணினை ?கோக்கிய மலரின் வைகுவாள் 
8புண்ணினைக் கோலு௮த் தனைய *பொம்மலால் 
உண்5ணினைப் போவிகின் ௮யிர்ப்பு 6வீங்கினாள். 

(இ-ள்.) (வெட்கச்சால்) தரையைகோக்இ(த் தலைகவிழ்ச்து)நின்ற 
செர்தாமரைமலரில் வீற்றிருச்செற இருமசளினது இருவவதாரமான 

சீதாபிராட்டி, (இவ்வளவுசாலம் இராமனைப் பிரிர்துவருந்தியவள் இப் ~ 
பொழுது ௮வ்விராமன் சொன்ன சகடுஞ்சொற்களைக்கேட்டவளவிலே), 

புண்ணை க்கோல்கொண்டு இளறினாற்போன்ற மிச்சவருத்தத்தால், 

(தனது) இரண்டு கண்களினின்றும் இரத்தமும் நீரும் மிகுதியாகச்சந்த 

மனத்திற்பிரஜ்ஞைதவறிரின்று பெருமூச்சுவிட்டாள்; (௪ - று.) ்
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காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௭௨௯ 

கண்கள் உதிரஞ்சொரிதல் - கோபத்தின் காரியமும், அவை நீர் 

சொரிதல் - விசனத்தின் காரியமுமாம். பி-ம்:--1கான்றது. நோக்கி 

யே, கோக்ூயம், கோச்சனெள். 3புண்ணினிற், புண்ணிடைக், 4பொம் 

மலாள், 5நினைவோய, நினைவே-ட,ரினைப்போடு, 6வீல்குவாள். (௩௯௯௦) 

எக. 1பருந்தடர் சுரத்திடைப் பருகு நீர்சசை 
HE SHS துயரிஞன் மாள ஓற்றமான் 

இருந்தடங் ?கண்டதி னெய்து ருவகைப் 
பெருந்தடை யுற்றெனப் பேதுற் ருளரோ, 

(இ-ள்.) பருர்துகள் மிக்க பாலைவனத்திலே (அகப்பட்டு) நீர் 

. குடிச்சவேண்டுமென்ற விருப்பத்தால் [தாகத்தால்] வருர்துதலாகிய 

அறிய அன்பத்தால் இறக்கறநிலையையடைக்த மான் பெரியதடாகத் 

தைப் பார்த்து அத்தடாசத்தில் இறங்கவொண்ணாதஃ்டி பெரியதடை 

சே. ரப்பெற்றாற்போல(அப்போதுபிராட்டி அறிவு)கலங்கினாள்; (௪-௮) 

கொடியஅரச்கர்கள் வூக்கும் : ஊராகிய இலங்கையிலே அகப் 

பட்டு இராமபிசானைச்சேரவேண்டுமென்னும் ஆசையினாலாகயெதன்பத் 

தால் மிசவருச்திய ஜாகி அவ்விராமபி.ரானைக் சண்டும் அவனிடம் 

சாரவொண்ணாதபடி பெருச்தடைப்பட்டை உவமையால் விளக்இஞனார், 

சுரம்-.ஐவகைநிலங்களுள் நீரும் ரிழலு மில்லாததும் பிராணிசஞ்சாரத் 

அக்குச் சிறக்த்தல்லாத.துமான பாலைநிலம். ௮அதன்கருப்பொருள்களுள், 

பறவை - கழுகும் பருந்தும் புராவுமெனச் காண்க, பி-ம்:...1பருக் 

தடை. 25 crt ¢ He, (௩௯௬௯௧) 

௭௨.சீதை சிந்தித்துச் சிலசொலலத் தோடங்ததல. 

உற்றுகின் ௮ுலகினை நோக்கி யோடரி 
முற்றுறு நெடுக்கணீ ராலி மொய்த்துக 

இற்றது போலும்யா னிருந்த பெற்றபேறு 
உற்றதா 8லென்றவ மின்றென் ரோதுவாள். 

(இ-ள்) (இவ்வாறு மதிமயக்கம்) அடைந்துகின்று,--(பிராட்டி),__- 

பரந்துசெல்லும் செவ்வரி நிரம்பிய ீண்டகண் களிணின் று நீர்மழை மிச் 

குச்"ிர்த உலகனைநோக்கி கான் (இவ்வளவுகாள் தீயொழுச்சமின்றி 

ஈல்லொழுச்கத்தோடு) உயிர்வாழ்ச் திருக்து பெற்ற பயன் இவ்வளவின 

சேபோலும்: எனதுஈல்வினை இவ்வளவோடு பயன்தக்துகழிர்த.து? 
என்று (இராமனைகோக்கிச் சிலவார்த்தை) சொல்பவளானாள்;(௪ - ௮.) 

அவற்றை, அடுத்த ஐர்துகவிகளிற் காண்க. 

கெடுமையைச் சண்ணுக்கு அடைமொழியாக்காமல், நீராவிக்கு 

அடைமொழியாக்குதலும் ஒன்று. யான்பெற்றபேறு என்சணவனை ச் 

சண்டு தொழுதலாகிய இவ்வளவினதேபோலு மென்பது, மூன்றாமடி 
யின் கருத்து, இனி, பின்னிரண்டடிகளுக்கு - *$யான் இருக்து பெற்ற 

பேறு, இற்றதுபோலும் - அழிர்ததுபோலும்,? என்று - என்றும், 

இன்று ௮வம் உற்றது என்று - (இப்பொழுது (எனக்குத்) இங்குகேர்ர் 

* 92



௭௩௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

தது”என்றும் ஈர்தித் த, ஒதுவாள் என்று பதம்பிரிச்து உரைத்தலும் 

ஒன்று, பி-ம்:--1ஓரடி, 9இற்றி௮, இன்றெனற்றவமென்று, இன்றொ 

டென்றென்று, இன்றவமென்றென்று. . (௩௬௯௬௨) 

௭௩.--டஓுதுழதல் ஐந்துகவிகள் ஒரநதோடர்:சகைசோல்லும்மறுமோமி.' 

மாருதி 1வர்செனைக் கண்டு வள்ளனீ 
சாருதி யிண்டெனச் சமையச் சொல்லினான் 
யாரினு (மேன்ைமையா னிசைத்த திலலையோ. 
சோருமென் னிலையவன் மாது மல்லனோ 

(இ-ள்.) வரையாது அருளுச் தன்மை யுடையவனே! அமான், 

(முன்பு இவ்விலங்சைக்கு) வக்த,என்னைப் பார்த்து, 'நீ இவ்விடத்தக்கு 

எழுக்தருள்வாய்?என்று (எனக்குத்) தேறு தலாம்படிகூ றிப்போனான்; எல் 
லோரினும் மேலானவனான அவ்வறுமான், (இங்குச்) சோர்ர்துடக்த 
என்னுடைய நிலைமையை (உள்ளபடி உனச்கு) க் கூறினஇில்லையோ? 

அவ்வனுமான் அதலட்சணபூர்ச் இியடையவனல்லன் போலும்; (௪-று.) 

அமான், முன்பு சடல்கடச்து இலங்கைச்கு வக்து என்னைச் 

சண்டு இராமகாதனென்று தன்னைச் தெரிவிச்சபோது, என்னைப் 

பிரிக் இருக்ற உன்னுடைய நிலைமையை எனக்குச் சொன்னதமன் றி, 

பகசைவென்று என்னைமீட்டற்பொருட்டு நீ விரைவில் இவ்விடத்துக்கு 

எழுர்தருள்வா யென்று எனக்குத் தேறுதலுண்டாம்படி கூறினான்? என் 
றது - உன்னைப் பிரிந்தவருத்தத்தால் மரணமடையஇருக்த கான் அக் 

தத்தேறுகல்வார்த்தையினாலேயே மனத்சை ஒருவாறு சமாதானப் 

படுத்திக்கொண்டு இதுவரை உயிர்வைச் இருந்தேன்; இல்லையாயின், 

முன்னமே இறச்இிருப்பேனென்றவா.று; இது - *மாண்டிலை! என்று 

இசாமன் குற்றஞ்சாட்டியதற்குசக் கூறிய மறுமொழி, “*தான்வகுத்துக் 

கூறுதலாகய உத்தமவிலக்கண மமைகச்த சறர்த தாதன்போல வந்து 

உன்னுடையரிலைமையை எனக்குச் கூறிய அ௮ச்சஅரநுமான் உன்னைப் 

பிரிர் து இங்கு வசித்த காலத்தில் யான் சோர்ர் இருக்ச நிலமையை 

உனச்குச் கூறியதில்லையோ!' என்றது - அங்வனவ் கூறியிருக்தால் 
ஊண் இற முவந்தனை! என்பதுமுதலாக நீ என்மீது: குற்றஞ்சாட்டக் 

காரணமில்லையே யென்றவாறு, இங்கனம் சொல்லவேண்டியதைச் 

சொல்லாதுவிட்டசனால் அவன் அசல-்ஷ்ணம் சரிவரஅமையப்பெற்ற 

வனல்லனோ வென்று வெறுத்துக்கூறினாள். முன்பு தான் மிகவருக்த 

உயிர் துறப்பசாச இருர்த சமயத்தில் ௮றமான் சடச்கெனவந்து 

இராமகுணங்களை யெடுத்துச்கூறித் தன்னைஉயிர்ப்பித்த உசவியைக் 

௧௫இ, அவனை :'யாரினும்மேன்மையான்? என்றாள். பி-ம்:---1வந் 

தெனச்கு. 3ஆண்டு, 3சொல்லிப்பின். *மெய்ம்மையான். இச்செய்யுள், 

சிலபிரதியில்'எச்தவம்??என்ற அடுத்த பாடலின்பின்உள்்ள2.(௩௯௯௩) 

௭௪. எத்தவ மெக்கல 1மென்ன கற்புகரன் 
இத்தனை ?காலமு 5முழக்த *வீதெலாம்
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க்ர்ண்டம் நஎ்.--மீட்சிப்படலம் ThE 

5பித்தென லாயவம் பிழைத்த தா£லன்றே 
உத்தம burs துணர்ந்தி லாடையால். 

- (இ-ள்.) புருஷோத்்தமனே! இவ்வளவுகாலமாக சான் சிரமத் 

தோகொத்துவக்தனவாகிய  எத்துணைச்சிறந்த தவமும் எத்துணைநற் 
குணஈற்செய்கைகளும் எத்தூணைச்சிறந்த பதிவிரதா தருமமும் ஆகிய 

இவைகளையெல்லாம் நீ (உனது) இருவுள்ளத்தில் அறிக்திடா ததனால், 
(ஒவ்வொன்றும்) பைத்தியச்செயலென்னும்படி வீணே பழுதுபட்ட. 

இங்குச் தவமென்றது - ஊணாறக்கமின்றித் தன்உடம்பை ஒறுத் 
: தூத் துன்பங்களைப்பொறுத்து ஐம்பொறியடக்கி .மனத்தை யொரு 

வழிப்படுத்இக் கற்புடையளான தனக்குத் தெய்வமும் அனைத் தயிர்க் 
குர் தெய்வமுமான இசாமபிரானையே தியானித்திருத்தல், பி-ம்:-- 

என்றன், என்னல், காலமாய், *உளைநர்த, உழன்ற. 4இவ், 5பித்தென 

'லாயறம், பித்தெனலாயது. 6பிழைத்ததாம. *7என்றோ, மன்னோ. ரின், 
'சிலபிர தியில், மாரு தி? (௪௩) என்பதன்பின் பங்கயத் த?'(௭௪௬)என்ற 

பாடலிருக்க, அதன்பின் இப்பாடலுள்ள து, (௩௬௯௯௪) 

௭௫,  பார்க்செலாம் பத்தினி பதமத் தானுக்கும் 
பேர்க்கலாஞ் சிந்தைய எல்லள் பேதையேன் 
3ஆர்க்கெலாங் 3கண்ணவ னன்றென் ரு*ல.ஆ 
தீர்க்கலார் தகைய தெய்வக் தேறுமோ, 

(Q- ar.) பேதைமையுடையளான கான் நிலவுலகமுழுவதிலுஞ் 

(சிறச்த)பதிவிரதை:(படைத்தற்சடவுளான)பிரமனுக்கும்மாற்றக்கூடிய 
மனநிலையுடையேனல்லேன்;. (இவ்கனம்இருக்தும்), உலகத்தவரெல் 
லோர்க்கும் கண்ணாகிய இசாமபிரான் (என்னுடையகிறை) அத்தன் 

மையதன் றென்று கூறினால், அச்கருத்தை மாற்றும்படியான வசையை 

(வேரொரு)தெய்வம் அறிவதோ? (௭- று.) 

உலகமுழுவதுச்கும் கான் உத்தமபத்தினியென்றும், பிரமனா 

லும மாற்றமுடியாத மனநிழையை யுடையேன் என்றும் பிராட்டி 

தன்னைத் தானே புகழ்ர்அுகூறியத, சன்னுடையகுணச்தைத் இருவுள் 

எள த்திற்கொள்ளாமல் தன்னை எதிரிலே பழித்த இராமபிரானது 
உள்ளத்தின் ஐயத்தை அகற்றும்பொருட்டு, உலகமெங்கும் எப்பொழு 

gio 6.689 செயல்க ளெல்லாவற்றையும் அறியவல்ல திவ்விய 

ஞானச்சகண்ணை யுடையவனும், எல்லோருடைய காட்ூியறிவுக்கும் 

கா.ரணமாகிற சூரியனைத் தோற்றுவித்த இதிருக்கண்ணை யுடையவனும், 
அனைவர்க்கும் உள்ளத்தினுணர்வை உண்டாக்குபவனும், யாவராலுங் 

சண்போல் அருமையாகப்பாராட்டப்பபெவனும், யாவர்க்கும் சண் 
போல இன்றியமையாதவனு மாதலால், எம்பெருமான், *ஆர்ச்கெலாய் 

கண்ணவன்' எனப்பட்டான். *(சண்ணாவா னென்றும், மண்ணோர் விண் 

ஜணோர்க்குத், இண்ணார்வேங்கட, விண்ணோர் வெற்பனே?? என்றார் இரு 
வாய்மொழியிலும், மேற்காட்டிய பாசுரத்தின் வியாக்கியொானத்தில்



othe க்ம்பரர்மாயணம் யுத்த 

சண் என்று மிர்வாஹ்சன்' என்று உரைத்தது கொண்டு, இங்கும், எல் 

லோர்ச்கும் களைகணாகய அவளனென்று உரைப்பினுமாம்; களைகண் - 

இரட்சசன்: சரணமடையுமிடம், “அப்படிப்பட்ட இராமபிரான் தானே 

அறியாதவன்போல எனதுகற்புகிலைமையைத் தக்கதன்றென்று உபே 
ட்சித் விட்டால், அப்பெருமானுடைய திருவுள்ளத்தக்கு ஐயமகற்றி 

நம்பித்கையண்டாக்கவல்ல தெய்வச்தான் வேறு உண்டோ??? என்றது, 

அனைவர்க்கும் இயலாது என்றவாறு,இப்படிக் தன்னை இராமன் பின்பு 

உபேக்ஷிச்சச்கூடு மென்று முன்னமேஉணராது தான் .இதுகாறும் 

உயிர்வைத்திருக்தமைபற்றி, (பேதையேன்? என்று தன்னைக் தானே .. 

வெறுத்துக்கொண்டாள். பி-ம்:--1பேதையென்று. 3ஆர்ச்கலாம். கணி 

வனும், கணவன, சொல்லியென். *இணித். சகையதோ. (௨௯௬௫) 

௭௬. பங்கயக் தொருவம் விடையின் பாகனும் 

சங்குகைத் தாங்யெ தரும மூர்த்தியும் 
௮ங்கையி னெல்லிபோ லனைத்து கோக்கனும் 

மங்கையர் மனநிலை யுணர வல்லசோ, 

(இ-எள்.) தாமரைமலரில்கதோன்றிய ஒரு மூர்த்தியான பிரமனும் 

விருஷபத்$த வாகனமாகச்கொண்டு ஏறிஈடத்துகிற வனும் (பாஞ்ச 

சக்நியமென்னுஞ்) சங்கத்தைக் கையிலேச்்.திய தருமசொரூபியான திரு... 

மாலும்(ஆகிய தஇரிமூர்த் திகளும்),--உள்ளங்கைசெல்லிச்சனியைப்போல 
எல்லாப்பொருள்களையும் உள்ளபடியுண.ரவல்லராயினும் மாதர்களு 
டைய மனத்தின் நிலைமையை (இன்னதன்மையதென்று உள்ளபடி) 
அறிய வல்லரோ? [அல்ல ரென்றபடி.]; (௭ - து.) 

அவ்கையின்கசெல்வி - வடமொழியில் *சரதலாமலகம்? எனப்படும், 

அகங்கையிற் கொண்ட மெல்லிப்பழம், முழுவதும் எளிதில் BOG : 

பார்க்கக்கூடியதும் மேலுள்ள வரைகளைகோச்கி அவற்றைக்சகொண் 

டே உள்ளேயுள்ள விதையின் வரைகளையும் உணரசச்கூடியதும் ஆத 

லால், ஐயர். திரிபற ஈன்குகோச்சி புணரப்படுதற்கு உவமைகூறப்படும், 

மங்கையர்மனத்தின் தாய்மையும் தய்மையின்மையும் அவர்களுடைய 

சொற்செயல்களைச்சொண்டு எவர்க்கும் சன்குஉ௨உணரத்தச்சனவல்ல 

வென்பது கருத்து, ஆதலால், யான் கெஞ்சைக் கற்புகெறியில்கிறுத்தி 

யிருந்த நிலையை என்கொழமுசன் அறிர்சில னென்றவாறு, (௩௯௯௬) 

௭௭, ஆதலிற் 1புறத்தினி 3யாருக் காகவென் 
கோதறு தவத்தினைக் கூறிக் காட்டுகேன் 
சாதலிற் சிறந்ததொன் றில்லை தக்கதே 
வேதகின் பணி*யது விதியு மென்றனள். 

(இ-ள்.) வேதசொரூுபியே! இங்கனமாகுதலால், இனி எனது 

குற்றமற்ற கற்புகெறியை (வேறு)யாருக்குத்தான் சொல்லி யுணர்த்தச் 

கடவேன்? (இர்ரிலையில் எனக்கு),இறத்தல்போலச்சிறச்சது வேறொன் 

தில்லை; ('சா.தி' என்று) நீ கட்டளையிட்டது தகுதியானதே; (எனத)



காண்டம் ௩. எ.--மீட்சிப்படலம் et th. th. 

வினைப்பயனும் அங்ஙனமேஉள்ளதுபோலும் என்றுசொன்னாள், 

(பிராட்டி); (எ-று,)--விதியும் என்பதற்கு - என்சடமையு மென்றும் 

உரைகூறலாம், பி-ம்;-...!பிறர்க்சினி, புறத்தினின், புறத்துகான். 
2ஆருச்சாகுசேன், உயிருச்சாகவென், : ஆறுச்சாகவிச், $8கோட்டு 

வேன். 4இது, ட (௩௬௯௬௭) 

௭௮.--$தை இலக்குமணனைநோக்கித் தீயமைக்கச்சொல்ல, 

இராமனும் அநுமதிசேய்தல் 

இளை யவன் றனை1யழைத் திடுதி தயென 
வளையொலி முன்கையாள் வாயித் “கூறினாள் 
Saar a yi 4மனத்தவ னுலகம் LT OY & GI 
களை கணைத் தொழவவன் கண்ணிற் கூறினான். 

(இ-ள்.) வளையல்கள் ஒலிக்இன்ற முூன்னங்சையையுடையவ 

ளான பிசாட்டி,இளையபெருமாளை(௮அரு௫ல்) அழைக்து*(யான் குதித்தத் 

பொருட்டு) ௮அச்சினியை அமைப்பாய்”என்று வாயினால் (வெளிப்படை 

_ யாகச்) சொன்னாள்; (அதுகேட்டு) வருத்தம் மிச்ச மனத்தையுடையவ 

னான அவ்விலக்குமணன், (இராமபிரானது தஇிருவுள்ளத்தை அறிதற் 

பொருட்டு) உலகத்து உயிர்களெல்லாவற்றிற்கும் புகலிடமான அப் 

பெருமானை வணங்ச, அர்த ஸ்ரீசாமனும் சண்பார்வையின்கு றிப்பினால் 

a (அவ்வாறே தியமைக்கச்) சொன்னான்; (௪ - று) 

கூறினாள்? என்றவிடத்அ வாயின்? என்றது வேண்டாதாயினும், 
பின் *கண்ணிந்கூறினான்? என வருவதை கோக்இச் சொல்லவேண்டி.ற் 

றென்ச, இங்கு “கூறுதல்? என்றது, கருத்தைப் புலப்படுத்தலை; 
முகனுரைக்கும் உள்நின்ற வேட்கை? என்பதில் உரைத்தல்? என் 

பதுபோல. உலகம்-இங்கு, €வான்மா. பிம்: அமைத்திடு த, அமைத் 

இதி, ௮மைத்திடுக, கூறலும். 8உளைவறு. 4மனத்தினன், மனத்தற்கு, 
களைகனைதொழிலவன், களைசணையனையவன், கடவுளேயனையவன். டு 

௭௯. -இலக்தமணன் நீழட்ட, சீதை அதனை துடுத்தல், 

ஏங்கிய 1/பொருமலி னிழிக ணீரினன் 
வாங்கிய வுயிரின ?னனைய மைந்தனும் 
ஆங்கெரி விதிமுறை *பமைவித் தானதன் 
பாங்குற ஈடந்தனள் 5$பதுமப் போதினாள். 

(இ-ள்.)(இராமனதுகருத்தை யறிந்தவளவிலே) உயிர்நீள்யெவன் 

போலான (மரணவேதனைச்கு ஒப்பான மிச்கசோகத்தை யடைக்த] 
அச்தவீரனான இலசக்குமணனும்,விம்மிவிம்மி௮ழுசலாற் சொறிகிற சண் 

ணீசையுடையவனாய்,அவ்லீடத் தில் அப்பொழுது] தயை (அக்கினிப்பிர 

வேசவிதியைக் கூறுகிற) சாஸ் கிரங்களிற்சொன்ன முறைப்படி (மூட் 

ஒச்)சத்கஞ்செய்தான்; செர்சாமரைமலறில்வாமும் இருமசனினது அவ 

தாசமான சீதை, அ௮த்தீயினருகில் பொருச்தச் சென்றாள்; (a - து.) 

மெல்லியசெச்தாமரையில் வாழ்பவள் கொடியசெச்தயிற் குதிம் 

திற்கு ௮அணுளெளென இரச்கந்தோன்றச் கூறினார்.வாங்கெ உயிநினன்,



௭௩௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

செடிதாகஎறிச்ச பெருமூச்சையுடையவனாய் என்றுமாம். பி- ம்: 

1பொருமலன், 4இளைய, 8விரி. 4அமைப்பித்தான். bu தூடப்போதனாள்) 

UAVs SACHA. (௨௧௯௯) 

௮0௦.--௮ப்போழது உலகத்திலுண்டான தடுமாற்றத்தை, 

இதுழதல் நான்தகவிகளிற் கூறுகிறர். 

1 தீயிடை யருகுறச் சென்று தேவர்க்குர் 
தாய்தனிக் கு.றுகலுந் தரிக்க லாமையால் 
வாய்திறர் தரற்றின 3மறைக ணான்்கொடும் 
4ஓய்வினல் லறமுமற் ுபிர்கள் யாவையும். 

(@ - ar.) (மற்றையெல்லாவுயிர்கட்கும்மாத்திரமேயன் றிச் சிறப் 
புடையுயிரான)தேவர்கட்கும். தாயான ஜாகூப்பிராட்டி தனியே ௮4௫ 

னியிலே (பிர:*வ௫ப்பவளாய் அதன்)சமீபத்திலே பொருக்சச் சென்று 
சேர்ச்தவளவிலே,--(அக்தக்கடுஞ்செயலைச்) ச௫க்கமாட்டாமையால், 

நான்கு வேதங்களுடனே,  ஒழிவற்றதான ிறர்தசருமமும்மற்றை 

அனை த்துயிர்களும் (தம்தம்) வாயைத் திறச்து கதறின; (௪ - று.) 

மறை - வேதபுருஷன். அறம் - தருமதேவதை. உயிர்-பிராணி. 
தேவர்ச்கும் தாய்- லோகமாதா. எல்லாப்பிராணிசகட்கும் மூலகாரண 

மாதலாலும் தந்தையாகிற பெருமாளுடைய தேவி யாதலாலும், gap : 

நிற்கெல்லாம் தாயாகிறவள்; எல்லாவுயிர்களி௨த்தும் தாய்போல மிக்க 

௮ன்புடையவள்; அவ்வுயிர்களால் அன்போடு தாய்போல மதித்துப் 

பாராப்டத்தச்சவள், பி -ம்:---3தீயினை. 3உறுதலும். 8வரைக்சண். 

்மாய்வினல்லறமுமற்று, ஒய்விலாவறமுது,ஓய்வறுமறமுமற்று. (௪௦௦0) 

௮௧. வலம்வரு மளவையின் மறுகி வான்முதல் 
உலகமு முயிர்களு மோல மிட்டன 
அலம்வச லுற்றன 1வலறி யையவிச் 
சலமிது தக்கில தென்னச் £சாற்றின. 

(இ-ள்.) (பிராட்டி அக்னிப்பிரவேசஞ் செய்தற்பொருட்டு ya 

வக்னிதேவனைப்) பிரதட்சணஞ்செய்யுமளவிலே, சுவர்ச்கம்முதலிய 

உலகங்களும் (அவ்வுலகங்களிலுள்ள) பிராணிவர்க்கமும், (தாம்) நிலை 

பெயர்ச்துசுழன்று கோவென்றுகதறின; மிகத்துன்பப்பட்டன; கதறி 

யொலித்து (இராமனைகோக), *ஐய! இத சன்மையதான இத்தணி 

யாச்கோபம் தகுதியில்லாதது? என்று சொல்லின; (௭- று.) 

வலம்வருதல் - வலப்பக்கமாகச்சூழ்ந்துவருதல், ௮லம் - மிக்க 

சஞ்சலம், பி-ம்:--1/அமுதவையனச், அலறியையனச்,அலறியையனை, _ 

கசோற்றினான். (௪௦௦௧) 

௮. இந்திரன் 1றேவியர் முதல வேமையா 
அந்தர வானினின் றரற்று இன்றவர் 
செந்தளிர்க் கைகளாற் சேய ரிப்பெருஞ் 
சுந்தரக் கண்களை யெற்றித் *துள்ளினார்.



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௭௩௫ 

(இ எள்.) இந்திரனது மனைவிமார் முசலான தேவமாதர்கள், 

, ஆகாயவெளியிலேநின்று கதறுகின்றவர்களாய்ச்சிவர்த தளிர்போன்ற 

(தங்கள்) கைகளால்,சிவச்தரேகைகளையுடைய பெரிய அழகிய(தல்கள்) 
சண்களை மோதிக்கொண்டு துடித்தார்கள்; (௪ - று.) 

இப்படிப்பட்ட மகசாசோகத்துக்குக் காரணமான செயலைத் தல் 

கள் சண்களாற் பார்க்க நேர்க்த வருத்தம்பற்றி, அச்கண்களைச் சைச 
ளால் மோ துவாராயினர், பி. ம்: தேவியே, தேவியை. முதலா. 
சேணவனை, 4சோர்க்தனர். (௬௦௦௨) 

௮௩. நடுங்கினர் 1மான்முகன் முதல நாயகர் 
படங்குறைந் ததுபடி சுமந்த *பாம்புவாய் 
விடம் 4பரர் ளதென வெம்பிற் GF MING 
இடந்திரிர் தன௬ட.ர் கடல்க 6ளேங்கென, 

(இ-ள்,) பி.ரமன்முதலிய தலைமைத்தேவர்களெல்லோரும் (உள் 
எமும் உடலும்) நடுங்கினார்கள்; (£ழிருர்து) பூமிமைச்சுமச்ற ஆதி 

சேஷனும் படம் ஒடுக்கிற்று; உலகமுழுவதும் (அப்பாம்பின்) வாயி 
னின்று விஷம் (க்க) எங்கும்பரவுதலால் தவிப்பதுபோலத் தவிப் 
படைந்தது; சூரியன் முதலிய சோதிகள் இடம் பிறழ்ச்தன; கடல் 
கள் அழுகையொலியைச்செய்தன; (எ-று, பி-ம்:.1ரரயகன், 

முதலா, 3போக்களும். 4பிறர்துளது, usb ger, 5இடச்தன௪ டர் 
சடாம். 0ஏர்இய. (௪௦௦௩) 

௮௪.--சீதை அங்கியங்கடவுளைநோக்கி, நான் கற்புக்கறையுடையே 

யின் என்னைச் ௬௧? எனல். 
_ கனத்தினாற் ?கடக் த$பூண் 4முலைய கைவளை 

மனத்தினால் 8வாக்கனொான் மறுவுற் ேறேனெனின் 
சினத்தினாற் சுடுதியாற் நீச்செல் வாவென்றாள் 
7வனத்தூழாய்க் "கணவற்கும் வணக்கம் போக்கினாள், 

(இ-ள்.) (அப்பொழுது) பருமையினால் மிச்குள்ளனவும் பூணணி 
நீதனவுமான தனங்களையடைய கைவளையாளான பிராட்டி, -(அக்கனி 
யைகசோச்க), :அக்கனிபசவானே! (ஈர்ன்) மனமொழிமெய் என்னுச் 
இரிகரணங்களில் ஒன்றினாலேனும் களங்கமுடையேனாயின்,(என்் னை நீ) 
கடுமையாக ஏறித் இடு? என்றுசொல்லி, வனத்தில்தோன்றுச் கிருத்து 
ழாயையணிகர்த கணவனான இராமனையும் ஈமஸ்கறிச்சாள்; (எ - 2.)— 
HU HTIUE HAS HG 01 ves o 100 v8 oF Moy $ 1 pr San Me .or @@weir 
பர். மனோவாக்குக்களைச்கூறியத, சாயத்திற்கும். உபலட்சணம். 

, பி.ம்:..1சணத்தினால், 2சடைக்த. பூ. *முலையள், முலையைக்,மூலையச். 

கேத்பினால். வோங்கினான். "புனச், 8சணவற்கு. (௪௦௦௪) 
௮௫.--பிமாட்டி ௮ுகினிப்பி வேசத்செய்ய, அவனை அனலசுடாதிநக்க, 

அவளுடையகநீபுத்தீயினல் அனற்கடவுள் வேத 
நீந்தும் புவலிடை நிவர்த தாமர 
1ஏய்க்தகன் “கோயிலே யெய்சு வாளெஃப்



௭௩௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

பாய்ந்தனள் பாய்தலும் பாலின் பஞ்செனத் 

இந்ததவ் வெரியவள் கற்பின் நீயினால், 

(Q- or.) நீக்கவொண்ணாத நீரில் [ஆழ்ர்த பெரிய நீர்நிலையில்] 

puaQumpes செக்தாமரைமலராகிய பொருச்திய தனதுவாழிட ச் 

தையே சென்று சேர்பவள்போல (அர்தச்செர்தீயிற் பிராட்டி) விரை 

வாசப் பிரவேூத்தாள்; (அங்ஙனம் அவள்) குதித்தவளவிலே அந்தத் 

இ அப்பிராட்டியிவடைய பதிவிரதாதருமமாகியகெருப்பினால் வெண் 

ணிறமுள்ள[சுக்சமான], பஞ்சுபோல எரிர்திட்டது; (௪-ு.) 

அழுக்கற்ற பஞ்சைசக் தீ விரைவில் எளிதில் எரித்தழிக்தல்போல, 

பரிசுத்தமான அ௮ந்தஅச்்னியைப் பிராட்டியின் பதிவிரதாதருமமாகிய 

அசனி எரிச்சத்தொடங்க, ௮ பிராட்டியைச்சுடமாட்டாமற்போ 

* யித்றென்ச. பால் என்றது, இங்கு இலக்கணையாய் வெண்ணிறத்தின் 

மேல் நின்றது. நிறம்பற்றிச் செக்தாமரையும் செகர்தீயும் தம்மில் ஓக் 

கும். இங்கு, ஜாகூப்பிராட்டி தஇிருமகளாகியதனக்கு வாரழ்விடமான 

செர்தாமரைமலரினுள்ளே இனி சென்றுசேர் தல்போல அச்செர்தி 

யிலே இனிதுசென்றுசேர்க்சன ளென்பது விளங்க, உவமைகூ தினார். 

இவ்வுவமை-£தைக்கு நெருப்பு வெப்பஞ்செய்யமாட்டாஅ.தட்பஞ்செய் 

தலை விளக்கும், பி - ம்:-1ஏய்ச்கன. கோயிலுள். போவின், அனலிதந், 

பாலிற். (௪௦௦0௫) 

௮௬.--அக்கினிதேவன் தவிப்படைந்து பிராட்டியை ஏந்திக்கோண்டு 

இர௩மபிரானைக்தறித்து ஐலமீடூதல். 

1 அழுந்தின 2ணங்கைமற் றங்கை யாற்5£சுமக்து 

எழுந்தன 4*னங்கிவெர் தெரியு மேனியான் 

தொழுங்க்கரத் துணையினன் ஈருதி ஞானத்தின் 

கொழுக்தினைப் பூசலிட் டர.ற்றுங் கொள்கையான், 

(இ- ள்.) (இவ்வாறு தன்னில் As Hes wana Bus உத்தமஸ் இரீ 

யான சதையை, (அவளது கற்பின்அனலால்) தவிப்பபைந்து௪எநிஏற 

வடிவையுடையவனாக, உடனே(அரத)அக்கினிதேவன்,வேதங்களினால் 

உணர்த்தப்படுகற தத்துவஞான ச்.இின் கொழுக்தாகய இசாமபிரானைச் 

குறித்து (அபயம்வேண்டி)ப் பேசொலிசெய்து கதறகற தன்மையை 

யுடையவனும் குவித்துவணங்குகற இரண்டுகைகளை யுடையவனுமாகி, 

அழூய தனதுகைகளால் தாங்கிக்கொண்டு எழுச்தான்;(௪ - று.) 

சுருதிஞானத்தின்கொழுர்து-வேதப்்ரதிபாத்யமான பரப் ரஹ்மம், 

இராமபிரானைகோக்இப் பூசலிட்டது, சனது தவிப்பை யுணர்த்துதற் 

சென்க. அக்னிதேவன் ஏழுகைகளையுடையவனாசல் இக்கு அறியத் 

தக்கதும், பி-ம்:-.3அமுக்தின, நங்கையை, எடுத்து, 4அங்கம். 

5துணைக்கரத் இனன். இச்செய்யுளின் பின் சிலபி.ரஇகளில் ஒருபாடல் 

சாணப்படுகின்றது; வருமாறு;--



காண்டம் ௩௭..-- மீட்சிப்படலம் ௭௩௭ 

அஞ்னெ னஞ்சென னைய வஞ்சினன் 
1பஞ்சிவர் மெல்லடிப் பதுமத் தாடன்மேல் 
9விஞ்யெ கோபத்தால் விளைய மீதெலாம் 
3தஞ்சமோ மறைமுதற் றலைவ வீதென்றான். 

பிம்: 1பஞ்சினின், மிஞ்சிய. *தஞ்சனையலைத் தன. (௪0௦௯) 

௮௭.--தீக்ததித்ததனால் பிராட்டியின் மேனி சிறிதும்வாட் டழறமை, 

1ஊடின ற்றத்தா ?லுதித்த வேர்களும் 
83 வாடின வில்லையா லுணர்த்து மாறுண்டோ 
பாடிய வண்டொடும் பனித்த தேனொடும் 
சூடின 3மலர்கணீர் தோய்த்த போன்றவால். 

(இ-ள்.) (தன்பக்கல் தன்கணவன்) காட்டிய கோபத்தாலாஇய 

தாபத்தால் (ையின்மேனியில்) அரும்பிய வேர்வைநீர்த்துளிகளும், 

உலரவில்லை; (அப்பிராட்டி கூச்தலிற்) சூடிய பூச்கள், (தம்மிடம்மொய் 
ச்.) இசைபாடஏற வண்டுகளோடும் (இடைவிடாது) துளிக்கின்ற 

தேனோடும் (கெருப்பிலாழ்க்ச அடையாளம் சறிஅமின்றி) நீரில்தோய் 
த்து எடுச்சப்பட்டனபோலக் குளிர்ர்துசாணப்பட்டன; (இன்னும் 

இதைப்பற்றி) மாறுசொல்லவேண்டுவது உண்டோ?! (௪- ற.) 

2ம் இசாமன் சதையினிடல் சாட்டிய கோபம் அவளது அற்பு 

நிலையை உலகம் அறியச்செய்விக்கவேண்டு மென்னுங் கருத்தினால் 

அன்புபற்றி நிசழ்ர்த தென்பது தோன்ற, *ஊடின?ற்றம்? எனப்பட் 

Us இனி, :ஊடின?ற்றத்கால்? என்பதற்கு - (பிராட்டி பெருமா 
ளிடம், கொண்ட கோபத்தா லென்று உரைப்பாரு முளர். மோனைக் 

தொடைக்குஏற்ப, உணர்த்தும் மாறு எனப் பதம்பிரிக்சு, மாறு-வேறு 

aif Quars, 19 - to:—loor fer, % Higgs. மாறின, வாடின. 
4மற்று, 3மலர்ச், 6தோய்ச் ௪, "போலுமால், (௪0௦0௭) 

௮௮.--அப்போழது உலகம் தடூமாற்றமோழிய உயிர்கள் களித்தல், 

இரிர் தன வுலகமுஞ் 1செவ்வ னின்றன 
பேரிர்தவ ரூயிரெலாம் "பயந்த விர்ந்தன 
அருக்கதி முதலிய 4மகளி ராடுதல் 
புரிந்தனர் நரணமும் பொறையு 8நீங்இனார். 

(இ-ள்.) (பிராட்டி தீக்குதிச்சச்சென்றபொழுது) , நிலைகுலைஈ்தன 

வான உலசங்களும், (இப்பொழுது அப்பிறழ்ச்சியொழிச் த) சரிவர 

நின்றன; இரங்கெயவர்களுடைய உயிர்களெல்லாம், அச்சமொழிர் தன: 

அருர்ததிமுதலான மாதர்கள், (களிப்புமிகுதியாற்) கூத்தாபெவராகி 
வெட்கமும் அடக்கமும் கீங்கப்பெற்றனர்; (௭ - று.)--இதுவும், &ழ்ச் 

கவியும் - சவிச்கூற்று; இவற்றை, அக்னிதேவன் வார்த்சையாகச் 

கொண்டு அமைக்கவும் இடமுண்டு. பி-ம்:-1செவ்வை,செம்மை. பரிந் 

சன. பேயமும்தீங்கெ, பயத் இனீங்கெ, பயக்து$ீவ்செ, பயத்தரீங்னெ. 
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௪௩௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

மசிர்யாவரும், மசனிரரசொடும், 5D பொருர்தியகாணொடும், போற்றி 

ஞர், ஏக் இஞர். (௪00௮) 

௮௯.--அக்கினிதேவன் இராமபிரான்பக்கல் மறையிடூதல். 

கனிக் துயர் கற்பெனுங் கடவுட் 'டீயிஞல் 

நினைக் இலை ”யென்வலி *நீக்சி எுயென 

5 அ.நித்தனை யங்கிரீ யயர்வி லென்னையம் 

முனிரக்தனை யாமென முறையிட் டானரேச, 

(இ-ள்.) “(£₹ எனதுஎனிமையைத்) தஇருவுள்ளத்திற் சொள்ளாமல் 

மு.இர்ச்துசிறர்கத (உன்மனைவியினத) பதிவிரசாகருமமாகிய தெய்வச் 

தன்மையுள்ள அ௮ச்னியைக்கொண்டு என்வவிமையையொழிச்திட்டாய்? 

என்றும், ₹ (2தாதேவியைமாக்கிரமே யன்றிஉன்பச்கல்) யாதோரபசா 

சமும்படாதஎன்னையும் கோபித்தனைபோலும்'என்றும், பழிப்புக்கு 

இடமில்லாகவனுன அச்சினிதேவன், (இராமபிரானை கோக்்இத் சுன் 

குஷ்கூதி) முதையிட்டான்; (எ - ஐ) 
சனிர்து - உரியபச்குவமடைக் த, பசப்பட்டு, அயர்வு-சோர்வு; 

தவறிப்பிழைசெய்கை, அகிர்தனையங்கநீ என்று௭டுத்து, பழிப்பற்ற 

யாகாச்சினி சொருபியாகிய க யென்று உரைத்தால், “முறையிட்டான்? 

என்பதற்கு அக்னி யென்ற சோன்றாஎழுவாய் வருவிச்சவேண்டும். 

பி-ம்:-.1]இயைநீ, தீமை. 3நினைக்கனை, 3என்வயின், tsa @ enw. At 

தனைவழங்கிர் மனத் தினாலெனை , அனக்தனைமயங்கிகீ மனச் இனென்னை 

யும், அகிர்தனையங்கியான்மனத் தினாலென, HAE gor wH@sS ur @ 

லென்னையும், அகிச்சனையங்கிரீயாகிலென்னையும், | (௪௦௦௯) 

௯௦,--அந்தஅச்கினிதேவனை Osim சிலவிஷவல். 

1இன்னதோர் காலையி னிசாமன் யாரைரீ ; 
என்னைநீ ?யியம்பிய தெரியுட் டேன்றியிப் 
புன்மைசா லொருத்தியைச் சுடாது *போற்றினாப் 
அன்ன தார் *சொல்லவீ 5கறைதி யாலென்றான். 

(இ-எ்.) இத்சன்மையதான ஒரு[(இங்கனம் அகச்கினிமுறையிட்ட 

௮ச் | சமயத்தில், இராமன்,--(அவனைகோக்கி), “நீ யார்? ம கெருப்பி 

னுள்ளே தோன்றிக் கூறியது என்ன? தீயொழுக்கம் மிச்ச ஒருச்தி 

யான இவளை(8)எரிச்கிடாமல் பாதுகாத்தாய்;அத்கன்மை யார்சொல்ல 

(நிகழ்ந்தது)? இவ்வினாவகைக்கு விடை கூறு! என்று சொன்னான், 

அன்ன ஆர் சொல்ல - யார்சொல்லைக்கேட்டு அப்படி நீசெய்சா 

யென்றபடி, பி-ம்:--1இன்னதே, இயம்புவது, போக்இஞரய். 

$சொல்லுவது, 5அறிதி, (௪௦௪௦) 
"௯, --இதுழதல் ஐந்து கவிகள் - அக்கினிதேவன் மறுமோமி. 

அங்கியா 1னென்னையிவ் ?வன்னை கற்பெனும் 

பொங்கு“வெக் தீச்சுடப் பொறுக்கி லாமையால்



காண்டம் ௩௭ --மீட்சிப்படலம் ௭௩.௯ 

இங்கணைந் தே*னுறு மியற்கை கோக்கியும் 

சங்கியா கிற்றியோ வெவர்க்குஞ் ror por, 

(இ-ள்.) யான் ௮ச்சினிதேவன்: என்னை லோசமாதாவரகிய இத் 

தேவியினது பதிவிரதாதருமமாகிய பொங்கியெழுகிற வெவ்விய 
நெருப்பு எரிக்க, (அர்தத்தாபத்தை யான்) பொறுச்சமாட்டாமையால் * 

இங்கு ௮அணைந்தேன்: எல்லோரினும் மேம்பட்டுள்ளவனே! (இங்கனம் 
எனக்கு) கேர்க்சத தன்மையைப் பார்த்தபின்பும், (இப்பிராட்டியின் 

ஒழுக்கத்தைப்பற்றி நீ) சங்கிச்துநிற்கக்கடவையோ? (௭-று.) 

சான்றுளாய் - (எல்லாச்கருமங்களுக்கும்) சாகதியாகவுள்ளவனே! 

என்றுமாம். பி-ம:.--1இனைவிலா, இணையிலாள். 8அனையின், 32ச் 

சுடவது., 4எனதியற்கைகோக்இயும், என் திறத்தையெண்ணியும், 8௪ல் 

கையாய், (௪௦௧௧) 

௯௨. வேட்பது 1மங்கையர் விலங்கி னாரெனிற் 

கேட்பதும் பல்பொருட் கையங் கேடற 

மீட்பது *மென்வயி னென்னு மெய்ப்பொருள் 

*வாட்பெருந் தோளினாய் மறைகள் 5சொல்லுமால், 

(இ-ள்.) ஒளியையுடைய பருத்த தோள்களையுடையவனே! (குல 

ஸ்.இரீகளை) விவாகஞ்செய்துகொள்வதும்,(அச்த)மாதர்கள்(இல்லறத்தி 

னின்று) விலகனார்களாயின் (அவர்களுடைய ஓழுக்கத்தைக்குறித் 
_ துப் பிமாணமாகவைத்துக்)கேட்பதும், (மற்றம்) பலவிஷயங்களிலுண் 

டான சச்தேகத்தைப் பிழையில்லாதபி நிவிருத்திசெய்தகொள்வதும் 
(ஆய இலையெல்லாம்), என்பக்கலிலேயே (கிகழச்கடவன)? என்ற 

தத்துவார்த்தத்தை வேதங்கள் (வெளிப்படையாகக்) கூறுமன்றோ! 

அக்சனிசாட்சியாக விவாகஞ்செய்துகொள்ளுதலும், மங்கைய 

சொழுக்சத்தைப்பற்றி ஐயமுண்டானபோது அவர்களை ௮க்௫னிசாகூஷி 

யாகச் சொல்லும்படி கேட்பதும், மற்றும்பலவிஷயங்களில் *கெருப்பி 

லிடினும் கெடாதிருப்பின் அாய்மையுடையு? என்று சந்தேகநிவி 

ருத்தி செய்துகொள்ளுதலும் இங்குச்குறிச்கப்பட்டன, இல்லறத்தி 

னின்று விலகிய மகளிர் திக்குதித்து மீனின் ஓழுக்கந்தவருதவ ரென் 

௮ கொள்ளப்படும் மரபுபற்றி அவர்களுடைய ஒழுக்கத்தைக்குறித்துச் 
சோதிப்பது என்ற பொருளும், *மங்கையர்விலங்கனொாரெனிழ் கேட் 

பது? என்றதில் அடங்கும். (பல்பொருட்கு ஐயம்கேடறமீட்பது 

-4(உங்கள்மக்திரம் ஏடுஒன்றில் தீட்டுக ஒசேட், டெங்கள்மக்்திரந்தன் 

னையும் தீட்டுகு இரண்டும், அவங்கிவாயிடின் வெர்ததுதோற்றது அவ் 

வங்கி, நுங்கிடொதது வென்றது? என்று சபதஞ்செய்து சமணர்க்கும் 

இிருஞானசம்பச்தமூர்த் இசாயனார்க்கும் ஈட.ர்த கனல்வாதத்தின். முடிவு 

போல்வன காண்க.) *வாட்பெருக்தோளினாம்? என்பதற்கு - வாள் 

முதலிய படைக்கலங்களிற் பயின்ற பெருமையுள்ள கையையுடைய



ச்சு கம்பராமாயணம் , Wyss 

வனே! என்று உரைத்தலு மொன்று, பி-ம்:--.1மங்கையை, கேட் 

பது, 3மேன்மையின். *வாட்பொரு, 5கூறுமால், (௪௦௧௨), 

௯௩. 1ஐயுறு பொருள்களை *யாசின் மாசொரீஇக் 

கையுறு “நெல்லியின் கனியிற் “காட்டுமென் 

மெய்யுறு கட்டுரை கேட்டு மீட்டியோ 

பொய்யுறா மாருதி யுரையும் போற்றலாய். 

‘ (இ -ள்.) பொய்ம்மையில்லாக அறுமானுடைய வார்த்தையை 

யும் சன்குமதித்து(ஏற்றுசக்சொண்டு அதன்படி. சானகியைச்)சைச்கொள் 

ளாத நீ, சக்தேடிச்சப்பட்ட பொரறுள்சளின்உண்்மைகிலையை விரை 

வாச (அக்தஜயமாகிய)குற்றத்தை நிச்கி (அசங்கையிற்) பொருச்இிய 

. செல்லிச்சனியைப்போல நசன்குகாட்டுச்சன்மையுள்ள எனது உண் 

மைபொருச்திய உறுகிமொழியைக் கேட்டாயினும் (அச் தையை) 

மீட்௮ுழைத்துச்சேர்த்துச்சொள்உாயோ! (௪- று.)--இது, மீட்டரு 

ஞூக வென்று வேண்டியபடி.பி-ம்:.-12யறு. 8செல்லியங், 4சாட்டுவேன். 
பொய்யறு,பாய்யுறும்போச்குமோ. 3௮ரசன் என்று படிக்கவுமாம். 

௯௪. தேவரு முனிவருந் 1இரீவ கிற்பவும் 
மூவகை யுலகயுங் கண்கண் மோதிகின்று 
”“அவெனல் கேட்கிலை யறத்தை 88க்கிவேறு 
ஏவமென் ஜொருபொருள் 4யாண்டுக் கொண்டியோ. 

(Q - ar.) தேவர்களும் முனிவர்களும் சஞ்சறிக்துநிற்பனவான 

மற்றைப்பிராணிகளும்(2மல் ழ் ஈடு என்னும்)மூன்றுங்சை யுலசத்துப் 

பிசாணிகளும் (பிராட்டி அச்கினிப்பிரவேசஞ்செய்யச்தொடங்கியபோ 
BID BUCH ITT SIE ச௫ச்சமாட்டாமல்தம்தம்)சண்களை(ச்கைசளால்) 
மோதிச்சொண்டுரின்று ஆஎன்று கதறியதை (3) கேட்ணெர்ர் தாயில்லை 

போலும்; (8) தருமத்தைச் கைவிட்டு (அதந்கு) மாறான (இவ்வகை) 

அதருமமாகிய ஒருபொருளை எங்கிருர்து சொண்டாயோ? (எ-று... 

ஆ - இரக்கக்குறிப்பு இடைச்சொல், எங்வம் என்பது - எதுசை 

சோக்கு, ஏவம்என விசாரப்பட்ட. iF -b: தெரிய, BAw, Sifu, 

3 ஆவெனச். 8நீச்சவே, 4எகங்வன், கண்டியோ, காண்டியால், (௪௦௧௪) 

௯௫. 1பெய்யுமே மழைபுவி பிளப்ப தன்றியே 

செய்யுமே பொறையறம் நெறியிற் செல்லுமே 

உய்யுமே ?யுலகிவ ஞூணர்வு €றினால் 
்வையுமேன் *மலர்மிசை யயனு மாயுமே, 

(Q)« ar.) (மசாபதிவிரசையான)இச்சீதாதேவி மனத்திற்கோபவ் 

கொண்டால்,மேசம் (மழை)பொழியு2மா! பூமி/உடனே)பிளச் து.விடுவ 

தல்லாமல் (எல்லாப்பாரங்களையும்) பொறுத் தக்சகொண்டிருச்குமோ? 

தருமம் செவ்விகாக ஈடச்குமோ: உலகம் நிலைத்திருச்குமோ? (இவள் 

கோபங்கொண்டு)சபீப்பாளானால், தாமரைமலரின் மேல் வாழும் பிரம 

னும் இறக்திவொனன்றோ? (௪ - ற.)--என்று ௮ச்சினிதேவன் கறி



க்ர்ண்டம் உ௭.--மீட்சிப்படலம் the 

முடித்தானென்க. பி-ம்:--1மெய்யுமே. ?உலூல்வாழ். வையமேல், 
வையுமே. 4*மலாமனுலகுமாயுமால். (௪௦௧௫) 

௯௬.--அுக்கினிதேவன் பிராட்டியை இராமனநகிற் கொணர்தல். 

பாடுது 1பன்மொழி யினைய பன்னிகின்று 

ஆடு௮ு தேவசோ டுலக மார்த்தெழச் 

சூடுறு 3மேனி.ப வலரி தோகையை 

மாடுறக் கொணர்க்தனன் வள்சால் கூறுவான். 

(இ-ள்.) (பிராட்டியின்௧கற்பினனலால்) தாபம்மிக்க வடிவத்தை 

யுடைய அ௮ச்கினிதேவன்,--இத்தன்மையனவான பெருமைமிக்க பல 

வார்த்தைகளைச் சொல்லிகின்று, (பிராட்டியின் கற்புநிலையைக் சண்ட 

களிப்பினாற்) ௯. த்சாடுகின்ற தேவர்களுடனே (மற்றை)யுலகச்.த உயிர் 

களும் ஆரவாரித்து மகழ்ச்சிமிக, மயில்பேரீலுஞ் சாயலுடைய பிராட்டி, 

யைப்(பெருமாள்) பக்கத்திலே பொருக்கச் கொண்டுவந்துசேர்க்கான்; 

(அப்பொழுது), வரையாதருளும் இயல்பினனான இராமபிரான், (சல) 
சொல்லி யருள்வான்;(௪ - று.)--அவறறை, அடுத்த சவியிற் சாண்ச, 

அலறி - (சுவாலைகளாற்) பரச்துவிளங்குபவ னென்று பொருள் 

படுங் காரணக்குறி: இ - பெயர்விகுதி; இப்பெயர், பெரும்பாலும் சூறி 

் யனுக்குவழல்கும்; சிறுபான்மை இலக்கணையாய், முச்சுடர்களுள் மந் 

ஜொருசுடராகய ௮சூனிச்கு வழக்கெய தென்க, பி-ம்:..1பணி, 

மேனியன் வணங்கிச், மேணியவக்கி, (௪௦௧௯) 

௯௭.--அப்போழது இராமன் சோன்ன ௮ங்கீகாரவார்த்தை. —~ 

அழிப்பில சான்றுநி யுலகுக் காதலால் 

இழிப்பில 1சொல்லிரீ யிவளை யாதுமோர் 

பழிப்பில ”ளென்றனை பழியு மின் நீனிக் 

கழிப்பில ளென்றனன் கருணை யுள்ளத்3ஈன். 

(இ-ள்.) 8 உலகச்துஉயிர்கட்செல்லாம் ($தீசெறி) தவத தவில் 

லாத சாட்சியாகிறாய்; ஆசலால்,இகழ்ச்சிக்குஇடமில்லா த சிறக்தவார்த் 

தைகளைச் சொல்லி நீ இவளை யாதொருருற்றமுமில்லாதவ ளென்று 

சொல்லினை: (ஆசலால் இவளிடத்து யாதொரு)பழியு மில்லை; இணி 

(இவள் என்னால்) நீக்கத்தக்கவளல்லள்? என்றுகூறியருளினன்: (யாவ 
னெனின்),--திருவருளையுடைய திருவுள்ள த்தை யுடையவனான ஸ்ரீராம 
பிரான்; (எ-று.) 

கருணையுள்ளதச்சா னாதலின் (இணிக்கழிப்பிலள்? என்றனனென்க; 

கநத்துடையடைகோளியணி, பி-ம்:-1சொல்லிவக் த. ஊேன்றெனையம 

சரங்கிணி, லபி.ரதியில் இதனோடு சீதாபிமாட்டி திநவடிதோழபடலம் 
அல்லத பிராட்டிதிருவடிதோழபடலம் முடிய, அதன்மேல் *'இன்றுசெ 

ன்று? (௧௪௧) என்றபாடல்வரையிற் கடவுளர்காட்கிப்ப படலம் என்று 

காண்டுன்றது. (௪௦௧௪)



௭௪௨ கம்பராமாயணம் ் யுத்த 

வேறு. 

௯௮.--அ.சமயத்தி2 இராமனுக்த அவனது யதார்த்தசோநபத்தை 

உணர்த்தும்படி தேவர்கள் பிரமனைத் தாண்டுதல், 

உணர்த்த வாயுண்மை யொழிவின்று காலம்வர் துளதால் 
1புணர்த்து மாயையிற் “பொ தூவுற "கின்றவை 4பணரா 
இணர்த்து மாய்த்டொங்க 5லிராமற்கென் நறிமையவ ரிசைப்பத் . 
தணப்பி முமரைச் ௪துமுக னுரைசெயச் எயைர்தான். 

(இ-ள்.) (தானே தனது சங்கற்பத்தால்) உண்டாக்கிய மாயை 

யிலே மற்றைச்சீவாக்மாக்கள்போவே(பரமாச்மாவாகிய தானும் ஆம்- 

ந்.து)ரின்று (சனதுஉண்மையான) அக்கிலைகளை அறியாதவன்போலுள்ள 

பூங்கொத்துக்களையுடைய தஇிருச்துழாய்மாலையைத் தரிச்ச இராமபிரா 

னுக்கு (அந்த) உண்மை நிலைகளை விடாமல் (8) அறிவிப்பாய்; (அதற்கு 

ஏற்ற) சாலம் (இப்பொழு) வர்துள்ளது' என்ற தேவர்சள்சொல்ல, 

பிரிதலில்லாக (இருமாலின்சாபித்) தாமரைமலரில்சோன்றிய சான்கு 
முகமுடையவனான பிசமன்(அச்தப்பகவானுடைய நிஜசொருூபங்களைச்) 

சொல்லத்தொடங்கினான்; (௭ - று.)--அவற்றை, அடுத்த பதினான்கு 

கவிகளிற் காண்க. 

(முழுமுதற்கடவுளாகிய ஸ்ரீமக்சாராயணனது இருவவதாரமூர்த்தி 
யான இராமபிரான், ஆத்மாக்களை வசப்படுத்ததற்குக் தான் இப் 

பொழுதுகொண்ட மனிதவடிவச்துக்கு ஏற்பத் சானும் ௮அம்மாயையை 

யேற்றுக்சொண்டு அசன்வசப்பட்டுகின்று, சிலராள்பிரிர்க மனைவி 
யைச் சேர்த்துக்கொள்ளுகிற விஷயத்திற் சங்கைகொண்டு தடுமாற்ற 

முற்றுநிற்றலால், இச்சமயத்தில் அவனது.ண்மைகநிலைகளை அவனுக்கு 

'உணர்த்தவேண்டுவது அவயம்; இல்லாவிடின், அவன் பிராட்டியை 

அல்கெரியாமல் விலக்இவிட்டால் இங்குவிளையும்” என்று இர்இரன் 

முதலிய தேவர்கள் பி.ரமனைக் காண்ட, ௮வன் அங்ஙனமே அப்பரம 

னுக்கு யதார்ச்தஸ்இிகிகளைச் சொல்லச்சொடங்க னென்பதாம். 

Qui ga ober m - சீவாத்மாச்களினும் பரமாத்மாவாகய சனக்கு 

யாதொருவிசேஷமும் கோன்றாதபடி அவையபோலவே தானும்நின் று. 

பி-ம்:--- புணர்த்த. 2பொாதுவற மின் றவப்,4புணரா,புரணன்,புராணம், 

புராண. $இராமனென்று. (௪௦௧௮) 

௬௯௯. பமாமன் இராமனுக்கு அவனது சோந।பத்தை யுணர்த்துதல, 

இதுழதற் பதினன்தகவிகளிற் கூறப்படுகிறது. 

மன்னர் தொல்'குலத் தவரினத் துனையொழு மனிதன் 
என்ன 'வுன்னலை 3யுன்னை£ யிராமகே ளிதனைச் 
சொன்ன கான்மறை'முடி.வினிற் “றுணிந்தமெய்த் துணிவு 
நின்ன லாதில்லை *கின்னின்'வே ௮ுளதிலை நெடியோய். 

(Q - or.) ஸ்ரீராமனே! பெருமைய/டையவனே! உன்னை தொன்று 

தொட்டுவருற சூரியகுலத்தவசான ௮. ரசரது வருக்கத்தில்தோன் றிய



சாண்டம் ௩எ.--மீட்சிப்படலம் ௭௪௩ 

ஒரு மணஷ்ய னென்று எண்ணாசே: உன்னுடைய இர்த உண்மைகிலை 

“ யைக்குறித்து (யான் சொல்லும்) இவ்விண்ணப்பத்தை நீகேட்டருள் 

வாய்; இறெப்பிச்துச்சொல்லப்படுகிற ரான்குவேதங்களின் முடிவில் 

[வேதாச்தத் இல் ] இத்தாக்ச ஞ்செய்யப்பட்ட உண்டையான தத்துவம், 

உன்னையல்லாமல் வேறுஇல்லை: உன்னையல்லாது வேறு என்றும் 

நிலைத். துகிற்கும்பொருள் இல்லை; (எ-று.] 

சின்னலா இல்லை? என்றும், மின்னின்வேறுளஇிலை? என்றும் இர 

ண்டேவகை வாய்பாட்டால் ஒருகருதிசையே சொன்னது, வற்புறுச்து 

தற்கென்க, பிம்: ..குலத்தவதரித்தனை, குலத்தவரினத்துணை, குல 
த்தவரினத்துளன். உன்னினை.3இன்ன முமிறைவ,4துணிவினில் 5துணி 

பெருந்துணிவு, துணிக்தவெச் துணிவும். 6அூலும். பழைய, வேறு 

ள்ளிலை, வேறுள்ளன, வேறுலகமும். ..... (௪௦௧௪௧) 

௧௦௦. பகுதி யென்றுள தியாதினும் பழையது பயந்த 

விகுதி யால்வந்த விளைவுமற் றதற்குமே னின்ற 

புகுதி யாவர்க்கு மரியவப் புரூடனு நீம். 

*மிகுதி புன்பெரு மாயையி னால்வந்த வக்கம். 

(இ-ள்.) எப்பொருலினும் பழமையதான மூலப்பிரகரு இியென்று 

உள்ள தத்துவமும், (அர்த மூலப்பிரஇருகி) தந்த விகாரத்தா லுண் 

டான சாரியங்களாகய தத்துவங்களும், அத் தத்துவப்பொருள்களனைத் 

தூக்கும் மேலாய்கின்ற எவர்க்கும் சண்டுணர்தற்கு௮ ரியனான HES 

ஜீவாத்மாவாகய தத் தவமும் (ஆகஎல்லாப்பொருள்களும்), நீ: மிகப் 

பரர்ததாகசச்காணப்படுகிற இர்தப்பிரபஞ்சத்தோற்றமெல்லாம், உனது 

பெரியமாயையா௫கய சங்கற்பத்தாலுண்டான பரப்பாம்; (எ - ற) 

சப்த ஸ்பர்ச ரூப ரஸ கந்தம் என்னும் பஞ்ச தர்மாத் திரைகளும், 

மெய். லாய் சண் மூக்குச் செவி யென்னும் பஞ்ச ஞானேக் இிரியங்க 

ளும், வாக்கு பாணி பாத பாயுர் உபத்தம் என்னும் பஞ்ச கர்மேச் இரி 

யங்களும், நிலம் நீர் தீ காற்று வாளம் என்னும் பஞ்ச பூதங்களும், 

மனம் அகங்காரம் மகத் பிரஏருஇி என்னும் சான்றும், ஆக, பிரகிருஇ 

தத்துவங்கள்-இரு.த்துகாலு, இருபத்தைர்தாவது தத்துவம்-ஆத்மா; 
இருபத்தாறாவது தத்துவம் - பரப் ரஹ்மம், நிச்தியமாய் அளவில்லாத 

தாய்த் திரிகுணாத்மகமாய் ஜகத்துக்குக்காரணமாய்க் தனக்கு ஒருகார 

ணம் உற்பத்தி விசாசம் இல்லாததாயிருக்கிற மூலப்பிரகருதி யென்பது 

பரமாத்மாவின் இரியாசாதகரபமென்றும், நித்தியமான ஆத்மாவும் 

அத் சன்மையதே யென்றும், சிருஷ்டி காரியத்தில் விருப்பங்கொண்ட 

பரமாத்மாவினது இச்சையாகிய சங்கற்பத்தாற் சலனப்பட்டமூலப்பிர” 

இருதியினின்று மகத்தத்துவமும், அ௮இனின்ற அகங்காரமும், அதி 

னின் சப்சமும், சப்தத்தினின்று அகாசமும், அகாசச்்இனின்று 

ஸ்பர்சமும், ஸ்பர்சத்தினின்று வாயுவும், வாயுவினின்று ரூபமும், ரூபத் 

னின்று அக்னியும், அச்சிணனியினின்று ரஸமும், ரஸசத்இினின்று



௭௧௫ கம்பராமாயணம் யுத்த 

way, pag Baler mo சந்தமும், சந்தத் இனின்று பூமியும் உண்டா 

யினவென்றும், சாத்விசம் ராஜசம் தாமசம் என மூவகைப்பட்ட அகம் , 

காரத்தில் சப்சசச்மாத்திரை காமசஅகங்காரச்தின் சாரியமென்றும், 

பஞ்சஞானேக் இிரியங்களும் பஞ்சசன்மேச் இரியங்களும் மனமும் சாச் 

அலவிசாகங்காரத்தில் தோன்றியவை யென்றும், தாமசாகய்காரமும் 

சாத் அவிசாசங்காரமும் சுவசாரியங்களைப்பிறப்பிச்கும்போது ராஜ 

சாகங்காரம் அுணைச்சருவியாயிருக்குமென்றும் அறிக. ஆஇகாரண 

மும் அவ்யச்தமூமான மூலப்பிரகிருதியும், அதன்காரியமான இரு 

பத்துமூன்று தத்துவங்களும், €வோத்மாவும் பரமாத்மாவாகிய wh wos 

சா.ராயணன தசொருபமே யென்பதும், அர்தஇருபத்தைந்து தத்து 

வங்களின் சம்பர்தச்தனு லாகிய பிரபஞ்சமுமுவதும் அர்தஎம்பெரு 

மானது அறுக்கிரகரூபமான சங்கல்பத்தால் ஆகியதே யென்பதும், 

இப்பாட்டின்கருக் ௮. எல்லாத்தச் தவங்களிலும் எம்பெருமான் நின்று 

அவற்றைத்தனக்குச் சரீரமாகச்கொண்டிருத்தலால், (அவையெல்லாம் 

நீ் என்ற. ; 

*ப்ரகிருதியென்கிறது - விசாரங்களைப் பிறப்பிச்சையாலே? என்ற 

ததித்வத்ரயவாசியமும், 'ப்ரஇருகியென்கிறது,மஹதாதி விசாரங்களைத் 

தன்பக்சலினின்று ஜரிப்பிச்சையாலே? என்ற அதன்வியாச்கியாகசவாச் 

கியமும் இங்கு உணரத்தக்கன. பிரகிருதி கித்தியமாதலாலும், சிருஷ் 
டி.ககுமுன்னமே உள்ளதாதலாலும், மற்றைப்பிராகிருச தச் துவங்க 

ஞக்குச் சாரண மாசலாலும், *பகுதியென்றுளது யாதினும்பழையத? 

எனப்பட்டது. ஆத்மாவுக்கு *அதற்குமேல்நின்ற? என்ற அடைமொழி 

கொடுச்சது, பிரகிருதிபோலவே நித்தியமாய்ப் பிராகிருததத்த்வங்க 

ஞக்குமுன்னமே யுள்ளதான அச்மா விபரீகஞானச்சையுண்டாச்குகிற 

அூத்தாகிய பிரகிருதிபோ லன்றிச் சித்தாகிய தான் ஞானத்துக்கு 

இடமாயிருத்தலினா லென்ச. அச்தஅத்மா சண்முசலிய இம்இரியங்க 

ஞச்குப் புஎனாகாமல் மனத்தினுணர்வுக்கே புலனாம்படி யிருத்தலால், 

அதற்கு :புகுகியாவர்க்குமரிய! என்ற அடைமொழி கொடுத்தது: இது 

பற்றியே, அழ்வார் அத்மஸ்வருபத்தை :'ஞானங்கடர்ததே”?'என்றதம், 

மூலப்பிரஇருதியும், ௮சன் சாரியமான இருபத்துமூன்றுதத்து 

ame ogi, அவையனைத்துக்கும் மேல்கின்ற [இருபத்சைக்காவது 

தத்துவமாகிய] ஆக்மாக்களும், எவர்ச்கும்சென்றுசேர் தற்கு அரிய பரம 

புருஷனாகிய ஸர்வேசுவரனும் இராமனாகியரீயே யென்று உரைகூ தினும் 

அமையும்; இவ்வுசைக்கு, நின்ற! என்பது - பெயர். 9-0: 16H 

யால். விளம்பும், யோவதும், 4புசஈலும், நீயே, நீயும். நீயம், 5மிகு இயாவு 

கின்மாயையினால்வந்த, தகுதி...தர்த. (#020) ் 
௦௧. முன்பு 1பின்பிரு புடையெனுப் குணிப்பரு மூறைமைத் 

தன்பெ ருக்தன்மை தான்?றெரி மறைகளின் தலைகள் 
மன்பெ ரும்4பர மார்த்கமென் அுரைக்கன்ற மாற்றம் 
அன்ப கின்னையல் லானமற்ஏறில் கயொரையு மறையா,



காண்டம் _ ௩ எணமீட்சிப்படலம் ௭௪௫: 

(இ-ள்.) (எல்லாவுயிர்களிடதச்தும், அன்பையுடையவனே! முதல் 

Ww நிலையாகிய தோற்றமும் இற இரிலையாகய சாசமும் ஆகிய இ..ண்டு எல் 
் லைகளென்றுசொல்லப்படுகிற அளவு இல்லாத ஒழுங்கையுடைய தமது 

பெருர்தன்மையை(ப் பிறர்௮றியமுடியாமல்)சாமே ௮அறிவனவான வேத 

ங்களின் சிரசுகள் [வேதாச்தமாகிய உபநிஷத்துக்கள்], மிகமேலான 
பாரம்பொரு ளென்று சொல்லுகிற உன்னையே குறிச்குமேயல்லா மல். 
இங்குவச்துள்ள (யானும் சிவனும்இக்.இரனும் முதலிய) மற்றைத்தேவர் 

களுள் எவரையும் குறித்துச்சொல்ல.மாட்டா; (௪ - று.) 

வேதம் தான் உற்பத் திவிராசமில்லாமல் கடவுள்போல நித்தியமா 
யிருக்கும் பெருச்கன்மையை யுடைமையாலும், அத்தன்மைதான் யார்க் 

கும் எளிதில் ௮றியவொண்ணாமையாலும், அவ்வேச.ம் இருக்குமுதலா 

கப் பலவகைப்பூதலாலும், “முன்பு பின்பு இருபுடையெனுவ் குணிப் 

பருமுறைமைத் தன்பெருர்தன்மை தான்தெரிமறைகள்”?எனப்பட்டன., 

மறைகளின் தலைகள்-வேதத்தின்முடிவாகய உபகிஷத்துச்கள், பிம்: 

3பின்பிடை, பின் பின. $முறைய, *தெரியாமறைகணின் ற, தெரிமறைச 
னின் றலைய, தெரியாமறைத்தலைய, தெரிமறைகளின் றலைகொள். 4பேர் 
மாயை, பரமாற்பன், பரமாற்பம், பரமார்த்தன். 5௮ன்ப, அன்பின், 

'..6இன்றாரையும், இங்காரையும். (௪௦௨௧) 

x, ௧௦௨.எனக்கு "மெண்வகை யொருவற்கு மிமையவர்க் கிறைவன் 
றனக்கும் பல்பெரு முனிவர்க்கு முயி3ருடன் pau 

௮னைத்தி னுக்கு£ யே 4பர மென்பதை ?யறிந்தார் 
வினைத்?து வக்குடை வீட்டருர் தளைகின்று 3மீள்வார். 

(இ-ள்.) *(பிரமனாகிய) எனக்கும் எட்டுவகை வடிவைய/டைய ஒரு 
சடவுளான சிவனுக்கும் தேவராசனான இக்திரனுச்கும் பலரான சற 
நீதமுணிவர்களுக்கும் உயிரோடுகூடிய எல்லாப்பொருள்களுக்கும்,8யே 

பரம்£என்ற உண்மைப்பொருளை யறிர்தார்,(இரு)வினைகளின் தொட 

ர்ச்சியையுடைய விடுவித்தற்கு அரிய பாசபர்தத்தினின்று மீண்டுமுத்தி 

யடைவார்கள்; (௪ - று.) 
நிலம் நீர் தீ காற்று வானம் என்னும் பஞ்சபூதங்களும், சூரியசச்தி 

ரர்என்னும் இருசுடரும், யஜமாஈனும்ஆ௫ய எட்டுவகைவடிவமுடைமை 

யால், சிவபிரான், “எண் வகையொருவன்” எனப்பட்டனன்; இதபற்றி, 

அஷ்டமூர்த் தியென் ற ஒருபெயர், பெருமுணிவர்-மகாருஷிகள்; பிரம 

al hing ah. பல்முணிவர் என்க, எம்பெருமான் அசேசசங்களுக்கும் 

இறைவனே யாயினும், இறப்புப்பற்றி, உயிருடன் தழீஇய அனைத்இ 

dl னுக்கும் நீயே பரம்? என்று சேசனப்பொருள் எடுத்துக்கூறப்பட்ட த. 

் பிம் 1 எண்வகைழூர்த்திச்கும், எண்வகையுருவற்கும், எண்களாய் 
மூர்த் இக்கும், பல்வசை, 3உடற்றழீஇய.. turer. 5அறியார். 6தடச் 

குடை, தடக்கிடை. 7இரும். 8விவொர். (௪௦௨௨) 

௧௦௩,என்னைத் தான்முத 1லாகிய 5வுருவங்க ளெயையும் 
முன்னைக் தாய்தந்தை யெனும்பெரு மாயையின் 8மூழ்கத் 
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௭௪௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

் தன்னைத் தானறி யாமையிற் *சலிப்பவச் சலந்தீர்க் து 

உன்னை ம் 2ீதாடையென் அணர்குவ முத்திவித் தொழிக்த. 

(இ-ள்.) என்னை முதலாசவுடைய: பிசாணிகளிற் பலவும்,---(உற் 

பத்திக்குச்) காரணமான தாயும் தந்தையுமென்றெ[சுற்றத்தாரிடத்துப் 

பாசமாதிய) பெரியமாயையில் அழுக்கு, தனது நிலைமையை [ஆத்தும 

சொருபத்தை]த் கான்்உணராமையால் (ஈற்பேறுபெரறுமல்) துன்பப்பட 

வனவாம்; அச்தஅறியாமைடீங்கியொழிர்சஏல சீவராசிகள், உன்னையே 

(அனைத்துக்கும்) மூலகாரணமென்று உண்மையுணர்வனவாய் லீட் 

டுலகத்.தச்கு விதையாம்; (௪-று.) 

என்னை, முதலாகவுடைய ஆத்துமகோடிகளிற் பெரும்பாலன, ப.ர 

மாத்மாவாகிய உனக்குச் சவாத்மாவாகய தாம் அடிமையென்றும், 

:அத்தனாகியன்னையாகி யாளு. மெம்பிரானுமாய்/ ஒத்தொவ்வாத பல் 

பிறப்பொழித்து ஈம்மையாட்கொள்வான்?? யே யென்றும் சீவாத்ம 

. பரமாத்மசொருபல்களை யுணர்த லின்றி,தம்தமது சன்மத்துச்குப் பிரதி 

யஷ்காரணமான தாயும் சந்தையும்முதலிய உறவினரிடத்து அன்பு 

செய்தலாகிய பாசபச்தத்திற்பட்டு மீள்வில்லாது முத்திபெறாமல் மாறி 

மாறிப் பல்பிறப்பும்பிறக்து இறக்து வருக்தும்; இவையொழியச் இல 

சேதகங்களே அங்ஙனமின் நி நின்அருளால் ஜீவபரஸ்வளுபங்களைஉணர்... 

வனவாய் அதனால் உறவினரிடத்து ஆசாபாசம் ஒழிச்து உன்னையே 

சசலவிதபர் துவாகக்சொண்டு உனக்குஅடிமைப்பட்டுப் பிறப்பு௮ற்று 

முத்திபெறுவன என்றனன் பிரம னென்க. இவ்வுலசச்தில் தனது, 

நிலையையும் கடவுளின்கிலையையு ௦0 அறிக்த ஆன்மா வீட்டுலகத்தற் 

சென்று முளைத்தலால், அதனை “முத்திவித்து”என்றார்; இதனைத் திருக் 
குறளில் “வரனென்னும் வைப்பிற்கு ர்வித்து?? என்றாற்போலக் 

சொள்ச: அங்குப் பரிமேலழகர் *அக்நிலத் இற்சென்று முளைத்தலின், 

வித்து என்றார்: ஈண்டுப்பிறர் திறந்துவரும் மசகனல்லன் என்பதாம்? 

என உரைத்தது உணரத்தச்கது. பிம் :---1அச்இயிவ், உருவந்த, 3மூய 

ங்கித்,மூடங்கித்.*சலித் தலிற்சலம், சலித்ததுசலம்,சலித
்த தச்சலம்,சலித் 

தவத்தளை. தோானினைந்து... சானெனவுணர்வது..., தாயெனவுணர் 

வதுமுர்இிவித்தொழிக்தாய், தாயெனலுணர்வது முற்றிவித்தொழிக் 

தாய், தாமெனவுணர்வதுமுற்றுவித்தொழிக்த, தாயெனவுணர்வதுமுற் 

'றுவித்தொழிக்தாய்,தாமெனவுணர்வதுமோடிவித்தொழிச்தீர்.(௪௦௨ th) 

௧௦௪, 1ஐயஞ் சாகிய தத்துவர் தெரிக் சறிக் தவற்றின் 
மெய்*யெஞ் சாவகை மேனின்ற *நினக்கூ?மேல் யாதும் 
பொய்£யெஞ் சா£வில தென்னுமீ தருமறை புகலும் 
வையஞ் சான்றினிச் சோன்றுக்குஞ் சான்றிலை "வழக்கால். 

(இ-ள்.) (இருபத்தைந்தான தத்துவங்களை ஆராய்ர் து அறியுமிட 

த்து, -உண்மைகுறையாதபடி ௮ச்த இருபத்தைர்துதத்துவங்களுக்கும் 
மேலே (இருபத்தாறாவது தத்துவமாய்) நின்ற உச்குமேலே யாதும்



காண்டம் ௩௭. மீட்சிப்படலம் ௭௪௭ 

பொய்ம்மைமிகாமல் [மெய்யாக ]இல்லை' என்னும் இவ்வுண்மைப்பொ 

Ge அறிதற்கு அரிய வேதம் கூறும்; (இதற்கு),உலகத்துஉயர்க்தோ 

ரும் சாட்சியாவர்;இனி,(௮வர்களை ஈம்புவதற்கு வேரொருசாட்சி வேண் 

டியதில்லை: ஏனெனின்),--வியவசாரதருமத்தில் சாட்சியை ஈம்புதற்கு 

ஒருசாட்9ி வேண்டப்படுவ இல்லை யன்றோ? (எ -று.) 
. உலசமென்பது உயர்ச்தோர்மாட்டே?”? என்றதனால், வையம் 

என்பதற்கு - உயர்ர்தோரென்று உரைக்கப்பட்டது, “வழக்கெனப் 
படுவது உயர்ர்தோர் மேற்றே, நிகழ்ச்டி யவர்கட் டாகலான?! என்ற : 
அம் காண்க, சாட்சிக்கு ஒருசாட்டி யில்லை யென்பது, வழச்குநால்வல் 

லார் அணிபு. பி-ம்:---1ஜயைஞ்சு, ஐயைர்து. 3தேர்க்தறிர் து, தேர் 

ரீசறிவு. 3அஞ்சா. *எனக்கு. 5மேலாடிப், மேலாயோர், மேல்யரரோ, 

Sa gent, அஞ்சா. *உளது,நின்றது. 8சான்றுக்குச்9வழச்கே.(௪0௨௪) 

௧௦௫. அளவை யா 1லளக் காமன்றென் றறிவு௮ மமைதி 
உளவை யாவையு மூனக்கில்லை *யுபரிடத் துன தூ 
களவை *யாய்க்துறத் தெளிர்தில சாயினுங் 5கண்ணால் 
₹துளவை யாய் "முடி யாயுளை நீயெனத் அணியும். 

(இ - ள்.) இருத்துழாயை(ச் சிறந்ததென்று) சேர்ச்தெடுத்துத் 

தரித்த இருமுடியையுடையவனே!பி.ரமாணங்களைக்கொண்டு ஆராய்க்து 

ஆம் என்றும் ௮ன்றுஎன்றும் அறிகிற நிகழ்ச்சியாகவுள்ளவையெல்லாம் 

உனக்கு இல்லை: உபநிடத்து உனதுஒளிப்பை அராய்ச்து முழுவதும் 

நன்கு அறிச்திலகானாலும், (கனது ஞானக்) கண்ணினால் நீ உள்ளா 

யென்று நிச்சயித்துச் சொல்லும்; (௪- று.) 

அளவையாவது - பொருளின் உண்மைநிலையை அளவிட்டு அறிதற் 
குச் கருவியான பிரமாணம், அது எட்வெகைப்படும்; அவையாவன - 

பிரதியட்சம், அநுமானம், ஆகமம், உபமானம், அருத்தாபத்தி, ௮பா 

வம், ஐ.திகியம், சம்பவம் என்பன. அவற்றள்,ஐம்பொறிகளின் உணர்வு 

கொண்டு அறிதல் - பிரதியஷஷம். புசையைச்கண்டு அ௮துகொண்டு 
கெருப்புஉண்டெனல் - ௮அநுமானம், பெரியோர்வாய்ச்சொல்-ஆகமம். 

மரை பசுப்போல் எனல்-உபமானம். 'பகலுண்ணான், பருத்திருப்பான்: 

என்றவிடத்து இரவில் ஒளித்து உண்பான் என உணர்தல் - அருத்த 

பத்தி முன்னும் இல்லை, பின்னும் இல்லை; ஒன் றினொன் நில்லை, ஒரு 

காலத்தும் இல்லை யெனல் - ௮பாவம், இம்மரத்திற் பேயுளது என் 

பது - ஐதிஹ்யம், ஆயிரத்தில் நூறுஉண்டு எனல் - சம்பவம், இவற்றுள் 

ஐ.இியம், சம்பவம் என்பவற்றைப் பலர் வேறுபிரமாணங்களாகக் 

' கொள்ளார். இவை எட்டையும், காட்சி ௮றமானம் ஆகமம் என்னும் 

மூன்றில் அடக்குவர். உபமானம் பிரதியஃடி ச் இலும், அருத்தாபத்தியும் 

சம்பவமும் ௮.நுமானத்திலும், ஐ.தியம் ஆகமத்திலும், அபாவம் மூன் 

றிலும் அடக்கப்படும், இதன்விரிவைக் தர்ச்கதால்களிற் காணலாம், 

ஜீவாத்மாச்களாகிய எங்களெல்லோராலும் பலவகைப் பிரமாணவ் . 

.களைச்கொண்டு ஆராய்ந்து பரமாத்மாவாகிய உனது சொருபம் உண்
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டென்றும் இல்லையென்றும் கூரப்பபவதே யன்றி இங்கனம் நீ தராயத் 

தச்ச பரம்பொருள் ஒன்றுமில்லை யென்ப .தம், ரீ ஆராய்ச்சியில்லாமலே 
நினது இயற்சையுணர்வினால் யாவும் உணர்கின்றா யென்பதும், முதல் 

வாக்கயெத்தின் கருத்து, உள்ளவை யென்பது, உளவை யெனத் 

தொச்கது, எம்பெருமானது சொருபதச்னக உள்ளபடி சண்டுஉணர்த் 

தச் சுருதி அதனை ஆராய்ஈ்துகொண்டேசென்ற உபநிஷத்துக் தனக்கு 

அது எட்டாமையால் மீண்டுவிட்ட தென்பதை அவ்வுபநிஷச் இனா 

- லேயே அறியலாம். .தயினும், அவ்வுபகிஷத்துத் சனதுதெய்வத்தன் 

மையால் அறிச்த ௮அளவுகொண்டு கடவுளின் உண்மையை அறுதியிட்டு 

வெளியிட்டு மூலப்பிரமாணமாய் நிற்றல் பிரசித்தம், சண்ணால் தெளிச் 

,திலது என இயைத்தலும் ஒன்று பி-ம்:--1அனச்தமாகுமென்று, அறிச் 

தாமன்றென்று, அளச்சாமென, அளச்தாறுமென்று. *அளவுறும். 

8உபரிடதத்துன், உபறிடத்துனச்கு, உபரிடததீதுகின், உபகிடத்தம் 

முன், 4யாவையுமறிச் திலத, ஆய்க்துறத்தெரிகல த, ஆய்ச் அறத்தெளிச் 

இல, 53சண்ணாற், கள்ளார். 6துளயையார். 1முடியாயவனுளன், முடி. 

யானவனுளன், முடிமாயவனுளன், முடியானுள ௮. (௪௦௨௫) 

௧௦௬. 1௧ரண மென்றுள வுன்னைவச் தறிவுகா ணாமே 
அரண மல்லவா்க் இவைகடர் தறிவரி காக 
மசணர் தோற்றமென் 53றிவற்றிடை*1மயக்குப வவர்க்குன். 
சரண மல்லதோர் சரணில்லை 5உன்னவை தவிர்ப்பான், 

(இ-ள்.) (நின்சருணைக்கு) இலக்காகாதவர்க்கு அறிவு அடுத்து 

உனதுசொருபத்தை உணர வொண்ணாதபடி. (ஐம்)பொறிகளென்று 

உள்ளவை பெருகச்தடையாம்; இவ்வைம்பொறிகளை வென்று (உன்னை ) 

அறிதல் அரியதாதலினால், (அவர்கள்), இறத்தலும் (மீளப்)பிறத்தலும் 
ஆயெ இத்தன்பங்களிலே மாறிமாறி உழல்வார்சள்;அவர்ச்கு அத்துன் 

பங்களை நீக்குதற்கு உனது இிருவடியன்றி வேறுபுகலிடமில்லை; (எ-று. 

௮ ரணம் - அரண்: இலச்கணையாற் பெருர்தடையென்ற பொருளது. 

பி-ம்:--.13அரணமாவையும், கரண௰மான்றுள, கரணமொன்றுளது. 

8அரணமவ்வவர்க்இியைச்தனசடத்தற்குமரிதாம், கசணமற்றவையாவை 

யுங்கடச்திலதாக, அ ரணமவ்வறிவகைகடந்தகல்வறிவரிதாக,கரணமல் 

வறிவைச்கடந்தகல்வரிதாக. 8அவற்றிடை, *மயங்குறுமவத்றுன், wwe 
குறுமவற்றுன், மயங்குறுமவற்றுள், மயச்குறுமவற்குன் அன்னது. () 

௧௦௭, தோற்ற வடக Taare அன க்கஇல்லை 'சின்கணேரதோற்றும் 
ஆற்றல் சான் “முதற் பகுதிமற் 4றதனுளாம் பண்பால் 
காற்றை முன்னுடைப் பூதங்க ளவை?சென்று கடைக்கால் ,: 

வீற்று *வீற்றுற்று வீவுது நீயென்றும் 8விளியாய், 

(இ-ள்.) உனக்கு (ஒருபொருளினிடத்துத்) தோன்றுத லென் 
இற ஒரு நிலை (உற்பத்தி] இல்லை; வல்லமைமிக்க ஞூலப்பிரகிரு இ, உன் 

னிடத்தினின்றே வெளிப்பட்டது: மற்றை யெல்லாத் தத்துவங்களும் 

அந்தமூலப்பிரகஇரு தியினணீன்று வருகையினால் வாயுமுதஸான் பஞ்ச 

ம்
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பூதங்களும், (மற்றுமுள்ள) அத்தத்்துவங்களும் சங்காரகாலத்தில் 

தனித்தனி பிரிபட்டு லயித்து அழிவடையும்; நீயோ எப்பொழுதும் 

அழியாய்; (எ- று,) 

சர்வேசுவரன் ஒருவனே உற்பத் இவிசாசமின் றி நித்தியனென்க. 

மூலப்பிரூருதி நித்தியமாயினும் பரமாத் மாவின் சொருபத்தினின்.று 

வெளிப்படு தலால்-,ரசின்சணே தோற்றும் ஆற்றல்சால் முதற்பகு தி'என 

ப்பட்ட. இருபத்தைச்துதத் துவங்களுள் புருஷன் மற்றை இருபத்து 

மூன்றுதத்துவம்போலமூலப்பிரகரு தியின் சாரியமல்லாவிடினும், அவ 

ன்உரைமெழுக்கிற் பொன்போல மூலப்பிரகுரு தியில் அடங்கியிருக்து 

அதனினின்று ஆதியில் வெளிப்பட்டன னென்பதை :“நிறைபாஞ்சுடர் 

நெடுமலர்க்கட்கடை றிது, பிறழ மாயையிற் பிறந்தன னொரு பெரும் 

"புருடன்? என்ற பாகவதத்தாலும் அறியலாம். வி௫ித்திரமான சிருஷ் 

PEGE Fn ger மாதலால், முதற்பகு திக்கு *ஆற்றல்சால்' என்ற அடை 

மொழி கொடுக்கப்பட்ட. இருஷ்டிசாலத்தில் எர்தப்பொருள் எச் 

தப்பொருளினின்று தோன்றியதோ, அந்தச் காரியப்பொருள் அந்தக் 

கசாரணப்பொருளிலே மகாப்பிரளயகாலத்தில் அடங்கு மென்பது, 

Gago. பிரளயத்தில் நிலம் தன்குணமா இய கர்தத்துடன் 

‘Bigs, அக்தரீர் சன்குணமாயெ சசத்துடன் தியிலும், அ.த்தத் தன் 
குணமாகிய ரூபத்துடன் காற்றிலும், அ௮ச்சாற்றுத் தன்குணமாகிய 

- ஸ்பரிசத்துடன் வானத்திலும், ௮வ்வானம் தன்குணமாகிய சப்தத் 

துடன் அகங்காரத்திலும் கயிச்க, இவ்வாறே ஞானேசக்்திரியல்களும் 

.கர்மேர்இரியங்களும் மனமும் தம்தம் உற்பத் இத்சானமான அகசங்காரத் 

இலே லயிச்ச, அகங்காரம் மகத்தில் லயிக்க, அது பிரகிருதியில் 

லயிச்ச, அதுவும் புருஷனும் பரமாச்மாவிலே லயிக்க, பரமாத்மா ஒரு 

வனே என்றும் லயமின் றி நிற்கின்றனனென்க, எம்பெருமானது இரு 

வவதாரம் கருமவசத்ததன்றி இச்சையின் வசப்பட்ட தென்பது, 

(தோற்றமென்பதொன்றுனக்கில்லை? என்றதில் வெளியாம், பி-ம்;-- 

1நினக்கொன்று, நினச்செனச், தோற்றம், முகப். 4அதனுளான் 

மாறச், அதனுளான்மாறா, அதனுளவாமாற், 5காற்று, (இடைக்காலம். 

ரகீற்றுற, 8வீயாய். (௪௦௨௭௪) 

௧௦௮. 1மின்னைக் காட்டுதல் போல்வர் ௮ £விளியுமிவ் வுலகம் 

தன்னைக் சாட்டவுர் தருமத்தை *நாட்டவுந் தனியே 
என்னைக் 5காட்டுதி யிறுதியுங் 5காட்டுதி யெனக்கு 

முன்னைக் காட்டிலை (யொளிக்கினு மிலைமறை *யுரையால். 

(இ-ள்.) (விரைவில் அழியுந்கன்மையதான) மின்னலை (மேகம்) 

தோன்றுவித்தல்போலத் தோன்றி யழியுக்தன் மையையுடைய இவ்வல 

கங்களைத் தோன்றுவிக்குமாறும்,(அவ்வுலகங்களில்) தருமத்தை கிலைகிறு. 

த்தூமாறும், (8) அசாதியாய் ஒருவனாயிருந்து (மூதவில்) என்னைப் 

படைகஇன்றாய்; (அவ்வுலகங்களோட எனக்கு) அழிவையும் செய்விக் 

இன்றாய்; எனக்கும் (காரணமாகிய) உன்னுடைய உண்மைதிலைமுமு
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வதையும் காட்டுகின்றாயில்லை;: (அப்படி நீ) மறைந்துநின்றாலும், வேத 

வாச்யெம்களைச்சொண்டு (சான் உன்னுடைய சொருபத்தைச் சிறிது 

அறிவதனால், உன்னை எனக்கு) முற்றும் ஒளிச்சன்றாயுமில்லை; (௪-ு.) 
‘Qa Sys காட்டு? என்பதற்கு - சங்காரகர்த்தாவாகிய Pater 

(என்னைக்கொண்டு) உண்டாக்குகின்றா யென்று உரைத்தலும் ஒன்று, 

எனக்கும், உம்-உயர்வூறப்பு, பி.ம்:-1மின்னுக், மின்னிக், காட்வெ, 

சாட்டிய. 3விளியுமே , விளியுமாம், விளியுமெய். 4காட்டவும். சாட் 

டினை. 6காட்டலை. 7ஒளிக் இன்றும். உரையாய், . (௪௦௨௮) 

௧௦௯. என்னு ருக்கொவ் வுலகினை 1யினுதி யிடையே 
உன்னு முக்சொடு புகுக் தின் மோம்புதி புமையோன் 
றன்னு ர௬ுக்கொடு துடைத்திமற் "றி.து.தனி யருக்கன் 
மூன்*னு ௬க்கொடு பகல்செயுக் 5தரத்தது முதலோய். 

(இ-ள்.) முதற்பொருளானவனே! (பி. ரமனாகிய) எனத வடிவத் ் 

தைக்கொண்டு (8) இவ்வுலகங்களைப் படைச்இன்றாய்; (திருமாலாகிய) 

உனதுவடிவத்தைக்கொண்டு இடையில் எழுக்தருளிகின்று (அவ்வுலகவ் 

களைப்) பாதுகாக்கன்றாய்; சவன துவடிவத்தைக்கொண்டு (அவற்றை) 

அழிக்கன்றாய்; இது ஒப்பற்றவனான சூரியன், (யாவர்க்கும்) «Hho 

(கட்புலனாக விளங்குகிற தன்)வடிவத்தைச்சொண்டு பகற்பொழுதைச் 

செய்சன்ற தரத்தது; (எ - று.)-மற்று mos, 
சூரியன் தனதுஉதயத்தாற் பகலையுண்டாக்கித் தான் சஞ்சரித்து 

உச்சமடைக்து கழிதலால் அப்பகலைஈடத்திச் தனது அ௮ஸ்தமனத்தால் 

அப்பகலை முடித்தல்போல, நீ தஇறிமூர்த்திசொருபச்தில் பிரமனுக்கு 

ME SITS OTA Wb oT Lo) உலசத்தின்சோற்றத்தையும், இருமாலாகிய 

தானானகிலையில்கின் று அல்வுலகத்தின்சாப்பையும், சிவனுக்கு அந்த 

சாத்மாவாய்கின்று அவ்வுலகத்தின் அழிவையுஞ் செய்கின்றனையென் 

பதாம். பி -ம்:--3பூணு தி. 2உமைசோன். அது. 4உருக்கொடவ்வருள் 

செய்யும்,உருத்தொரு...,உருக்கொண்டிங்குருத்தெய்யும். தரத் தினை.() 

௧௧௦. திருக்கு வான்மலி செல்வத்.தச் செருக்குவேக் திறத்துத் 
தருச்கு மாய்வுறத் தானவ ரரக்கர்வெஞ் சமரில் 
இரிக்க மாழ்கநொக் துனைப்புகல் யாம்புக வியையாக் 

கருக்கு ளாய்வர்து தோற்றுதி யீங்கிது கடனோ. 

(இ-ள்.) பொருட்குவியலாக கிறைக்த ஐசுவரியத்தனால் கருவப் 

படுற எங்களிடமுள்ள அகல்காரம் அழியும்படி சானவரும் அரக்க 

ரும்,கொடியபோர்செய்து அதில் (எங்களை) அஞ்சியோடச்செய்ய,-- 

யாம் மனம்வருரக் தி உடல்கொர்து உன்னைச் சசணமாகஅடைய, (௮௧ 

கொடியவர்களையழித்து எங்களைப் பாதுகாச்கும்பொருட்டு நீ, உனக் 

குத்) தகுதியில்லாத பிறவிகளிற் பொருக்திவக்து இங்கு அவதறிக்கின் 
Gu; Qs (உனக்குக்) கடமையோ? (௪ - று.) 

பிசமன்முதலிய தேவர்கள் தாம் எம்பெருமானருளால் அளவிறக்த 
ஐசுவரியத்தைப்பெற்று அதனாற்செருக்கிப் பகவானை மறந்து களிப்புற்



Pa
 

காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் aes 

றிருச்கையில் அசுரர் ராஷசர் முதலிய பல அுஷ்டவர்ச்கங்கள் அவர் 

ட்களை எதிர்த்துப் போர்செய்து வென்ற துரத்த, அத்தேவர்கள் ஓடிச் 

சென்று எம்பெருமானைச் சரணமடைய, அப்பெருமான் அுஷ்டறிச் 

இரக சஷ்டபரிபாலாஞ்செய்தற்பொருட்டுத் இருவருளால். மத்ஸ்யம் 

கூர்மம் வராகம் ஈரசிவ்சம்முதலிய பிறவிசளைசக் கொண்டும், அதித 

பேணுகை கெளசல்யை முதலியோரது கருப்பத்தில் வாமசன் பரசுரா 

மன் ஸ்ரீராமன் மூலாகவும் ௮வதறிக்கின்றன னென்க., தித்யனாய்க் 

சர்மவசப்படாதவனாய்ப் பிறப்பு இறப்புஇல்லாக பகவானுச்குக் கர்ம 

வசப்பட்ட உயிர்கள் பிறத்தற்குஉறரிய எப்பிறப்பும் தகு. இியல்லரமை 

பற்றி, “இயையாச்கரு? எனப்பட்டது. அக்தகபிறப்பில் அவதரிக்கும் 
போது ஏறிதும்வேறுபாடுதோன்றாதபடி அதற்குஉரிய Gow te sri 

களில் ஊான்றிரநிற்கிற தன்மை, “ஆய்வக்து? என்றதனால் விளங்கும், 

இரு-பொருள்: குவால் - குவியல். இது கடனோ - அடியார்கள் வருக் 

தும்போது வந்து அவர்கள்வருத்தத்தை யாற்றுதல் தலைவனான உனக் 
குச்.கடமையோ என்றபடி: உனதுஇயல்பான கேவலகஇிருபையாலே 

இங்கனம் தோன்றுகின்றனை யென்பது உட்கோள். இச்செய்யுள், பல 

பிரதிகளி லில்லை. (௪௦௩௦) 

கக. ஓங்கா ரப் பொரு டேருவோர் தாழுன்னை யுணர்வோர் 
ஓங்கா ரப்ூபொரு ளென்றுணர்ர் திருவினை யேகுப்போர் 
ஓங்கா ரப்பொரு *ளாமன்றென் ாழிசென் மலும் 

ஒங்கா ரப் பொரு ளேபொரு ளென்கலா வுரவோர், 

(Q- a.) ஐங்காரப் பொருள் தேருவோர்தாம் உன் சன்மையை 

உள்ளபடி அறிர்தோராவார்; (அவர்கள் உன்னை) ஓங்காரப் பொரு 

ளென்று ௮றிதலால், இருவினைகளை ஒழிப்பார்கள்; பிரணவப்பொரு 

ளே பரம்பொருளாகும்என்று உண்மையுணரமாட்டாத (உலசசம்பக்த 

மான) அறிவையுடையவர்கள், பிரணவப்பொருளாகிய உன்னை உண் 

மைப்பொருளென்றும் அன்றென்றும் சந்சேசங்கொண்டு நெடுப் 

காலக் கழித்தாலும், (இருவினையுகுச்சமாட்டாதவராவர்); (எ- து.) 

“இருவினையுகுப்போர்' என்று கூறினதற்கு ஏற்ப, (இருவினையுகுச் 

கார்? என்பது, பின்னேவருவிக்கப்பட்டது; Boa எதிர்நிலைச்சொல் 
லெச்சம், அவாய்கிலையின்பாற்படும். ஓம் என்பது - பிரணவம்; 45, 

அ உம் எனப் பிரிந்து, அகாரவாச்யனான இருமாலுக்கு மகசாரவாச்ய 

ஞான ஜீவன் அடிமை எனப் பொருள்படும். இதன் கருத்தை கோக்க, 

இருமால் எல்லாவுயிர்களையும் அடிமையாக வுடையவன் என முடித 

லால், இருமாலை :ஒஓங்காரப்பொருள் எனக் கூறினார்; *ப்ரணவோ 

பசவத்வாச - ப்ராதாச்யாத் அர்த்த ஸம் பவாக்?? என்ற வடதநூல்மேற் 

கோளையுங் காண்க, இங்கனமன்றி, பிரணவர்சானே பரம்பொருளை 
யுணர்த்து மென்றலு மொன்று; “*ஐமிச்யேகாஷரம் ப்ரஹ்ம?”என்பது 

முதலியவற்றையுஙல் சாண்க, *இருவினையுகுப்போர்! என்றது, இரு



௭௫௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

வினையையும் ஒழித்து எப்பொழுதும் அழகாக்க த்தாகிய முத்திப் 
பேரின்பத் இனை யடைவர் என்றவாறு, 

முத்திபெறுவோர் அவசியம் அறியவேண்டிய ஸ்வஸ்வரூபம், 

ப.ரஸ்வரூபம், புருஷார்.த்தஸ்வரூபம், உபாயஸ்வரூபம், விரோதிஸ்வ 

ரூபம் என்னும் ஐக் தனையும் சகல வேதசா.ரமாகிய பிரணவம் தன்சொல் 

லாற்றலாலும் பொருளாற்றலாலும் உணர்த் துவசனால், அதனை யறிப 

வரே இருவினையுகுச்கும்வல்லமை யடையோ ராவர். பிரணவப் 

பொருளை உள்ளபடி அறியாதவர்கள் பலயுகங்கள் கழிச்தாலும் இவ் 

வுலகத்திலேயே பிறந்தும் இறர்தும் இடர்ப்பட்டுக்கொண்டேயிருப்ப 

சென்பது,பின்னிரண்டடியின் கருத்து. *என்று”என்பதை ஆம், அன்று 

என்ற இரண்டிடத்துவ் கூட்டு), உரவோர் - பிரபஞ்ச விஷயமான 

அறிவுடையோர். பி-ம்:_1பொருளாவுனையுணர்வுறு . முரவோர். 
8பொருளென்றுவக்து, பொருளென்றென்று, பொருளென்றுசொண்டு, 

பொருளொன்றுணர்க்து. 8உருப்போர். 4ஏன்றுகண்டுருவச்கண்டா 

லும், இடையறிக்தூழிகண்டாலும், இடையறிச்தாழி சென்றாலும், 

'அமென்றென்றூழிசண்டாலும். 5பொருண்மெய்ப்பொருளென மனத் 
துன்னார், பொருணீயெனவுணர்குவருரவோர். (௪௦௩௧) 

௧௧௨. 1இனைய தாகலி னெம்மையு ”மூன்றுல கையு3மீன்று 
மனையின் மாட்சியை *வளர்த்தவெம் மோயினை வாளா 
5முனைய லென்றது முடி.த்தனன் 6முந்.துகீர் முளைத்த 
£தினையின் பந்தமும் பகுதிக எனை த்தையஞ் செய்தோன், 

(இ- ள்.) (உனஅசொருபம்) இத்தன்மையதான தனால்,--எம்மை 

யும். மூன்று உலகையும் பெற்று இல்லறத்தின் மேன்மையை (அழகு 

பெ.ற)கடத்திக்காட்டூகிற (இக்க) எமது தாயை [சதையை], வாளா 

வெறுச்கவேண்டா ' என்று (கான்கூறத்தொடல்கய) அவ்விஷ 

யத்தைச் சொல்லி முடித்தான்: (யாவனெனில்,-- எல்லாவற்றிற்கும்) 

முற்பட்ட தன்மையையுடைய திருமாலினிடத்தினின்று தோன்றிய 

வனும் (ஜீவரா௫களுக்குத்) தேசங்களின் சம்பந்தத்தையும் பலலஉகைப் 

பட்ட பகுப்புக்களையும் உண்டாக்கயெவனுமான பிரமன்; (௪-று.) 

மூர்து£ர் - முற்பட்ட தன்மையையுடைய திருமால்: வினைத் 
தொகை யன்மொழி, சினை - அங்கம்; எனவே, தேகமாயிற்று: அதன் 

பந்தமாவது-உயிரை உடம்பினுட்புகுத்தல். பகுதி - பிரிவு, இங்கே 

தேவர், மக்கள், விலங்கு, புள், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன தாவரம் 
என்ற எழுவகைப்பிறப்புக்களின் விரிவான எண்பச்்அகான்குலட்சம் 

யோனிபேதங்களைக் குறிக்கும். :முச்துநீர்முளே த்தசினையின்பர்தம்? 

என்பதற்கு - முற்பட்டரீரில்தோன்றிய உருண்டைவடிவான அண்ட 

மென்றும் பொருள் கூறலாம். பி -ம்:-.1இனையகாதலின்எம்மை, 

மேவுலகையும், 3ஈன்றிம், ஈன்ற, 4வளர்த் த, ்முனியலென்றது,முனிய 
லென்றுசை. $முன்புநீர்முளரிச். "சினையில்வக்து தொல்மக் இரம்யாவை 

புஞ்செய்தாய், இனையின்வக்தரும்பவு இகமனை த்சையுஞ்செய்தோன். ()



காண்டம் ௩எ.---மீட்சிப்படலம் oT@ mh. 

௧௧௩. இதுவும், அடுத்த கவியும் - சிவபிரான் இராமபிரானுக்கு 
அவன்தன்மையுணர்த்துதலைக் கூறும், 

என்னு மாத்திரத் தேறமர் கடவுளு 1மிசைத்தான் 
உனனை நீயொன்று 9மூணர்ந்திலை போலுமா லசவோய் 
முன்னை யோதியா மூர்த்.இரீ 4மவகை யுலகின் 
அன்னை 8”தையா மாதுகின் 5மார்பின்வக் தமைந்தாள். 

(இ-ள்.) என்று (பிரமன்கூறி) முடித்தவளவில்,--இடபவாக 
னத்தில் வீற்றிருப்பவனான வெபெருமானும் சொல்பவனானான்:--வலி 
மையுள்ளவனே!நீ உன் தன்மையை(இன்னதென்று)சிறிதும்௮ நியவில்லை 
போலும்; நீ மிகவும் அகாதியாயுள்ள மூழுமுசற்கடவுளாவாய்; மூன்று 
வகையான உலகங்களுக்கும் தாயான சீதையாகய தேகி (திருமா 
லான) உனது திருமார்பில்வந்து பொருந்தியுள்ள இலக்குமியே, 

'நீயுன்னை யொன்று முணர்க் இலை? என்றது, நீ கொண்டுள்ள 
மனிதத்தன்மைக்கு ஏற்ப கடிச்சன்றா யென்றபடி. இலக்குமி இரு 
மாலின் இருமார்பில் உறைகன்றா ளென்பத, நூற்சொள்கை, பி-ம்;.... 
1இசைப்பான், 8அறிச்திலை, 3ஆ௫யெ. 4மூவுலூற்கும், மார்பகத் தமைக் 

. தாள், மார்புறைந்தமைச்தாள், மார்பில்வர்தணைக்தாள். (௪௦௩௩) 
௧௧௪, தூறக்குக் தன்மைய எல்லளா.ற் ரொல்லையெவ் வுலகும் 

பிறக்கும் /பொன்வயிற் றன்னையிப் பெய்வளை பிழைக்கன் 
இறக்கும் பல்லுயி 3ரிறைவ$ யிவடி.ற£ம் திகழ்ச்சி 
மறக்குச் *சன்மைய தென்றனன் 4மழுவலான் வழுத்தி, 
(இ-ள்.) (யாவர்ச்குச்) தலைவனே! பழமையான TV ONT ay VE Hs 

களும் தோன்றுதற்டடெமான அழூய வயிற்றையடைய தாயாகிய 
சீதை, (உன்னால் வெறுத்துக்) சைவிடத்தச்ச தீயொழுச்ச மூடையவ 
எல்லள்; (அன்றியும்), அணிக்த வளையல்களையுடை.ய இச்சைவிஷயச் 
தில் (8) கவறுநினைத்துச் கைவிட்டால், எல்லாவுயிர்களும் இறக்கும்: 
(ஆதலால்), நீ இவள்விஷயதக்தில் அவமதிப்புச்சொள்ளுதல் மறக்து 
விடத்தக்கதே என்று சிவபெருமான் அ.தித்துச்கூறினான்; (௭ - று) 

பெய்வளை - வினைத்சொசைப்புறத் தப் பிறர்ச அன்மொழித்தொ 
கை.இப்பெய்வளைபிழைச்சன் இறச்கும்பல்லுயிர்?-சாச் சல்தொழிலைச் 
கைக்கொண்ட இருமாலினது மனைவியாயிருச்து உலகங்களையெல்லால் 
காச்சிற தாயாகிய இவளுக்சே இங்குகேரிட்டால் காப்பாற்றுவாரின்றி 

, உயிர்கள்யாவும் அழிச் துவிடுமென்றபடி, பி- ம்:--1மென்மையித்றன் 
மை, 3யோவையும், இராமநீ. 8கன்மைய, ்வரதர்க்கும்வாதன், (௬௦௨௯) 

௧௧௫.,--சிவபேநமான் மேலுலகத்திலிநந்த தசாதனை இராமனைக் கண்டு 
துயர்நீக்கச் சோலலுதல், 

பின்னு கோக்இனான் பெருந்தசைப் 1புதல்வனைப் பிரிக்க 
இன்ன லாலுயிர் தூறக்திருர் துறக்கத்து ளிருக்த 

* 95



௭௫௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

2மன்னற் சென்றுநின் மைந்தனை மனங்கொளத் தெருட்டி 

முன்னை 83வான்றுயர் 48ீக்குதி மொய்ம்பினோ யென்றான். 

(இ - ள்.) (சிவபெருமான்),--மேலும் (செய்யவேண்டுவதை): 

ஆலோடத்தவனா9,பெருமைக்குணமுடைய(தன து)குமாரனாகிய இராம: 

னைப்பிரிர்சதனாலுண்டான துன்பத்தினால் இறச்துபெருமையையுடைய 

விஷ்ணுலோகத்தி லிருச்தவனான தசரதமகாராசனிடத்சைச்சேர்க் த, 

:வலிமையுள்ளவனே!உனது குமாரனாகிய இசாமனை(ப்பார்த்.து,அவன்) 

மனம் இருப் தியடையும்படி அறிவுமூட்டி (உன்மனத்தில்) செகொளாக 

வுள்ள மிச்ச துன்பத்தைப் போக்குவாய்! என்றுகூறினான்; (எ-று ) 

மூன்னைவான் அயர் - இராமன் வனத்துக்குப்போனபோது ௮வ: 

னைப்பிரிச்தசகனா லுண்டான துன்பம். அயோத்தியாகாண்டத் இல் 

தசரதசக்கரவர்த்திமரணமடைந்த செய்தி கூறியவிடத்து **இர்திரன் 

முதல்வராய கடவுளர் யாருமண்டிச், சச்இரனனையதாங்கோர் மானத் 

'இன்தலையில்தாக்க, வரக்தனனெச்தை தர்தையென மனங்களித்து 

வள்ள, லுர்தியானுலகனும்பர் மீள்கலாவுலகத்துய்த்தார்? என்றதை 

கோச்,இருர்தறக்கத்துள் என்பதற்கு-பெருமையையுடைய விஷ்ணு 

லோகத்தி லென்று பொருள்கொள்ளப்பட்டது; இது, பிரமலோகத் 

தக்கு மேற்பட்டதாய்ப் பச.மபதம்போலவே கருமவசத்தால் மறித்து 

வருதலில்லாத மேம்பாடுடையத. பி-ம்:--1முன்புதான், முன்புதற், 

உன்னைமுன். 8மன்னர்மன்னவன்றசரதற்காண்டலும்வணவ்கி, மன்ன 

னஞூங்குளவண்ணலைச் சென்றுகனனைகந்து, மன்னவற்சென் றுகண்டுரின் 

மைந்தனை த்தெருட்டி, மன்னனூங்குவற்சென்று நீ சண்டனை வணங்க, 

மன்னனூங்குவற்சென்று நீ கண்டிவண்வணங்கி, *உன்றுயர், வன்றுயர். 

42சகுவானயன் றனைமொழிக்தான், $ீச்குதியென்பது முறையால், நீக்கு 

இிமுன் பினோயென்றான். இர்தப்பாடலுக்குப்பின் ஒறாபாடல் சிலபிரதி 

சளிற் காணப்படுவது வருமாறு:-- 

என்ற வாசக 1மெறுழ்வலித் தோளினா ஸனியம்ப. 

பன்ற றங்கிய மலரவன் வாசவற் கூவித் 
துன்று 3தாரினோன் சுரருடன் 8துருவினை துடரச் 

சென்று 4மற்றவற் றருகென வணங்கினன் சென்றான். 

பி-ம்:-1எறுகந்தேறினான், ஏறமர்கடவுளும். 3தாரினாய். வரு. 

மன்னவன். (௬௦௩௫) 

௧௧௬.--தசரதன் பூமியில் வநதலும், இராமன் அவனை வணங்கதலும். 

1ஆதி யான்பணி யருள்பெற்ற ?வரசருக் கரசன் 
காதன் மைந்தனைக் காணிய வுவந்ததோர் கருத்தால் 
பூக லச்திடைப் *புக்கனன் புகுதலும் “பொருவில் 
வேத $வேர்தனு மவன்மலா்த் "தாண்மிசை விழுந்தான், 
(இ-ள்.) மூதற்கடவுளான சிவபெருமான் அருளிய கட்உளையைப் 

பெற்ற அரசர்க்கரசனான தச௪.ரதன் அன்பிற்குஇடமான (gor) yor 

சி
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பிற்குஉரியகுமாரனைக் காணும்படி. சளர்சன்ற மனத்தோடு பூமியில்வச் 
தான்; வந்தவுடனே, ஒப்பில்லாத வேதங்களுச்குத் தலைவனானஇராம 
பிரானும், அத்தச.ரதனுடைய தாமசைமலர்போன்ற பாதங்களில் விழு 

நீ. துவணங்கினான். 

சிவபெருமான், முதற்கடவுளர் மூவரில் ஒருவனாதலால், *ஆதி 
யான்” எனப்பட்டான். 6வேதவேத்தன் என்ற பாடத்துக்கு, (வேத 

வேத்யன்? என்ற வடசொல்லின் விசார மென்க. பி-ம்:-1அ இயாய், 
9அ.ரசர்க்குமரசன். 3சாணியவர்சதோர், சாணியவிருப்புறும், காணிய 
வமைந்ததோர், சாணியவுயர்ச்ததோர். 4புகுர்தனன். பொருமி, தாளி 

னில், தாளிணை. (௪௦௩௬) 

௧௧௭.--தசாதன் மகிழ்ந்து கூறத்தோடங்கதல. 

வீழ்ந்த மைந்தனை 1யெடுத்துத்தன் விலங்கலோ கத்தின் 
'ஆழ்ந்3த முந்திடத் (தழுவித்தன் கண்ணினீ ராட்டி 
வாழ்ந்த 5சிர்தையின் 6மனங்களுங் களிப்புற மன்னன் 
போழ்க்த அன்பங்கள் புறப்பட நின்றிவை புகன்றான். 

(இ-ள்.) (க௪ரதமசகா)ராசன் (தன்பாதத்தில்) விழுச் துவணங்கய 

குமாரனை(2 கைகளால்)எடுத்துத்தன து மலைபோன்ற மார்பில் ஈன்றாக 

்.. அழுச்தும்படி [இறுகக் ]கட்டியணைத்துத்சதனது கண்ணீர்ப்பெருக்கினொ 

(அவனை) முழுகப்பண்ணி, ஈல்வாழ்வுபெற்றோமென்ற எண்ணத்தோடு 
அச்தக்கரணங்கள் களிப்பு மிகவும் (இராமனைப்பிரிர்ததனால் தன்னை) 

வருத்திய துன்பங்கள் நீங்கியொழியவும், (இராமனெ றில்) நின்று 
கொண்டு இவ்வார்த்தைகளைச் சொல்வானாயினான்; (எ-று.)---௮ தனை, 
மேல்மூன்று கவிகளித் கூறுஇன்ரூர். 

சண்ணினீர்-உவகையிலாகய௫; இ௫, ஆஈச்சபாஷ்பமெனப்படும், 
மனம் புத்தி சத்தம் அகங்காசம் என சால்வசைப்படுகற அர்தச்சரணங் 
கள், இங்கு மனங்கள்? எனப்பட்டன. புறப்பட-வெளிப்பட எனினு 

மாம், பி-ம்:..1எடுத்தனன். 3மோர்பத் இல், 3அமுச் துற, *தழுவிச்சுண் 

ணருவிடீராட்டி, தன்கண்ணருவிநீராடி, 5சந்தையன், 6மனமிகக் 
களிப்புற்று. (௪௦௩௪) 

௧௧௮.--இதுழதல் மன்று கவிகள் - தசாதன்வார்த்தை, 

அன்று கேகயன் மகள்கொண்ட வர மெனு 1மயில்வேல் 
இன்று காறுமென் னிதயத்தி னிடைகின்ற தென்னைக் 
கொன்று நீங்கல திப்பொழு 9தகன்றதுன் குலப்பூண் 
மன்ற 8லாகமாங் *காந்தமா மணியின்று வாங்க, 

(இ-ள்.) அச்சாலத்தில் (முதலிற் பட்டாபிஷேகத்துக்கு நிச்ச 
யித்த சமயத் தில்] கேசுயராசனது மகளாகிய சகைதேயி நிறைவேற் 
றிச் சொண்ட வரமென்று பெயர்பூண்ட கூரிய வேலாயுதமானது-இது 

வசையிலும் எனஅ இதயத்.தினிடைநின்றது; எனது உயிரைரீக்இயும் 
(என்னை)விடாமலே பற்றியிருச் து: (௮2), இன்று உனது இதந்த



ன் i pli, @ 
Gt Ba கம்பராமாயணம் யுத்த 

ஆபரணங்களையணிக்ததும் (இயற்கையில் திவ்விய) கந்தமுடையதுமான 

மார்பாகய சிற்த காச்தமணி (உன்னை த்தழுவிய)இச்சமயத்தில் ஒழிச்ச 

தனால், அகன்றது; (எ - று.) 
வரமெனும் அயில் வேல்-அயில்வேலே வரமென்று பெயர்பூண்டு 

தன் தன்மை மறைச் அள்ளது எனக்கூ.றியதனால், அவநுதியணி. மணி - 

சிறச்தபொருள்; வடசொல், காக்தமணி - காக்தக்கல், கைகேயி 

கொண்டவரத்தினால் இராமனைப்பிரிர்து அதனால் சனக்குகேர்ச்த மனத் 

துன்பம் இப்பொழுது ௮அவனைத்தழுவினமைபற்றி ti wens, ₹வரமெ 

னும் அயில்வேல் உன்ஆகமாங்காக்தமாமணி இன்றுவாங்க அசன்றது? 

என்றார், வரத்தை இரும்புமயமான வேலென்றதற்கு ஏற்ப, இசாமனது 

மார்பை அதனைச் 2வருவ் காந்த மென்றார்; உநவகவணி. காந்தம் - 

இரும்பைச்சவரவல்லதொரு பொரு ளென்பது பிசசித்தம். இங்சே 

(கைகேயிவரம்'? என்றது, இராமன் சகாடுதுறக்து பதினான்குவருஷம் 

காட்டுக்குச் செல்லேவேண்டு மென்றதை. பி-ம்:..-1கெடு, 3அசன்றது 
குலப்பூண், அகன்றநின்குலப்பூண். 3மார்பமாம், ஆசமாள், *வரந்தர 

மணியினின், வ.ரந்தர்தமணியிணின், மாச தச் காணியின் . (௪௦௩௮) 

௧௧௯. மைந்த சைப்பெற்று வானுயர் தோற்றத்து “மலர்ந்தார் 

சுந்த ரப்பெருர் “தோனினா யென்றுணைத் தாளின் 

பைந்து கட்களு மொக்கல சாமெனப் படைத்தாய் 
4உய்ந்த வர்க்கருந் அுறக்கமும் புகழும்பெம் அுயர்ந்தேன். 

(இ-எ்.) அழகூய பெரிய சோள்களையுடையவனே! (கல்ல)புத்திர 
ரைப் பெற்று மிகச்சிறப்படைந்து விளல்ெவர்களும் எனது இரண்டு 

கால்களிலுள்ள சிறியதாளிகளுக்கும் ஒப்பாகாரென்னும்படி (இருமா 

லாகிய நீ என்னிடம் தோன்றி எனக்கு மிச்ச பெருமையை) உண்டாக் 

இனாம்: (தீவினையினின் ற) நீங்னெவர்ச்கும்(டைப்பதற்கு) அரிய மேலு 

லகத்தையும் €ர்தீதஇியையும் அடைந்து இறப்புற்றேன்; (எ௪- று.) 

மேலுலகத்தையடைநக்த தசரதன் தன்புதல்வனானஇ ராமனை இவ் 

கனம் துஇத்தற்குக் காரணம், உண்மையறிவு தன்மனத்தில் வெளிப் 

பட்டமை யென்ச, கன்மகப்பெற்றோர் யாவரினும் தச௪ரதனுக்குச் 

சிறப்பு, இருமாலை மசனாகவுடைமை, திருக்குறளில் ''வானுயர்தோற் 

றம்?? என்றவிடத்து ::₹வான்றோய்குடி?? என்றாற்போல இலக்கணை 

வழச்கு? என்ற பரிமேலமகருளை வாக்கியம், இங்கு உணரத்தக்க, 

பி-ம்:--. கொற்றத்து, 3மலர்ர்த, வாழ்ர்சார். கோளினார், 4உய்ந்த 

வச்சக்கும்வன், உய்ச்தவர்க்குறும், ''மைர்தரைப் பெற்று வானுலகாள்வ 

பென்றுலகல், அர்தரத்தவருரைக்கின்ற வாய்மையின்றகவால், கின்ற + 

னைப்பெற்று கேயமா லெழுத்தெட்டுகினையா, உய்ச்தமாதவ ருயருறுச் 

துறக்கநாடுற்றேன்!? என்று சிலஏட்டுப்பிரதியிற் பாடம், (௪௦௩௯) 

௧௨௦. பண்டு நான்றொழுக் தேவரு முனிவரும் பாராய் 
கண்டு கண்டெனைக் கைத்தலம் குவிக்கின்ற காட்சி



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படல்ம் ௭௫ள் 

புண்ட ரீகத்துப் புராசனன் றன்னொடும் 8பொருந்தி 
4அண்ட. மூலத்தொ ராசனக் திருத்தினை யழக, 

(இ-ள்.) அழகுடையவை! முன்பு [பூமியில் மனிதனாயிருர்ச 

போது] என்னால் வணங்கப்பட்ட தேவர்களும் முனிவர்களும் (இப் 

பொழுது), என்னைப் பலமுறையும் கோச்ச் சைகூப்பித்தொழுன்ற 

தோற்றத்தைப்பாராய்: (இன்னும் என்னை, திருமாலின் சாபீ)கமலத் 
தில் தோன்றிய பழையவனான பிரமனோடு சமானளணாய் அண்டகோளத் 
தின்மேலுள்ளதோரிடத்தில் இருச்சச்செய்தாய்; (எ-று) 

இல்வெல்லாச்சிறப்புக்களும் எனக்கு மகனாய்ப்பிறக்த உன்மகமை 
யாலேயே கேர்க்சன வென்பதாம். பி-ம்:-.1சொண்டெமைக் புண்டா 
கப், $பொருச்ச, பொருச்தத், 4துண்டமூலத்தொராசனத்து, அண்டர் 
மூவரோடாசனச்து, அண்டமூலத்திலரசென. (௪0௪௦) 

௧௨௧.--தசாதன் சீதையினருகிற் சேல்லுதலும், 
அவள் அவனை வணங்ததலும். 

என்று மைந்தனை 'யெடுத் தெடுத் திறுகுறத் தழுவிக் 
குஷ்று போன் 2 ger தோளினான் Gan sen Ud குறுகத் 
தன்று ணைக்கழல் *வணங்கலுங் கருணையாற் ற்ழுவி 
நின்று மற்றிவை கிகழ்த்தினா னிகழ்த்தரும் புகழோன், 

. (இ-ள்.) என்றுகூறி, மலேயையொத்து [உயர்க்து] விளங்குற 
தோள்களையுடையனான தசரதன்,--புத்தரனான இராமனைப் பல pen » 
யெடுத்து அழுச்தச்சட்டியணைத் அ(ப்பின்பு)”ையைச் சென்று இட்ட, 
(அவள்) சன்னுடைய இரண்டுபாதங்களையும் வணங்கினவளவில், சொல் 
ஓதற்கு௮ரிய £ர்த்தியையடையனான தசரதன் (அவளைப்) பரிவுடன் 

அணைத்துரின்று இவற்றைக் கூறுபவனானான்;(௭-௮.)--அவற்றை அடுத் 
தீமூன்றுகவிகளிற் கூறுகின்றார். மற்று - ௮சை; பின்பு எனினுமாம், 
பி.ம்:---1ஏடுத்தணைக்து. உயர். குறுகத். 4தாழ்தலும், (௪௦௪௧) 

௧௨௨.--இதுழதல் முன்றுகவிகள்-தசாதன் 

சீதைக்தத் தேற்றாவு கூறுதலைத் தேரிவிக்தம். 

நங்கை 1மற்றுகின் கற்பினை 2யுலகுக்கு காட்ட 

அங்கி புக்சடென் *றுணர்த்திய வதுமனத் தடையேல் 

சங்கை யுற்றவர் 6பெறுவது முண்டு சரதம் 

கங்கை நாடுடைக் கணவனை "முனிவுறக் கருதேல், 

கான்குகவிகள் - ஒறாதொடர், 

(இ-ள்.) ஈங்காய்! உனது கற்பின்பெருமையை உலகத்தார்க்கு 
அறிவிச்ச 'அச்சனிப்பிரவேசஞ் செய்? என்று (இராமன் உன்னைநோச் 
இக்)கூறிய அவ்வார்த்தையை (ஒருகுறையாக) மனத்திற்கொள்ளாதே; 
(உலகத்திலே) சந்தேகங்கோண்டவர்கள் (அச்சந்தேகம் Sag gs bar 
கச்)சத் நியஞ்செய்யச்சொல்லி அதுசெய்யக்சண்டு தெிதலும் உண்டு:



௭௫.௮ ்.... கம்பராமாயணம். ் யுத்த 

(இது உலசவழச்சமே ஆதலால், அப்படி உன்னைச் சத் தியஞ்செய்யச் 

சொன்னவனான)கங்காகஇிபாயப்பெற்ற காட்டுக்குத்தலைவனாகிய உனது 

சணவனான இராமன் மீது €ற்றங்கொள்ளக் கருதவேண்டா; (௪- று.) 

சத்தியஞ்செய்தல்-அச்னிப்பிரவேசம், குடப்பாம்பிற் கையிடுதல். 
முதலியன. இச்செய்யுளின் மூன்றாமடிக்கு-உலகத்தில் எவரேனும் 

உனது கற்பிற் சக்தேகங்கொண்டிருப்பராயின் அவர் அதுநீங்கி உண் 

மையுணரப்பெறுவ தாகிய பயன் இதனாலுண் டன்மோ! என்றும்உரைச்ச 

லாம் பி-ம்:--3கின்பெரும்கற்பினை. 8உலூனின். காட்ட. 4உரைத்த 

னன், 5மனத்திடையே. 6தேறுவதுண்டது. "மூனிவெனச், (௪௦௪௨) 

க௨-.பொன்னை த் தீயிடைப்1பெய்வதப் பொன்னுடைத் தூய்மை 
தன்னைக் காட்டுதற் கென்பது மனக்கொள றகுதி 
உன்னைக் காட்டினன் கற்பினுக் கரசியென் அலகிற் 

பின்னைக் ?காட்டுவ *4தரியதென் றெண்ணி?யிப் பெரியோன். 

(இ-ள்.) பொன்னை நகெருப்பிலிட்டுச்சாய்ச்சுதல் அச்தப்பொன். 

னினது குற்றமற்றசன்மையைச் சாட்டுதற்கேயாகும்? என்ற இத்தன் 
மையை மனத்திற்கொள்ளுதலேதச்சதாம்:சிறர்தசற்குணங்களையுடைய 

இவ்விராமன் இவ்வுலகத்தில் (இச்சமயம் சப்பினால்) பிறகு (உனசற் 

பின்சிறப்பை இங்கனம் தலைமைத்தேவர்கள் முதலியோருல் காணும் 

படி)தெரிவிச்ச முடியாதென்று நினைத்து (இப்பொழுதே) உன்னை(௮க் 
இனிப்பிரவேசஞ்செய்யச்சொல்லி அதனால்) நீ கற்பினுக்குத்தலைவி 

யென்று தெரிவித்தான்; (௪ - று.) 

உன்னை அச்கினியிழ் பிரவேடப்பித்தது உன்குற்றமற்ற தன்மை 

யைச் தெரிவித்தற்காக? என்னும் உபமேயத்தை உபமானமுகச்தாத் 

பெறவைத்ததனால், முன்னிரண்டடி - பிறிதுமொழித லென்னும் ௮லவ் 

காரம், பி-ம்:--1பெய்தலப், பெய்வது. 3கொளச்கருஇ, கொளத்தகுதி. 

கோட்டுதற்கு. 4௮அருமை, 5அப். (௪௦௪௩) 

௧௨௪.பெண்ூபி றந்தவ ரருந்ததி ?யேமுதற் பெருமைப் 
பண்பி றந்தவர்க் கருங்கல மாகிய பாவாய் 
மண்பி றந்தக முனக்குடீ வானின்றும் வந்தாய் 
எண்பி றந்தகின் குணங்களுக் *இினியிழுக் கலையால், 

(இ-ள்.) பெண்ணாகப்பிறச் தவர்களாகிய அருக்ததிமுதலான நிற 

ந்த கற்பின்குணம் மிச்சவர்களுக்கு அருமையான அ௮ணிகலம்போல 

விளச்சத்தைச்செய்கிற பாவைபோன்ற ஈசையே! உனக்குப் பிறப்பிட 
மோ, (உலகத்தார்ச்குப்போலன்றிப்)பூமியேயாகும்; 8 பரமபதத் இலிரு 

ந்து (திருமால் இராமனாகத்திருவவதரிச்தபோது சீதையாக) வந்து 

தோன்றினாய்; (இவ்வாறு சிறப்புற்றதனால்), இனி எண்ணிறர்த உனஅ 
ஈற்குணங்களுக்கு யாதொருகுற்றமு மில்லை; (௪ - று.) 

ஆசாசம்போட்ட௮௪, பூமி ஏக்இற்று? என்னும் பழமொழி, மூன்றா 
வதுஅடியில் அமைந்திருப்பது: - உலகவழக்தநவிற்சியணி. சீதை
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அயோரிஜையென்பதும், meet வதர வில்வப் இலங்குவெளி 

ட யாம். எண்பு - ஈன்குமதிப்புமாம், பி-ம்:...1பிறச்தவர்க்கு, எனும், 

். 3மோாறின்றி, 4இழுச்கெனநினையேல், ர இனியிமுக்இல்லை. Bao Dap s Bem 1p 
யேல். இச்செய்யுள் சிலபிரஇகளில் இல்லை: இங்குப்பலபிரஇ.களில் ஒரு 

பாடல் சாணப்படுகின்றது: அது வருமாறு: 

எனக்கு மெண்வகை முனிவர்க்கு மிமையவ ரலகர் 
தனக்கு மற்றிவள் தாயென மனக்கொளச் தழுதி 
மனத்தின் யாவர்க்கு மறு! வறுச் திடுமிவண் மலராள் 
புனத்து மாய்முடிப் புரவலனீ*கின்ற புகமோய். 

பி-ம்;--1அறுத்தருளுமிம்மதவார். பெற்ற, (௪௦௪௮௯) 
௧௨௫,--பிறத தசரதன் இலக்தமணனைத் தழவுதல். 

1ளன்னச் 8சொல்லியவ் வேர்திழை திருமனத் தியாதும் 
8உன்னச் செய்வசோர் மூனிவின்மை 4மனங்கொளா வுவர்தான் 
பின்னைச் 5செம்மலவ் விளவலை யுள்ளன்பு 6பிணிப்பச் 
தன்னைத் தானெனத் தழுவினன் கண்சணீர் ததும்ப. 

(இ-ள்.) என்று,சிறர் தவனாகய தசரதன்,--சொல்லி ஆபரணங்களை 
யணிர்ச அர்தச்சீதை (இராமன் இயிற்குதிச்சச்சொன்னசைப் பற்றித்) 

(தன்)சிறர்தமனத்தில் நினைத்தலைச் செய்ன்ற கோபத்தைச் சறிதுங் 

கொள்ளாமையைச் (தான்)மனத்தினால் எண்ணி மஇஒழ்ர்தான்; பிறகு, 

மனச்சை அன்பானதுகட்ட [அன்புற்றமனமுடையவனாய்], கண்களில் 

(அனக்தத்தால்) நீர்களும்ப,௮.ல்கருந்த (இராமனது) தம்பியான இலக்கு 

மணனை, தன்னையே தான் தழுவினதுபோல [ஈருடம்பென்றுதோன் 

ருது ஒருடம்பென்றே தோன்றும்படி இறுக]க்தழுவினாண்; (௪-து.) 
பி-ம்:-- என்னைச். சொல்லியது, கூறிட, சொல்லிய, உன்னற் 

செய்வமோர், முன்னிச்செய்வதோர், முன்னை ச்செய்யவோர்,மூன்னைச் 

செய்வினை. *4மனச்கொளாவுவந்தாள் செம்மலை, பிணிச்சர், (௪௦௪௫) 

௧௨௬.--இதுவும், அடுத்த கவியும் - தசரதன் 

இலக்குமணனைநோக்கிக் கூறுதலைத் தெரிக்தம். 

கண்ணி னீர்ப்பெருந் சாரைமற் Maer Fs கற்றை 
1மண்ணி னீத்தமொத் திழிதரத் தழமீஇ3ின்று மைந்த 

ண்ணி ஸீக்கரும் 4பிறலியு மென்னெஞ்சி னிறந்த 
புண்ணு 5நிக்கினைேயுமையனைச் தொடர்ச் தடன்'போரந்தாய். 

மூன்றுகவிகள்-ஒருதொடர். 
| (@ - ar.) (FI 50 ,— gor 8) சண்சளினின்று சொரிகிற 

- நீர்ப்பெருச்சானது அவ்விலச்குமணனது தொகுதியான ௪சடையினின்று 
ஸ்சானத்இினாற்பெருகுகற நீர்வெள்ளம்போன்று இழியும்படி (அவ 
னைக்) சழுவிசக்சொண்டே, *மைரந்த! உன் சமையனை(வனத்துக்குப்புறப் 

பட்டதுமுதல்) விடாது தொடர்க்து (அவனுச்குவேண்டிய௰ பலஉபசா 
சங்களையஞ்செய்து) அவனுடனே வந்தாய்; (அதனால்), சணச்இல்லாசு
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5 ச்குசற்கு அரிய 7, பிறப்புக்களையும் என்மனத்தில் மிகுர் துள்ள 

துன்பங்களையும் கீச்கனை; (எ-று) 

தசரதன் இல்ச்குமணனை இறுகத்தழுவியபொழுது பெருக்கே. ' 

கண்ணீர் இலச்குமணன்மேற்பெருக, ௮வன்௪சடையின்வழியே தரை 
யில்விழுக்கதை, கீராட்டின நீர் உழ்விமுவதுபோலு மெனக் குறித்தார்; 

தற்தறிப்பேற்றவணி. மண்ணுதல்-கழுவுதல்: இங்கேஸ்சாகஞ்செய்தல், 
இனி, மண்ணில் நீத்தம் - பூமியில் (ஒடும் வெள்ளமுமாம். 1G - b:— 

1மண்ணு, 3கின்ற.3எண்ணி. *துன்பமென்னெஞ்சினின் றகலாப். 584௫, 

நீத்தனை. 6உனையனை, நமையனை, தமையனை, "போக்து. (௪௦௪௬) 

௧௨௭. புரந்த ரன்பெரும் பகைஞனைப் போர் ?வென்ற வுன்றன் 
3ப.ரந்*து யர்ந்ததோ ளாற்ற?ல 5தேவரும் பலரும் 
நிரந்த ரம் $புகல் கின்ற 7நீயிந்த வுலகின் 
அரச்சை யாம்பகை துடைத்தற கிறுத்தினை யைய. 

(இ-ள்.) ஐய! இச்திரனது பெரும்பகைவனான இச் இிரசத்தைப் 
போர்செய்து அழித்து வெற்றிபெற்ற உனது விசாலமான உயர்ந்த 

தோள்களின் வல்லமையே, தேவரும் பலரும் நிரந்தரம் புகல்ன்ற. 

தாகும்; நீ இர்த உலகத்இற்குச் தன்பச்சை யுண்டாச்குகிற பகையை: 

யொழித்தச் தரும்ச்சை நிலைபெறச்செய்தாய்; (௪ - று.) 

. பதினான்குவருஷம் நித் இஸ்்ரயின் றியிருக்த ஒருவனாலன்றி மற்று: ' 

எவராலும் தன்னைச் கொல்லமுடியாசபடி வரம்பெற்றிருந்த இக் 

இிரசித்சை, அங்ஙனமே வனத்தில் இராமனுக்குப் பாதுசாவலாகும் 

பொருட்டுத் துயிலின்றியிருச்ச இலச்குமணன் சொன்றா னெனவறிக, 

ஆற்றலே புகல்கின்ற த - செயப்படுபொருள் செய்வதுபோலச் சொல் 

லப்பட்டது, பி-ம்:-பொரா. வென்றது. 3வரம்பு, பரம்பு, owes. 

5வானமுமண்ணும், தேவரும்பிறரும். 8புசழ்ன்றது, "நீதியினில்லா, 

நிமிர்ச்கதவுலகன். (௪௦௪௭) 

௧௨௮,--தசாதன் இராமனை வாங்கேளென, அப்பிரான் என் 
விநப்பம் நீிறைவேறிற்றெனல். 

என்று பின்னரு மிராமனை யானுனக் வேது 
ஒன்று கூறுதி யுயர்குணத் தோயென 1 வுனையான் 

சென்ன வானிடைக் கண்டிடர் திர்வெனென் நிருந்தேன் 
இன்று காணப்பெற் றேனினிப் பெனறுவதென் னென்றான். 

(இ-ள்.)என்றுசொல்லி(த் தச.ரதன்),பின்பும் இராமனை (கோக்), 

“உயர் குணத்தோய்! யான் உனக்குத் தரச்தச்கதொரு வரத்தைச் 

கேட்பாயாக!என்றுசொல்ல,---(அதற்கு இராமன்), சான் உன்னை 

மேலுலகத்திற்சென்றுதரிசத்து (எனது) மனத்துயரை நீச்சிச்கொள் 

எலா மென்று நினைத்திருந்தேன்; (அங்கனமன் நி நீயே வர்ததனால்) 

இப்பொழுது (உன்னைச்) தரிசிச்கப்பெற்றேன்; இனி (யான்) பெறச் 
கூடிய (உன்னைத்தறிசித்தலினுஞ் றந்த) பேறு யாது உளத?? 

என்றான்; (௪ - று.)
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இராமனுக்கு இடர், தான் வனவாசஞ்செல்லச் தன்பிரிவுச் தூய 

டிரில் தசரதன் உயிர்துறர்தசனாலும் அச்சாலத்துச் தான். அத்தர்தை 

யைப் பார்ச்சப்பெறாமையாலும், கேர்ச்தது, பி.ம்:--1அனையான், 

உரையாச், 1 ் (௪௦௪௨௮) 

௧௨௯. -கைகேயியையும் பாதனையும் அங்கீகரிக்தமாறு வேண்டுதல், 

ஆயி னும்முனக் சமைந்ததொன் நுரையென வழகன் 
தீய ளென்றுநீ துறர்தவென் றெய்வழமு மகனும் 
தாயுந் தம்பியு மாம்வரர் தருகெனத் தாம்ச்தான் 
வாய்தி றக்£தெழுக் தார்.த்தன *வுயிரெலாம் வழுத்தி 
(Q-- or.) ஆனாலும், உனக்குச் தச்சசொருவரத்தை (8) கேட்பா 

யாக? என்று (தசரதன் இராமனை சோச்ூக்) கூற,(அதற்குச்) சட்டழ 

கையுடையனான இராமன், *தீயவளென்று நீ சைவிட்ட எனகச்குத்தெய் 

வம்போற் றர்தவளான கைகேயியும் (அவளத)பு தல்வனான பரதனும் 

(எனக்கு முறையே) தாயும் தம்பியும் ஆம்படியான வரச்தைச் தச்தருள் 

வாயாக? என்று கூறி வணங்கினான்; (அப்பொழுது இவன துகற்குண 

விசேடத்மைச்சண்டு, உலகத்திலுள்ள) ஜீவராசகெள்யாவும் உற்சா 
சங்சொண்டு (இவனை) வாய்விட்டுத் துதித்து ஆரவாறித்தன; (எ-று.) 

தாயும் தம்பியும் ௮ம் வ.ரம் தருக? என்றது - ger Buri வருகிற 
'“கூத்திரியதருமச்துக்கு விரோதமாக மூத்தவனான இராமனைக் சாடு 
செல்லும்படியும், இளையவனான தன்மகனை சாடாளும்படியும் சைகேயி 
வரம்வேண்டினமைக்சாசத் தசரதன் அவள்மீது கசோபங்சொண்டு 
நீ என்மனைவியு மல்லை: உன்மசன்என்மசனுமல்லன்' என்று மனப்பூர்வ 
மாச அவ்விருவரையும் வெறுத்து உறவொழிச்ததை இப்பொழுது 
மறச்து மீண்டும் அவர்களது உறவுமுறையைக் கசைச்கொள்ளவேண்டு 
மென்று வேண்டியபடி. ச௪ரசன் துறந்த விவரத்தை “இன்னே பலவும் 
பகர்வான் இரங்காதாளைகோக்கிச், சொன்னே ஸின்றே யிவளென் 
தா.ரமல்லள் துறந்தேன், மன்னே யாவான் வருமப்பரதன் தனையும் மக 

னென்று, உன்னேன்முனிவா வவனு மாகா னுரிமைச் சென்றான்?” 
என்ற அயோச்தியாசாண்டச்செய்யுளினால் HAS. இராமன் தனது 
இயற்கைஈற்குணத்தாலும், தாயைத் தெய்வமாகப் பாவிப்பது முறை 
யாதலாலும்,கைகேயியை 'என்தெய்வம்? என்று இறப்பித்துச் கூறினான் 

பி-ம்:-1உன்தேவியும், சேயும், 9எடுத்தார்த்தன, எடுச்சழைச்தன. 
உலகெலாம். வாழ்த்தி, (௪௦௪௯) 

௧௩௦--தசாதன் மறுமோமி, ் 

வசத கேளெனக் தயரத னுரைசெய்வான் மறுவில் 
பரத னன்னது பெறுகதான் !முடியினைப் 2பறித்திவ் 
விரத வேட? மற் ௮ுதவிய பாவிமேல் விளிவு 

சரத நீங்கல தாமென்றான் றமீஇயகை தளர. 
(இ-ள்.) (வேண்டுவோர்க்கு வேண்டி௰) வரங்களைத் தருபவனே! 

7 
ந். 

(யான் சொல்வதைச்) கேட்பாயாக? என்று SFI Sor (இ.ராமனைகோகச் 
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இச்) கூறுவானாகி,--(குற்றமற்ற பரதன் (மாத்திரம் நீ கேட்டபடி எனக்கு 

மகனாகும்)அத்தன்மையைப் பெறச்சடவன்:(உனக்குச் சூட்டும்படி. நிச்ச 

யித்திருக்த) சரீடத்தை(ச் சூட்டவொண்ணாது) தடுத்து(அதற்குமாராக 

உனக்குத்) தான் இந்தத் தவவேடத்சைசக்கொடுத்த பாவியான கைகேயி 

Werf =o (சான்சொண்ட) கோபமானது நிச்சயமாய் நீங்காதாகும்” 

என்று (இராமனைத்) தழுவிய கைகள் கழுவச் கூறினான்; (௪ - று.) 

இராமனை வனஞ்செல்லச் சொல்லி மரவுரி முதலியவற்றைக் 

சைசேயி தானே கொணர்ச்து கொடுத்ததனால், 'விரதவேடம் மற்று 

உதவிய பாவி! என்றான். தாய் தனக்கென்று இராச்சியத்தை வரமாகப் 

பெற்றிருக்கவும் மறுத்து அயோச்திமாககறிலும்வாழாமல் ஈர்.திக்ராம 

த்திலே அவனது வருசையையே சோரக்இயிருக்கும் பரதனது ஈல்லொ 

முச்சத்தைக்கருதி, அவனுக்கு, மறுவில்? என்ற அடைமொழி)கொடுக் 

கப்பட்டது. தழுவியகை தளர்தற்குச் காரணம் - சைசேயிவிஷயமான 

கோபத்தினாலுண்டாகய உள்ளச்சோர்வினாலான உடற்சோர்வு.பி-ம்:- 

1முடியுனைப், 3பறித்து. 3அன்று, என்று. (௪௦௫௦) 

௧௩௧.--இராமபிரானதுமோமியால் தசாதன் கோபந்தவிர்தல. 

ஊன் பி ழைக்கிலா வுயிர்நெடி ?தளிக்குநீ ளரசை 
வான்?பி ழைக்கிது முதலெனா தாள்வுற மதிச்.து 
யான்பி ழைத்ததல் லாலெனை யீன்றவெம் பிராட்டி 
கான்பி ழைத்ததுண் டோவென்றா னவன்சலர் தவிர்ந்தான். 

(இ-ள்.) (அதற்கு இசாமபிரான்),--:சிறிதும் சவறுதலுண்டாகா 

மற், பிராணிகளை ஈன்றாசப்பாதுகாக்கவேண்டிய பெரிய அரசுரி 

மையை இது மிக்ககுற்றத்திற்குச் சா.ரணமானது' என்று நினையாமல் 

BOR DULG. நினைவுகொண்டதனால் சான் தவறுசெய்தேனே யன்றி, ' 

என்னைப்பெற்று வளர்த்த என் அன்னை [கைகேயி] தான் தவறுசெய் 

தது உளதோ? என்றான்: (அதுகேட்டவளவில்), அர்தத்தசரதன் 

சோபம்நீங்இனான்; (௭ - று,) 

ஊன்பிழைக்கலொ வுயிர் என்பதற்கு - தேசசம்பர்தசத்தைத் தவ 
௫௮ (சீங்கா.த] பெற்றுள்ள பிராணிகளை யெனினுமாம். இணி, இச் 

செய்யுளுக்கு - நிலையில்லாத தேச போஷணத்துச்சே உபயோகியாகிற 

இரசாச்சிெயபாரத்தை இது பெருங்குற்றத்துச்கு மூலமானசென் றெண் 

ணுமல் ஆளவிரும்பி முதலில் அதற்கு இசைச்தது எனத குற்தமாமே 
யன்றி அன்புள்ள எனதுதாயான கைகேயி என்பச்சலருளினால் எனக்கு 

அதனைநீக்செது குற்றமாகுமோ வென்றான் இராமன்: அதுகேட்ட 

வுடனே தசரதன் அவள்மேற் கசோபர்தணிர்தானென்னுல் கருத்துப், 

பட உரைத்து மொன்று. (பின்குற்ற மன்னும் பயக்கும் மரசென்றல் ' 

பேணேன், முன்கொாற்றமன்னன் முடிகொள்கெனச் கொள்ள மூண் 

டது,என்குற்றமன்றோ இசன்மன்னவன் குற்றம் யாதோ??என்றுஅயோ 

தீ தியாசாண்டத்தில் இராமன் இலக்குமணனை சகோக்சிச்சொன்ன 

வார்த்தையோடு இவ்வார்சக்தசையை ஒப்பிடுக,) பி-ம்;--1பிழைத்திலா,
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பிழைத்திடா, பிழைச்சலொாது. 8௮ளிக்சநின்னுரையை, அளித்தரசுரி 
மை, அளித்திடமுரவோய், கின்ன.ரசை. 3பிழைக்கிதுமுதலெனாத தனை 
டயம 2௫. பிழைச்லெொமசதச்சதுமுதலென (வாள்வதென்) மதித்த, 
பிழைச்சி தமுதலெனச்தளர்வதேமதித்த, (௪௦௫௧) 

௧௩௨. -தசாதன் இராமனுக்த வாமளித்தது கண்டு 

தேவர்கள்வியந்துகூறுதல். 

எவ்வ ரங்களுங் கடந்தவ 1னப்பொரு “ளிசைப்பத் 
தெவ்வ ரம்பறு கானிடைச் செலுத்தினாட் சர்த 

அவ்வ ரங்களு மிரண்டவை 3யாற்றினாற் Cis 
இவ்வ சங்களு மிரண்டென்றார் °C gaa Some, 

(இ-எ்.) எல்லாவரங்களையும் சுடச் துள்ள வனான இராமபிரான், 

அவ்வாறு சொல்லி வரம்வேண்டிப்பெற,--(௮அவற்றைக் கேட்ட) 
தேவர்களும், (இசாமன்மீது) பரிவுசொண்டு,--4எல்லையில்லாத பகை 
வர்களையுடைய சாட்டிலே(இராமனைப்)போகச் செய்தவளான கைகே் 

யிச்கு (த் தசரதன் முன்பு) கொடுத்த அந்தவரங்களும் இரண்டு: அவ் 

வ.ரங்களின்படியே ஈடர்தவனாகிய இராமபிரானுக்கு (அ௮த்தசரதனே 
இப்பொழுது) கொடுத்த இந்தவரங்களும் இரண்டு!? aap Surg 

Ac Pere; (er - m.) 

பி.ரமன்முதலியோர் இராவணா திராக்ஷசர்களுக்குக் கொடுத்த பல 
ககை வரங்களுக்குக் தவறுண்டாகாதபடி தஇருமால் அவற்றிற்கு ஏற் 

பத் தான் திருவுருக்கொண்டு தொழில்களைஈடத்தி வரங்களை அழித் 

தருளுகன் றதனால், “எவ்வரங்களுங் கடந்தவன்? எனப்பட்டான். இனி, 
_ இதற்கு - எவ்விதவரங்களைபும் வேண்டாதவ னென்றும், எல்லாமேன் 

மைகளையுவ் கடர்து௮வற்றிற்கெல்லாம்மேலுள்ளவனென்றும் பொருள் 

கொள்ளுதலுமாம், இச்தகொடர்-தசரதனைச் குறிப்பதெனச் கொண்டு, 

(இசாமன்வார்த்சையாற் கோபர். தணிச்தவனான); தசரதன் அவ்விரா 

மன்வேண்டுகோட்கு இணங்கி வாக்கு௮ளிச்சஎனினும் அமையும்.தான் 

பெற்றவரங்களைச்கொண்டு தன் இறத தில்தங்கிழைத்தவளானகைகேயி 

விஷயத்தில் இராமபிசான் சிறிதும் செங்கொள்ளாத அவள்மீது SEF 

சதன்கொண்டிருர்த கோபத்தையும் ஆற்றி ௮அவளுச்கு ஈன்மையையே 
செய்யத்துணிர்து ௮த்தசரகனிடச்து வரங்கள் வேண்டின அருமை 
யைப்பாராட்டி, சேவர்கள் இங்கனம் இராமனது குணாதிசயத்தை 

வியச்தனர், பி-ம்:--1இ.த, இப், ?2இசையத், 8ஆற்றினாட்கு, 4௮ளித்த, 

இமையவர், அமரரும். (௪௦௫௨) 

ட் ௧௩௩.--தசரதன் விமானமேறி மீண்டு மேலுலகஜ் சேல்லுதல், 

்... வரமி ரண்டளித் தழசகனை யிளவலை மலர்மேல் 
விரவு பொன்னினை மண்ணிடை நிறுத்திவிண் ணிடையே 
உரவு 1மானமீ தேன ஸவும்பரு முலகும் 
பரவு மெய்யினுக் 'குயிரளித் அறுபுகழ் படைத்தோன்,
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(இ-ள். விண்ணுலகத்தவரான தேவர்களும் மற்றையுலகத்தவர் 

களும் சறெப்பித்துச்கூறுகன்ற சத்தியத்தின்பொருட்டு” உயிரைவிட்டு 
[இறக்] (சத்.தியர்தவருதவனென்று) மிச்ச €ர்த்திபெற்றவனான ௧௪ 

சதன்,--(இசாமபிரான் கேட்டபடி அவனுக்கு ௮க்த)இரண்டு வரங்களை 

யுங் கொடுக்தபின்பு,--பேரழகையுடையனான இராமனையும் (அவனத) 
தம்பியாகிய இலச்குமணனையும் சாமரைமலரின்மேல் வீற்றிருக்கின்ற 

இலக்குமியின் அமிசமான கையையும் பூமியில்நிற்கும்படி 9B 

மதிகொடுத்து வலிய விமானத்தின்மேலேறி மேலுலகுசென்றான், 

தசரதன் தான் கைகேயிக்குச்கொடுத்திருச்ச வரங்களைப் பொய் 

ச்சமாட்டாது இராமனை வனஞ்செல்லவிட்டு ௮ப்புத்திரசோகத்தாலே 

தான் உயிர்துறக் தமையால், (மெய்யினுக்கு உயிரளித்து உறுபுகழ் 

படைத்தோன்? என்றார். இதுமுசல் கான்குசெய்யுள்கள் சலபிரதியி 

லில்லை. ஆயினும், ஐர்தாவதுசெய்யுளாகிய “*முந்தைகாள்?! (௧௩௭௪) என் 
பதைகோச்குமிடத்து ௧௩௩ - முதலிய பாடல்கள் இன்றியமையாதன 

வெனத் தோன்றுன்றது. பி-ம்:--1வானமீது. (௪௦௫௩.) 

௧௩ ௪.--இராமன் தேவர்சளிடம் வாம்வேண்டுதல். 

கோட்டு வார்சிலைக் குரிசிலை யமாரர்தங் 1குழாங்கள் 
மீட்டு நோக்குறா வீ.ரரீ வேண்டுவ வரங்கள் 
கேட்டி யாலென 3வரக்கர்கள் 9கிளப்பருஞ் செருவில் 
வீட்ட மாண்டளெ குரங்கெலா மெழுகென விளம்பி, 

இதுவும், அடுத்த கவியும் - குளகம், 
(இ-ள்.) தொகுதியாகக்கூடியுள்ள தேவர்கள் வளைக்கின் றரீண்ட 

வில்லையேச்தியபுருஷோத்தமனானஇராமபிரானைச் இரும்பவும்பார்த் ௪, 

(வீரனே! விரும்பியவ.ரங்களை (எம்மிடத்து)ச் கேட்பாயாக! என்று 

கூற,--(இராமபிரான்)) சொல்லுதற்கு அறிய (பெரும்) போரில் இராச் 

கதர்சள் அழிக்க உயிர்மாய்ச்த குரவ்குகளெல்லாம் உயிர்பெற்று : 

எழுவனவாக என்று ஒருவாரம் வேண்டி, (எ-று.)..-என்றான் என அடுத் 

தவியோடு முடியும். பி-ம்:-குழுவும். 8அரக்கர்தம், கிளர்பெ 

ருஞ். *லீட்டி. 5இயம்பி. ் (௪௦௫௪) 

௧௩௫ பின்னு மோர்வரம் வானரப் பெருங்கடல் பெயர்ந்து 
மன்னு1பல்வன மால்வரைக் குலங்கண்3மற் தின்ன 
துன்?னி டங்கள்*காய் கனிகிழங் கோடுதேன் 5அுற்ற 
6இன்னு ணீருள வாசென "வியம்பிடு சென்றான். 

(இ-ள்.) :பெருங்கடல்போலுள்ள[ப.ரக்த]வாக.ரசேனை போய்ச் , 
சேர்கிற பலசாடுகளும் பெரிய மலைகளின்தொடர்களும் இவைபோன்ற 

(குரங்குகள்) சேரத்தச்ச வேறிடங்களும் (இவ்வாகரல்களுக்கு இமை 

யாற) காய்கனி௫ழங்குகளுடனே தேன்களும் நெருங்கியனவும் 

இனிய பருகுதற்குஉரிய நீர் உள்ளனவும் ஆகக்கடவன என்று மற்றும் 

ஒருவ.ரம் தரவேண்டும்? என்றுகூறினான்; (௪- று,)--மபி-ம்:--4அவ்வ
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னம். 3மற்றிவர்கள், மற்றிவைகள், மற்றவர்கள். 3இடங்களில். *சேன் 
காய் சனி இழல்கோடு, 5 தற்றும், தற்றி, தன்றி, 6இன்னுநீருளவா 

- சென, இன்னினீருளவகென, மின்னுரரீள்வரவகமே, இன்றுநீள்வ.ர 

வாகமேல். ஈவிம்விக். ் . (௪௦௫௫) 

௧௩௬.--இராமன் வேண்டியபடி தேவர்கள் வாமளித்தல். 

வரந்த ரும்முசன் 1பழுவலான் முனிவரர் வானோர் 
£புசந்த ராதிமற் றேனையோர் தனித்தனிப் புகழ்ர்தாங்கு 
௮.ரச்தை வெம்பிறப் பறுக்குகா யகூ$கின தருளாற் 

-குரங்கி னம்பெனறு கென்றன ருள்ளமும் *குளிரப்பார். 

(இ-ள்,) வரங்கொடுக்குச் தன்மையுள்ள பிரமனும். சவெபெருமா 
னும் இருடிச்சிரேஷ்டர்களும் தேவர்களும் இச்இிரன்முதலிய மற்ற 
வர்களும்,--(இராமனைத்) சணிச்தனியே அதூதிச்து மனமும்குளிரப் 

பெற்றவராய், -அப்பொழுது : அன்பத்துச்குஇடமான கொடியபிறப் 
புக்களை ௮றுக்தொழிச்குர் தலைவனே! உனது இருபையினால் வாகரக் 

கூட்டம்(உயிரையும் உணவுகளையும்) பெறச்சடவது"என்றனர்; (எ-று.) 

--மற்று-௮சை, 

பிரமனை *முதல்? என்றதந்குச் சாரணம், ஸுரஜ்யேஷ்டன் 
- லோசேசன் ஸ்வயம்பூ ப்ரஜாபதி விதி முதலாக அவனுக்கு வழங்கும் 

பெயர்களின் பொருள்களை சோக்கிக் காண்க. இங்கு முனிவரர்? என் 
ஐ, தேவரிஷிகளையெனக் சொள்க; அன்றேறல், ீழ்ச்செய்யுளில் 
அம.ர்தங்குழாங்கள்? என்றதனோடு மாறுகொளச்கூறலாம். பது 

னெட்டுச் தேவகணங்களுள் தேவவிருடியரும் ஒருவகையினசாதல் 

காண்க, பி-ம்:---1மல. வன் மழுவலான். 3பு.ரச்த.ரா தியர் சனிக் தனியவர் 

'சளேபுகல,புரர்தராதஇிமற்று....., புகல்வார். நின்றன். *குளிர்ப்பான். () 

௧௩௭.--இறந்த வாநாங்கள் உயிர் பெற்றேழந்து இராமனை வணங்ததல், 

முந்தை காண்முதற் கடைமுறை யளவையு முடிந்த 

௮ந்த வானர மடங்கலு *மெழுக்துடனார்த்துச் 

5சிந்ைதை யோடகண் களிப்புறச் செருவெலா கினையா 

6வர்து தாமரைக் கண்ணனை "வணங்கின மகிழ்ந்து. 

(இ-ள்.) (போர்)தொடங்கிய காள் முதலாகப் போர்முடிர்தசாள்வ 

ரையிலும் இறர்தனவான அந்த வானரங்கள்யாவும் உடனேஉயிர 

பெற்று எழுந்து யுத்தத்தையெல்லாம் நினைத்து, (சம்பக்கத்து 

கேர்ச்த வெற்றியைப்பற்றி), ஆரவாரஞ்செய்து, மனமும் கண்களும் 
சளிப்படையச் செந்தாமரைமலர்போன்ற தஇிருக்கண்களையுடையனான 

இராமபிசானைச் சமீபித்து மகிழ்ச்சியோடு வணங்கஇனை; (எ-று.)--பி-ம்:- 

1கடன்முறை. 3யாவையும், அளவையின், வானரர். 4எழுச் துடனார்த் த; 

எழுக்தெழுந்தார்த்துச், எழுர்துறலுற்றுச், சிர்தைசண்ணிணை, Sats. 

வணங்கினர், வணங்கியே $£மஇழ்க்தார். (௪௦௫௭)
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௧௩௮.--வானஈங்கள் ஆரவாரித்தலும், தேவர்கள் 
இராமனைநேோக்கி' ஒன்றுகூறத்தோடங்கலும் . 

(கும்ப கன்னனோ டிந்திர சித் துவெங் குலப்போர் 
வெம்பு வெஞ்சிெனத் திராவணன் முதலிய வீரர் 
அம்பின் மாண்டுள வான ர 1மங்குவக் தார்ப்ப 
உம்பர் யாவரு மிராமனைப் பார்த்திவை யுரசை த்தார். (ம 

‘ (இ-ள்.) கும்பகர்ணனும் இக்.இரத்தும் சொடிய றந்த போரிற் 
கொக்கன்ற கடுஞ்னெத்தையுடைய இராவணனும் முதலான வீரர் 

களுடைய அம்புகளினால் இறச்து பட்டனவான குரங்குச்கூட். டங்கள், 

(பிழைத்தெழுக்து) இராமனதபச்கத்தில் (இரண்டு)வந்து பேரொலி. 

செய்ய, (அப்பொழுது) தேவர்களெல்லோரும், இராமனைப்பார்த்து 

் இவ்வார்த்தைகளைக் கூறுபவரானார்கள்; (௪ - று.)---அவற்றை, அடுத்த 

மூன்றுகவிகளிற் கூறுகின்றார். பி-ம்:--.1]அடங்கவந்து, அடங்கலும். 

௧௩௯.--இதுழதல் ழன்று கவிகள் - ஒருதோடர்: இராமனை 

(நோக்கிய தேவர்கள்வார்த்தை. 

இடைய வாவினிற் சுவேலம்வர் திறுத்தெயி லிலங்கைப் 

1புடைய வாவுறச் சேனையை *வளைப்புறப் போக்கப் 

படைய வாவுறு மரக்கர்தங் குலழுற்லும் படுத்துக் 

கடையு வாவினி லிராவணன் றன்னையுங் *கட்டு, 

௧௪௦. வஞ்ச ரில்லையிவ் வண்டத்தி 5னெலும்படி மடித்த 

கஞ்ச நாண்மலர்க் 1கையினா யன்னைசொற் கடவா 

அஞ்சொ டஞ்சுகான் கென்றெனு மாண்டுபோய் முடிந்த 

பஞ்ச மிப்பெயர் படைத்துள திதி 10யின்று 11 பயந்த, 

இவ்விரண்டு கவிகளும் - குளகம், 

(இ-ள்.) (௧௩௯) கிருஷ்ணபட்சத்து இடையில் [அஷ்டமிதிதி 

யில்] (இலங்காஈகரமுள்ள இடமான) சுவேலமலையில் வந்தூதக்இ), 
(அன்றைக்கே) மதில்கள் சூழ்க்த இலங்கையின் சுற்றுப்பச்கத்தில் 

வானரசேனைகளைவிரும்பி முற்றுகைசெய்யும்படி செலுத்தி, ஆயுதங்களை 

விரும்புற (அல்லது போர்செய்தலில் உற்சாகமுடைய] இராக்கதர் 
களுடைய வமிச முழுவதையும் கொன்றொழித்து, (௮ர்தச் இருஷ்ண 

பக்ஷத்தின்) கடைூகொளில் [அமாவாசையில்] (அ. ரக்கர்தலைவனான) 
இசாவணனையும் கொன்று, (௧௪௦) இவ்வுலகத்தில் (இனி) வஞ்சகர்க 

ளான அரச்கர்கள் இல்லை யென்றுசொல்லும்படி யொழித்த அன்று 

பூத்த தாமரை மலர்போன்ற கைகளையுடையவனே! (8), தாயான 
கைகேயியின்வார்த்தையை மறுக்காமல், எப்பொழுது பதினான்கு வரு 

ஷமும் (மூடியும்)? என்று நினைக்கன்ற வருஷங்கள் சென்று கழிந்து 

விட்டன: இன்றைத்தினமானத, பஞ்சமியென்னும் பெயர்கொண்ட 

திதியை உண்டாக்கிற்று; (௪-று,)



காண்டம் ௩௭எ.--மீட்சிப்படலம்  - ௭௬௭ 

(இராமபிரான் பல்குனிமாசத்திற் இருஷ்ணபக்ஷத்து அஷ்டமிதிகி 

யன்றை மாலைச்சாலத்தில் இலங்காசகாரமுள்ள இ.மான சுவேலமலை 

யில் வாஈரசேனையுடன் ஏறி, அன்றிரவே சேனையைக் கொண்டு இலங் 

கையை முற்றுகைசெய்து, மறுகாள் [ஈவமிதிதி] பகற்பொழுதுச்கு 

மேல் அரச்சுரோடு போர்தொடங்கி, ஆறுராட்சளில் கும்பகர்ணன் 
இர்தரரித்து முசலிய பல அரச்கர்களையும் கொன்று மூலபலத்சையும் 
வதைத்து வெற்றிபெற்று, ஏழாராள் [அமாவாசை] அன்றை இராவண . 

னுடன் மீண்டும் போர்தொடங்கி அன்றிரவின் பிற்பொழுதில் அவனை 

யுங் கொன்று வெற்றிபெற்றனன்? என்று வால்மீகிராமாயணத்தின் 

அட்பமானகருத் துகளை ஆராய்ச்து தெளியச்கூறுகின்றதான ராமாயண 

ஸீாாஸ்ங்காஹமென்னும் வடநூல் கூறும். ஒவ்வொருபஃஷஷத்திலும் பதி 

னைந்தாச்தஇிதியாகிய இறுதிசாளைக்குறிக்கிற உவா? என்னும்பதம், 
இங்கு இலக்கணையாய்ப் ப-ஷ்ஷமென்னுமாத்திரமாகு கின்றது. இடை 

யுவா - உவாவினிடை; மூன்பின்னாகத்தொக்க ஆரும்வேற்றுமைத் 

தொகை;. இலக்சணப்போலி, இடையுவாஎன்பதற்கு - நிகண்டு 

களில் பூர்ணிமையென்று பொருள்கூறி யிருப்பதுகொண்டு, அவ் 

வாறே யுரைப்பாரு மூளர். உவா - என்னும் பதத்திற்கு சடை? 
என்ற அடைமொழி கொடுத்சது, பூர்வபஃஷத்துப் பஇனைச்தாகாளைச் 

குறியாமல், அபரப.ஷ.த்துப்பதினைந்தாராளையே குறிச்சு, இது, 

இனம்விலக்கவச்த அடைமொழி. [பூர்வபஃஷம் - முக்தின பக்ஷம், சுக்ல 

பஷம், வளர்பிறைச்சாலம்; அபரபக்ஷம் - பிர்தினபஃஷம், இருஷ்ண 

பஷம், தேய்பிறைச்சாலம்,] கடையுவா - சடையாகய உவா எனப் 

பண்புத்தொகை, 

(இன்று பஞ்சமிப்பெயர் படைத்துள இதி பயர்த? என்ற சொற் 

போக்இனால், பெரும்பாலும் ௮ன்றைக்குச் சதுர்தக்திஇ.௫ இருச்தசென் 
றும், பின்பு பஞ்சமிதிதி வருகிற சென்றும் பெறப்படும். இவ்விடச்.ஐ, 
₹அமாவாசையில் இராவணசங்காரம் அனபின்பு,பிரசமையில் இராவண 

சம்ஸ்காரமும், துவிதியையன்று விமீஷணபட்டாபிஷேகமும், இருதி 

யையன்று ஜாசபேரிசோதனையும் ஈடக்து, மறுசகாளாகய சதுர்த்தியில் 

இராமன் வாகரசேனையுடன் புஷ்பகத்தின்மீது ஏறிப் புறப்பட்டு அன் 

றிரவிற் கிஷ்டிகந்தைசேர்ச் து, அங்குள்ள வாகரமகளிரைக் கூட்டிக் 

கொண்டு, பஞ்சமியன்று பரத்துவாசரது அச்சிரமஞ்சேர்ச் த, அன் 

றைத் தினமே ப.தினான்குவருஷமும் முடி௫றபடியால், சன்வருகையைத் 

தெரிவிக்கும்படி அ௫ுமானைப் பாசனணிடம் தாதுஅனுப்பினன்? என்ற 

ராமாயணஸிாஸங்காரஸ்ம் உணரச்சச்கத, பி-ம்:.1 உடை, வளைவு, 

8பேடையைவீழ்வுறும். 4கட்டும், கரர்தாய், 5புறத்தென, 6மடிச்தாய், 
7கையனை, மையினால். சாத்த, கடவாது, சாறாம், கரறும், சொாலென் 

றது. 19என்று, 11பகர்க்து. (௪௦௫௯, ௪௦௯௦) 

.௧௪௧,இன்து 'சென்றுகீ பரதனை யெய்திலை யென்னில் 
பொன்று மாலவ னெரியிடை யன்னது போக்க



௭௬௮ . கம்பராமாயணம் யுத்த 

வென்றி வீரரீ போதியா லென்பது £விளம்பா 

கின்ற தேவர்க 3ணீங்கினா ரிராகவ னினைந்தான். 

(Q- or.) வெற்றிபெற்ற வீரனே! நீ இன்றைக்குப் புறப்பட்டுப் 

போய்ப் பரதனைச்சேர்ச் இடாயானால், அந்தப்பரதன் (முன்பு பிரிஜ் 

ஞைசெய்துள்ளபடி நீ வ.ரவில்லையென்னுவ் சாரணத்தால்) அக்கினியில் 

விழுக். து உயிரை விவொன்; அவ்வாறு அவனிறப்பதைச் தடுக்க (இப் 

பொழுதே)நீபோகவேண்டும்? என்பதைச் சொல்லி(அங்குஇராமனெ.தி 

ரில்) வக்.இிருர்.ச தேவர்கள் (இராமனை நீங்கித் தங்கள் தல்களிருப்பிடத் 

துக்குச்) சென்றார்கள்; (உடனே), இராமபிரான் ப.ரதனைச்சென்று 

சேர்வதைப்பற்றிச்) ர் திப்பவனானான்; (௪ - று,) 

மெனி லேழிரண் டாண்டி லையநீ, காமநீர் கெடுரகர் ஈண்ணி 

் சானிலங், கோமுறை புரிலை யென்னிற் கூரெரிச், சாமிது சரதம் 

நின்னாணை. சாற்றினேன்'? என்று முன்பு சித்திரகூடபருவதத் தில் 

இராமபிரான் முன்னிலையிலே பரதாழ்வான் பிரதிஜ்ஞைசெய்திருத் 

தலை அயோத்தியாகாண்டத்திற் காண்ச.பி-ம்:-18ீசென்று, £விளம்பி, 

இயம்பா. 3ஏஒனார். பிரதிகளில் பிராட்டியார்திநவடிதொழபடலல் 

இச்செய்யுளோடுமுடிய, மேல் மீட்சிப்படலம் தோடமங்குகின்றது. 

1 உணர்த்துவாயுண்மை?? (௧௬௮) என்றபாடலிற் கடவுளர்காட்சிப்பட 

லம்தொடங்குகின்ற பி.ரதியொன் நிலும் இங்கு மீட்சிப்படலம்சொட 

ங்குகன்றது: வேறுசிலபிர திகளில் *எழுபதுவெள்ளம்”? (௧௬௦) என்ற 

பாடலில் மீட்டுப்படலம் தொடங்கும், (௪௦௬௧) . 

. த௧௪௨,_-இராமன் அயோத்திக்கு விசைந்துசேல்ல ஊர்தியுண்டோ?? 

என்று வினுவ,விபீஷணன் விமானழண் டேன்றல். 

ஆண்டு 1பத்தொடு நாலுமின் போடறு மாயின் 

rar தாமினி யென்குலம் 3$பரதனே 4மாயின் 
ஈண்டுப் போகவோ 6ரூர்தியண் டோவென வின்றே 
தூண்டு மானமூண் "டென்றடல் வீடணன் 8றொழுதான்,. 

(இ-ள்.) பதினான்குவருஷங்களும் இன்றோடே முடியுமானால், 

(கான் வரவில்லையென்ற காரணத்தாஜ்) பரதன் (இறப்பான்: அப்படி) 

இறக்தால், இனி எனதுவமிசம் அழிக்ததேயாகும்: (ஆகையால்), இப் 

பொழுதே சென்று சேரத்தச்கதொரு வாகனம் உள்ளதோ?!? என்று 

(இராமன் விடீஷணனை) வினாவ,--(அதற்கு), வலிமையுடைய விபீஷ 

ணன்(இன்றைக்கே(சென்றுசேரும்படி) சண்டத்தக்கவிமானம்(இங்கு) 

உளது? என்று தொழுதுகூதினான்; (௪ - று.) 

மாண்டதாம்-தெளிவுபற்றியகாலவழுவமை இ.ப.ரதனொருவன் இறச் 

தால் அதுசாரணமாக மனவொற்றுமையையுடைய மற்றெல்லாரும் 

இறந்தொழிவது நிச்சயமென்று, தனக்குப் பரசதன்மேலுள்ள அன்பை 

இராமன்வெளியிட்டபடி. பி-ம்:--1பத்தொரு. 3௮ன்றே, என்றே, 

இன்தே. பரதனும், 3பரதனோ., “மாளும், 5இன்றேக,போவது, போவ



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௪௬௯ 

தோர், 6உபாயமேதென்றவன்வினவ, உபாயமென்னேவெனவின் றே. 
. *என்றனன். சொன்னான். இச்செய்யுளின்பின் ஒருபிரதியில் காணப் 

படும்பாடல் வருமாறு: 

வங்க நீ ணெடு வடதிசை வானவன் விமானம் — 
அங்க மாகவி யெழுபது வெள்ளமுஞ் சூழ்ந்தால் 
எங்கு ளாரெனு மிடமூள தறின்மிசை யேறிப் 

பொகங்கு மாககர் புகுதியிப் பொழுதினி.லென்றான் (௪௦௬௨) 
௧௪௩ விபீஷணன் புட்பகவிமானத்தின் தன்மையைக் கூறி ட 

*$இதனிற் சேல்வாம்? எனல். 

வாங்கி னானிரு கிதியொடு தன தனில் வள்ளால் 
ஓங்கு மால்வெள்ள மெழுபஃ தேறினு மொல்காது 
ஈங்கு வாரெலா மிவருவ திவரினீ யினிது 
பூங்கு லாககர் புகுதியிஞ் ஞான்றெனப் புகன்றான். 
(இ-ள்.) (மீண்டும் விபீஷணன் இராமனைகோ4இ), (வரையாது 

அருஞக்தன்மையுடையவனே! குபேசனிடத்தினின்று (இராவணன் 

இவ்விமானத்கைப்) :பெருஞ்செல்வத்துடனே சவர்ந்துகொண்டான்; 
(இவ்விமானம், உன்னிடமுள்ள) மிகப்பெரிய எழுபதுவெள்ளம் சேனை 

(தன்மீது) ஏறினாலும் தளராது: இங்குள்ளவர் யாவரும் ஏறக்கூடியத: 

நீ(இசன்மீது) ஏறுவாயாயின்,இன்றைச்சகே அழகுவிளங்குசன்ற அயோ 

திீதியாபட்டணத்திற் சுகமாகப்போய்ச்சேர்வாய்? எனப் புகன்றான். 

ததன் - (தன்னையடுத்தவர்க்குச்) செல்வத்தைத் தருபவனென்று 

குபேரனுக்குக் காரணப்பெயச், இவன் இளமையில் பிரமனைகோக 

கித் தவஞ்செய்துபெற்றிருச்சதான நகினைத்தபடி. தடையின் நிச்செல்ல 

வல்ல இப்புஷ்பசவிமானச்தசை இராவணன் இவனோடு போர்செய்து 

வென்று வலியச் கவர்க்து சென்றன னென அறிக, பி-ம்:--1புகலா, லெ 
பிரதியில் இப்பாடல் இல்லை: மங்கலா நிதி வட இசை வானவன்மானர், 

துங்கமார் கவி யெழுபது வெள்ளமுஞ் சூழ்ச்தா, லெங்குளாரெனு மிட 
மூள திதன்மிசை யேறிப், பொக்குமாசஈசர் புகுதியிப் பொழுதினிலென் 
ரான்?? -ன்றுசிலபிர தியிலும், (வாங்கனொானள கசேசனைத் துரந்து மிம் 

மானம்,ஒங்குமூவுல கத்தவ ரேறினு முரவோய்,ஆல்டம் பினு முடை 

யதாமதுதணி லேறிப், பூங்குலாசகர்புகு.கியிப்பொழுகினி லென்றான்?? 

(பி-ம்:-3 தரர். இர்சவிமானம். 8பின்னுமுடையதொன்றதுதனில்,) என்று 

Cag சிலபிரதியிலும் பாடல் காணப்படுகின்றது. பின்னும் வேறொரு 

பிரதியில் Carag oor gs மாநிதி யோடவண்மானம், ஏங்கு வெள் 

 எமோெழுபது மேதினா லின்னும், ஆங்கு ளோரெலா மேறுவததனைநீ 
யேறிப், பூங்கு லாககர் 'புகுஇியிப் பொழுதினிலென்றான்?? என்று 

இங்குக் காணப்பட, இதனையடுத்துப் பின்வரும்பாடல்கள் உள்ளன: 

வருமாது:-- 

௧, என்று தேரினை வடண னெய்திய ?தென்ரான் 

ன்று தானென நாயக னேறின 4னவோடு 

* 97
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ஓன்னு தானிளங் 5கோவொடு மக்கவி வெள்ளம 
ஓன்று தானென வொருதிசை யிருந்தது மொக்கும். 

பி-ம்:-3தேரினிலீண்டவக்தேறுதி, என்ன. 8ன்றிதாமென, 

சன்றிசாசென, 4£2லனோடு. 5கோவுடன்சவிப்பெருவெள்ளம், கோவு 
டன் கவிவெள்ளமொருக்கே, 6ஒன் நினாரெலாம். இங்கே ஒருபிரதியில் 

படலம்முடிகின்றது. இனி, 
* இயமப்படலம், 

1, வேறு, ஏதினன் விமானச் தன்னி லிராமனு மிளைய கோவும் 
மாறிலாச் சனக யோடு வளகக ரிலங்கை வேந்தும் 
கூறிய வனுமன் சாம்பன் குமரன்வெல் கவிவர் தேற 
மாறிலோர் கிலத்து கின்றார் வயந்தனார் கொத்தி லுள்ளார். 

2. மாறதாய் வெள்ளஞ் சேனை மானத்தின் வராமை கேக்க 
ஏறுகீர் தேரி லென்னக் கருணன்வர் தெதிர்த்த போது 
சீறிய நுமரி லெங்கோன் மாக்டெ வரக்கன் சீறி 

,€றெழப் பிசைர்தே யிட்டா னெற்றியி லென்னச் சொன்னார். 

8. வேறு. என்ற வாசகங் கேட்டலும் வானர ரிறங்கி 
நின்ற போதினி லிராகவன் றேரினின் நிழிந்தான் 
பொன்று மாவரக் காரண மென்னெனப் புழுங்காத் 
அன்று தார்ப்புயத் திலக்குவ பொறியெனச் சொன்னான். 

4. வேறு. வரிலை யிராம னோலை 1மறம்புரி மறலி காண்க 

எரிகொளு மிலங்கைப் ?போரி லின்னுயிர் 3 துறந்து போந்த 
*குரிசிலை வயக்சன் றன்னைத் தேடியே 5கொணர்க வன்நதேல் 
உரியதன் 6பதமும் வாழ்வு மொழிப்பனென் "நெழுதி விட்டான், 

பி-ம்:-3மறப்பிலாமறலிசாண. பேசல், 8இழக்துபொன்சேர், 

இழர்துபொன்றம், 4உருவிலான்றன்னைத்தேடித்தேடியே, தெரிவிலா 

& வசந்தனுயிர் வநபடலல்என்ற பெயருடன் இங்குக்கூறிய விஷ 

யத்தைத் தெநீவிக்கும் பாடல்கள் ௧௫௮ - ஆம் பாடலுச்குப்பின் சில 

பிரதிகளிற் சாணப்படுகன்றன: இங்குள்ளபாடல்களிற்பலவும் ஆங்கு ' 

உள்ளன: அவை இடையிற்புள்ளிகளிட்டு முதலும் இறுதியுமே ஆங்குக் 

சாட்டப்படும்: இங்கு இல்லாதபாடல்கள் முழுதும் காட்டப்படும். ௮ர் 

தப்பிரதியிலும்'வாங்கனொான்?என்ற செய்யுளுச்குப்பின்:*என் றுதேரினை ?? 

என்ற இச்செய்யுளும் உள்ளது. வசக்த னென்றுபேர்பூண்ட வான ரவீ.ர 

னைக் கும்பகர்ணன்பிசைச்து உயிர்போச் அவனது தசை மு.தலியவற் 

றை உடலிற்பூசிகொண்டானென்ற விஷயம் உத்தரசாண்டத்து BME 

வமேதப்படலத்துள்ள **வெய்யவன்மறுத்த, வயச்தனைப்பிசைக்து?? 

(௨௨௮) என்பதளுற் பெறப்படு மென்சு. அசுவமேதப் படலச்௪ ௧டுக- 

ஆவதுபாடல் முதல் ௨௬௦-வசையிலுமுள்ளசெய்யுட்கள் சிலபிர.திகளிற் 

சாணப்படவில்லை: ஆகவே, வசந்தனைப்பற்றிக்கூறியபாடல்களைச் 

குறித்.து ஐயம்மிகுகின்றத,
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வசர்தன்றன்னைத்தேடியே. 5சொணரானால், சொணர்வதன்தேல், 
சொணரீராூல். 6குலமும், To omit 38. 

5. ௮க்கணத் தருகு கின்ற வனுமன்கைத் தருமு கத்தைத் 
1தக்கவ னீட்ட வாங்கத் ?தன்றலை மிசையிற் 
இக்கணம் வருவன் வாழி யி. ராமவென் DanC sro கொட்டி 
மிக்கமா மடங்கல் போல 4*விண்ணிடை 5விசைத்துப் பாய்ந்தான். 

பி-ம்:--1தச்சவாரீட்டை. 3தாழ்க்துதன்றலைமேற், தளர்ச்துதன் 

றலைமேந், இராமன் 4விண்மிசை, 8விசைக்து, விரைச் து. 

6. வேறு. மண்டிப் 1புக்கனன் மறலிதன் ?பெரும்பத ஈரல் 
தண்டிப் yor gi புண்டெரிப் புண்டவர் தம்மைக் 
கண்டு மாருதி கண்புதைத் *தரியரி யென்ன 
5மிண்டி யேறினர் ஈ.ரசடை வீழ்ர்தவ ரெல்லாம். 
பி-ம்:.1பாய்ந்தவன். பேதத்தினிற்செல்லக். 9அறுப்புண்டெரி 

யுண்பவர் தம்மைக், அ௮ருகரசடைப்படு முயிர்தன்னைக், 4அரிகரி, 
மண்டி, மிண்டெரி. 

7. துளங்கி யந்தகன் வந்தடி தொழுதலுக் [தோலா 
வளங்கொள் மாருதி வசந்தனைசக் காட்டென வவனும் 
உளங்க லங்கயுன் னாயக னடியரிங் குறார்கள் 
விளங்கு £ீர்த்தியாய் தேடு 3விண் ணவர்பு ரத் தென்றான். 

பி-ம்:-.1தேராள். விளைக்த. வானவர். 

8. சொன்ன கூற்றுவன் 1றன்னைத்தன் வாலிடை?த் துவக்இப் 
பொன்னின் கற்பக?ப்பதியிடைக்*கொண்டுபோய்ப் புகலும் 
முன்னை வர்துகண் டிந்திரன் முனிவெனோ வென்ன 
மன்ன வேகுவன் வயந்தனைக் காட்டுதி யென்றான். 
பி-ம்:--தன்னையும்வாலினிற். 9சரு௪ப், 8சோட்டிடை, 4கு.இ.ச் 

கொண்டுபோக, .குதிச்சொண்டுபுகலும். 5முன்னின்வர் துண்டு, முன் 
னிற்சண்டுவக் து. 6முனைவனோ, மன்னனே தலன்காட்டுதிவசந்தனை, 

9. வல்ல ரக்கசை மடி.த்தெமை யெடுத்தமா ரதியே 
இல்லை 1யிங்கய 3னுலகடை யறிதியென் நிசைப்பச் 
சொல்லு மங்கவன் றன்னையும் வாலிடைத் 3தவச்ப் 
பல்லு யிர்த்திறம் படைத் தவ 4னுலடைப் பாய்ந்தான். 
பி-ம்:-.1மத்று. 3உல௫லுண்டேயறியென்னச் - சொல்ல உல 

ஓுண்டேயெனவினி௰-சொல்ல. 9சுரு4இப். 4உலகத் இற், 

(10 சிக்தை 1தூயவன் செலவுளக் அளங்கு நான்முகளலும் 
8வரத காரிய மேதென வயர்தனைப் பார்த்.த.ச் 
சுந்த ரத்3தடர் கோள்வில்லி கின்றன னவன்றான் 
*உந்த னீள்பதத் அுளானெனிற் கரட்டென வுணர்த்தும். 

பி-ம்:1சான்முசனனுமன்முன் செலமனக்துளங், யவன் 
செலவுளகடுங்குகான்முகலும், அயகான்முசன் தனைவணங்கவஞ் சீறி,
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2ச் தசண்டெனோவரவென. 3பெரு$சோளவன்,பெருச்தோள்வில்லி. 

&இச் தரீள்பதத்தளனெனிற்கொணர்திமீண்டென்றான். 

11. என்னு டைப் 1பெரும் பதத்தின்மே லாகிய லெர்தை 

தன்னு டைப்பெருஞ் ?சோதியிற் கழதாய்த் சழைத்த 
மின்னு ரீரொளி விண்டுவின் *பதத்துளான் விறலோய் 
௮ன்ன வன்றனைக் கொணருதி யாங்கணைக் பென்றாுன். 

19-ம்: 1பதக்தனக்குச்தசான்மேலவாவெக்தை, பதக்தனக்குமேலா 

யெந்தைவாமுச். ?சோதிச்குச்சீழதாய்த்தழைத்த, சோதியாக்தயாப.ர 

மூர்த்தி. 3மின்றிகழ்ச்தொளிர், மின்னுஃடொளி. 4பதத்தினான்விற 

லோன், பதத்திலான்விறலோன். 

19. 1என்று கான்முகன் சொல்லவு மியமனிந் தி.ரனை 

ஒன்ற 3வால்கொடு துவக்க னொருகுதி “கொண்டான் 
மின்றி கழ்ந்தொளி விளங்கிடும் விண்டுவின் *பதத்திற் 
சென்று கண்டுகொண் டிழிர்தனன் றிசைமுகன் பதயில். 

பி-ம்:-1என்றகான்முகன் றன்னையு மிக்திரன்யமனோடு, என்று 

சான்முசன்றன்னை விட்டியமணிர் திரனோடு, 3வோாலொடுந்துவச்சிமே 

லொருகுதி. கொள்ளா, 4பதத்தே. - 

18, மலரின் மேலயன் வசந்தற்கு முன்னுரு வழங்கக் 

குலவு 1/வாசவன் யபனைலிட் டிருகிலங் குறுகி 
௮லஇல் வீரன்ற னடியினை யவனொடும் வணங்கிச் 
2சலமுந் தீர்த்தனன் படையையு 3மேற்றினன் றே்மேல். 
பி-ம்:-1வாலிலங்கவரை, வாலின்மேலவரமை.8சலமுதிர்க்தவன்ப 

டையை, சலமுச்தீர்க்சனன் ...,சலமுக்திர்ச் தவன்..., சலமு£இர்ச் தவன்ப 
டையொடும்.83உய்த் தனன் றடக்தேர்மேல்,உய்த்தனன் நடக்தோளான். 

வேறுபிரதியில் $வாங்கனான் ''(௧௪௩)என்ற இந்தச்செய்யுளுக்குப் 
பின் சாணப்படுஞ்செய்யுள்கள் வருமா :-- 

1. & என்று... oes wees ஓக்கும். [ ௧௪௨௩-௧] 

9, ஏறினா னிராமன் றேர்மே லெழின்மலர் மாதினோடும் 
ஏறினா னிளைய கோவு மிராக்கதர் வேந்த னோடும் . 
ஏறினா னனுமன் சாம்ப னிடபனே முதலோ ரேற 
மாறினார் நிலத்து கின்றார் வசந்தகோத் திர3தி லுள்ளார். 

8. ஏறின னிளைய கோவு மிரவிசேய் சாம்ப னீலன் 
ஏறினன் வாலி மைந்தனென்றனர் பலரு மேறச் 
சீறிய கும்ப கன்னன் 1சினத்திடைச் சிதைர் அ ”பட்டோன் 
மாறிலா வசந்தன் சேனை கின்றது 9பாரின் மண்மேல். 

பிம்: 1தைத்திடச், 3பட்ட, மாறி, 

&, வேறு. பாரி னின்றதங் கொருவெள்ளப் படைவரத் தம்மை 
வாருக் தேரின்மே லெனக்கும்ப கர்ணன்வக் தேன்ற 
  

* இயமப்படலத்துவக்த செய்யுள்கள் முதலும் இதுதியுமே காட் 
டப்படும். 

om
 

ட்



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ட ட எ்எ௩ 

போரி லெம்படைத் கலைவனோ பொன்றின னவனை 
நீறு நேோ்மிசைந் திட்டன னெத்றியி லென்ரார். 

9, ஆமி வெள்ளமோ செழுபதூ மனுமனே முதலாம் 

ஏழு மூன்று1மாம் பெரும்படைத் தலைவரை யிராமன் 
சூழ கோக்கினன் சுக்கிரீ பன்நனைப் பாரா 

வாழி மாப்படை யனைத்தும்வர் தனசகொலோ வென்றான். 

பி-ம்:-1மூன்றெனும், மூன் றிரு, 
6. இரவி கான் முளை 'யிறங்வெர் இராமனை ?யிறைஞ்ி 

சுருதி யாயொரு பொருள்$சொல் லுவதொ டர்க்து 
வருவ தான*விச் சேனையில் வசக்தனென் அரைக்கும் 
ஒருவன் வர்திலன் ?சண்டரு ஞதியென வுசை த்தான். 

பி-ம்:--1இரிச்து, இருக்த, எய்தி, சொல்லுவதுணர்ச்து, te Ge 

சண்டருணீ, 

7. 68535 ஞானங்கள் கலங்கலில் கழற்கும்ப கருணன் 
இசைர்த ?போரின்வக் தெய்தலு மிவன்றனை யெடுத்து 
தசைந்த தோல்மயி ரெலும்பிவை தனைத்தெரி யாமல் 
பிசைந்து 3மோர்துடற் பூசினன் பெரு அதற் *கணிக்தே. 

பி-ம்:--1சானங்கள்கமழ்தலில், சானங்கள்கவர்க்தொளிர், தே 

நின், 3போர்து. *அணிக்தான். 

8. வேறு. இசைக்தசீ சாம னோலை யிலங்கையிற் பூச றன்னில் 

வசக்தனைக் கண்டதில்லை uo Sear wip தம்மா 
வசக்தனைக் கொண்டு தானும் வருகனே வாரானாஇல் 
நமன்குலங் களைவ னென்மு?னைவச வென்ற வீரன். 

ட. பி-ம்:...மதித்தயான். சோாளைவாவென்றலீரன், ஐவரைவென்ற 
வீரன், 

9, வரிசிலையிராமனோலை... ....... விட்டான். [ ௧௪௩-41 
10, ௮க்கணத்து.... ses wane பாய்ர்தான், [ , -5] 

11, மண்டி னை வண sone எல்லாம், [ , -6] 

12. தளங்கி .... ண ரன ரத்தென்றான். [ 5, -7] 

18. செல்வனே யின்னங் கேளா யான்றெரி பாசக் கையால் 
அ௮ல்லெஸ மரக்கர் தம்மை வம்மினென் றழைத்து மெள்ள 
1நல்லிருட் பரவை மேனி 3நர.ரணன் றமரசைக் கண்டால்: 
செல்லவே போமினென்று விடுக்குவன் செவியிற் செப்பி, 

பி-ம்:--1சல்லிதழ்ப்பாவை,நோயகன். 

14. சொன்ன. .... aus sa aormer, [arn_-8] 

18, வல்லரக்கசை .... = w. urmesror, [ 4, -9] 

16. சிந்தை ல ப ves என்றான். |, -10]



௭௭௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

17. என்னுடை .... _ sees என்றான். [| ,, -11] 

18. என்ற வவ ல பதியில், [| , -12] 

19. மலரின் ய ன தேர்மேல், [| ;, -13] 

ஒருபிரதியில் கடவுளர்காட்சிப்படலம் இக்கேமுடிய, ௧௪௭௪ - ஆம் 

பாடலில் திருவணைச்சிறப்புப்படலம் சொட.ங்குகின் றது, (௪௦௬௩.) 

௧௪௪.--இராமன் அவ்விமானத்தைக் கொணநமாறு கூறுதல். 

இயக்கர் வேச்தனும் கருமறைக் இழவனன் ஜீந்த 
துயக்கி லாதவர் மனமெனச் தூயது சுரர்கள் 
வியக்க வான்செலும் புட்பக விமானமுண் டென்றே 
மயக்கி லான்சொலக் கொணருதி வல்லையி னென்ரான். 

(இ-ள். ய-ஷ£ர்களின் அரசனான குபேரனுக்கு (அவன் தவஞ் 

செய்த) அக்காலத்தில் (உணர்தற்கு)அரிய வேதங்களுக்கு உரியவ 
னான பிரமன் கொடுத்ததும், குற்றமற்ற பெரியோரது மனம்போலப் 
பரிசுத்தமான தம்,தேவர்களும்௮ திசயிக்கும்படிககாசத் இல்(விரைக் 2) 
செல்லக்கூடியதுமான புட்பசவிமானம் (இக்கே) உள்ளத: என்று 
அஜ்ஞாஈமில்லாதவனான விபீஷணன் சொல்ல, (இராமன்), (நீ 
அதனை) விரைவிற் சொணர்வாயாக?என்று கூறினான்; (எ - று.)--வசச் 
தனை மீட்டு்க்கொணர்க்ததைத் தெரிவிக்கும் பாடல்களைப் பெற்றுள்ள 
பி.ரதிகளெவற்றிலும் ௧௪௪, ௧௪௫, ௧௪௬-பாடல்கள் இல்வை. (௪௦௬௪) 

௧௪௫.--விபீஷணன் புஷ்பகவிமானத்தைக் கோண்டூவருதல. 
௮ண்ட கோடிக ளகர்கமொத் தாயிர மருக்கர் 
1விண்ட தாமென ?விசும்பிடைத் திசையெலாம் விளங்கக் 

- சண்டை யாயிர கோடிக 3ளொலிப்பறக் கஞலக் 
கொண்ட ணைந்தன Dengue *னர க்கர்தங் கோமான் 

(இ-ள்.) அகேச வுலகவுருண்டை.கள் சரண்டதை யொத்து [மிகப் 
பெரிதாய்], ஆகாயத்தில் ஆயிரஞ்சூரியர்கள் (ஏககாலத்தில்) தோன் 
றினாற்போல(ச் தன்பேரொளியால்)எல்லாத் இக்குச்களும் Moré & went 
யவும், (சன்னிடங்கட்டிய) பிகெப்பலவான மணிகள் அதிகமாசச்சத் 
திச்சவும்,-இராச்ச தர்தலைவனான விபீஷணன்,--(இராமபிரான்சட்ட 
ளைப்படியே அக்தப்புஷ்பச விமானத்தை) ஒருமாத்்திரைப்பொழுதிலே 
கொண்டுவந்தான்; (எ-று.)9--அண்டங்கள் - விமானச் இன்பரப்புச் 

் கும், அருக்கர் அதன்ஒளிக்கும் உவமை. பி- ம்: 1விண்டுலாயென, 
விசும்பொடு இிசைகளும்.3மறையெனசக்சலிப்ப,4இலல்கையர், (௪௦௬௫) 

௧௬௬.--புஷ்பகத்தின்மேலே தேவர் பூமாரிபோழிதல். 
அனைய புட்பக விமானம்வர் ?”தவனியை யணுக 
இனிய சிந்தனை யிராகவ *னுவகையோ டினிநம் 
வினைய முற்றிய தென்றுகொண் 3ேறினன் விண்ணோர் 
8புனைம லர்சொரிந் தார்த்தன ராசிகள் *புகன்றே,



காண்டம் ௩௭.---மீட்சிப்படலம். எஎடூ 

(இ-ள்.) அச்தப் புஷ்பகவிமானம் (ஆகாயமார்ச்கமாய்ப்) பூமியில் 
வரது சேர, (எப்பொழும்) நல்லஎண்ணங்களையேயுடைய இராம . 
பிரான், (அவ்விமானத்தைச் சண்டதனால்) மனமஇழ்ச்சியுடனே (இனி 
மேல் ஈமதுகாரநியம் [இன்றைச்கே ப.ரசனைச்சென்றுசேர்வது] நிச்சய 
மாக கிறைவேறும்? என்றுநினை ச் துச்சொண்டு (அதன்மேல், எறியருளி 
னான்; (அப்பொழுது) தேவர்கள் வாழ்தீதுச்கூறி, அழடியமலர்களை 
வருஷித்து (மஇழ்ச் ஐ) ஆ.ரவாரித்தார்கள்; (எ- று.) 

புஷ்பகம் - நினைத்தபடி செல்லவல்லசெனச் சாரணப்பொருள் 
படும். பி.ம்:--1புட்பசமானம். 8அவணிடை, 99ந்தையன், 4உவகை 
யின். எழுச்தனன். (பேனையுமாமலர்பொழிச்தனர். £புகன்றார். (௪௦௬௬) 

  ௧௪௭. _புஷ்பகத்தின்மீது சீதையும் இலக்தமணனும் ஏறுதல். 

வணங்கு நூண்ணிடைக் திரிசடை 1/வணக்கவான் கற்பிற்கு 

இணங்க “ரின்மையா ணோச்சியோ ரிடரின்றி யிலங்கைக்கு 
அ௮ணங்கு$தானென விருத்தயென் றையன்மாட் டணைந்தாள் 

“மணங்கொள் வேலிளங் கோளரி மானமீப் படர்ர்தான், 

(இ-ள்.) சறர்தபதிவிரதாதருமத்தில் ஒப்பற்றவளான சீதை, 

ஒன் ற"மெல்லிய இடையையுடைய தஇூரிசடையென்பவள் (தன்னை) 
வணங்க, (அவளைப்) பார்த்து, (8) சிறிதுச்துன்பமில்லாமல் இவ்வி 

லங்காஈகரத்துச்கு ஒருதெய்வப்பெண்போல (இல்கேயே) இருப்பா 

. யாக? என்று (அவட்குச்) கூறி, இராமனருடூற் சேர்க்தாள் (விமானத் 

தின்மீது ஏறினாள் ]; (பகைவரிரத்தர்தோய்தலால்)முடைசாற்றம் வீசப் 

பெற்ற வேலாயுதத்தையுடைய வலியஇஎஞ்ூங்கம்போன்ற இலசக்கும 

ணனும் அவ்விமானத்தின்மேலேறினான்; (எ-று.)--பி-ம்:-.1வணங்கு, 

2இன்மையான். $3தார். 4பணங்கொள்வேலிளங்கோள்்வரி, சிலபிரத 

யில், பணங்கொ ணாகணைப் பள்ளியான் மான மீப் படர்ர்தாள் என 

நான்சாவதடி, ஒருபிரதியில் இர்தப்பாட்டுள்ளவிடத்து இரண்டுபாடல் 

கள் சாணப்படுகின்றன: வருமாறு: 

1 வணங்கு நுண்ணிடைத் திரிசடை வணங்குவாள் கற்பிற்கு 

இணங்க ரின்மையா னோக்கியோ ரிடரின்றி யிலங்கைக்கு 
அணங்கு தானென விரும்திய நயன்றர்தை யருளப் 
பணங்கொள் வேலிளங் கண்ணினாள் “தைபச டணைர்தாள், 

9. மைய லின்றியே யிலங்கைமா ஈகர்காத்து மாதே 

செய்ய ளாகிய திருவெனப் பொலிந்தினி திருத்தி 

கைக ளான்மிகப் புல்கயே கண்கணீர் ததும்பப் 

பொய்யி லாமனக் திரிசடை விடையெனப் போனாள். (௪0௬௭)



௭௭௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௧௪௮.--விமானத்தின்மீதுஉள்ள இராமன், விபீ.* ணன்ழதலியோரைப் 

பார்த்துக் கூறுதல். 

அண்ட முண்டவன் 1மணியணி யுதரமொச் தனிலன் 
சண்ட வேகமுங் குறைதர கினைவெலுக் ?தகைத்தாய் 
விண்ட லந்திகழ் புட்பக விமான... மதன்பேற் 
கொண்ட கொண்டறன் றுணைவரைப் பார்த்திவை “குணித்தான். 

(இ-ள்.) (பிரளயகாலத்தில்) அண்டங்களையெல்லாம் உட்கொண்் 

டருளிய திருமாலினது அழகுடொருர்திய திருவயிற்றையொத்து, வாயு 

வினது உக்ரமானவேகமும் குறைக்த தென்னும்படி (வேகத்தில்) 

மனத்தை உவமைகூறத்தச்சதன்மையுடையதாய் ஆகாயத்தில் விளக்கு 

இன்ற விமானமாகிய அந்தப் புட்பகத்தின்மேலேறிச்கொண்டுள்ள 

சாளமேசம்போன்றவனான இராமபிசான்,-(விபீஷணன்முதலிய)தனது 
சிகேகிதர்களைகோச், இவ்வார்த்தைகளை ஆலோத்துக் கூறுபவ்னா 

னான்; (எ-.ு.)--அவற்றை, அடுத்த கான்குகவிகளித் சாண்௪. 

ஏககாலத்தில் அரேகபிராணிசளை உட்கொள்ளும் தன்மைபற் 

றித் திருமாலின் இருவுதசமும், நினைந்தவிடங்களி லெல்லாம் விரைர்து 

செல்லுஈ் தன்மைபற்றி மனமும் புட்பகத் திற்கு உவமையாம். பி-ம்:-- 

அணிமணி. தே. ரத்தாய், 5விமானமாம்புட்பகமதன்மேல், புட்பக 

விமானத்தின்மேல், புட்பசமானமாமதன்மேல், விமானப்பீட்பசமென் 

னும். *குறித்தான். (௪௦௬௮) 

௧௪௯,--இதுவும், அடுத்த கவியும்-தளகம்: விபீஷணனைநோக்கிய 

இராமன்வார்த்தை. 

வீட ணன்றனை யன்புற கோக்குறா 1விமலன் 
தோ?ட ஊணைந்ததார் மவுலியாய் சொல்வதொன் அுளதுன் 
மாட ணைந்தவர்க் கின்பமே வழங்கி ளின் 
நாட ணைந்தவர் புகழ்ந்திட வற்றிரு ஈலத்கால். 

(இ-ள்.) குற்றமற்றவனுன இராமபிரான், விபீஷணனை அன் 

போடு பார்த்து, -பூவிதழ்களாற் கட்டப்பட்ட மாலையை யணிகச்த 

முடியையுடையவனே! (கான் உனக்குச்) சொல்லவேண்டுவது ஒன்று 

உண்டு: உன்னிடஞ் சேர்க்துள்ளவர்க்கு சன்மையையே செய்து, 

நாட்டிலுள்ளார்யாவரும் கொண்டாடும்படி பெரிய இவ்வரசாட்சி 

யிலேயே (எல்லா)சன்மைகளோடும் வாழ்வாயாக, (௪ - று.)-- 

வீடணன்தனை, கோசக்குறா, விமலன் என்றவற்றிற்கு முடிக்குஞ் 

சொல்-அடுத்தசவியில் ₹புசன்றனன்'என்பது, பி-ம்:-.1விரைப்பூச். , 

2அணிர்த. $வான-சாடு, வீர-நாடு, (௪௦௬௯) 

௧௫௦. £தி யாறெனத் தெரிவு௮ு 1நிலைமைபெற் றுடையாய் 

ஆதி நான்மறைக் இழவனின் குலமென வமைந்தாய் 

ஏதி லாரதொழு மிலங்கைமா 3நகசினு ஸினி£ 

போதி யாலெனப் புகன்றன னான்மறை புகன்றான்.



காண்டம் ௩ எ.--மீட்சிப்படலம் ௭௭ ' 

(இ-ள்.) 'நீதிகெறி (இதுதான்)என்று (உன்குண்ஞ்செயல்களை 

ட சோக்கி உலகக்தார்) தெரிர்துகொள்ளும்படியான நிலைமையையடைச் 

துள்ளவனே! அ௮காதியான கான்குவேதங்களுக்கும்உரியனான பிர 

மன் உன்குலத்துச்குப் பெரியோ னென்று சொல்லுஞ் சிறப்பைப் 

பொருச்தியவனே! இணி நீ பகைவர்கள் வணங்கும்படியான [அரண் 

வலிமையுடைய] இலங்காசகரத்திற்குட் செல்வாயாக'என்று கூறி 

அதுமதிகொடுத்தான்: (யாவனெணில்),--சான்குவேதங்களையும் வெளி 

யிட்டருளிய திருமாலின் திருவவதாரமான இராமபிரான்; (௪ - நு.) 

பிரமன துமகனான் புலஸ்இயனுக்குப் பிறச்த விச்சிரவசன் புதல்வ 

னாதலால், விபீஷணனை, ௮ இிசான்மறைக் இழவனின்குலமெனவமைர் 

தாய்” என்றான். பி-ம்:-..1நீர்மை, 3அமைத்தாய். கரினுக்கணிஃ. () 

௧௫௧.--சுக்கிரீவனை நோக்கிய இராமன்வார்த்தை, 

சக்கி ரீவகின் 'ரரோளஞடை 3வன்மையாற் றெசந்தொ 
கக்கி ரீவனைத் 4கடிர்தவெம் 5படையினா லசைத்த 
மிக்க வானரச் 6சேனையி *னிளைப்பற மீண்டூர் 
புக்கு வாழ்கெனப் புகன்றன னீதிலாப் புகழோன். 

(Q - or.) எல்லையில்லாத புகழையுடையனான இராமபிசான்,-(௪௧் 
இரீவனை கோக்க), 'சுக்ரீவ!உன்னுடைய புயவலியினால் [உன்னுடைய 

உதவியினால் | பத்துஎன்னும் எண்கூட(ப் பெற்றுள்ள) கழுத்துச்களை 

யுடையவனான இராவணனைக் கொன்றேன்; (பகைவர்களுடைய) 

கொடிய அயுதங்களினாற் சோர்வடைச்க கூட்டமான குரங்குச்சேனையி 

னது தளர்ச்சி நீங்கும்படி மீண்டு ஊர் புச்கு வாழ்க? என்றுகூறினான். 

$ 

தசம் தொகு ௮ச் கஇிரீவன் என்றும் பிரித்துப் பொருள் கூறலாம்; 

௮-சுட்டு, தசக்கிரீவனைத் தொகச் தடிந்து என்று கூட்டியும் பொருள் 

கூறலாம்; தொகுதல்-இங்கே, அழிதல். ௮சா-தளர்ச்சி, பி-ம்: தோ 

ளிடை. 3வன்மையிற்றொகைத்த, வண்மையினாற்றுணிவால், வண்மை 

யினாற்றச், வன்மையாற்றசந்தோய்,. சுக்ரீவனை, அச்சரீவனை, 4தடிக்த 
ஈம். 5படைகளாலசச்து, படைகளாற்றளர்க்து. சேனையும், 7வினைப் 

புற மீண்டூர்ப், இளைப்புறமீண்டூர். (won) 
௧௫௨.--அங்கதன்ழதவியோரை நோக்கி இராமன் கூறுதல். 

வாலி சேயினைச் சாம்பனைப் பனசனை 1வயப்போர் 
So *@ Bw நெடும்படை..க் தலைவரை நெடிய 

d காலின் வேலையைத் “தாவிமீண் டருளிய கரணை 
? போலும் வீரனை நோக்கி4மற் றிம்மொழி புகன்றான். 

(இ-ள்.)(பின்னும்,) (இசாமபிரான்),--வாலியின் மகனான அங்க தனை 

யும், சாம்பவானையும்,பகசனையும், வலிய போர்செய்யுக் திறமுள்ள நீலன் 

முதலிய பெரிய படைத்தலைவர்களையும் நீண்டகால்களினாற் சமுத்திரத் 

தைச் சாண்டி (இலங்கை(?சர்ஈ்து சதையின் வரலாறுதெரி் த) திரும்பி 
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வச்ச கஇருபைமே ஒருவடிவெடுத்தாற்போன்ற வீரனான அனுமானையும் 

கோக்கு, இவ்வார்த்தையை (ஊர்புக்குவாழ்க என்பதை ]க் கூறினான். i 

இசாமனும் சீதையும் பிரிச்து வருத்தமுற்றிருக்கையில் அறுமான் 

சைம்மாறுகருதாது இராமனிடதச்தினின்று தூதுசென்று உயிர்போம் 

நிலையிலிருந்த சதையைச் தேற்றி ௮அவளிடச்தினின்று மீண்டு இராமனை 

யடைந்து செய்தி தெரிவித்து இவ்வாறுஇருவர் கவலையையும் ஆற்று 

வித்த சூர னாதலால், ௮அவளை!செடியகாலின் வேலையைத் தாவி மீண்ட 

ருளிய கருணைபோலும் வீரன்?என்றார். சாலின்-சாற்றுப்போலஎனினு 

மரம், பி -ம்;---1மறப்போர். 2g Sua, g Bur. 8கடக்துநீ, தாவில. 

கன்று, (௪௦௪௨) 

௧௫௩..--அதற்த அவர்கள் உடன்படாமை. 

” 

ஐய 1னிம்மொழி புகன்றிடத் தணுக்கமோ டவர்கள் 

மெய்யு பசவியபுங் குலைதர விழிகணீர் ?த.தும்பச் 

செய்ய தாமரைத் 8தாளிணை முடியுறச் சேர்த்தி 

4உய்கி லேகினை 5நீங்கனென் நினையன வுசைகத்தார். 

(இ-்.) இராமபிரான் இவ்வார்த்தையைக் கூற, அவர்கள் (இசா 

மனைப்பிரிதலைப்பற்றிய) அச்சத்தால் உடம்பும் உயிரும் ஈடுக்கவும் சண் .. 

சளில் நீர்களு ஈபவும் (இராமனத) செச்தாமரைமலர்போன்ற இரண்டு 

இருவடிகளிலும் (தங்கள்) தலைபடும்படி வணங்க, 4(மாவ்கள்) உன்னை 

விட்டுப்பிரிவோமானாற் பிழைச்சமாட்டோம்'என்றுசொல்லி, (மற்றும்) 

இவ்வார்த்தைகளை உரைத்தார்; (எ - று.)--அவற்றை, அடுத்த சவியிற் 

காண்க, பி-ம்:1அம். 3அரும்பச், தாளினை, 4உய்லோமுன்னை. 

519 Auf av. (௪௦௪௩) 

௧௫௪.--விபீஷணன்மதலியோர் இராமனைநோமகிக் கூறுதல். 

பார மாமதி லயோத்தியி னெய்திகின் பைம்பொன் 

ஆச மாமுடிக் கோலமுஞ் செவ்வியு மழகுஞ் 

1சோர்வி லாதியாங் 2காண்குற மளவையுந் தொடர்ந்து 

பேர வேய ளென்றன ருள்ளஎன்பு *4பிணிப்பார். 

(இ-ள்.) (இராமணிடத்து) மனத்தில் (நிறைந்த) அன்பினாற் கட் 

டுப்பட்டவராகிய விமீஷணன் முதலியோர்,--(இராமனை நோக்), 

(மிசப்பெரிய மதில்குழ்ந்த ௮யோத்தியிற் சேர்க்து, உனது (பட்டாபி 

ஷேகசாலத்தில்) பசும்பொன்னாலாகியதும் முத்துவரிசையுடையதூ 

மான இரீடத்தை (8) சூடுவ் கோலத்தையும் (அச்சாலத்து ஈடச்குஞ்). 

சிறப்புக்களையும் (அப்பொழுது உண்டாகும்) சோபையையும் சண்டு' 

களிக்குமளவும், காங்கள் (உன்னைப்) பிரியாமலே தொடர்க்து மீண்டு : 
(ஊர்க்குத்) திரும்பும்படி கருபைசெய்வாய்? என்று வேண்டிச்சொண் 

டார்கள்; (௪ - ற.)---பி - ம்: சோர்கிலாது, கோண்டுறும், போக 
வே 4பிரியார், பிணித்தார், (௪௦௪௪௯)



காண்டம் ௩எ.--மீட்சிப்படலம் eT 6T &> 

௧௫௫.--இராமன் அவர்களுடைய வேண்டூுகோளுக்த உடன்பட்டுக் 

கூறுதல், oO 
அன்பி னாலவர் 'மொழிந்தவா சகங்களு மவர்கள் 
அன்ப மெய்திய நடுக்கமு *நோக்கிறீர் அளங்கல் 
முன்பு 3கானினைக் திருக்கதப் 4பரிசுறும் முயற்சி 
பின்பு காணுமா?றுரை த்ததென் அரை த்தனன்பெரியோன், 

(இ- ள்.) பெருமையையுடையவனான இசாமபிரான்,--அன் பினால் 
அவர்கள்சொன்ன வார்த்தைகளையும் அவர்கள் அன்பத்தினால் ௮டை 
நீத நடுக்கத்தையும் ௧௬௨௫, (அவர்களைப்பார்த். த), “நீங்கள் கலங்க 
வேண்டா; முதலில் நான் நினைத்திருந்தது அவ்விதமே [உங்களையும் 
உடன் அழைத்துச் செல்லவேண்டுமென்பதே]; (ஆயினும்) பின்பு 
(சான் இவ்வாறு) கூறியது, அமதுயத்தனத்சை ( உள்ளச்சருத்தை] 

, அதிவதற்காசவே' என்று உரைத்தனன்; (௭ - று.)-- துன்பம் - இராம 
னதுபிரிவை நினைத்ததனா லாகிய, பி-ம்:-1 தணிச்த. கோச்சி 
அாயோன், 3சாகினைர்து. *பரிசினும். 5உற்றது. (௪௦௪௫) 

௧௫௬. சுக்கிரீவன்ழதலியேர் இராமன்வார்த்தையால் மமைகிந்தல், 

ஐயன் வாசகங் கேட்டலு மரிகுலத் தரசும் 
a மொய்கொள் சேனையு மிலங்கையர் வேர்தனு "முதலோர் 

வைய மாளுடை காயகன் மலர்ச்சரண் வணங்கி 
மெய்யி னோ“டருர் துறக்கமுற் ரென வியந்தார். 

(இ-ள்.) இராமபிரானதுவார்த்தையைச் கேட்டவுடனே, வானர 
க்கூட்டங்களுக்குத் தலைவனான சுக்ரீவனும் நகெருச்கக்கொண்ட 

(வான.)சேனையும் இலங்கையிலுள்ளார்ச்குச் தலைவனான விபீஷணனும் 
முதலிய யாவரும்,--பூமியை யாளுதலையுடைய அரசனான இராமபிரா 
னது தஇருவடித்தாமரைகளை வணங்கி, (தம்தம்) உடம்புடனே (பெரு 
தற்கு) அருமையான சுவர்ச்கத்தையடைர்தவர்போல மகிழ்க்து ௮௫௪ 
யித்தார்கள்; (எ - று,)--வையம் ஆளுடை ஈரயகன் - விஷ்ணுவின் 

அ௮வதாரமாய இராமன் எனச்கூறுதலும் ஒன்று, பிம்: -1முதலேழ், 
இருக். (௪௦௪௯) 

௧௫௭,--சுக்கீரீவன்ழதவியோமைவிமானமேற இராமன் கட்டளையிடல், 
1அனைய தாகிய சேனையோ டரசனை “யனிலன் 
தனய னாதியாம் படைப்பெருக் தலைவர்க டம்மை 
வனையும் வார்கழ லிலங்கையர் மன்னை outs Brae 

இனிதி னேறுமின் வி.யானமென் றிராகவ னிசைத்தான் 

(இ-ள்.) அவ்வாறு அதிசயங்கொண்டுள்ள (வானர7)சேனையுட னே 
(அவர்கட்குத்) தலைவனான சுக்கிரீவனையும், வாயுகுமாரனான ௮.றமான் 
முதலிய பெரிய சேனைத்தலைவர்களையும், கட்டிய நீண்ட வீரச்சுழலை 
யுடைய இலங்காராசனான விபீஷணனையும் (கோக), *(நீங்கள்) இல் 
சேவரந்து விமானத்தின்மீது சுகமாக ஏறுங்கள்? என்று இராம 

+



௭௮௦ கம்பராமாயணம் : யுத்த 

பிசான் இசைத்தான்; (எ.-று.)-பி-ம்:--.1 அனையர், அமலன். 

9உரைத்சான், இரைத்தான். (௪௦௪௭) . 

௧௫௮.--அவர்கள் யாவரும் புட்பகத்தின்மீது ஏறுதல், 

சொன்ன வாசகம் பிற்படச் சூரியன் மகனும் 

மன்னு வரரு மெழுபது வெள்ளவா னரரும் 
கன்னி மாமதி லிலங்லகமன் னொடுகடற் படையும் 
தூன்னி னா்-நெடும் புட்பக மிசையொரு சூழல், 

(இ-ள்.) (இராமபிரான்) சொன்னவார்த்தையும் பின்னாம்படி [மிச 

விரைவில்] சூரியகுமாரனான சுக்ரீவனும் பொருச்திய படைத்தலை 

வர்களும் எழுபதுவெள்ளம் குரங்குச்சேனைகளும் அழியாத Qu fw 

ம.இிள்கள் சூழ்ச்ச இலங்கைக்கு அரசனான விபீஷணனும் சடல்போ 

லப்பரச்த (அவனது இராக்கத) சேனையும், பெரிய (அப்பு)ஷ்பகவிமா 

னத்தின் மது ஒருபச்கத்.இல் (ஏறித்) தங்கினார்கள்: (௭ - ற) 

மிகப்பெரிய சேனையும் விமானத்தின் ஒருஞமூலைபில் அடங்கிய தெ 

னச் கூறியது, பேநமையணி;இதனை வடநூலார் அதிகாலங்காரமென் 

பர், பி-ம்:__.1பு தல்வன். பெரும்புட்பகமீதொரு. ் 

Pass He ov சடவுஎர்சாட்சிப்படலமும்,சிலபிரஇசளில் பிராட்டி 

இருவடி தொழுபடலம் இங்குமுடிய, இதன்மேல் வசந்தனுயிர்வநபட 

லம் என்ற பெயர்கொண்டு சிலபாடல்கள் உள்ளன; அவைவருமாறு:-- 

1. ஏறினான் am ன வவ மண்மேல். [ ௧௪௩ -8] 

2. ஆமி asl னக ண என்றான். | ,, 5] 

8. என்ற காலையி லெழுர்தவ னியட்கையை கோக்க 

நன்று காயக னறிவொடு 1நினைவல நயக்தான் 
சென்று சேனையை காடினன் திரிக் தவர் தெய்தி 

. வென்றி வீசரில் வசந்தனைக் கண்டிலா வெறுத்தான். 

பி-ம்:-1ரினைவென. 3கேண்டிலர்வெறுத்தார். 

&, இரவி கான்மூளை .... ... .... உரைத்தான், [௧௪௩0] 

5. என்னுங் காலை யிராமனும் யபபடர் யாரும் 

மன்னுக் தொல்புச நோக்கியே மணிஈககை முனுவல் 

1உன்னி னன்றியான் றேவருக் *குதவி2சய் தென்ஞப்| வே. 
பொன்னின் வாரசிலை பெடுத்தனன் பொறுத்தனன் பொர * 

பி-ம்:-1உன்னினின்று. 2உதவியது. 

6. எண்டி சாமுக மிரிரந்தூக யமபுரங் குலைய 
௮ண்ட கோளகை யடுக்கழிர் துலைவுற 1வழியாப் 
புண்ட ரீகத்துப் புசாதனன் முதலிய புலவோர் 
தொண்டை வாயுலர்க் தலமரத் தொடுவினா ணெறிந்தான். 

பி-ம்:--.1 அலையால்,



காண்டம் . ௩௭-மீட்சிப்படலம் ௭௮௧ 

7. பாக வான்பிறை யாமெனப் பலர்நின்று துதிப்ப 

வாலை கொண்டவெஞ்் சலைப்னை வளாைவுற வாங்கி 

மேக சாலங்கள் குலைவுற 5வெயிற்கதிர் மாட்சி 

சோக மெய்திமெய் அளங்கிடச் சுடுசரர் துரந்தான், 

பி-ம்:.1 இகவெல்லையிவரக்கர்தம்வருக் கமோடறுத்து, குலவற 

3வெதிர்வாமடங்இ, 

8. வல்லை மாதிர மறைந்திட வானவர் மயங்க 

எல்லை காண்கு-ர யாவரு மிரியலிலேக 

வில்லை வாங்கிய கரமவை விதிர்விதிர்ப் பெய்த 

தொல்லை சான்மறை அுளம்கடச் சுசெரந் துரக்தான், 

9. வன்பு லவ்ெர் கிருதரை வருக்கமோ டஉறுக்க 

1மின்பு லங்கொளு முருமென்ன வீக்கிய வில்லைத் 

தன்பொ லங்சையிற் முக்கயே தொடுத்தவச் சரங்கள் 

தென்்?பு லன்றனை நிறைத்த “செறிர்த௮ சேணில், 

பிம்: 1நின். பலங்களை. 82தவர்சளிரிய, 

10. தரும ராசனும் காலனும் யமபடர் தாழும் 

உருமு வீழ்ந்பெனச் சரம்வர்து வீழம்க்ததை யுணர்ந்தும் 
மரும தாரையிற் பட்டதோர் வடி.க்கணை வாங்கி 

கிருமி யாவிது விராகவன் ச௪ரமென நினைந்தார். 

11. கெட்ட தின்றினிர் தென்புலங் கேடுவர் தெய்தி 
பட்ட னம்மினிப் 'பிழைப்பில மென்பதோர் பயத்தான் 

முட்ட வெய்திய முயற்சியோ டியாவரு மொய்ப்பச் 

சிட்டர் தர் தனித் தேவனை வணங்கினர் ரென்ளுர். 

பி-ம்: 1 பிழைப்பில்லை, 

12. வேறு: சறக்தகின் கருணை யல்லாற் செய்தவம் பிறிதிலார்மேற் 

1புறந்தரு முனிவு சாலப் போதுமோ புத்தே ணின்னை 

மேறக்திருந் த.ட்வ தண்டோ மலர்மிசை யயனை த் தந்த 

அறக்தரு சிர்தை யைய வபயடீன் னபய மென்முர். 

பி-ம்:-1புறக்தர, மேறைர்துறைச் த. 

18, வேறு: ஐய னேயெமை யாளுடை யண்டர்கா யகனே 

மெய்ய னே1யெனச் சரணின்வக் தியாவரும் வீழ்ந்தார் 
பொய்யி ஜேர்செய்த பிழைபொறுச் தருளெனப் போர்மூண்டு 

எய்ய நேறிலாச் சிலையினை மடக்கென னிராமன்,. 

பி-ம்:...1ரினச்சபயமென்று, 9எய்யும்வாளியைச் தாணியிலிட்டனன்,
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14. 2 வந்த டைந்துனக் சபடமென் றடியினில் வணங்கி 

எந்த னிப்பிமை பொறுத்தியென் நியம்பினி ரிதனால் ai 

உந்தன் மேற்சலர் தவிர்க்கனன் யூககா யகன்றான் 

தந்த சேனையில் வரந்தன் வர் திலன்தரு கென்றான். 

15. ௮ண்ண லாரியன் நருதியென் றருளலு 1மவர்போய் 

விண்ணெ லாம்3புகுக் தோடியே வசக்தனை விசைகிற் 

கண்ணி னாடிஈல் ஓயிரினைக் காண்கிலா இருந்தார் 

திண்ணன் யாக்கையெங் கேயெனச் சாம்புவன் செப்பும், 

- பி-ம்:-1அவன். 3பரச்௮, 

16. கூந்த .... ன யப அணிந்தான். [௧௪௩.-7] 

17. வரிசிலை... me ௨ விட்டான். [| ௬! 

18. அ௮க்கணத்து ன ட வேலை, | 10] 

19, வேறு, ௮ன்ன தேயென வவ யிர்க் கமரர்தம் பதிக்கே 
முன்ன தோருடற் கொண்டிவண் டருகென மொழியச் 
சொன்ன வாய்மைகேட் டனும் துணைவரைப் பாசாப் க 
பொன்னின் பா அகம் பணிர்தனன் விடையெனப் போனான். 

20. மண்டி. .... ... .... வீழ்ந்தவ ரெல்லாம். | ௧௪௩. -11] 

21. துளங்கி .... ... ...  பாத்தென்றான். [ ௧௪௩-129] 
22, செல்வனே ஜஜ க உ செப்பி. [| 18] 

23. சொன்ன. ,., வக ட என்முன். |, 14] 
24; வல்லரக்கரை ... ... ... பாய்ந்தான். [| 15] 
25. சிந்தை தூயவன் .... .... .... என்ரான். | 16] 
26. என்னுடைப்ப௩ம் ... ... .... என்றான், | , 17] 
21. என்ற நான்முகன் .... ... ... பதியில், ளை 18] 

இதனோடு வசந்தனுயிர்வநபடலம் முடிய, இனிச் திநவணைச் 
சிறப்புப்படலம் என்று காண்கின்றது. 

* இப்பாடலுக்குப்பதிலாக ஒருபி.ரஇியில் வேறொருபாடல் கரண , 
ப்படுவது வருமாறு: 

தன்ற னிச்சாண் வணங்கலு மிராகவன் சாற்றும் 
என்ற ணிப்பிழை பொறுத்தியென் றயம்பினை ws Ena 
உன்றன் மேற்சலம் தவிர்க்சனம் பூபசா யகன்றான் 
தந்த சேனையின் வசச்தன் வச்இலன் ஐருகென்றான்.
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28. &௮ன்ன காதலி மாரு ஈகரிடை யாங்கன் 
முன்ன தோருடல் நாடியேகொணர்ந் திட முச்தச் 
சொன்ன வாயுவைத் தரிசிக்க வசர்கனும் தோன்றிப் 
பொன்னின் பாதகம் புனைந்தனன் தருமனும் போனான். 

% இச்செய்யுள் ஒருபிசதியில்மாத்திரம் உள்ள. இங்கே வேறொரு 

பிரதியில்மாத் திரம் ஒருபாடல் காணப்படுகின்றது: ௮௮ வருமாறு:--- 

௮ன்ன காலையிற் புட்பக விமானமாங் கடய 

முன்னி ராசவன் சானகி யிலக்குவன் மூதலா 

மன்னு வானர மெழுபது வெள்ளமும் வரையா 

உன்னி யேறு முச்சியிற்சொருகுபூப் போன்ற, (௪௦௪௮) 

௧௫௯,--இது, கவிக்கூற்று: விமானத்தின் சிறப்பு, 

பத்து நாலென வடுக்கய வுலகங்கள் 1பலவின் 

5மெத்தி யோனிக ளேதினும் 3வெற்றிட. 4மிகுமால் 

முத்த ரானவ 5ரிகனிலை மொழிகுவ தல்லால் 

இத்த ராதலத் தியம்புதற் குரியவர் யாரே. 

(இ-ள்.) பதினான்காக (ஓன்றன்மேலொன்றாக) அடுக்கிய பலவுல 

கங்களிலும் நிறைந்துள்ள ஜீவ.ராசிகளெல்லாம் ஏறினாலும் (இவ்விமா 

னத்தில்) வெறுமையான இடம் அதிகப்பட்டிருக்கும்; இவ்விமான.க்இன் 

‘ தன்மையை முக்சர்கள் சொல்லச்கூடுமே யல்லாமல் இப்பூமியிந் 

சொல்லுதற்கு உரியவர் யார்தான்? ( ஒருவருமில்லை]; (௪- ஐ.) 

நிலவுலகத்தார்போலன்றி வீடுபெற்றவர் அஜ்ஞாசம் சறிதுமின் றி 

எல்லாவற்றையும் அறியவல்ல முற்றுணர்வுடையவ ராதலால், அவர் 

களாலேயே இதன்தன்மை கூறப்படு மெனப் புட்பசத்இன் சறெப்பை 

வியர் து கூறிஞர். மெத்து4 யோனிகள் -மெச்தியோனிகள்: குற்றிய 
லிகரம். பி-ம்:-.1பலவும். மெய்த்த. 8வெளியிடம். 4மிகுமா, 5அத 

னிலை. 6கராதலமொழிச.ரலாற்றலர். (௪0௭௯) 

வேறு, 

௧௬௦.--இதுவும், அடுத்தகவியும்-இராமன் புட்பகத்தின்மீது 

விளங்குதலைக் கூறும். 

எழுபது வெள்ளத் தோரு மிரவிகான் முளைய மெண்ணின் 
வழுவிலா விலங்கை வேர்தும் வான்பெரும் படையுஞ்!சூழத் 

தழுவு£ீ ரிளைய கோவுஞ் சனகன்மா மயிலும் போற்ற 

விழுமிய *ருண_ு்து வீரன் விளங்கினன் விமானத் இம்பர். 

(Q) - ar.) எழுப.துவெள்ளம் வாகரசேனைகளும் (அவற்றிற்செல் 

லாக்தலைவனான) சூரியகுமாரனாகிய சுக்ரீவனும் மனத்திற் குற்ற 

மில்லாத இலங்கையரசனான விபீஷணனும், (அவனுடைய)மிசப்பெதிய 
(இராச்கத)சேனையும் சுற்றிலும் கெருல்கிகிற்சவும்,-நிறைச்த சிறப்பை
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யுடையஇளையபெருமாளும் சனகராசன் மகளான சிறந்தமயில்போன்ற 

சரயலையுடைய சீதையும் வணக்கத்தோடு (பக்கங்களில்) வீற்றிருக்க 

வும், சிறச்த .ஈற்குணங்களையுடைய வீரனாகிய இராமபிரான் புஷ்பக 

விமானத்தின்மேல் விளங்இனான்; (a - @. )—19 - bh: l@pegs. மக 

ளும். குணத்தினானும். (௪௦௮0) 

௧௬௩.௮ண்டமே போன்ற "தையன் புட்பக மண்டக் அம்பர் 
எண்ட ௩ குணங்க ளின்றி முதலிடை யீறின் ரகிப்[போற் 
பண்டை3கோன் மறைக்கு மெட்டாப் பரஞ்சுடர் பொலிவ தே 
புண்டரீ சச்கண் வென்றிப் புரவலன் பொலிச்தான் மன்னோ. 

(இ-எ்.) இராமபிரான் ஏறியருளிய புஷ்பகவிமானமானது, உலக 

வுருண்டையையே ஓத்திருர்ச3; (அவ்விமானத்தின்மேல்) தாமமை 

மலர்போன்ற கண்களையுடையவனாகிய வெற்றிபெற்ற காக்குச்தொழிற் 

கடவுளான இராமபிரான், -எல்லாவுலகங்களுக்கும்மேலே (பரமபதத் 

இல்) எண்ணத்தக்க குணங்களில்லாமல் [அளலிறச்த குணங்களுடன் 

கூடி], பிறத்தலும் வளர்தலும் அழிதலும் இல்லாமல் [என்றும் ஒரே 

தன்மைசொண்டு], ௮காஇியான நான்குவேதக்கட்கும் புலஎனாகாதூறந்த 

ஒளிவடிவமான பரமாத்மா விளங்குவதுபோலப் பொலிச்தான்; (எ-று,) 

தற்தறிப்பேற்றவுவமையணி, அண்டம் - பரமபதமுமாம், எண் 
தரும் குணங்கள் இன்றி என்பதற்கு - எண்ணத்தச்ச தியகுணங்களில் 

லாம லென்றலுமாம்று.பி-ம்;.--1 அன்றே. சேணங்கள். சான்முகற்கும், 

௧௬௨ -இராமன்கட்டளையினுஃ யாவரும் மனிதவடிவங்கோள்ளல.' 

தேனுடை யலங்கன் மெளலிச் செங்கதிர்ச் செல்வன் சேயும் 
மீனுடை யகழி வேலை யிலங்கையர் வேந்தும் வெற்றித் 
தானையும் IDG மற்றைப் படை. ப்பெருக் தலைவர் தாமும் 
மானுட வடி.வங் கொண்டார் வள்ளறன் வாய்மை தன்னால், 

(இ-எ்.) தேனையுடைய மலர்மாலையைச் சூடிய முடியையுடையவ 

னும் சிவர்த கரணங்களையே செல்வமாகச்கொண்ட சூரியனது மகனு 

மான சுக்கிரீவனும் மீன்களையுடைய கடலையே அகழியாகச்சொண்ட 
இலங்கையி லுள்ளார்க்கு அரசனாகிய விபீஷணனும், வெற்றியை 

யுடைய (இருதிறத்துச்)சேனைசளும் பிறரும் மற்றும் பெரியசேனை த் 

தலைவர்களும், -வரையாதுகொடுக்குர் தன்மையனான இராமபிரானது 
வார்த்தையின்படி மணிசரூபத்தை ஏற்றுக்சொண்டார்கள்; (ar - 2.) 

இசாச்சசவடிவத்துடனும் குரங்குவடிவத்துடனுமே இவர்கள் 
சென்றால் அயோத்திமா ஈகரச் இிலுள்ளவர் அஞ்சுவார்களென்று இங்ஙவ 
னம் இவர்கள் யாவரையும் மனிதவடி வங்சொள்ளும்படி இராமன் கட் 
டளையிட்டனனென்ச, துஷ்டகிக்ொக சிஷ்டபரிபாலனஞ்செய்யத் இரு 
மால் மாணிடவுருவங்கொண்டு இராமனாசத் இருவவதரிச்சபோது 
உதவிசெய்யக் சேவர்கள் வாஈரவருவங் கொண்டு பிறர்தமையால், 
தெய்வச் சன்மையுடைய அவர்£ட்கு வேண்டியவுருவங்கொள்ளும் வல்
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லமை யுண்டென்றும், இராச்சுதர்ச்கும் இஷ்டமானவுருவங்கொள்ளுச் 

உ தன்மை இயற்கையிலேயே யுள்ளதென்றும் அறிக, இச்செய்யுள் ல 

பி. தியிலில்லை. ் .. (௪௦௮௨) 

௧௬௩.--விமானம் வடக்தழகமாகச் செல்லுகையில் இராமன் சீதையை 

நோக்கி ஒன்று கூறத் தோடங்குதல. 

குடதிசை 1மறைக்த பின்னர்க் குணதிசை யுதயஞ் செய்வான் 
வடதிசை *யயன முன்னி வருவதே “கடுப்ப மானம் 
தடையொரு கிறிதின் முகத் 5தாவிவான் படரும் வேலை 

, படையமை விழியாட் கைய னினையன 6பகர லுற்றான்: 

(இ-ள்.) (மாலைச்சாலத்து) மேற்குத் திக்கில் மறைந்தபிறகு (காலை 

யிற்) இழக்குத் திக்கில் உதிப்பவனான சூரியன் (௮அவ்வியல்பையொழித் 

தத் தெற்கினின்று) வடக்குவழியிற் செல்லகினைத்து வருவதுபோலப் 
'புஷ்பசவிமானம் தடை றிது மில்லாமல் ஆகாயவழியிற் பாய்ந்து 

செல்லத்தொடங்கும்பொழுது, இராமபிரான், வேலாயதம்போன்ற 

சண்களையுடையளான சீதைக்கு, இவ்வார்த்தைகளைக் கூறத்தொடவ் 

இஞன்: (௪-ற.)--அவற்றை,அடுத்த கவிசளிற் சாண்க, இல்போருளுவ 

மையணி. அயகம்-வழி: வடசொல், பி-ம்:--1மறைக்து,மறையப்,கொ 

ட் ள்வான். வெய்யோன், வாயில்.4போல.5தாவின.6பசர்வதானான்.இதன் 

பின் லெபாடல்கள் சிலபிரதிகளிற் சாணப்படுவனவருமாறு:-- 

1 _வென்றிவீ டணன்கொணர்ந்த புட்பக விமானர் தன்மேல் 

ஒன்றுஈற் சதை யோடு !மும்பரும் பிறருங் காண 
வென்றுயர் சேனை யோடு மிராமனும் விரைவி Orie gs 
தென்றிசை யிலங்கை யாதி தேவிக்குச் தெரியக் காட்டும். 

பி-ம்:---1இளையவனோடுமேதி. 8மீண்டு, 

2 மன்னுபொற் கொடிக ளாட மாடமா ளிகையி ஸாங்குத் 
1 தன்னுபைம் பொழில்கள் சுற்றத் தோரணம் அவன்றி வா 
பொன்னக3ரொக்கு மென்று புகழ்தலிற் புலவ ராலும் [னோர் 
பன்னரு மிலங்கை மூதூர் பவளவாய் *மயிலே பாசாய். 

பி-ம்:---1துன்னுமப், சுற்றித், 8நிசர்க்சையன்று, இயற்சையன்று, 

4வரையே. 

3. வெதிரெதி ரஞ்சு மென்றோள் வெண்ணகைக் சனிவாய் வல்லி 

எதிர்பொர வந்த விண்ணோ ரிறைவனைச் சிறையில் வைத்த 
அதிர்கழ 1லரக்கன் முனை யஞ்சலி லாது செல்லக் 

க் கதிர்மதி விலங்கி 5யேகுங் கடி.மதின் மூன்றும் காணாய். 
$ க . . 

பி-ம்:-1அரச்சர். 3அஞ்சலிலாறுசெல்லாக், 8ஐடும், 
  

* இச்தச்செய்யுள், இரு௨ ணைச்சிறப்டப்படலமுள்ள எல்லாப்பிரஇ 

களிலும் இல்லை: ஒருபிரதியில் “குடதிசை''(௧௬௩௨) என்றதன்முன் 
உள்ள. 

% 00
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4. வென்றிவேற் கருங்கண் மானே யென்னொடு மிகலி வெய்ய 
வன்றிற லரக்க ]னேற்ற வடதிசை வாயி னோச்காய் டல 

._ கன்றிய வரக்கன் சேனைக் கரவலன் றன்னை நீலன் ் 
கொன்றுயிர் கூற்றுக் Sos குணதிசை வாயி னோக்காய், 

1G — b:—lo me. 

5, மறத்திறல் வாலி மைந்தன் வச்சிர த் தெயிற்றோன் றன்னைச் 
1செறுத்துயிர் செகுத்து நின்ற தென்றிசை வாயி ஜேக்காய் 
அறத்தினுக் கலக்சண் செய்ய மகம்பன்ற னுடலை wre 

வெறுத்$தெதி ரனும னின்ற மேற்றிசை வாயி னோக்காய், 

பி-ம்:-1செயிற்றுயிர்.3அகம்பனையனுமனன்று.3உயிர்செகுத்தவித்த. 

இச்செய்யுள் ஒருபிர தியில் அடுத்தபாடலின்பின் உள்ள து. 

6. கருங்கட னிகர்ப்ப வான 1வகழியோசர் மூன்றுங் காணாய் 
மருங்கடர் களபக் கொங்கை மதிநுதல் மிதிலை வல்லி 
இருங் கட முகத்த யானை யிவுளிதேர் *4காலாள் அஞ்சிப் 
்பொருங்கடர் கிறத்தர் வீய்ந்தபோர்க்களர் தன்னைப்பாசாய். 

பி-ம்:--1 அகழிகள். கடன். 3முகப்ப, 4முடியவஞ்சாப். 5பெருல் 

கடநிறத்தாய், பொருங்கடணிறைய. 6போர்ச்களமதனை. 7காணாய், 
கோக்காய், ஒருபிரதியில் இரண்டாவது௮டி. முதஸ்டியாகவுள்ளது, * 

ஒருபி.ர தியில் “மறத் திறல்?? (5) என்ற பாடலின்முன் இதஉள்ள 2. 

7. கொடிமதி லிலங்கை வேந்தன் கோபுரத் அம்பர் தோன்ற. 

அடுதிறற் பரிதி மைந்த ன வனிலை குலையத் தாக்கிச் 
சுடாமுடி பறித்த வந்டா என்னவன் றஜொல்லை வெம்போர்ப் 

. படியினை நோக்கி நின்ற சுவேதமால் வரையைப் பாராய். 

8, பூக்கமம் குழலி ஞய்கின் 1பொருட்டியான் ?புகலா நின்றேன் 
மேக்குயர் தச்சன் மைந்த னளஉரிவன் விலங்கலா லன்று 
ஆக்கெய விதனைவெய்ய பாதக மனைத்தும் வர்.த 
நோக்கிய பொழுதே நாறுஞ் சேதுவை நீயு கோக்காய். 

பி-ம்:-1பொருட்டினாற், 3புகலாநின்ற, (௪0௮௩) 

௧௬௪.--டுதுவும்,அடுத்த கவியும்-சதையைநோச்கி இராமன் சில 

கூறுதலைத் தேரிவிக்தம், 

இலங்கையை வலஞ்செய் தேக வெனகினைக் திடுமுன் மானம் 

வலங்களர் ழை வாயில் 1வரப்பிர கத்த னீலன் 
நலங்கிளர் கையின் மாண்ட திவணென ஈமன்றன் வாயில் 
கலந்திட வீங்குக் சண்டாய் சுபாரிசற் கட்ட தென்ருன். 

(இ-ள்.) இலங்காஈகரத்தைப் பிரதகதிணஞ்செய்து செல்லவேண்டு 

மென்று (இராமன்) நகினைத்தற்குமுன்னமே (அவ்)விமானம் (அவ்வ 
னமே வலமாகளழுக்து) வலிமைமிக்க (அவ்விலங்கையின்)கழகச்குவாயி 
லில் வருகையில், “பிரகத்தனென்னும் அரச்சன் நீலனென்னும்வாகர
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னது அழகுமிச்சசைகளினால் இறந்தது இவ்விடம்? என்று (இராமன் 
சையைகசோக்இச்) சொல்ல, (பிறகு அவ்விமானம்), யமனுக்குஉரிய 
தெற்குத் திக்சன்வாயிலிற் சேர்கையில், *சுபார்சுவனென்னும் அச்ச 

னைக் கொன்ற இவ்விடம்? என்று (இராமன் சீதைக்குச்) கூறினான். 

பி - ம்: வருதலும். 3. ?...வாலிசேய்வச்சிரத்தெயித்ரானைக்கண் 

பான். இதுவும் அடுத்தகவியும் திநரவணை ச்சிறப்புப்படலழள்ள பிரதி 

களிலெல்லாம் இல்லை. (௪௦௮௪) 

௧௬டு.குடதிசை 1வாயில் வேகக் குன்றரிர் தவனை வென்ற 
விடகிகர் மேக நாத னிளவலால் 3வீம்ரச்த தென்முன் 

வடதிசை வாயின் மேவ விராவணன் மவுலி பத்தும் 
உடலமு 5மிழந்த திங்கென் ௮ணர்த்திவே4றரைச்க லுற்றான். 

(இ-ள்,) மேற்குத்திச்சன்வாயிலில் (விமானம் வர),--*(இங்கு) 

வேசமாகப்பறந்துசெல்லும்இயல்புடைய மலைகளின் இறகுகளை அறுத் 

தொழித்த இக்.இரனைச் சயித்தவனான விஷம் போற்கொடிய இந்திர 

சித்து, (எனது) தம்பியான இலச்குமணனால் இறந்து விழுர்த.த! 
என்று (இராமன் சதைக்குச்) சொல்லுதற்குமுன்னே [அ திவிரைவிலே] 

(அவ்விமானம்) வடச்குத்திச்ன் வாயிலையடைய, “இவ்விடம், இராவ 

ணன் (தனத) பத்துத்தலைகளையும் உடம்பையும் (என்னால்) இழகத்து 

இறர்த.த?என்௮(இராமன் சீதைக்கு) ௮றிவித்து,மற்றும் கூறத்தொடங் 
இனான்; (எ-று.,)--பி- ம்:--1வாயுமைச்சனகம்பனைக்குறைத்தான் 

வென்றி. 9விளிர்தது 5மேலவ், *உரைப்பதானான். (௪௦௮௫) 

௧௬௬.--இதுழதல் ஏழகவிகள்-சேதுவின் சிறப்பைத்தேரிவிக்தம். 

நன்னுக னின்னை நீங்க நாள்பல கழிந்த பின்றை 
மன்னவ ஸனிரவி மைந்தன் வான்றுணை யாக நட்ட 

பின்னைமா ர௬ுதிவர் தன்னைப் பேதறுத் தனது பெற்றி 
சொன்னபின் வான ரேசர் தொகுத்ததிச் சேது கண்டாய், 

எட்டுச்கவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-ள்.) அழூய கசெற்றியையுடையவளே! (சான்) உன்னைவிட் 

டுப்பிரிச்து பலசாள் கழிக்தபிறகு, (குரங்குகளுக்கு) அரசனும் சூறியபுத் 

'இிரனுமான சுக்சரீவனைச் சிறர்ததுணைவனாகச் சிகேஇித்தபின்பு, (அச் ' 
சுக்ரீவனுடைய கட்டளையினால்) ௮றுமான் (இலங்கையில் நீ சிறை 

யிருந்த அசோகவனத்தில்) வந்து (எனது செய்தியைத் தெரிவித்து 

உன்கலக்கத்தை யொழித்து, (அங்கிருந்துவர்து எங்களுக்கு) உன்வர 

லாற்றைச் தெரிவித்த பின்பு, (உன்னைச்சிமைமீட்கக்கருதி இராவண 

னுடன் போர்செய்யப்புறப்பட்ட வான ரசேனைகள் கடலைக்கடக்கும் 

பொருட்டுச்) குரங்குத்தலைவர்கள் கட்டியது, இச்தச்சேதுவாகும்: 

(நீ இதனைக்) காண்பாயாச; (௪- று,) (௪௦௮௬) 

௧௬௭. மற்1றிதன் தாய்மை யெண்ணின் மலரயன் றனக்கு 

மெட்டா,பொற்றொடித் தெரிவை ”யானென் புகலுகேன்ககேட்டி.
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யன்பாற், பெற்றதாய் தந்ைத Cur தேச௫ிகற் பிழைத்துச் 
சூழ்ந்த, சுற்றமுங் கெடுத்து ளோரு 4மெதிர்தரிற் சரர்க ளாவார். 

(இ. “ள்ல: பொன்னாலாகிய வளையல்களையணிர்த பெண்ணே! 

ஆலோசித் அப்பார்த்தால், இர்தச்சேதுவின் பரிசுத்தியை (எடுத்துக் 

கூறத் இருமாலின் காடீ) கமலச்.இனின்று தோன்றிய பிரமனுக்கும் 
முடியாது: (அதைப்பற்றி, யான் என்னசொல்லமாட்டுவேன்? (ஆயி 

னும் சான் சொல்வதைக்) கேட்பாயாக: அன்புடன் பெற்றுவளர்த்த 

தாய்தச்தையர்க்கும் ஆ௫ிரியனுக்கும் தீங்குசெய்து, (தன்னை) அடுத் 

அள்ள சுற்றத்தாரையுங் கெடுத்து வாழ்கின்ற மகாபாவிகளும் (இச்சே 
அவைப்) பார்த்தமாத்திரத்தால், (௮ப்பாவம்நீங்கித) தேவர்சளாவார் 

கள்; (எ -று.)--பி-ம்:-.1அதன், 2அரிவையானே, தெரி 5வசல்லாய். 

8புசழிற்றோன்றப், கேண்மினம்பால்,அப்பாற்றோன்றிப், 4 7 இர்க் இடிற், 

௪.திர் தலிற், (௪௦௮௪) 

௧௬௮.இர்திரற் கஞ்சி 1மேனா விருங்கடல் புக்கு நீங்காக் 
கந்தர சயிலர் $தன்னைக் கண்டவர் வினைக*டீர்க்குங் 
கந்தமா தனமென் ரோதுங் இரியிவண் *சடப்ப கண்டாய் 
பைந்தொடி யடைத்த சே௪ு பாவன 6மாய தென்றான்... 

- ள்.) பசும்பொன்னாலாகய வளையல்களையுடையவளே! முற் னா ay மீ 
காலத்தில் இச்இிரனுக்குப் பயச்து பெரியகடலினுட் yess வெளிப் 

படாத குகைகளையுடையமலைகளுள் கந்தமாதஈமென்று பெயர்கூறப்படு 

வதும் தன்னை (ஒருகாற்) கண்டவரது தீவினைகளையெல்லாம் ஒழிக்க 

வல்லதுமாகிய மலை இக்கே இருப்பசைக் காண்பாயாக; (அம்மலை, 

கடலை) அடைத்துச்சட்டப்பட்ட சேதுவின் சம்பக்தத்தால் பரிசுத்த 

யடைந்தது என்று (௪ையைகோக்கிக்) கூறினான், (இராமன்); (௪-௮. 

கர்தமாதனத்தின் சம்பர்தத்சாற் சேதவுக்குப் பாவனமுண்டாயிற் 
றென்பாருமுளர். இர்திரன் வச்சராயுதத் தால் மலைசளின்றகுகளையறு 
தீதகாலத்திற் லமலைகள் அஞ்சிச் ஈடவிற்புக்குஏளித்தன வென்பது, 

வரலாறு, பி-ம்:--1மூன்னாள். கர்தமா. தன்னுட். 4இரும். 5சடத்த 
லாலே. 6௮வது, (௬0௮௮) 

௧௬௯. கங்கையோ3டி.யமுனை?கோ தா விரியொடு நஈருமதை காவேரி ' 
் பொங்கு$£ர் நதிகள் யாவும் படிந்தலாற் புன்மை போகா 

சங்கெறி தரங்க வேலை *தட்டவிச் சேது வென்னும் 
இங்கிதி னெதிர்ந்தோர் புன்மை 5யாவையு நீக்குமன்றே. 

(இ-ள்.) கங்காகதி யமுகாஈதி கோதாவரிசதி ஈருமதைகதி ௨ 

காவேரிசதி (இவைமுசலாகிய) மிச்ச நீரையுடைய புண்ணியகதி 
களெல்லாவற்றிலும் முழுகனொலல்லாமல் இவினைகள் தீரமாட்டா; சங்கு 

களை வீசுஏற அலைகளையுடைய கடலில் தடுத்துச் சட்டிய இந்தச் சேது 

வென்னப்பட்ட இங்கேயுள்ள புண்ணியதீர்த்தத்தைப் பார்த்தவர்களு 

டைய தீவினைகளையெல்லாவற்றையுங்கூட, (இச்சேது) ஒழித்துவிடும்,



கர்ண்டம் ௩௭. மீட்சிப்படலம் ௭.௮௯ 

ஈஇகள் தம்மில் முழுகினால்மாத்திரம் பாவத்தை நீச்ச, இது தன் 

னைச் கண்டமாத்திரத்திலும் பாவத்தை நீக்கு மெனச் சேதுவின் இறப் 

புக் கூறியவாறு; வேற்றுமையணி. பி-ம்:--1இயலுவ், கோதாவிரி 

யொடுகளிச்சைசூழ்ர்த, கோதாவிரியொகொளிச் திசூழ்ச்த;. கன்னி, 
4568. எழுமையுறீங்கும். என்றான். (௪௦௮௯) 

௧௭௦.ஆவினைக் குரவ சோடு மருமறை முனிவர் தம்மைப் 
பாவையர் குழுவை யின்சொற் பாலரைப் பயந்து தம்மின் 
மேவின வவசைச் செற்றோர் விரிகடற் ?சே.து வரது 
தோய்வமேலவர்கள் கண்டாய் சுரர்தொழுஞ்சுரர்க ளாவார். 

(இ-ள்.) பசுக்களையும் ஐங்குரவர்களையும் (ஓதுதற்கு) அரிய 
வேதங்களை யுணர்ர்த முனிவர்களையும் மகளிர்கூ.ட்டல்களையும் இனிய 

மழலைச்சொற்களையுடைய குழர்தைகளையும் அ௮ச்சங்கொண்டு தம்மி 
டத்துச் சரணமாகவந்து அடைச்தவர்களையும் கொன்றவர்களும், 

பராச சமுத்திரத்திலுள்ள (இச்)சேதுகட்டத் இல்வர்து மூழ்குவ். ரானால், 

a ர்கள் தேவர்களும் வணங்கும்படியான தேவர்களாவார்; (௪-று.) 

அவினை4 கொல்லுதல்-கோஹத்தி யென்றும், குரவைக் கொல் 

ஓதல்-குருஹச்தியென்றும், முனிவரைச்சொல்லுதல்-பிரமஹத் தியென் 

றும், பாவையரைக்கொல்லுதல்.ஃஸ் கிரீஹத் தியென்றும்,பாலரைச்கொல் 

லுதல்-சசுஹத் தியென்றும், ஈம்பிவர்து அடைச்தவர்களைச் கெடுத்தல்- 

விசுவாசகாதுகமென்றும் சொல்லப்படும், ஐங்குரவர்-$அரசன் உவாத் : 
இயான் தாய் தந்ைத தம்முன்?? என்பவர், பி.-ம்:---1குரவர்தம்மை, 

பாவை, இதுவும் அடுத்தகவியும் சிலபிர இகளி லில்லை. (௪௦௯௦) 

௧௭௧, மரக்கல மியங்க வேண்டி வரிசிலைக்/குதையாற் 8றித் . 
தருக்கிய விடப் பஞ்ச பாதக ரேனுஞ் சரரிற் 
பெருக்கிய வேழு மூன்று பிறவியும் பிணிச ணீங்ட 

நெருக்கிய வமார்க் கெல்லா நீணிதி யாவ? ரன்றே. 

(இ-ள்.) மரக்கலங்கள் (கடலில் இங்குத் தடையின்றிச்) செல்ல 
விரும்பிச் கட்டமைர்த வில்லின் அணியினாற் £றி (சான்) உடைத்துத் 

தள்ளிய இவ்விடச்திற் பஞ்சமகாபாதகர்கள் வரது மூழ்கினொலும்,(அவர் 

கள்) ஏழு என்னும் எண்ணினார் பெருச்செ மூன்று [இருபத்தொரு] 

பிறப்புச்களிலும் வியாச எளில்லாமல் கூட்டமான எல்லாத்சேவர் 

கட்கும் பெருஞ்செல்வம் போலப் பாராட்டத்தச்கவராவர்;(௪ - று.) 

இசாமன் புஷ்பசத்தின்மீது ஏறிச்செல்லுகையில் கடலில் அவ்வி 

டத்து மசக்கலங்கள் இடையே இனி செல்லுதற்பொருட்டுத் தனு 
வில்லின் அனியாற் சேதுவைக£றி யுடைத்து வழிவிட்ட வரலாற்றை 

விதிமுகத்தாற் கூறாது அஙவாதமுகத்தாற்கூறிப் பெறவைத்தார், இக் 

காரணத்தால், இவ்விடம் சறுஷ்கோடி யெனப்படும். அிருக்கிய- 

சிதைத்த. பஞ்சமசாபாதகர் - கொலை, பொய்சொல்லுதல், களவு, கட்
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குடித்தல், குருநிர்தை என்ற ஜந்து பெரும்பாவங்களைச் செய்தவர், 

-பி-ம்:.1குதையினீக்கி, என்றான். (௪௦௯௧) 

க௭௨.கநெற்றியி னழலுஞ் செங்க ணீறணி கடவு ஸணீடு 
1கற்றையஞ் சடையின் மேவு சுங்கையுஞ் சேது வாகப் 
பெற்றில மென்று கொண்டு பெருந்தவம் புரிகன் ரூளால் 
upp ser மாய்மையெவ்வச அரைப்பது 3மலர்ச்சண் வந்தாய், 

(இ-ள்.) தாமரைமலரில் தோன்றிய இலச்குமியின் ௮மிசமான 
வளே! கெற்றியிலே எரிகிற சிவந்த கெருப்புச்சண்ணையும் விபூதியை 
யும் பூண்ளெள பரமசவனதூ Sarr தொகுதியான அ௮ழகய௪டையிற் 

பொருக்இய கங்காகதியும், (ராம்) சேதுவாகும் பாக்கியத்தைப் பெற் 

கிலோமே?! என்று (மனத்திற்) குறைகொண்டு, (அங்குப்) பெருச்சவஞ் 

செய்கிறாள் என்றால், இச்தச்சேதுவின் பரிசுத்தத்சன்மையை எப்படி 
(காம்) எடுத்துக்கூறவது? (எ- று.) 

நெற்றியில் நெருப்புக்சண்ணையுடைய சிவபிரானது முடியின்மேற் 

சடைக்கற்றையில் கங்கை இருப்பதை, கங்காதேவி காட்டில் தீயிடை 

யில்கின்றுகொண்டு தான் சேதுவாம்படி தவஞ்செய்வதுபோலு மெ 
ன்று குறித்தார்: தற்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:--1கற்றையின், கோளும், 

கொண்டே, 3மலரின்மாதே. இதன்பின் சிலபாடல்கள் ஏட்டுப்பிரஇிகள் 
பலவற்றிற் காணப்படுவன வருமாறு: 

1. ௮ங்கஅ காட்டக் கண்ட வாயிழை கமல மன்ன 
பூங்கழற் புயல்போன் மேனிப் புனிதவென் பொருட்டாற் 
ஈங்கதற் கேற்ற நீயே வியம்பென விமானத் தின்று [செய்த 
2பரங்குற நிறுவி நின்றிங் கிவையிவை பகர லுற்றான், 

பி-ம்:--1இரதமாங்கே, 3போங்கினினிறுவி நின்றிங்கவை, பாங்க 

கென...,பாங்கரோடிழிர்துசேவிதனகஇவை, 

2. அந்தணர் தம்மைக் கொன்றோ ரருக்தவர்க் கடுக்கண் 
செய்தோர், 1செந்தொழில் வேள்வி செற்றோர் தீமனை யிடுவோர் 
தம்பால், வந்திரர் தவற்கொன் நீயா 4வைக்கும்வன் ளெஞ்சர் 
பெற்ற, தந்தையைத் தாயைப் பேணாத் தறுகணர் பசுவைச் செற் 
ஜோர். 

பி-ம்:--1செந்தமல், சேர்ந்து, 9வர்தவரவர்கயோதே. *வெய்ய... 

பெற்ற, வன்னெஞ்சஙய்கிளெர் துபெற்ற, 

8. குருக்களை யிகழ்வோர் கொண்ட குலமக ளொழியத் 
தங்கள், செருக்கினாற் 1கணிகை மாரைச் சேர்பவ ருயிர்கொல் 
Shur, இருக்குட னமருர் தெய்வ மிகழ்பவ ரூன்க “டின்று, 
பெருக்கிய வுடலர் 4பொய்ம்மை பிதற்றுவோர் பீடைசெய்வோர். 

பி-ம்:--3சணிகைமாதைச், சணிசைமாதர்ச். 2தீயர், இன்னும். 
&டுபாய்யைப்,
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&. &வெய்யவ னுச்சி சேர மிசவழி நடந் து போவோர் 
மைய௮ முன்னோன் றன்னை வலிசெய்யுக் தம்பி மார்கள் 
கையுள முதல்கள் தம்மைக் கரச்அுதம்பிக்கொன் நீயார்[வோர். 
துய்யனசொற்கள் சொல்வோர் சோம்பரைச் சுளித்துக் கொல் 

5. ஊர முனிய வாழ்வோ ருண்ணும்போ Siemon lai 

தோர்க்கு, ஆர்வமோ டளியா £தில்ல மடைப்பவ ரமணே சென்று, 
ed ge ளிழிவோர் பாவ நெறிகளில் முயல்வோர் சான்றோர், 
தரம தணைவோர் மூத்தோர் தமையிக ழறிவி லாதோர். 

பி-ம்:--1 வந்தால், இல்லை. 8நீரினிதளைவோர். 4*தா.ரமதனையோர். 

6. பின்னைவா திருவ னென்று பேசித்தட் டுவிக்கும் பேதை, 

கன்னியைக் கலக்கும் புல்லோர் காதலாற் கள்ளு மாந்தர், அன் 
னிய சலைவல் லோரைச் சுளிர்துரைத் திகழ்வோர் சுற்றம், இன் 
னலுற் நிடத்தாம் வாழ்வோ ரெளியரை 3யின்னல் செய்வோர். 

பி-ம்:--1மைக்தர். 3வலுமை, 

7. ஆண்டவன் படவுர் தாங்க ளாருயிர் கொண்டு மீண்டோர். 
நாண்டுறர் அழல்வோர் ஈட்பா னவரைவஞ் சிப்போர் 1ஈன்மை, 
வேண்டிடா திசழ்ந் து தமை செய்பவர் விருந்தை நீப்போர்,பூண் 
டுமேல் வந்த பேதை யடைக்கலம் *போக்கி வாழ்வோர். 

பி-ம்:--1ஈம்மை. 3வேண்டிலர். விரும்புவார். 4பொதுச்சி, 

8, 1கயிற்றிலாக் கண்டத் தாசைக் காதலித் தணைவோர். தங் 
கள், வயிற்றிடைக் கருவைத் தாமே வதைப்பவர் மாற்றார் தம் 
மைச், செயிர்க்குவ தன்றிச் சேர்ந்த 3மாந்தரி னுயிரைச் “செற் 
றோர், 5மயிர்க்குரு ளொழியப் பெற்றம் வெளவுவோர் வாய்மை 
யில்லோர். 

பி-ம்:--1கயிறசல், 3வதிப்பவர். மாதரின், 4கொல்வோர், 5மறி 

சளையொழியப் பெற்றமாறுவோர். 

9, கொண்டவன் றன்னைப் பேணாக் குலமகள் கோயி ௮ள் 
ளே, பெண்டிசைச் சேர்வோர் தங்கள் பிதிர்க்களை யிகழும் பேதை, 
1உண்டலே தரும மென்போ ருடைப்பொரு ஞலோப ரூசைத், 

. தெண்டமே யிடுவோர் மன்று பறித்துண்ணுக் தறுகண் ளெளர். 
பி-ம்:-1உண்டில, 2எண்டர விகழ்வோபென்று மேற்றவர்ச்இல்லை 

யென்போர். 

10. 1சேவதா னங்கள் மாற்றித் தேவர்கள் தனங்கள் வெள 
வும், 8பாவகா ரியர்க ணெஞ்சிற் பரிவிலா தவர்கள் வரது, காவெ 
னா வபய மென்று கழலடைந் தோசை விட்டோர், பூவைமார் 

தம்மைக் கொல்லும் புல்லர் 4பொய்ச் சான்று போவோர். 

பி-ம்: தேவர், தெய்வங்கள், செல்வம், 8போவகாரியர்தம். 

்போய்ச்சான்று பொய்த்தோர். 
  

* இச்செய்யுள் ஒருபிரதியில்தான்உள்ள 2,
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11. முறையது மயக்கி வாழ்வோர். மூங்கையம் தகர்க்குத் 
தீயோர், மறையவா நிலங்க டன்னை வன்மையால் வாங்கு lors 
தர், கறைபடு மகளிர் பொக்கை கலப்பவர் காட்டில் வாழும், 
பறவைகள் “மிருகம் பற்றிப் பஞ்சாத் துடைக்கும் *பாவர். 

கூடச், 3விருகம், பாதர், பிம்: 1மூர்ச்சர். 

12. கார்க்கன 1வசைசேர் கானில் கடுங்குழி கல்லுங் கட் 
டர், ரீர்க்களை யதனி லோட்டி நெடுங்கலை முயல்மான் கொல் 
வோர், ஊர்க்கெழு கூவல் வீழ்ந்த வுயிர்ப்பசு வெடானு போ 
வோர், வார்3கெழு. தனமின் னாரை வழியில்விட் டேகு மாக்கள், 

பி-ம்:--1வழியின்மீசே., சண்ணியொட்டி, சண்ணிகட்டி. 8கொ 
முங்கொஙல்கைமாரை, 

18, ஃவழியடித் தண்போர் கேட்டால் வழிசொல்லா அவர் 
கள் வைப்பைப், பொமழியிருள் களவு காண்போர் பொய்சொல் 
லிப் பண்டம் விற்போர், அமிவிலா வாய்மை சொன்றோ சடைந் 
த........ தெரிரிக்கத் தீர்க வென்றான். 

14, ர்ஆதியர் (pars கந்தா ளருமறை யறைந்த வந்த 

நீதியாம் புராணன் றன்னை யிகழ்பவர் கிரயக் கேளார் 
பாதியில் விட்டு வைப்போர் படித்தவர் பிரியப் படுத்தார் 
போதமி லாதார் மற்றச் சமயம்பொல் லாத தென்பார், 

1b. என்றிவர் முதலா மற்று மெழுகர கடையும் பாவம் 

ஒன்றினர் நன்றி தன்னை மறந்தவ சரொழிய 'வுள்ளோர் 
அன்றிய வினைக ளெல்லாஞ் சுடர்கண்ட விருளே போலத் 
தென்றிசை வந்து சேத் தரி௫க்கத் இரு மென்றான். 

9-ம்: முன்னோர். 
16. வேறு. ஆங்கதுகேட் டருக்ததியே யனையாளு 1மவதியுடன் 

*தீங்கணுகுஞ் செய்ந்கன்றி மறர்திடுந்தி மனத்தோர்கள் 
தாங்கரும்?பா வங்களையு மெனச்காகச் தவிர்கவென 

நீங்கிடுக *வஅவுமென்றா “னிலமடந்தை பொறைரர்த்தான். 
பி-ம்:--1அறிவினுடன். 8தீங்ககலத்திருமொழிக்தாய் செய்ர்சன் றி 

மறந்தோரும். பாதகங்களையும். 4௮ துவென்றான். 5மிலமகடன். 

1.7 1பாரெழுவி வாழ்வோர்கள் பஞ்சமாபா தகமுதகலாச் 
£சீரெழுவு திருவணையைத் தெரிசிக்கத் தீர்கவெனக் 
*கர0ழுவு திருமேனிக் கண்ணனினைப் பின்படியே 
ஈெழுவர் நால்வரெனு மிருடி களு மெழுதி னாசால், 
  

* இச்செய்யுள் ஒரு பிரஇியில் மாத்திமே சாணப்பட்ட த. 
* இவும் அடு2த செய்யுளும் 18-ஆஞ் செய்யுளுள்ள பிரதஇயில் 

இல்லை. 15-அஞ் செய்யுளின்பின் “*தெவ்வட?? (௧௭௪௧௩) என்ற செய்யு 
ளும், அதன்பின் “மாருதி? என்றபாடலும், அதன்பின் “*இதுதமிழ்?? 
(௧௭௪) என்ற பாடலுமாக முதையேயுள்ளன :மற்றைப்பாடல்களில்லை,
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பி-ம்:-1பாரேழில், 3வாழ்வோர்தம். 8சரேழு, சீர்கெழுவு, 
சாேழு. *சண்ணர் நினைவின், 6ஈயேழுபேர், 

18. வேறு. என்பன பலவு மந்த வேர்திழைக் இருந்து கூறித் 

தன்பெருஞ் சேனை யோடுந் தம்பியு மாக்கர் கோவும் 

பொன்பொரு விமானக் கன்மேற் போகின்ற போது மிக்க 

இன்புடையிராமன் வேலைக் இப்புறத் திமிர்தென் செய்வான். 

பூசைப்படலமுள்ள ஒருபிரஇயில்தான் இச்செய்யுளுள்ளது, : 

19, வேறு. 1திருவணை யுயர்பதஞ் செப்பி மீண்டபின் 
- அருகணை திருமகட் காங்கு மற்றுள 
தருவணை இரள்?$புயச் சனக வல்லிக்காங் 
கருவரை முகில்கிற வண்ணன் காட்டுவான். 

பி-ம்:--?இருவணைக் குயர்புகழ் செப்பிமீண்டனன். 8புயத்தளச 

வல்லிச்காங். $கருவணை, இச்செய்யுள் இரண்டுபிரதியில்தான்்சாணப்ப 

ட்ட்து௮வற்றுள், ஒருபிரதியில் இப்பாடலினீற்றில் திரவணை ச்சிறப்பு 
ழற்றும் என்று எழுதி, மேல் * பூசைப்படலல்? என்று தொடங்கு 

இற; அப்படலச்செய்யுள்கள் வருமாறு; 

20. வேறு. கப்பையெனுங் சன்னியையுங் 1கர்தனார்தந் தாதையை 
அப்பொழுதே திருவணைக்குக் காவலரா யங்கிருத்திச் [யும் 
செப்பரிய சிலையாலே 3திருவணையை வாய்£றி 
ஓப்பரியா டன்னுடனே யுயர்சேனைக் கடலுடனே. 

பீ-ம்:--1சர்தமாதனக்தன்னில், கச்தமாத்திரர்தனிலே, Iara 

லாய், 8இருவாறு, 

21. வேறு, வேர்தர் வேந்தனும் வேலையின் கசையினில் வசவே 
வாய்ந்த சாய்கையும் வந்தது வானவர் வணங்க 
ஏர்து தோள்புயத் திராமனு மிலக்குவன் op ath 
aris gs சீதையு மானமும் வானர வேதந்தும், 

23. கின்ற போதினில் கிகரிலா வகத்தியன் முதலோர் 
குன்று போற்புயத் இராகவன் றனைவர்து குறுக 
ஈன்று நின்வர வென்னவே சாகனும் வணங்க 
வென்றி வேந்தனும் வேதியர் தம்மொடு வியர் ௪. 

28. சேது வின்கரை சேர்ந்தவத் திறல்புனை யிராமன் 
ஏது வித்தல மெனக்குறு முனிவனைக் கேட்ப 
வாத ராசனும் வாசுகி தானுமுன் மலைந்த 
போது வந்ததிப் பொன்னக ரென்றவன் புகன்னு ன் 
  

% பூசைப்படலமென்பது ஒருஎட்டில்தான் சாணப்பட்ட, 21- 

முதல் 41- வரையிலுமூள்ள பாடல்கள் பூசைப்படலமிருக்கும்பிர இயி 

லன்றி வேறு எந்தப்பி.ரதியிலும் காணப்படவில்லை. 

௬ 100
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24, புகன்ற வன்றனைப் பூங்குழ லிராகவன் சாய்கை 
௮கன்ற காரணங் கு௮முனி யுரைசெய வவனும் 
பகர்ந்த தேவரும் பாற்கடற் பள்ளியான் பரமன் 
புகுச் ச திவ்வழிப் பூவில்வர் தவனுமற் றியாரும், 

25, . இருப்ப தித்தில மாகையா லிராவணன் சாய்கை 
அருத்தி யின்றியே யகன்றதென் றருள்முனி யறையப் 
பெருச். ௨ தோளுடை யண்ணலும் பிரியம்வக் தெய்திக் 
கருத்து மற்றினி யுரையெனக் குறுமுனி கழறும். 

26. இந்த மாரகர். தன்னிலே யிறைவனை யருச்சித்து 
உந்தன் மாகக செய்தினாற் சாய்கைபோ முரசவோய் 
அந்த நீதியே செய்துமென் றனுமனை யழைத்திட்டு 
எந்த னாதனை யிமைப்பினிற் கொடுவர வென்ரான். 

21. வேறு. 968 Cardo முனிவ னளிதெருள் 
இந்த மாகிலத் தியாவரு மின்புறக் 
கந்த மேவிய கங்கையி லோர்சிலை 
தந். து காணென மாருதி தாவினான். 

28. வேறு. போதி யென்றவற் போக்கிய விராமனு மிந்த 
_ மாது சீதையு மைச்தனா மிலக் கவன் எனும் 
தீது தீரவே தீர்த்தங்கள் யாவையு மாடி. 
ஆதி.ராதனு மிருக்கன னமரர்கள் வியப்ப. 

29. வேறு. ஆன டோதினி யன் மனம்துளே 
தானி னைந்தது தானா ரறிகுவார் 
ஞான மோர்வடி வாகிய நாரணன் 

.. மோன மாகியிருந்தன(ன்) மூவசான். 

80, காலஞ் சென்ற தெனக்கருதிக் கையால் 
கோல மான மணலினைக் கூட்டியே 
ஆல முண்_ தேவிவ ரராமென 

ரல முூண்டவர் நம்மன காட்டவே. ழு : 

81. வேறு. மூகுத்த மானதென முனிவு மொழிதலு மிராமன் 
மிகுத்,7 தோரிடத் தெய்தியே வெண்மணல் கூப்பி 
அகத்தி னிற்புறம் பூசித்தே யடி மல ரிறைஞ்சிச் 
செருத்த தோஞடைத் தம்பியுஞ் Pon guy தானும். 

82, ஓத்த பூசனை செய்யவு மமைதியி னுள்ள 
சித்தி மேவிய ஞானமுர் தொடர்விடா திருந்தோன் 
அத்தன் பாதக மானவை யழிதச வியற்றிச் 
சித்தம் வாழ்தர கின்றனன் றேவர்க டுதிப்ப. 

88, கின்ற போதினி னிறங்களும் படலமுங் கொண்டு 
வென்றி சேர்புய மாருதி விரைவினில் வர்.தூ
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8. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40, 

41. 

ஈன்று செய்தனை யெனப்போய் நாதனைப் பிடுங்க 
வென்றி வாலற்று மேதினி வீழ்ந்தனன் வீரன். 

விழுந்த வன்றனை வெந்திற லிராகவ னோக்கி 
அழுக்து சிக்தையா யறிவிலா ததனையென் செய்தாய் 
பொழிந்து மாமல ரிட்டுநீ பருச்சியென் ௮ரைப்ப 

எழுந்து போயவ னிறைவனை யருச்சனை செய்தான். 

வேறு, அவ்விடத் SDI றந்த கங்கைமேல் 
வவ்வி டப்பரும் வந்திடு வான்சலை 
அவ்வி டத்தினி லியாவரு மேத்தெனாத் 
தெவ்வ டக்குஞ் சிலையவன் செப்பினான், 

எத்த னாத னிவனென் றிறைமகன் 
தந்த காமஞ் சராச.ரஞ் சார்ந்தபோது 
இந்தி சன்பிர மாமுத லெய்தினார் 
வந்து வானவர் யாவரும் வாழ்த்தினார். 

இத்த லத்தினில் யாருமங் கோர்கிலை 
வைத்தா மாமனத் துள்ளே வழுத்துவாச் 
நத்து லாயகை நாரண னான்முகன் 
பித்தன் மூவரு மேத்தப் பெறுகெனா, 

என்றி ரான? வரசன் பெருமையின் 
ஈன்றி தன்னை ஈவில வடங்குமோ 
சென்று சென்று செயசெய போற்றியென்று 

அன்றி ராச குமார (ன)ைகுவான். 

வேறு. பூச னை த்தொழில் முடிக்தபின் பூங்கழ னிவன் ச 
Csag தச்சனை யமைக் துநீ திரைகடற் டெந்த 
காவல் மாமலை கொணர்ந்துரீ கண்ணுதற் கோயில் 
பூவில் வர்தவன் சொல்வழிச் சமையெனப் புகன்றான், 

நந்தி யம்பதி பிறைவனை நாதனு மழைத்தே 
இரந்த மாமலை யிருமென யாவையு கல்கி 
விந்தை தங்கிய தோளினீர் வேந்தனைப் பூசித்து 
இச்த மாஈசு ரிருபென விசாமனு மகன்ரான், 

வேறு, ஃ தேரேறி 1மானாகஞ் சென்னிமிசைச் சென்றேறக் 
காரேறு கண்ணபிரான் *காவலவன் 5*சுமழ் அளபத் 
  

உ இச்செய்யுள் எமக்குக்கடைத்தபிரதிகளில் இரண்டில்தான் 
சாணப்பட்டது: பூசைப்படலமில்லாத மற்றொருபிர தியில் இச்செய்யுளி 

னீற்றில் திரவணை ச்சிறப்புழற்றும் என்று எழுதப்பட்டு, மேல் மீட்சிப் 

படலம் தொடங்குகின்றது. அச்தப்பி.ர தியில் (௧): திருவணை,?;(௨)ே 

ய்ச்தமாமதி,!? (௨) “மாருஇதி,?(௪) (தெவ்வடு?? (௧௪௩)என இக்தமுறை 

யிற் பாடலுள்ளன,
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தாபேறு தடக்தோளான் தனிவயிரக்*குனிசிலைக்கைப் 

போயேறு பொலிவுடனே வடதிசையிழ் 5போயினனால். 
பி - ம்: .மானசரஞ். கரவலர்சோன், 3மூழ்அளபத், 4சிலை 

குனி. 5போயினசால். 

பூசைய்படலம் மற்றும். இனி மீட்சிப்படலம்:-- 

42, சேர்த்து சேதுவின் றென்கரை கடக்அவச் தெய்திக் 
கூந்தன் மானமே 1லிருக் தவன் வடதிசை கு.றுகப் 
போக்து வோனசப் பு. தமையுஞ் சனகிக்குப் புகன்று 
தீர்ந்த சேதுவின் கரையையும் காட்டி.னன் 4$றிறலோன். 

பி-ம்:--4கொண்டென். 3வோனவர். 9தர்ஈ்து, 4தெரிர்தான் 

48, நின்னை மீட்பதே கினைக் அசன் னெறியெலா நீந்தி 

என்னை யீட்டிய திறத்தினிற் நிருவுட னிருப்பச் 
சொன்ன வேற்படை யரக்கரைக் குறைத்தவிச் சேனை 

மன்ன னாற்பெற்ற வழியிது வென்றியு மதனால், 

௧௭௩..--வநணன்சாணமடைந்த௫டத்தை இராமன்சீதைக்தக் காட்டுதல், 

தெவ்வடுஞ் சிலைக்கை வீரன் சேதுவின் பெருமை !யாவும். 
வெவ்விடம் பொரு அ£நீண்டு மிளிர்தருங் கருங்கட் செவ்வாய் 
கொவ்விடை 3மயில னாட்கு *நுவன்௮ுமி வருண னோனாது 
இவ்விடை வர்து கண்டாய் சரணென விய்ம்பிற் றென்றான். 

(இ-ள்.) பகைவர்களைச் கொன்ற (கோதண்டமென்னும்) வில்லை 

யேச்திய வீரனான இராமபிரான், சேவின் இறெப்புமுழுவதையும், 
கொடியவிஷக்துடன்போர்செய்து(காதளவும்)ரீண்டுவிளங்குசன்ற ௧௫ 
மையான கண்களையும் சவர் தவாயையும் (நண்மையால்) வருச் அன்ற 

இடையையுமுடைய மயில்போன்றவளான சீசைக்குச் சொல்லிக்கொ: 

ண்டுவருகையில், (புஷ்பசவிமானம் தர்ப்பசயனத்தைச் சேர),-*இக்த 
இடம், வருணபகவான் (எனது ஆக்கேயாஸ் இிரத்கின் கொடுமையைப்) 

, பொறுச்சமாட்டாமல் வர்து (என்னைகோச்,) அடைச்சலமென்று 

கூறியது: அறிவாய்” என்றான்; (௪ - று,)--இராமன் சீசைக்குச் சாண் 

பித்தத, இருப்புல்லாணி என்று வழங்குகிற தருப்பசயனம். பி-ம்:.- 
எல்லாம், £மீண்டு, குயிலனாட்கு, அல்குலாட்கு, 4 நுவன்றுழிவருண 
னோனா, ௮வன்றுபின்வருணனானோன். கண்டான். (௪௦௯௩) 

க, வேறு. தேய்ந்த' மாமதி போலுஞ் சிலை 1 5a 
வாய்ந்த வானர 1வாரண மாருதி : 
யாய்ந்த மாமணி ?யாழியை யன்றுசான் 
பாய்ந்த வெற்பு மயேந்திரம் ”பார்த்தியால். 

பி-ம்: வான, 3ஆயிழையாய்மதி, போர்த் தியால், இச்செய்யள் 

இரண்டுபிரதியில்தான் காணப்பட்டது: ஒரு பிரதியில் மாரு இ?? 

என்றபாடலின்பின் உள்ள.
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45. வேறு. மாருதி நின்னை நாடி வருபவ 1னேறிப் பாயப், und 
டைக் குளித்அ நின்ற ?பவளமால் வசையைப் பாராய், போ 
ரிடைப் 3பொலன்கொள் பொன்றுர்ப் புரவிகள் 4போக்இற்றெ 
ன்ன, நீரிடைத் தரங்க மோங்கு *நெறிகட லதனை நோக்காய், 

பி-ம்:--கெறியைப்பாராய், 2மயேச்திரவரையை. 8புலன்கள்வென் 
சோர். 4பொங்கிற்றென்ன. 5நிறை. 

௧௭௪.--டராமன் பொதியமலை திநமாலிநத்சோலைமலை திநவேங்கட 
மலை முதலியவற்றைச் சீதைக்குக் க௩ட்டுதல், 

இஅதமிழ் முனிவன் வைகு 'மியறகு குன்ற மன்னான் 
3௮ து4வளர் மணி:மே லோங்க லேப்புறத் அயர்ர்அ தோன்றும் 
7அ.திதிக மநந்த வெற்பென் ற௫௬டர £வனுமன் றோன்நறிற்று 
எதுவென வணங்கை நோக்கி யிற்றென விராமன் சொன்னான். 

(இ-ள்.) இராமன், *இம்மலை, தமிழ்ப்பாஷைக்கு உரியவனான 
அகஸ்.இயமுணிவன் வச்சி பெருமைபொருச்திய பொதியமலை; அதோ 
தெரிகிறது, முழுமுதற்கடவளான இிருமாலெழுக்தருளியுள்ள இரத்தி 
னங்களையுடைய உயர்க்த இருமாலிருஞ்சோலைமலை; மிசவும் விளங்கு 
இன்ற திருவேங்கடமலை அதோ உயர்ந்துகாணப்படுகின்றது? என்று 
(சீதைக்குச் சுட்டிச்) கூற, (அப்பொழுது தை), (அறுமான் சாணப் 
பட்ட இடம் ௭௮? என்று வினாவ, (உடனே இராமபிரான்), இருமக 
ளின் ௮வதாசமான சீதையைப் பார்த்த, (ருயமூகபருவதத்தைச் சட் 
டிச்சாட்டி) (இதுதான்'என்று சொன்னான்;:(௪ - று.) 

அ௮கஸ். இயன் வூக்கும் பொதியமலை பாண்டியகாட்டி லள்ளது; 
இது, மலயமென்று பெயர்பெறும், “முன்னான் வளர்? என்று அடை 
மொழி சகொடுத்ததனாலும், உடனே இருவேங்கடமலையைச் கூறுத 
லாலும், ஓங்கல்என்பதற்கு- இருமாலிருஞ்சோலைமலை யெனப் பொருள் 
கொள்ளப்பட்டு, இப்படி இவ்விரண்டுமலைகளையும் ஒருசேரச் கூறு 
தலை, *தென்னனுயர்பொருப்புக் தெய்வவடமலையும்,?? சோலைமலை 
யோடிரண்டாய், மேதினியாள் சொங்கைநிகர் வேங்கடம்? என்னும் 
பெரியார்பாசரங்களினாலும் அறிக, இம்மலை - ,இருமால் இருப்பத 
கள் தாற்றெட்டனுள் ஒன்றும், அவற்றிற் பாண்டியகாட்டுத் திருப்பதி 
கள் பதினெட்டனுள் முதலதுமாகிய தலம். இருவேங்கடமலை சேஷ 
BA Quer a ஒருபெயர் பெறுதலால், அதன் பரியாயசாமமாக “அநந்த 
வெற்பு'எனப்பட்டது. ப ரமபதகாதனது ஆஜ்ஞையின்படி ஆதிசேஷன் 
மலையுருவமானதனாலும்,மேருமலையிலிருர்து ஆதிசேஷனுடனே வாயுவி 
ஞற்சொணரப்பட்டதனாலும், இதற்கு இப்பெயர் வாய்த்சதென்பர், 
இது, தஇருமாலினது தஇிவ்வியதேசங்கள் St PO MUL ayer ஒன்றும், 
வடசாட்டுத்திருப்பதிகள் பன்னிரண்டில் முகலதுமாகய தலம், தமச் 
குப் பலவகையிலும் ௮றுமான் உதவிபுரிர்சதுபற்றி அவன்மீது அன்பு 
கொண்டு, சதை, அவண் இராமபிரானை முதலிற் சச்தித்த இடத்தைச்
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குறித்து வினாவின ளென்ச, அமான் பிறந்த இடம் வடக்குத்திக்கி 

லுள்ள சமேருமலை யாதலால். *தோன்றிற்று? என்பதற்கு - பிறந்தது 

எனப் பொருள்கூ. ற இடமில்லை; இப்பொழுது விமானஞ்செல்லுமிடம் 

அவ்விடத்துக்கு மிகத்தெற்காதலால். பி-ம்:--1இ;பலுறு,இகலறு. மூன் 

னாது, முன்னோர், முன்றோன்றும். உது tear, Sore. 624, மதி 

இகழ், அதுகழல். 8அமலன், உம்பர்த். 9௮. (௪௦௯௪) 

௧௭௫.--இராமன் சுக்கிரீவனது நகசைக் காட்டுதல். 

வாலியென் நளவி லாற்றல் *வன்மையான் மகர கீர்சூம் 

2வேலையைக் கடக்கப் பாயும் விறலுடை யவனை வீட்டி 

நாலியற் றரும நீதி நுனித்தறங் “குணித்த மேலோர் 

போலியற் றபனன் மைந்த னுறைதரும் 5பு.ரமீ தென்றான். 

(இ-ள்.) அளவில்லாத சாமர்த்்தியத்தின் உறுதியையுடையவனும் 

சுறாமீன்களையுடைய நீர்நிறைர்த கடல்சளைக் தாண்டும்படி பாயவல்ல 
பலமுடையவனு மாய வாலியென்னும் பெயருடைய வாகரனை 

அழித்த, சாஸ்திரங்களிற் கூறியுள்ள கீதிரெறிகளையே ஆராய்ந்து தர 
மங்களையே மதித்த பெரியோர் போன்ற தன்மையையுடைய சூரிய 

குமாரனான சுக்கிரீவன் வூக்கின்ற புரம் இதுதானென்று (சீதையை 

கோக்க) கூறினான்,(இ.ராமன்);(௪-று.)--பி-ம்:--!வண்மையான் வே 

லியை, 8கட,த்தலாயும். 4குனிக்கும். பொறையீது, இச்செய்யுளுக்குப் 

பின் ஒருபிரதியில் ஒருபாடல் காணப்படுகின்றது: அதுவருமாறு;-- 

ஆரிய னனைய கூற வடியிணை யிறைஞ்சி யைய 

வேரியங் கமலை செப்பும் விரிந்தகிட். இர்தை யுள்ளார் 

சிரிய வயோத்தி சேரத் திருவுளஞ்செய்தி யென்னக் 

கார்ரிற வண்ணல் மானங் காசினி குறுக வென்ஞருன்.(௪௦ ௯௫) 

௧௭௪௬. -வாநரமகளிரையும் உடனழைத்துச்சேல்லவேண்டூ மேன்று 

EOS FMS. 

கிட்கிந்தை யிதுவே லைய கேட்டியா லெனது பெண்மை 

மட்குந்தா னாய வெள்ள மகளி ரின் முகி வாஜோர் 

உட்கும்போர் சேனை சூழ வொருத்தியே யயோத்தி ?யெய்தின் 

கட்கொந்தார் குழலி னாரை யேழ்றுதல் கடன்மைத் தென்றாள். 

(இ-ள்.) *தலைவனே! இது கிஷ்ட௫ந்தாசகர மாயின், (யான் கூறு 

வதைக்) கேட்டருள்வாயாக; தான் (பல) வெள்ளமென்னுல் சணச்கை ட. 

யுடையதாகித் தேவர்களும் (சண்டு) அஞ்சும்படியான போர்செய்ய 

வல்ல சேனை சுற்றிலும்இருச்ச, பெண்களின் துணையில்லாமல் (சான்) 

ஒருத்திமாத்திரமே அயோத்தியாபட்டணத்தைச் சேர்ந்தால், எனது 

பெண் தன்மை பெருமையடையாதாகும்: (ஆதலால்), தேனையுடைய 

பூங்சொத்துக்களைச்சூடிய கூந்தலையுடைய (இப்பட்டணத்திலுள்ள
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வரான) வாகரமகளிரை (ப் புஷ்பகத்தின்மீது) உடன் ஏற்றிக்கொண்டு 

செல்லுதல் முூறைமையையுடையதாகும்? என்று கூறினாள், (Fag), 

தை இராமபிரானருஇல் தான் இருப்பதனால் சனக்குச் சறிதம் 
அச்சமில்லாதிருக்கவும், மிக்க ஆடவர்திரளில் மகளிர் துணையின் நிச் 
தனியேயிருச்சல் தகுதியன்றென்று ௪௫௫, வானரமகளிரளைத் துணை 
மேண்டின ளென்க, பெண்மை - காணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு 
முதலிய மகடூஉச்குணங்கள். ஆயம்-தோழிப்பெண்கள்: மகனிர்கூட்ட 
மூமாம், பி-ம்;1இன்றாகில், எய்தக், சிலபிர தியில் இச்செய்யுளுச்குப் 
பின் இது தமிழ்??(௪௭௪), :வாலி'? (௧௭௫) என்ற பாட ல்ஈகளாள்ளன. () 

இங்சேஒருபிர தியில் இரசண்டுசெய்யுள்களுள்ளன: அவைவருமாறு:- 

1. என்றவன் சேயை நோக்க யிசைந்தகிட் இர்தை யுள்ளார் 
ஈன்றுஈம் பதியைக் காண காயக வழைச்தி யென்னச் 
சென்றவன் சாம்பன் றன்னைத் திசையெட்டுக் திரியச் சாற்றி 
Gams சுற்ற மெல்லா மியல்புட னழைத்தி யென்றான். 

2. என்றபோ தெழுந்து சாம்ப னிசைக்தகட் இந்ை யுள்ளார்க்கு 
ஒண்றொழி யாத வண்ண மோதினா னோகக் கேட்டே 
ஓன்றிய கடல்௪ ளேழு முற்றுட னுவாவுற் றென்ன 
மன்றலங் குழலி னார்கள் துவன்றினர் மூழ்ச்சி கூட. 
௧௭௭.--வானாமகளிரைக்கோணரம்படி இராமன் கட்டளையிடச் 

சுக்கிரீவன்கட்டளைப்படி அநுமான் அவர்களைக் கோணர்தல். 

அம்மொழி யிரவி 1மைச்தற் கண்ணறா னுரைப்ப வன்னான் 
*மெய்மமைசே ரநுமன் றன்னை நேரக்கிரீ விரைவின் வீர 
மைம்மலி குழலி னாசை மரபினாற் கொணர்தி 3யென்னாச் 
செம்மைசே ருள்ளத் தண்ணல் கொணர்ச்தனன் சென்றுமன்னோ, 

(இ-ள்.) (சதை சொன்ன) அவ்வார்த்தையைச் சூரியன்மகனான 
சுகீகரீவனுச்கு இராமபிரான் சொல்ல,-.-அக் தச்சுச்இரிவன், வாய்மை 

யுள்ள அுமானைப் பார்த்து, “வீரனே! நீ விரைவிற் கருமைமிக்க 
கூந்தலையுடைய வாநரமகளிரை முறைப்படி அழைத்துக்கெண்டுவா? 
என்ன; கேர்மைபொருக்திய மனத்தையுடைய பெருமையிற்சறக்தவ 
னான அ.நுமான் போய் (அவர்களை) அழைச்துச்சொண்டு வந்தான். 

மரபினாற் கொணர்தல் - அர்தர்தஸ்இரீசளுச்கு உரியபடி. சிறப் 
புடனே வரிசைவழாமற் கொணர்சல். ஒழித்தற்கு௮ரிய பெண்ணாசை 
யை யொழித்தவ னாதலால், அரநுமானை, (செம்மைசே ருள்ளத் தண் 
ணல்? என்றார்; இதுபற்றியே, மகளிரை யழைத்துவருவதஇல் மற்ற 
வரை யேவாது சுக்ரீவன் இவனையே ஏவின னென்க. :மைம்மலி 
குழலினார்? என்று மானுடமகளிரைச் கூறுதல்போல வாகரமகனிரைச் 
கூறியுள்ள கனால், ஆண்குரங்குசகள்போலவே இவர்களும் இராமபிமா 
னது திறுவுள்ளத்இன்படி மணிதவடிவங்கொண்டன ரென்பது பெறப் 

படும், பி-ம்;--.1மைந்தர்க்கு, மென்மை, என்றான். “Greer pacer,”
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““என்றபோது?' என்று €ழேசாட்டிய பாடல்களுள்ளபி.ரதிகளில் அம் 

மூறை வரவுதாழ்ச்ச வருச்சன்சேயருளினோடும்?? என்று இச்செய்யு 
ளின் முதலடி காண்டுன்ற, ் ் (#0 war) 

௧௭௮.--வானாமகளிர் சுக்கிரீவனையும் இராமனையும் $தையையும் 

வணங்ததல, 

வரிசையின் வழாமை நோக்கி மாருதி மாதர் வெள்ளம் 

கரைசெய லரிய வண்ணங் கொணர்ர்தனன் சணத்தன் முன்னம் 

விரைசெறி குழலி னார்!தம் வேந்தனை வணங்கிப் பெண்மைக்கு 

அரசியை யைய னோடு மடியிணை தொழுது நின்றார், 

(இ-ள்.) அமான், வரம்பு காணவொண்ணாதபடியுள்ள (வாக.ர) 

மசளிர்கூட்டத்தை ஒருசொடிப்பொழுதகிற்குள் (அவரவர்ச்குஉரிய) 

சிறப்புச்களிற் குறைவுண்டாகாதபடி பார்த்துச் கொணர்ச்தனன்; 

(உடனே), வாசனைமிக்க கூச்சலையடையரான அம்மகனிர், (விமானச் 

இன்மீது ஏறி), தமது ௮அர௪னான சுக்ரீவனை வணங்கி, இராமபிரானை 
யும் ஸ்திரீசாயகமான சதாபிராட்டியையும் இரண்டுபாதங்களிலும் 

வணங் நின்றார்; (௪- று.) ் 
இச்செய்யுளின் முன்னிரண்டடி - அறுவாதம், விரைசெறிகுழல்- ட 

அஇிற்புசை முதலியவற்றால் வாசனைபூட்டப்பெற்ற கூர்தல், பி-ம்;-. 

்தாம்வேர்தரை. இதன்பின் சிலபிரதிசளிற் லபாடல்கள் காணப்படு 

இன்றன: அவை வருமாறு: 

1, சச்தி.ர மானக் தன்மேற் ரரகை சூழ்ரச்த தென்ன 
இந்திரன் மகனா தாரத் தாரையும் ௬மையுங் கூடி 
வந்தனர் வந்து மொய்த்தார் வானர மடர்தை மார்கள் 
இச்திரை கொழுஈன் றன்னை யேத்றின ரிறைஞ்ச நின்மார். 

2. நின்றவா ரிதியை முன்பு கெருப்பெழச் கடைர் த போதங்கு 
ஒன்றல பலவு மாங்கே யுற்பவிம் தவற்றி னுள்ளே 
தன்னுடன் பிறந்த முத்து மாலையைத் தசையிற் ஜோன்றி 
மின்னென கின்ற கைக் களித்தனள் விரைவிற் ரூசை, 

8. தாரையைச் Pang You Ss தாமரைக் கண்ண னன்பாற் 

பாரைவிட் டகன்றான் வாலி பாருளோர்க் சவதி யுண்டேச 
நீரிது மலரோன் செய்கை தெரியுமோ தெரியா தன்றே 
யாரது தெரிய கற்பார் காலத்தி னளவை யம்மா. 

4, என்றிடத் தாரை நிற்க வெதிர்கறிர்க் உடக மொன்று 
மின்றிரிந் தனைய கொள்கை மேலைகாள் விரிஞ்ச னீர்தஅ 
௮ன்ற து விரவி பெற்று ஈரயகற் சீர்க தன்று 

சென்றடி யிணையி லிட்டே யிறைஞ்சியே ருமையு நின்றாள், 

_ 5, நின்றவள் தன்னை ஈங்கை யங்கையாற் றழுவி கின்று 
வன்றுணை மங்கை மாரு மைந்தரு மங்குச் சூழத்
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தன்றிருக் கைக ளாலே கழுவின ளென்னக் கண்ணால் 
ஒன்றல பலவுங் கூற வுணர்ந்துள முவகை யுற்றே. (௪௦௯௮) 

௧௭௯.--விமானம் மீண்டுல் எழுந்து சேலலுதல். 

1மங்கல முதலா வுள்ள மரபினிற் £கொணர்க்த யாவும் 
அங்கவர் வைத்துப் பெண்மைக் கரசியைத் தொழுது சூழ 
நங்கையு முவக்து வேறோர் ஈவையிலை யினிமற் 4றென்றாள் 
பொங்கிய விமானக் தானு மனமென வெழுந்து போன. 

. (இ-ள்.) அப்பொழுது அவ்வாகரமகளிர், முறைப்படிகொண்டு 

வக்த அஷ்டமங்கலங்கள் முதலாகவுள்ள எல்லாப்பொருள்களையும் 

(எதிரில்) வைத்து, மகளிர்க்குரியகன்மைகளிற் ஜறெந்தவளான சதோ 

பிசாட்டியை வணங்கிச் சுற்றிலும்இருக்ச, சதையும் மூழ்ச்து இனி 

மேல் யாதொருகுறையும் இல்லை? என்று கூறினாள்:(ஒளி)மிகுக்த புஷ்பச 

விமானமும் (ஆகாயத்தில்) எழுக்து மனோவேகமாகச்சென்றது; (எ-று) 

இசாமனையடைசர்தபின்பு கைக்கு இருர்ச மகளிர்துணையின்மை 
யென்னும் ஒருகுறையும் இப்பொழுது நீல்யெதனால், (வேறோர் சுவை 

யிலை? என்றாள். விமானம் எழுக்துபோன? என்று இங்குக்கூதியதனால்) 

முன்பு அவ்விமானம் £ழிறங்கித் தவ்கெயமை பெறப்படும். அஷ்டமங்க 

$ லங்களை “சாமரை திபம் தமனியப்பொற்குடம், சாமர்கயலினிணை முத 
org - தேமருவு, சண்ணாடி தோட்டி சகதலிகைவெண் முரசம், எண் 
ணிய மங்கலங்க ளெட்டு?' என்பதனால் அறிக, பி-ம்:--1மங்கல ழூதல் 
வாய. 3ேலப்பையாவும், கலங்கள்யாவும். கொணர்ந்து. 4என்ன. 

இக்கே சிலபிரதிகளிற் சாணப்படுஞ்செய்யுள்கள் வருமாறு:-- 

1. கடிகமழ் குழலி னாளே கார்காலம் யாங்கள் வைகும் 
1வடிவுடைச் Feo Cores 3மாலியவானை நோக்காய் 
அடுதிறற் பரிதி மைந்த $னகரத னழகு பாராய் 
வடிவுள மலையே *ழென்ன மரர்மச 5மேழு கோக்காய். 

பி-ம்:--1வடிவிடைச், 3மதங்கனதிருச்கை, 3இிட்டர்தை, ௮ரணி 
ன. 4என்னும். ஏழை. 

2. கனிவளர் பவளச் செவ்வாய்க் 1சனங்குமை கின்னைக் 
காணாத், துனிவளர் அன்ப நீங்கத்தோழமமை நாங்கள் கொண்ட, 
பனிவள 5ரிருளை மாற்றும் (பகலவன் சேயும் யாமும், ஈனிவளர் 
நட்புக் கொண்ட நலர்தரு காக நோக்காய். 

பி-ம்:--1கருங்குழல். தொடர்கின்ற சடவுண்மானப். 8இருளகற் 

உறும், இருளையெல்லாம். 4பற்றுறும் புதல்வனோடும், பரு.இதன்புதல்வ 

"னோடும். 5சாங்கள் ஈயர்தவிர் காகம்கோச்சாய், சாங்கள் செய்தடமிது 
கண்டாயே. 

2. மாழையொண் கண்ணா யுன்னைப் பிரிந்தியான் வருந்து 
கரளில், தாழ்விலாத் துயரம் நீங்கக் தாமரை யுந்தி யான்கை, 
\
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அழியா மாற்றலானை யனுமனை !பரக்க ரஞ்சும், பாழியான் றன் 

னைக் கண்ட பம்பையா 3றதனைப் பாராய், 

பிம்: 1அரச்சன். 3இதனை. 

&.  பொய்வித்தி வஞ்சங் காத்துப் புல்விளைத் தறத்தைக் 
1இன்றோன், சைவித்துஞ் சரத்தி னானக் கடற்பெரும் படையை 

- யெல்லாம், நைவித்த £விரவு நான்கான் மருச்அக்கு நடந்து ஈம் 
மை, உய்வித்த விரன் றன்னைக் கண்டிட மிதுகண் டாயே. 

.. பிம்; இன்றோர். சோரத்தினானங்கடற்படைவெள்ளம், 8இரவு 

நாற்சால், வீரனாற்கால், ் 

5, சவரிய திருக்கை sr gpm கவந்தனைக் தடிந்த கானும் 
8இவர்செய 4வெழுந்த வாற்றற் கரனுயி 5ரிழந்த பாரும் 

₹சவையுறு "சுகுட்டன் மைந் சன் சரபங்கன் மு. சலோர்காதற் 
8சவையறு முனிவர் , கங்க ளிடங்களுங் கருதி நோக்காய். 

பிம்; len spe. 83கண்டுதாங்கள். 3அமர்செய, இவர்செயல்,*கண்டு 

மாற்றல், எழுந்தவாறும், 5அழித்தவாறும், 6சமையுறு, ஈவையறு, 

Tarr. 8கமைவுறு, 

6. விரைசம ழோதி மாதே விராதன்வர் தெதிர்ர்அ போர்செய் 
Bear go ழருவி யோங்கு நெடுவரை யதனை கோக்காய் 
௪ரதநா னரசு வேண்டேன் றடமுடி “சூடு 3கென்று 
பரதன்வச்.*தழுது வேண்டும் 5ப நவரை யதனைப் பாராய். 

பி-ம்:--1 ஓங்கல், பேனைநீ, யென்னும். *எய்இ.5பனிவரை யிதனை. 

7. வளைபயி றளிர்க்கை மாதே 1வருபுனல் பெருகக் கண்டு 

gio ® Ie வேயின் 4றெப்ப 5மியற்றியான் அ௮யரமின்றி 
விளை தரு புனலை நோக்கி 6வியந்துட னிருப்ப வெல்போர் 
இளையவன் 7றனியே நீக்தும் யமுனையா? றிதனைப் 9பாராய். 

பி-ம்:--1வரும், பெருசக்கைச், உடை. *தெற்பம், 5இயக்கியான், 

இயற்றியாச், இயற்றியே.5௮ன்றுடன். தனையே, 8அதனை.9கோச்சாய், 

8. பயனுறு தவத்தின் மிக்க பரதக். துவ னிருக்கை பாராய், 
சயல்பொரு கங்கை யாறுங் குகனுறை ஈகருங் *காணாய், அயன் 
முத லமரர் போற்ற வனந்தன்மே லாதி:மூலம், *அயல்வருங் : 
கடலே யன்ன வயோத்தியைச் தொழுது நோக்காய். 

டிம்: 1பாராம், 3மோர்த் இ. 3துயிலுமாவரங்க மென்னும். 

9. என்றுரைத் திளவ லோடு சனஇியு மிரவி சேயும் 
வென்றிவீ டணனுஞ் சேனை வெள்ளமும் விளங்கித் தோன்ற 
பொன்றிகழ் புட்ப கத்தேர் 1பூதலத் திமிய வேவி ப் 
இன்றுணைப் பரத்து வாச 3னிடவகை 4யிழிந்தா னன்றே. 

பி-ம்:---1பூதலத்தியப்போக்க, 3இன்றுவண், 3இடவரை, -சே 

ர்ந்தகன்றே, :( இருவணை?? என்ற பாடலில் மீட்சிப்படலம் தொடங்



காண்டம் ௩௭ --மீட்சிப்படலம் ௮௦௩. 

கய பிரதியில், இங்கு மீட்சுப்படலம்முடிய, இசன்பின் ::உன்னுமாத் 
இரத்து? (௧௮௫) என்ற பாடலைச்சொண்டு பாத்துவாசகனுச்சிரமப் ' 
படலம் தொடங்குகின்றது; ௧௮0-முதலிய பாடல்கள் **சடிகமழ்?? முத 

லிய இப்பாடல்களுள்ள பிரதியி வில்லை: ஒருபிரதியில் ௧௭௮-மு.த.் 
"கொண்டே ௧௮௪-ஆவது பாடல் வரையில் இவ்லை. (௪௦௯௯) 

ட் ் Gam. . 

௧௮௦.--கோதாவரி சீதையைப்பிரிந்த இடம் என்ற. இவற்றை இராமன் 
சீதைக்தக் காட்டுதல். 

போதா விசும்பிற் திகம்புட்பகம் போதக லோடும் 
சூதார் முலைத்தோகையை கோக்கிமுன் ரோன்று சூழல் 
கோதா விரிமற்றதன் மாடுயர் குன்று நின்னைப் . 

பேதாய் பிரிவுத்துயர் பீழை பிணித்த தென்றான். 
(இ-ள்.). எழுந்து வானத்தில் விளங்குகின்ற புட்பகவிமானம் 

போசவும், சூதாட்டத்தில் வைக்கப்படும் வல்லுக்காயையொத்த முலை 

யையுடைய சதையைகோச்கி, (இசாமன்),--:பேதாய்! எதிரில் தோன் 

றற இடம், கோதாவிரி: அதனருகிலுள்ள உயர்ச்தகுன்றுபோன்ற 
இடக்தான் (சாம் ஒருவரையொருவர்) பிரிர்துவருக் துர் துயரை உண் 

டாக்கெயத? என்றான்; (௪ - று,)-பி-ம்:--1 போதார். (௪௧௦௦) 

G ai m. 

௧௮௧.--தண்டகாரணியம் சித்திரகூடபரவதம் பாத்துவாஜாச்சிரமம் 
இவற்றை டூராமன் கீதைக்தச் சுட்டிக்காட்டுதல், 

சரத்து வாசவண் டலம்பிடு தெரிவைகே ளிதகீள் 
தரத் அ வாசவா் வேள்வியர் தண்டக மதுதான் 

வரத்து வாசவன் வணங்குறு சித்திர கூடம் 
ப. ரத்து வாசவ னுறைவிட மிதுவெனப் பகர்த்தான். 

(இ-எ்.) (இராமன் சதையைநோக்கி), :முடியிலுள்ள ஈறுமணத் 

தால்(அங்கு)வண்டுகள் ஒலிச்சப்பெற்ற தெரிவையே! கேள்: இத, மிக்க 

பெருமையுடைய உபாசனை செய்பவர்களும் யாகஞ்செய்பவர்களும் 

உறை$ன்ற தண்ட.காரணிய மாகும்; ௮௮, பெருமைபெற்ற தேவேச் 

தரனும் வணங்கத்தக்க(சிறப்பையுடைய)சத் திரகூடபருவதமாம்; இல, 

ப.ரத் துவாசமுணிவன் வசிக்கும் ஆச்சிரமமாகும்? எனப் பகர்ந்தான். 

தீரிபுஎன்னுஞ் சொல்லணி, Qs cor ur wip ev, தாரத்துஉவாசவர் 

எனப்பிறிச்கு: உவாசவர் - உபாஹகர், உபாசனையாவது - மனத்சைப் 

பொறிகளின்வழியே போக்காது ஒருவழிப்படக் கடவுளினிடத்துச் 

செலுதததல். சித ரகூடம்-வி௫த்்திரமான சிகரங்களை யுடையது; கார 

ணக்குறி. ப.ரத்வாஜன் என்ற வ_மொழிப் பெயர்ச்கு - பிரஜைகளை ச் 

காப்பவன் என்று போருள்கூறுவர்: பரத் - பரிப்பவன், வாஜம்-ஜாம்: 

அச்சொல், பரத்துவாசவ னென விகாரப்பட்டது. வரஸகன் என்னும் 

வடசொல்லுக்கு - வசுச்சளுக்குத்தலைவனென்று பொருள்: வசு-தேவர் 

. களில் ஒருசாதியார்; செல்வமுமாம்,



2168 கம்பராமாயணம் ப யுத்த 

தண்டகவனமேன்னும் பேயர்க் காணம்: சூரியகுலத்தில் மறு 

சச்கரவர்த்தியினது குமாரனான இக்ஷ்வாகுமசாராசனுடைய மக்கள் 

அற்றுவருட் கடைப்பட்டவனும் மூடனும் மூர்ச்சனும் தஷ்ட௨னுமாய்த் 

தண்டனைக்கு உரியவ னென்ற காரணங்கருஇ. எதிர்காலவுணர்ச்சியை 
புடைய தர்தையால் தண்ட னென்று பெயரிடப்பட்டவனும், தண்டக 

னென்று வழங்கப்படுபவனுமாகிய at அரசன், விர்இியமலைக்கும் 

சைவலமலைக்கும் இடையிலுள்ள நிலத்சைச் தன்ஆட்டுக்கு உரியதாகக் 

கொண்டு மதுமர்தமென்னும் பட்டணத்தை -யமைத்து அங்கு அர 

சாண்டுவருகையில், ஒருசாள் சஅனதபுரோடிதரான சுச்சிராசாரியன து 

'ஆச்சிரமத்துட் சென்று அவன்மசளாயெ ௮ ரஜையென்பாளைச் காத 

Asi து வலியக் கற்பழிச்சு, பின்பு அதனையுணர்ர்ச அச்தப் பார்ச்சவன் 

சினந்து 'ஏழுசாள்களில் அவன் குடும்பச்தோடும் சேனைமுதலிய பரி 
வாரத்தோடும் அழிர்து போக,அவனதுசாடு மண்மழையால் யாதொரு 

ஜீவஜந்துவுமில்லாமற் பாழாகக் கடவது? என்று சபிக்க, அங்கனமே 

அச்காடும் ௮வ்வரசனும் ஏழாகாள் மண்மழையால் அழிர்துபோய்விட, 

அவ்விடம் பின்பு சாடாகித் தண்டகாரணியமென வழங்கியது என் 

பது, பின்பு சாளடைவில் பற்பல இருடிகள் aig அவ்வனத்தற் குடி 

யேறின ரென்க, பி-ம்:-1உவாசனை. பரத் துவாசனு., (௪௧௦௧) 

௧௮௨.--பாத்துவாசழனிவன் இராமனை எதிர்கொள்ளுதல். 

மின்னை நோக்கியவ் வீரனீ தியம்பிடும் வேலை 
தன்னை 1நேரிலா முனிவ.ர னுணர்க்து தன் னகத்தின் 

என்னை யாளுடை காயக னெய்தின னென்னாத் 
அன்னுமாதவர் சூழ்தர வெதிர்கொள்வான் “ளொடர்ந்தான். 

(இ-ள்.) சதையைப்பார்ச் து ௮ச்தலீரனாகயஇ ராமபிரான் இவ்வாறு. 
கூறிவருற பொழுது,--தன்னை ஒப்பவரைப்பெறாத [தனக்குத் 
தானே சமானமான ] இருடிச்சிேேோஷ்டனாகிய பரத்துவாசமுனிவன் -- 

(இராமபிரான் எழுர்தருள்வதை) அறிக்து, தானிருக்கற இடத்தில் 

என்னையாட்கொண்ட கடவுளான ஸ்ரீராமபிரான் வர்தருளுஇன்றா 
னென்று மனம$ூழ்ச்சிசொண்டு,(௮ச்த எம்பெருமானை) எதிர்கொண்டு 

உபசரிச்கும்பொருட்டு கெருங்கெ பெரிய இருடிகள் (தன்னைச்)சூழ்க்து 

வரச் சென்றான்; (எ - று,)--பி -ம்:-1மகோக்கிய, 9துணிக்தான். 0. 

௧௮௩.--இராமன் பாத்துவாசனைக் காணுதல். 

ஆத பத்திரங் குண்டிகை யொருசையி னணைத்துப் 
போத முற்றிய தண்டொரு கையினிற் பொலிய 
மாத வப்பய னுருவுகொண் டெதிர்வரு மாபோல் 
நீதி வித்தத னடந்தமை நோக்செ னெடியோன். 

(இ-ள்.) குடையையும் கமண்டலமென்னும் ஜலபாத்திரச்தையும் 
ஒருகையாற் பிடித்துக்கொண்டு, மற்றொருகையில் தண்டம் விளங்க, 
தீத்துவஞானம்நிறைக்த நீதிரெறியையுடைய இறந்த இருடியான பரத்



காண்டம் ்  ந௭எ.மீட்சிப்படலம் ௮0௫ 

அவாசன், பெருந்தவத்்தின்பலன் இருடிவடிவுசொண்டு (தன்)௪.திரில் 
வருவதுபோல வந்தமையை, பெருமைமிக்க இசாமன் கண்டான், 

ஆதபத்த். ரம். வடசொல்; வெயிலினின்று காப்பது எனச் சாரணப் 
பொருள்படும். நூலே கரகம் முக்கோல் மணையே, ஆயுங்காலை அர்த 

ணர்ச்கு உரிய?? , என்ற தொல்காப்பியத்து மரபியற் சூத்இரமும், 
“ஆயுங்காலை' என்றதனாற் குடையுஞ் செருப்பும் மு.தலாயினவும் ஒப்பன 
அ௮.றிச்துகொள்க? என்ற அகன் விசேடவுசையும் இல்கு உணரத்தக்சன, 

௧௮௪.--பாத்துவாசழனிவனது ஆச்சிரமத்திற் புஷ்பகம் 
இறங்தமாறு இராமன் கருதுதல். 

எட்ப கத்தினை யளவையுங் கருணையோ 1டிசைந்த 
நட்ப கத்திலா வரக்கரை ஈகருக்கிமா மேரு 

ட்ப கத்துறை கோளரி யெனப்பொலி வீரன் 
புட்ப குத்தினை வதிகென நினைந்தனன் புவியில். 

(இ-ள்.) தயையோடுகூடிய இகேகத்தன்மை மிசச்சிறிதசளவே 
னும் மனத்திலில்லாத இராச்கதர்களை (த்தன.து)மனம் முறிந்த 
தீனாற் கொன்று, பெரியமேருமலையினத குகையினுள்ளே வ௫க்ற 
வலிய அண்ூங்கம்போல். விளங்குகின்ற (மசா)வீசனான இ.சாமபிரான், 
புஷ்பசவிமானம் (அங்குத்) தரையில், தங்கும்படி நினைத்தான்; (எ-று.) 

கருணாநிதியாகய இராமபிரானது மனமும் சோம்படி பலவகைத் 
திங்குகளைச் செய்தசனால், அவ்வரச்சர்களை இராமபிரான் கொன்றன 
னென்பார், “எட்பக நருக்கி? என்றார், எண்பச - மனம்முறிர் சதனால், 

. மேருமலையின் குகையிலுள்ள ஆண்டிங்கம், விமானத்இன் ஈடுவில் வீற் 
திருக்சன்ற இராமனுக்கு உவமை; இதனால், இ.ராமனாற்சொல்லப்பட்ட 

- அரக்கர் இங்கத்தாற் கொல்லப்பட்ட யானைகட்கு ஒப்பாவ சென்ற 
உவமை தொனிக்கும். விட்பு - மலையித் பிளப்பாயுள்ள இடம், 
அகம் - மனமும், இடமும். பி-ம்:.-1இயைச்ச, இசன்பின் சிலபிரதி 
யிற் சாணப்படும் பாடல்கள் வருமாறு: 

1, என்று மன்னவன் பற்பல புதுமையும் யாவும் 
மன்ற லங்குழற் சனகிக்குக் காட்டினன் மூழ்க்து 
குன்று துன்றிய நெறிபயிற் குடதிசைச் செவ்வே 
சென்று கங்கையின் றிருஈதித் தென்சசை சேர்ர்தான். 

2, ர்த்து விண்ணவ சாடின ராடகத் தேரும் 
பேர்த்த போதினி னிலமிசை யணுகுநப் பெரியோர்க்கு 
  

* ஒருபி.ரதியில் இர்தப்பாடறர்குப் பிரதியாகவேறொருபாடல் 
காணப்பின்றது வருமா.று:--- ச 

மான மானமீப் போனது வடதிசை வருவது 
ஆன காலையி லறிவனு மாயிழை யறியச் 
சேனை யோர்திறல் சேதுவின் பெருமையுஞ் செப்பச் 
தான மாகிய தீர்த்தமாச் இருகி சார்ந்தார்,
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ஆர்த்த மாகிய வடற்கரு மலையென நடந்து 
தீர்த்த மாகய கங்கையின் றென்கரை சேர்ந்தார். 

8. பாக மங்கையொ டமர்ந்தவன் பயில்வு.று கங்கை 
ஆகு மீதென வறகெறி வழுவுரு வலங்கல் 
மேக வண்ணன் துணைவரும் வியந்துட'னாடித் 
தாக நீங்கின ரவ்விடைத் தேவ௫ஞ் சார்ந்தார். 

:அண்டுபத்து?? (௧௪௨) என்றபாடலில் மீட்சிப்படலம் தொடக் 
கும் பிரதியொன்றில் அப்படலம் இங்குமுடிய, மேல் பாத்துவாசப்பட 

லம் தொடங்குகின்ற. 

* இறுத்த தேரினை யிருடி௪ ளெவரும்வர் தெய்தி 
வெறித்து மாய்முடி வேதமெய்ப் பொருளினை வியவாப் 
புறத்த தாமுயிர் பெற்றன னெனவகம் பொங்கத் 
தறத்தி ராமன்பால் திருமுனி யவனும்வக் துற்றான்,(௪௪௦௪) 

௧௮௫.--இராமன் பாத்துவாசழனிவனை வணங்ததல். 

உன்னு மாத்திரத் துலகனை யெடுத்தும்ப ரோங்கும் 
பொன்னி னாடு!வர் திழிந்தெனப் ye uses grip 
என்னை யாளுடை நாயகன் வல்லையி னெதிர்போய்ப் 
பன் னு£மாமறைத் தபோதனன் ருண்மிசைப் பணிந்தான். 

(இ-ள்.) (இராமபிரான்) சினைத்தவளவில்,-புட்பசம் உலகத்தி 
லுள்ள சனங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஆகாயத்தில் உயர்ர்துசெல்லுற . 

பொன்மயமான தேவலோகம் வர்து இறங்கனொற்போல (ச் தரையில்) 
இறக்க,---இசாமபிரான், விரைவாக எதிரிற்சென்று, இடைவிடாது 

இதுகின்ற சிறந்த வேதங்களை யுணர்ச்தவனான பரத் துவாசமுனிவனது 

பாதங்களில் விழுக்து வணங்கினான்; (௪ - று) 

பொன்மயமான புஷ்பகம் பூலோகத்தவரை எடுத்துக்கொண்டு 
ஆசாயவழியாசச் சென்றதை, பொன்னுலகம் பூலோகத்திலுள்ளா 
ரைத் க்கிக்சொண்டு சென்றதை யொச்கு மென்று குறித்தார்.சபோ 
தான் - தவச்தையே தனமாகக்கொண்டவன், பி-ம்:-.1வக்தளது. 
கசோன்மறை, (௪௧௦௫) 

௧௮௬.--பரத்துவாசன் இராமனைத் தழவி ஆனத்தங் கொள்ளுதல். 
அடியின் வீழ்தலு மெடுத்துகல் லாசியோ டணைத்து 
முடியை ்மோயின.?னின் றுழி முளரியங் கண்ணன் 
சடி.ல 80௧ ளொழிதரத் தனகண் ணருவி 
நெடிய *காதலங் 5சல௪சம தாட்டின னெடியோன், 

(இ-ள்.) (இராமபிசான்தனஐ) பாதத்தில் விழுச் அுவணங்கயவுட 
னே, பெருமைமிச்சகவனான பரத்துவாசன்,---(அவனை)எடுத்துச் றந்த 

% இர்தப்பாடல் இரண்டுபிரதியில்தான் காணப்பட்டது. 

e
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காண்டம் ௩௭. --மீட்சிப்படலம் ் ௮௫௭ 

ஆ?ர்வாகத்தோடு கட்டித்தழுவி உச்சிமோச்து நின்றபொழுது,--- 

சாமரைமலர்போன்ற அழகியகண்களையுடையனான இராமபிரானது 

சடைக்கற்றையிலுள்ள மிக்கபுழுஇகள் நீங்கும்படி (அவணிடச்துள்ள) 

மிச்ச அன்பினா லுண்டாகிய தனதுகண்ணீராயே அழகய கலசதீர்த்தத் 

இனால் நீசாட்டினான்; (௪-று.)---பி-ம்:---1மோக்துடல், 3நின்றனன்,கின் 

றவிழ். 3நீர்களர்ச்திழிதரத், நீர்கழிச்திழிதரத். 4காதலின். 5சலசநீர். 

6ஆடினன். (௪௧௦௬) 

௧௮௭.--சீதையும் இலக்தமணனு% ழனிவனை வணங்க,௮வன் மகிழ்தல். 

கருகும் வார்“குழற் சனகயோ டிளவல்கை தொழுதே 

அருகு சார்தர வருந்தவ னாசிகள் வழங்கி 

உருகு 4காதலி னொழுகுகண் ணீரின னுவசை 

பருகு மாரமிழ் தொத்துளங் களித்தனன் பரிவால் 

(இ-ள்.) கறுத்த நீண்ட கூந்தலையுடைய சீதையும் இலக்குமண 

னும் கைதொழுது (பரத்துவாசனது) சமீபச்சை யடைய, அருமை 

,யான தவத்தைச் செய்துள்ளவனான அவ்விருடி (அவ்விருவர்க்கும்) 

வாழ்த்துச்சளைச் கூறி, (அவ்விருவரையும் கோக்குதலால்) மனமுருகு 

9 தற்குசக்சாரணமான அன்பினாற் பெருகுகற(ஆனச் தக்) கண்ணீரை யுடை 
யவஞாய், சக்தோஷத்கதோடு பருகுகற அருமையான தேவாமிருதத்சை 

யொத்து [சேவாமிருகதத்தை யுண்டாற்போலச் சர்சதோஷத்தை 

யடைர்து](அவர்சளிடத்து உள்ள)அன்பினால் மனம்பூரித்தான்;(௪-று.) 

பி-ம்:-1கருகு, £குழலச். சாகுழி, &சாதலன். .. (௪௪௦௪) 

௧௮௮. சுக்கிரீவன்விபிஷணன்ழதலியோர் ழனிவனை வணங்க, அவன் 

இசாமன் ழதலியோசைத் தன்னுச்சிரமத்தினுள் அழைத்துச்சேல்லுதல். 

.. வான ரேசனும் வீடணக் குரிசிலு மற்றை 

1ஏனை விரருர் தொழுந்தொறு மா௫ிக ளியம்பி 

ஞான நாதனைத் திருவொடு ஈன்மனை கொனர்ச்தான் 

ஆன மாதவர் குழாத்சொடு மருமறை ?புகன்றே, 

(Q - or.) (பரத் துவாசமுனிவன்),---வாகர.ராசனாகிய சுக்சரீவலும் 

- விடீஷணனென்னும் இராக்கதராசனும், மற்றுமுள்ள வீரர்களும், 

(தன்னை)வணங்குர்தோறும்(ஒவ்வொருவர்க்கும்)வாழ்ச்துக்களைச் கூறி 

(ப் பின்பு, தன்னைச்) சார்க்த பெரிய முணிவர்கூட்டத்தோடும் அருமை 

யான வேதங்களை ஓஇச்கொண்டு தத்துவஞானச் இனால் அறியப்படுகிற 

தலைவனான இராமபிரானை இலக்குமியின் அமிசமான சீதையுடனே அழ 

கய (தனத) பர்ணசாலையில் அழைத்துச்சென்றான்; (௪- று.) 

3..
. 

:மற்றை?, ஏனை? என இரண்கெறினது, இவ்விருவரைச் சார்க்த 

வானரலீரரையும் இராக்கதலீரரையுக் சனிச்தனி குறிச்சற்கு எனினு 

மாம்,பி-ம்:---1ஏனையோர்களும்.3ஆூகள்பகர்ச்தே. Bue Tse gs. (7504)
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௧௮௯.--ழனிவன் இராமனை யுபசரித்து ஒன்றுகூற்த் தோடக்கல், 

பன்ன சாலையுட் புகுர் துநீ டருச்சனை பலவும் 
சொன்ன நீதியிற் புரிந்தபின் சூரியன் மருமான் 
றன்னை நோக்கனென் பன்முறை கண்கணீர் ததும்பப் : 
பின்னொர் 1வாசக ₹முரை த்தனன் றபோ தரிற் பெரியோன். 

(இ-எள்.) இருடிகளுட்டிறந்தவனாரய பரத்துவாசமுணிவன், 

(தனத) பர்ணசாலையினுள்ளே சென்று (இராமபிரானுக்குச்) சிறக்க 

உபசாரங்கள் பலவற்றையும் சாஸ் திரங்களிற் கூறிய முறைமைப்படி: 

செய்த பிறகு, சூரியவமிச த் இிற்பிறர்தவனாகிய அவ்விராமனை (ஆனக்த.ச்) 

சண்ணீர் பெருகப் பலதரம் பார்த்தவனாடப் பின்பு ஒருவார்த்தை 

சொல்பவனானான்; (௪-று.)---அதனை, அடுத்த சவிசளிற் காண்க, 

பன்னசாலை--பர்ணசாலை: தழைக்குடிசை. மருமான்-வழிச்தோன் 

றல். பன்முறை நோக்ெத, அன்பு பற்றி, தபோதர் -தபோதகர்; 

விகாரம். அன்றி, தபோத்ரர் என்பதன் திரிபுமாம். : பி-ம்:--1சாரியம், 

உணர்த்தினன்.  - (௪௧௦௯) 

௧௯௦.--இதுவும் அடுத்த கவியும்-பாத்துவாசன் இராமனதுசிறப்பைக் 

கூறுதலைத் தெரிவிக்தம், 

முனிவர் வானவர் மூவுல கக்துளோர் யாரும் 
அனியு ழந்திடத் ?துயர்தரு கொடுமனத் தொழிலோர் 
ஈனிம டிந்திட வலகைக ணாடக நடிப்பக் 

குனியும் வார்சிலக் குரிசிலே யென்னினிக் குணிப்பாம். 

மூன்றுகவிகள்-ஒருதொடர், 

(இ-ள்.) மூணிவர்களும் தேவர்களும் (இன்னும்) மூவுலகத்திலுள்ள 
வர்யாவரும் அச்சங்கொண்டுவரு்தும்படி துன்பங்களைச் செய்த 

கொடியமனத்தையும் கொடுக்தொழிலையுமுடைய அரச்கர்கள் ஈன்றாக 

[அடியோடு] இறச்அபடவும், (போர்க்களத்திற்) பேய்கள் கூத்தாட 

வும், வளைந்த நீண்ட (சகோதண்டமென்னும்) வில்லை யேர்திய வீரனே! 
(எங்கள் எண்ணங்கள்யாவும் நிறைவேறியதனால் காங்கள்) இப்பொழுது 

யாது சொல்வோம்: (சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை யன்ரோ]? (எ-று) 

'முவுலக ததினோர். என்பதில் யாவரும் அடங்கவும், முனிவர் 

வானவர்? என்று தனியே யெடுத்துக்கூதினத, அவர்கட்கு உள்ள சிறப் 
புப்பற்றி. பேய்கள் கூத்தாடினஅ, தமக்குப் போரில் ௮ ரக்கரிறைச்ச 
யாகிய மிச்கவுணவு கடைத்ததனால். முனிவர்கள் செடுஈ௩ரளாய் ஏஇர் 
பார்த்திருந்த இராக்கதசங்காரம் நிறைவேறினதனால், பரத்துவாச 
முனிவன் *என்னினிச் குணிப்பாம்' என்றான். 4*இணி என் குணிப்பாம்” 
என்பதற்கு - இங்கனம் செயற்கரியசெய்ததனால் (உன்மகமையை) எவ் 
கனம் சொல்லமாட்டுவோம்? எனினுமாம், பி- ஐ_.1வானுளசோரர். 
துயருறுல், தஅயர்தொடர், அணர்தரு, (௪௧௧௦)
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G arm. 

_ ௧௯௧. விராதனுங் கரனு மானும் விறல்கெழு கவர்சன் ரூம் 

மராமா மேழும் வாலி மார்பமு மகர நீரும் 

இராவண ஸுரமுல் கும்ப கருணன தேதற்றக் தானும் 

௮ ராவரும் பகழி யொன்றா லழிச்துல சளித்தா ?யைய, 

(இ-ள்.) தலைவனே! விராதனையும் க.ரனையும் மான்வடிவ 
மெடுத்துவர்த மாரீசனையும் வலிமைமிக்க கவர்தனையும் ஏழுஆச்சா 

மரங்களையும் வாலியினது மார்பையும் சுருமீன்சளையுடைய கடலையும் 

கும்பசர்ணனது சிறப்புச்களையும் இராவணனதுமார்பையும் அராவிச் 
செய்யப்பட்ட அருமையான ஓப்பற்ற அயுதத்தா லழித்து, (8) எல்லா 
வுலகங்களையுங் சாத்தருளினாய்; (௪-று.)-பி-ம்:-.1கும்பசர்ணன் றன் 

ரோற்றச், என்றான். ஒருபிசதியில் இச்செய்யுளில்லை. ல எட்டுப்பி௪ 
,கிசளில் ௧௯௨-முூதல் ௨௦௧ - வரையிலுமுள்ள செய்யுள்கள் சாணப் 

படாமல், வேரேசெய்யுட்கள் காணப்படுகின்றன: அவை வருமாறு:-- 

1. - %ஃ வேறு, இரந்த வாசக 1மியம்பினன் பின்னரு மிசைப்பான் 

எந்தை நீ£யின்றிங் கிருக்துள வருத்தமும் போக்கிச் 
சிந்தை யன்புசெய் திருஈகர் காளைநீ சேர்கென்று 
௮க்த மில்பாசத் துவன்சொல 3வவ்விடத் soni geen, 

பி-ம்:--1இயம்பிய, 3இவணிருச் துரின். 3அவனிடத்.௮. 

2. அடைந்த மாமுனித் தலைவனை யருச்சனை 4செய்தூ 
மிடைந்த சேனையம் பெருங்கடல் சூழ்தர மேனாள் 
கடைந்த பாற்கடல் கண்டுயில் நீங்கவொ னவர்கள் 
பேடிர்து போற்றிட விருந்தெனப் பரிவுட னிருர்தான். 

பி-ம்:--1ஆற்றி, பிரத ..... இருச் சனன்பரமன், 

8. வேறு, இருந்தபோ திராமன் றன்னை யிருடியு மியம்பு 

மெந்தாய், பெருந்திற லிலங்கை தன்னை யெங்கனம் பெரியோய் 

நீயே, வருர்தினை குரங்கு சொண்டு மாயவல் லரக்கன் றன்னை , 
1திருக்தவப் போரின் வென்று ?மீண்டவா செப்பு கென்றான், 

பி-ம்:-1 இருந்திய, ?மீண்ட, 

4, இராகவ னவனை நோக்க யிறர்கவா எரக்க ரெல்லாம் 
1அராவின்மா ர௬ுதியு மேன்மை வீடணன் ருனு மாங்கே 
  

* சலபிரதஇசளில் இங்குச்சாட்டிய பாடல்களுள் முதலிரண்டே 
-யிருச்க, வேறுசிலபிர திகளில் பலபாடல்கள் காணப்படுகின்றன. முத 

லிரண்டு செய்யுட்சளைக்கொண்ட சலபிர இகளில் பரத்துவாசன்விருக்த 

ளிச்தல் முதலியவற்றைச் தெரிவிக்கும் பாடல்கள் ௨௬௧-ஆம் செய்யு 

ளின்பின்னும் ஒருபிரதியில் ௩௧௪௧-ஆம் செய்யுளின்பின்னும் உள்ளன; 
௮வை ஆவ்காங்குச்சாட்டப்படும், 
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குராவருஞ் 4சேனை யெல்லாம் கொன்றிடக் கொற்றங்கொ 
விராவியே மீண்ட “தென்று மீளவும் 6பக.ர லுற்றான். [ண்டு 

பி-ம்:-.1விராவின். 2இர்த. மிக்க, $படையை. வென் நி, விளம் 
பும்வீரன். 

5. தந்திர முற்ற சேனை தரைப்பட மறுப்ப டாமல் 
அந்தர முற்ற 'போதங் கருமருந் தனுமன் றந்தான் 
மந்திர வித்தே யெம்பி.வரிசலை வளைத்த போரில் 
இந்திர சித்தம் பட்டா னிலங்கையு மழிந்த தன்றே, 

பி-ம்:--1 போதே. என்னே, 

6. ஃகறங்குகால் செல்ல: வெய்ய கதிரவ ஜொளியும் காணா 
மநறம்புகா ஈகரர், தன்னில் வானவர் புகுதல் வம்பே 
திறம்புகா தவிரு காளுஞ் சதைவிலா தேவருங் காலை 
அறம்புகா மறத்தி னாலே யழிந்ததப் பதியு மையா. 

1 மறக்சண்வெஞ் னெத்தின் வன்கண் வஞ்சக வரக்கர் யாரும் 
இறக்கமற் நிறந்த தெல்லா மெம்பித னீட்டி னெந்தாய் 
பிறப்புமே ஓளதோ சூழ்ந்த பெருந்திசை பேரிற் பேராத் 
துறக்கத்தோ யாதோ பெற்றா ரறிந்தருள் சுருதி நாலோய். 

8. வேறு. என்ற வாசக மிருந்தவன் கேட்டிக லிராமன் 
தன்று ணைப்பெருக் சம்பியைத் தழுவிநீ தக்கோய் 
வென்று மீண்டிலை. யாயினவ் விண்ணவர் முனிவர் 
பொன்று மாறன்றி யாருயிர் 1புரப்பதொன் ௮ுளதோ., 

பி-ம்:--1பொறுப்பதுபொருளோ. 

9. . மாத வன்சொன்ன வாய்மையை. மனங்'கொண்டு மறை 
பாத முந்துற வணங்கிமா முனிவனைப் பாசா [யோன் 
ஏம் யான்செய்த தில்லையவ் *விலங்கைமேல் வெ.குண்டு 
வேத காயகன் 4புருவச்தை நெரித்தனன் விளிந்தார். 

பிம்: 1சொண்ட பங்கயம். 8இலங்சையையிகலில், வெகுளி 

யாலிராச்கதர். 

10, அன்றி யும்பிறி தள்ளதொன் 1றுரைசெய்வ னதுவத் 
துன்று தார்புனை மாருதி பெரும்புயத் துணையால் 
வென்றி கொண்டனம் யாங்கண்மேல் விளம்புவ தெவனோ 
என்றி யம்பின னிருடிக்கு மிளவலு மியைக்தே. 

பி-ம்:-1அர்தணர்ச்கரசே. 

11, ௮னும னென்பவன் வாண்முக நோக்கின னவலும் 
புனித மாதவன் றனைத்தொழாப் புண்ணியப் பொருளாம் 
தீனுவ லங்கொண்ட தாமரைக் கண்ணவன் றனயன் 
எனும தென்கொலோ யாவர்க்குச் தந்தை யென்றான். 

* இதுவும் அடுத்த செய்யுளும் ஒருபி.ரதியில்கான்்சாணப்பட்டன,
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12. ௮ங்க வன்சொல வனுமனு முரைசெய்வா னருணப் 

பங்க யந்தனிற் சதையாம் பராபரை யாட்டி 

சங்க ரனயன் றன்னையுந் த.ரணியீ ேழும் 

தங்கு 1பொன்வயிற் றன்னைதன் றன்மையை கிகழ்த்தும், 

. பிம்: 1 தன், 

18: இராக வன்பெருக் குலத்தையு மிப்பெருஞ் லலத 

தராத லம்புகம் சனகன்றன் மரபையுர் தந்தென் 

1ப.ராப ரத்தினைப் பங்கயத் தமுசெனப் பணித்தாள் 

புசாத னர்க்க.ர சேயென மாருதி புகன்றான். 

பி.ம்:-1பராபவத்தினை. 3பங்கயத்தமுதெனப்பணித்தான். 

1, அன்ன வாசகர் கேட்டலு மர்தணர் கோவும் 
என்ன வாசகஞ் சிதைக்கன் ஜியம்புவதி 1யாமென்று 
ன்றும் வாசக முரைத்தில னுள்ளன்பு குளிர 
அன்னை வாசவன் திருவினைத் தந்ததென் றறைந்தான், 

பி-ம்:-1யாதென்று, 3உன்னி. 

15. பண்ுகு லாவிய சுக்கிரீ வன்றனைப் பாராக் 
கண்கு லாமனம் களித்தவன் கழல்மிசைப் பணிந்து 
மண்கு லாம்புகழ் வீடணன் 53நீலனே முதலாம் 
எண்கின் வேந்தனு மழித்தன ரிலங்கையை யென்றான், 

பி-ம்:-3குலாமியல், 3பாோர்ப்பச், அங்க தனோடு, 

16, வேறு. என்றவ ஸியம்பக் கேட்டங் கிருந்தமா தவனு மிந்த 
1வென்றியாக் தானைக் செல்லாம் ?2விருக்திடுஞ் சயன மேவிக் 
குன்றென வருக வென்று கூறலு மிமையோர் நாட்டில் 

| gear DoF யரம்பை மார்க 4ளமுதெடுத் தாங்கு வந்தார். 

பி -ம்:--1வென்றியச். 3விருர்தொட௫ுசயனமற்றும், கூட்டத். த- 

“ஒன்றியவானமாதர், 4அமுதுகொண்டுற்றுரன்றே 

17. வேறு. பான கெய்புட னானமுஞ் சாந்தமும் பல்பூண் 
ஏனை வானவர் மகளிர்க ளேந்திவர் திழிந்தார் 
ஆன மெய்ப்படை தம்முடைப் போகத்து எழுந்த 
ஆன கற்பினா ஞடனெழுந் திராமனு மறைவான். 

18. முனிவன் வாண்முக 1கோக்கிமெய் முழுதுணர் முனியே 
அஹம "னாண்டகை யளித்தபே ருதவியின் றெம்மால் 
நினைய வும்முரை கிரப்பவு *மரிதினி நீதி 
புனித வுண்டியெம் முடனெனப் புரவலன் புகன்றான், 

பி-ம்:-1சோச்கியே, ேன்றவன். 8அறித துகிலையால். 

19. என்ற வாசகங் 1கேட்டல மிருந்தவத் தெவரும் 
ஈன்று “நாயகன் கருணையென் றுவகையி னவிலாத்
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துன்று தா.ரவன் பாதகம் தொழு$தருச் தொல்லோய் 

ஒன்று 4கேளென வுவகையின் மாருதி யுசைக்கும். 

பி-ம்:-1கேட்டர்தவிருச்தவன் முதலோர். சேன்றுரின் கருணை ' 

யென்றியாவரும்புகலத். 3இனிச்தோன்றல், 4கூறுவன்கேளென. 

20. செய்த மாதவ முடைமையி ஸனினக்கசன்பு சிறந்து 
பொய்யில் சாதனம் பூண்டனன் ?புண்டரீ கக்சண் 
ஜய கின்£பெருங் கருணைதா னடியனேற் கமையும் 
*உய்யு மாறிகல் வேறுள கோவென்று மொழிந்தான், 

பி-ம்:-1செய்யும். புண்டரிகத்தின். 8போருளுண்டியென் றிணை 

யடியமையும், *உய்புமாறெனக்காணை யென்றடிதொழவுவச்தான். 

21, 1திருக் து மாதவன் செய்ததோர் பூசனை செயவாண்டு 
இருந்த போதுதன் திருவுளத் திராகவ னினைந்தான் 
பொருந்த மாமுடி புனகெனப் பொருந்துறான் போத 
வருது தம்பிக்கு வருவன்யா னென்பதோர் “வாக்கை. 

பி.-ம்:_.1பரிர்தமாதவப் பரத்துவன் பூசனை பகர்ச்தாண்டு, 2இருச் 
தகாலையில்...... எண்ணும், வார்த்தை. (௪௧௧௧) 

௧௯௨.-- (இன்று எம்விருந்தாளியாக இநக்க?என்று பாத்துவாசன் 
இரஈமனை வேண்டுதல், 

சித்திர கூடந் தீர்ந்து தென்றிசைத் தீமை தீர்த்திட்டு 
இத்திசை யடைர்தெம் மில்லி னிறுத்தமையிறுதி யாக 
வித்தக 1மறந்தி லேன்யான் விருர்தினை யாகி யெம்மோடு 
இத்தின மிருத்தி யென்றான் மறைகளி னிறுதி கண்டான். 

(இ-ள்.) (ஞானசொருபியே! (8), (முன்னே) சித்திரகூடத்தை 
நீங்க (த் தண்டகாரணியத்தைகோக்டச் சென்றதுமுதல்) தெற்குத்திக் 

இல் (விராதன்முதல் இராவணன்இறுதியாகவுள்ள இராச்கதர்களால் 

உண்டான) தீங்குகளை நீக்கிச் இிரும்பி)இர்தவடக்குத்திச்கையடைக்து 
எமது ஆச்சிரமத்தில் தங்கனெ௫ வரையில்(கடக்தவரலாற்றைத் தத்துவ 

ஞானத்தினால் உணர்ர்த) யான், மறக்திலேன்: (8) விருந்தாளியாகி எம் 
முடன் இன்றைக்குமாத்திரம் இருப்பாயாக?என்று (இ.ராமனைகோக்க) 

வேண்டினான்:(யாவனெனில்),-வேதங்களின் முடிவை[வேதாச்தத்தை] 

யறிச்தவனானபரத்துவாசமுனிவன் ;(எ-று.)பி-ம்: --1மறச்திலேம் யாம், 

௧௯௩.--பாத்துவாசன் இராமனிடம் பாதனியலபைக்கூறுவேனேனல, 

கரதல மதனி னீடு கார்முகம் வளைய வாங்கச் 
1சரதவா னவர்க டுன்பந் தணித்”துல கங்க டாக்கும் 
மரகத மேனிச் செங்கண் வள்ளலே வழுவா நீதிப் 
ப ரதன தியல்பு 3மின்றே பணிக்குவென் 4கேட்டி யென்றான். 

(Q- or.) (பின்னும் பரத்துவாசன் இராமனை கோக), *கையி 

னால் நீண்டவில்லை வளையும்படிசெய்து,சச்தியத்தையுடையதேவர்சகளு



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௧௩ 

துன்பத்தைத் இர்த்,து [பகைவர்களான அரக்கர்களை யொழித்து] உல 
_ கங்களைச் காப்பாற்றின மாகதரத்தம் போன்ற தஇருமேணிரிறத்தை 

யும் சவக்தகண்களையுமுடைய வரையாதருளு மியல்புள்ளவனே! தவ 

ரூ.தநீதியையுடைய பரதனது தன்மைகளையும் இப்பொழுதே சொல் 

வேன்: கேட்டி! என்றான்; (௪-௮ு.)--அத்தன்மையை,அடுத்த இரண்டு 

சவிசளிற் காண்க. பி-ம்:--1௪சரதம் 3அளித்துலகர்தாங்கும், இன்னே. 

கேண்மின். (௪௧௧௩) 

மே வறு, 

௧௯௪,--இதுவும் அடத்த கவியும் - பாத்துவாசன் பாதன்தன்மையை 
டஇராமனுக்த எடூத்துக்கூறலைத் தேரிவிக்தம். 

வெயர்த்த மேனியன் விழிபொழி மழையன்மூ வினையைச் 
செயிர்த்த ஈர்ையன் றெருமர ஓுழந்துழச் தழிவான் 
அயர்த்து நோக்கினுர் சென்றிசை யன்றிவே நறியான் 
பயத்த துன்பமே யுருவுகொண் டென்னலாம் படியான். 

(இ-ள்.) (பரதன்), வேர்ச்சன்ற உடம்பையுடையவன்: சண்களி 

னின்று வழி௫ன்ற நீர்ப்பெருச்கையுடையவன்: மூத்த [பழைய] ஊழ்வி 

னையை வெறுத்த மனருடையவன்: மனக்சலக்சகத்தை அனுபவித்து 

அனுபவித்து வருச்துவான்: மறந்து (எதையாவது) சோக்கினாலும் 

(ரீ எழுச்தருளியிருர்த) தெற்குத்திச்கையேயன்றி வேறொன்றையும் 

பார்ப்பவனல்லன்; அச்சத்தோகெடிய துன்பமே ஒருருவுகொண்ட 

தென்று சொல்லும்படியான வடிவமுடையவன்; (௪-று.) 

மூ வினை - மூத்த வினை யென வினைச்தொகை, மூன்றாகிய வினை 

யெனப் பண்புத்தொசையாக், மனம் மொழி மெய் aways தஇரிகர 

ணஙக்களின் செயலையும் எனினுமாம். செய்தல் செய்வித்தல் உடன் 

படல் என்னும் புண்ணியபாவவழக்கம் மூன்றைக் மொள்ளுதலும் 
ஒன்று, கோச்ினும் என்ற சொல்லாற்றலால், அவன் அன்பமிகுத 
யால் ஒன்றையுங் சண்ணெடுத்துப்பார்ப்பதில்லை யென்பது பெறப் 

படும், பரதனுக்குப் பயம், இராமன் தன்சொற்படி பதினான்குவரு 

ஷங் சழித்ததும் வருவனோ வாரானோ என்ற ஐயத்தினாலாகியது , பிற 

வற்றுச்குவ் சாரணம் இதுவே, பி-ம்:-.1இழிவான். (௬௧௧௪) 

௧௯௫. இந்தி யங்களைந் திருங்கனி காய்அுகர்ச் திவுளிப் 
பந்தி 1வந்தபுற் பாயலான் பழம்பதி புகாது 
நந்தி யம்பதி யிருக்சனன் ப.ர தனின் னாமம் 
அந்தி யும்பக ?லதனினு மறப்பில னாகி. 

(இ-ள்.) பசதன்,--ஐம்பொறிகளையும் (அதனதன்வழியே செல்ல 

வொட்டாது) தடுத்து, (ஈல்லவுணவுகொள்ளாமல்) மிச்சகசாய்சனிக 

ளையே உண்டு, குதிரைகளின் வறிசை (மேய்தற்கு) ஏற்ற புல்லையே 
படுச்கையாகவுடையவன்: உனது பெயரையே இரவிலும் பகலிலும் 
மறவாமல் (ஜபித்துச்கொண்டு சூரியவமிசத்தார்க்குப்) பழைய இராச
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சானியான அயோத்தஇயில் நழையாமல் (அதனையடுத்து ஈசர். இக்ரொ 

மத்தில் இருக்கிறான்; (௪ - று.)-பி-ம்:1ஏய்ர்ச, தன்னினும். () 

Gam. 

௧௯௬.--பாத்துவாசழனிவன் இராமனுக்கு ழகமன் கூறுதல். 

என்றுரைத் தரக்கர் வேந்த னிருபதென் அரைக்கு £லக் 

குன்றுரைத் தனைய தோளுங் 'குலவரைக் குவடு மேய்க்கும் 

1என்னுசைத் தனைய மெளலித் தலைபத்து மிறுத்த வீர 

நின்றனைப் பிரிர்த ?துண்டே யானென நிகழ்த்தி னானால், 

(இ-எள்.) என்று உரைசத்த,(மீண்டும்௮ம்முனிவன்),--(ராஷச.ராச 
னான இராவணனத இருபதென்று சொல்லப்பட்ட நீலகிறமுள்ள மலை 
களை உவமை கூறத்தக்க தோள்களையும் குலபர்வதங்களின் கரங்களை 

யும் ஒத்திருக்கு மென்று உவமைகூறினால் அதற்கு ஏற்ற இரீடம்௮ணி 
நீத பத்துத்தலைகளையும் அறுத்தொழித்த வீரனே! யான் உன்னைப் 

பிரிர்தது உண்டோ? (எப்பொழுதும் மனத்தில் உன்னையே தஇியானித் 
அள்ளதனாற் பிரிச்தேனல்லேன் ]'என்று(ல்)கூதினான்,பரத் தவாசன். 

இசாவணனது தலைகளுக்குச் குலபருவதமும், அவற்றிலணிர்த 

இரீடங்களுக்கு அம்மலைகளின்சிகரங்களும் ஏற்ற உவமையாம். கைலா 
சம், இமயம், மந்தரம், விக்தியம், நிஷதம், ஏமகூடம், நீலகிரி, கந்த 
மாதனம்என்ற இந்தவெட்டும் குலவரைகளாம். பி-ம்:--1மின் திரைத் 
தனைய, உண்டோ, (௪௧௧௬) 

௧௯௭.--இராமன் பாத்துவாசனைநோக்கிக் கூறிய விநயவார்த்தை, 

1மின்னையே £யுழையி னானும் விரைமலர்த் தவி னானும் 
நின்னையே புகழ்தற் கொத்த நீதிமா தவத்தின் மிக்கோய் 
உன்னையே வணங்கி யுன்ற ener rink துயர்க்தேன் மற்றிங்கு 
என்னையே பொருவு மைந்தன் யானலா தில்லை யென்ரான், 

(Q-o.) *மின்னலைப்போன்ற உமாதேவியை அழூய (தனது 
இடப்) பாகத்தி லடையவனான வெபெருமானும் வாசனையுள்ள தாமரை 
மலரை இருப்பிடமாகச்கொண்ட பிரமனும் உன்னையே அு.திப்பதற்குத் 
க்குர்ச முறைமையையுடைய இறந்த தவத்தில் உயர்ச்தவனே! உன்னை 
வணங்கி (சான் அனைவரினுஞ்சிறச்சவனான) உனது அருளை மிகுதி 
யாகப்பெற்று மேன்மையடைந்தேன்; (ஆதலால்), என்னையொத்த 
மைந்தன் யானன்றி வேறுஎவரும் இவ்வுலகத்தில் இல்லை? என்று 
(இராமன் ப.ரத்துவாசனை நோகச்) கூறினான்; (எ-று) 

“மின்னை யேருழையினான்? என்பதற்கு - மின்னலைப்போல விளங்கு 
சிற மானை இடச்கையிற் கொண்டவ னென்றும் கூறலாம். மான்-தாரு 
கவன முணிவரால் ஏவப்பட்டுக் கன்னை*கொல்ல வந்தது, பி-ம்:_ 
1பின்னையேர், $மழுவினானும். என்னையே, (௪௧௧ஏ)
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௧௯௮, ௧௯௯.--இரண்டுகவிகள்-ஒநதோொடர்: பாத்துவா சழனிவன் 

இராமனை $வேண்டியவாம்கேள்? என்றலையும், இராமன்கேட்டபடி 

ழனிவன்வாந்தருதலையும் கூறும். 

அவ்வுரை புகலக் கேட்ட a De:g மருளி னோக்கி [து 

வெவ்வரம் பொருத வேலோய் ?விளம்புகேன் கேட்டி வேண்டிற் 
எவ்வ.ர மெனினுச் தந்தே னியம்புதி 5யெனலு மையன் 
கவ்வையின் ௫ வென்றிக் கவிக்குலம் 4பெற்று வாழ்க. 

அரியினஞ் சென்ற சென்ற வடவிக எனைத்தும் வானஞ் 
சொரிதரு பருவம் போன்று கிழங்கொடு 6கனிகாய் அன்றி 
விரிபுனல் செழுர்பேன் மிக்கு £விளங்குகென் றியம்பு சென்றான் 
புரியுமா தவனு மஃதே யாகெனப் புகன்றிட் டானால். 

(இ-ள்.)(௪௯௮)(இசாமபிரான்) அவ்வார்த்தைசொல்லச்கேட்ட தச் 
தவஞானமுடையனான பரத்துவாசமுணீவனும், (அவனை) அன்புடன் 

பார்த்து, (கொடியஅ.ரத்தினால் அராவிச்கூர்செய்யப்பட்ட வேலையடை 
யவனே! (ஒன்று) கூறுவேன்: (ரீ அதனைச்) கேட்பாயாக: (இறு 

யாதெனில், நீ விரும்பியது எக்தவரமாயிலும் (அதனை உனச்கு உண் 
மையாசக்) தர்தேன்: (உன் விருப்பத்தைச்) சொல்வாயாக? என்று 

கூறினவுடனே,அவ்விராமபிரான்,'வெற்றிபெற்ற வாகரச்கூட்டம் துன் 

பமில்லாமல் (வேண்டியவற்றைப்) பெற்று வாழக்சகடவது: (௧௯௬௯) வாக 
சக்கூட்டம் இஷ்டப்படி செல்லுகின்ற வனங்களெல்லாம் மழைபொழி 
இன்ற காலத்தில் (செழிக்திருப்பத) போன்று இழங்குகளும் பழங் 
களும் கரய்களும் நிறையப்பெற்று மிக்கநீரும் சிற்த தேனும் நிறை 
யப்பெற்று விளங்கச்சடவன என்று வரங்கொடுப்பாயாக? என்று (பரத் 

அவாசனை கோக்க) வேண்டினான்; மிச்கதவத்தஜைச் செய்பவனாகிய 
் அம்முனிவனும், (அப்படியே ஆகட்டும்? என்று சொல்லி வரம் ளி மழு னும், ஆ AG 

னான்; (எ - ௮.) 
இராமபிரான் முன்பு தேவர்களிடத்தும் இப்பொழுது பரச்துவாச . 

னிடத்தும் வாரரங்களைப்பற்றிய ஒருவரத்தையே கேட்டத, அப்பெரு 

மான் குரங்குகளிடச்துச் செய்க்சன்றி பாராட்டினமையை விளக்கும், 

பி-ம்:--1வேலாய், விரும்பியே, என்ன, 4வாழ்கவென்றான். போலச், 

6சனியுச் துன்னி, "விளங்கென விளம்புசென்ருன். (௪௪௧௯) 

௨௦௦-பாத்துவாசழனிவன் எல்லோர்க்தம் விநந்தளித்தல், 
௮ருச்தவ னைய நின்னோ டனிகவெஞ் சேனைக் செல்லாம் 
விருர்தினி தமைப்பெ னென்னா விளங்குழமுத் தீயி னாப்பண் 
புரிந்தொரா குதியை யிந்து புறப்படு மளவிற் போகம் 
திருந்திய வான நாடு சேரவர் திறுத்த தன்றே, 

(இ-ள்.) அருமையான தவத்தைச் செய்துள்ளவனான பரத்து 

வாசமுூணிவன், (இராமனை கோச்சி), தலைவனே! உனக்கும் அணிவகுப் 

பையுடைய (உன்னுடைய) விரும்பத்தக்க எல்லாச்சேனைகட்கும் இனி
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மையாச விருந்தூணவு அளிப்பேன்? என்றுகூறதி,சொலிக்கின்ற (ஆகவ௩ 

யம் கார்ஹபத் இயம் தகதிணாக் இணி என்னும்) மூன்றுபகுப்பினையுடைய 
அச்இனியின் கடுவில்ஜர்ஆகுதியை(இஷ்டதேவதையைக்குறித்த)விரும் 

பிச்செய்து(முடித்து) வெளிவரும்போத,இன்பங்கள்கிறைந்த சுவர்ச்சவு 

லகம் அங்குச் சமீபத்தில் வக்துதல்கெது; (௪- று.) 

பரத்துவாசன் இராமனுச்கு விருச்தளிச்கவேண்டித் தேவர்களைக் 

குறித்து அக்னியில் ஓமஞ்செய்கபொழுது, அவர்களது அருளால் 

தேவலோகத்திலுள்ள பலவகைச்ூறப்புச்சளும் முூனிவனது ஆச்ச 

ன் 

மத்தில் வர்.து நிறைந்தன வென்ச, வானகசாடு - அதிலுள்ளபலவளவ் 
களுக்கு ஆகுபெயர், (௪௧௨௦) 

௨௦௧.--அப்போழதுடுமாமன் ௮நுமானைநோக்கிஒன்றுகூறத்தொடங்கல். 

௮சசசே யாதி யாக வடியவ ரந்த மாகக் 
கசைசெய லரிய போகத் துய்க்குமா கண்டி ராமற்கு 
௮சசியல் வழாமை கோக்கி யறுசுவை யமைக்கும் வேலை 

- விசைசெறி கமலக் கண்ண னனுமனை விளித்துச்/சொன்னான், 

(இ-ள்.) சுக்கிரீவமகாராசன் முதலாக அடிமைசெய்வோர் வரை 

யிலும் [யாவரும்] (தான்செய்விச்சிற விருச்துபசா.ரத் இனால்) அளவு 

சாணமுடியாத இன்பத்தை அனுபவிக்கும்விதத்தை (பரத்துவாசன்) 
பார்த்து(ப் பின்பு),இராமபிரானுக்கு அரசவுரிமைதவராதபடி கவனித்து 
அறுவசைச் சுவையையுடைய உணவுகளை அமைக்கும்போது,--வாசனை 

மிச்ச தாமமைமலர்போன்ற சண்களையுடையனான இசாமன். அதநுமானை 

அழைத்து (ஒன்று) கூறுபவனானான்; (௪ - று,)---அதனை, மேற்சவியிற் 

காண்க, 

அறுசுவை - பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறச்த அன்மொழித் 
தொகை. ஆறுசுவைகளாவன - கைப்பு, இத்திப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, ' 

துவர்ப்பு, கார்ப்பு, அரசனான இராமனுக்கு உதவிசெய்ததனால், ௬ 

fae, மகாராஜ னெனப்படுவன்; அத்தன்மை தோன்ற, இறப்பாச 

அரசர்? என்றார்: இதில் ராக்ஷ்சராசனான விபீஷணனும் அடங்குவன், 
பி-ம்:--1 சொல்வான், — (௪௧௨௧) 

Gam. 

௨௦௨.---இராமன் அநுமானைப் பாதனிடம் அனுப்புதல். 

இன்னு 1நாம் பதி ?வருதுமுன் மாருதி 3யீண்டச் 
சென்று *தீதின்மை செப்பியத்5தீயவித் திகாயோன் 
நின்ற நீர்மையு கினைவு£ தே்ந்தெம்மி னேர்தல் 
ஈன்றெ னாவவன்' 'மோதிரங் கைக்கொடு நடந்தான். 

(இ-ள்.) *அநுமானே! நீ சாம் அயோத்திக்கு வருதற்குமுன்பே 

இப்பொழுது விரைவாகச் சென்று,(ஈச்இச்கிராமத் திலுள்ள பரதனுக்கு 

என)ே ஷமத்தைச் கூறி, (அவன் மனத்திலுள்ள பயமாகிய)அர்தஅ௮க்இ 
னியைச் சணித்து(எனத) தம்பியாகய அப்பரதன் மேற்கொண்டு நின்ற
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. ஒஓழுச்சச்தையும் (அவனத) எண்ணத்தையும் அராய்ச்தறிந்து, எம்மி 

டத்து வரது சேர்தல் ஈல்லது? என்று கூறி, (அடையாளமாகத் தனது 

மோதிரத்தைக் கொடுக்க),அவ்வறுமான்,அச்தமோதிரத்தைச் கையில் 

வாங்சிச்சொண்டு சென்றான்; (௪ - a.) 

இசாமன் தான் குறித்தசாலத்தில் வாராவிடின் அச்சணீப்பிரவே 

- சஞ்செய்வேனென்று முன்பு பிரதிஜ்ஞைசெய்திருக் சபடி. பரதன் இழூ 
ம்டியிருப்பா னென ஊத்து 'அத்தியவிச்து'என்று கூறியதாகவுங் 

கொள்ளலாம், இளையோன்கினைவு-தானே அரசாள்வது, இராமன் ௮7 

சாள்வதூ, இராமன்தன் நாட்டில்வராமலேயிருப்பது ஆகியஇம்மூன் 

றில் அவனுடைய விருப்பமானது, பி-ம்:---1கம், போசலம், ஏகலம், 

ஏகுமுன். 3எண்டிச், இன்னே, அன்னே. *ஈம்வரவுரைத்துவெர், தியை 

யுர்தீர்ச்த, இமையும்விலக்கி, கோலையின்வரு துமென்றேயினனெடியோ 
ன், சாலையின்வருதியென்றேயினனெடியோன். ஆழியும், ஒருபி.ர இயில் 

பாத்துவாசப்படலம் இதனோடுமுடிய, மேல் பாதனுயிர்வநபடலம் தொ 

டங்குகின்ற து... அர்சப்பிரஇயில் குகனைப்பற்றிப் பின்பு சாட்டப்படும் 

செய்யுள்களில்லை. சலபிரதிசளில் பாத்துவாசனுச்சிரமப்படலம் இத 

ஒனோடுமுடிய, மேல் பாதன்விரதப்படலம் கொடமல்குகின்றது. அச்தப் 

பிரதிகளில் குசன்செய்தியைத்தெரிவிச்கும் பாடல்சளுள்படப் பாதன் 

விரதப்படலம் என்ற பெயர்பெற, வேறொருபிரஇயில், தகன் விரதப் 

படலம் என்று பெயர்பூண்டு ஒருபடலம் தொடங்குகின்ற. (௪௬௪௨௨) 

௨௦௩.--அநுமான் பாதனிடத்துக்தச் செல்லுதல், 

த்ந்தை வேகமுர் தனரா யகன்றனிச் இலையின் 
மூந்து சாயகக் கடுமையும் 9 pu முடுஇச் 
சிந்தை பின்வரச் செல்பவன் குகற்குமச் [சேயோன் 

வர்த வாசகங் கூறிமேல்ஃவான்வழி போனான், 
(இ-ள்.) (தன) தந்தையாகிய வாயுவின்வேகமும் தனதுதலைவ 

னான இராமபிரானது ஓஒப்பற்றவில்லினின்று புறப்படுகிற அம்பின் 

வேகமும் (தனதுவேகத்துக்கு ஈடாசாமற்) பிற்படும்படி, விரைந்த, 

(சனது) மனமும் பின்னாகும்படி போகின்றவனாகிய அ ருமான்,--- 

(இடைவழியிலுள்ள) குசனுக்கும், செவ்வியகுணங்களையுடைய அச்ச 

இராமபிரான் எழுச்தருளிய செய்தியைச்கூறி,பின்பு,ஆசாசமார்ச்சமாக 

(ப் பரதனைகோக்கி) ச் சென்றான்; (௪ - து.9--பி-ம்;.1செல்வன்,கூ.ற 

வும், கூறென, கூறியே, *வான்வழிச்சென்றான், குகன் விரதப்படலம் 
உள்ள பிரஇயில் ஒருசெய்யுள் உள்ளது வருமாறு: 

மாருதி விடைகொண்் டேசு வரதனு மறையோன் பாதம் 
ஆரரு ளோடு நீட வணங்கின னவனு மாகி 

சீரிதா கூறிச் சேறி யென்றலும் மானஞ் சேர்ந்து 

போரியல் தானை யோடும் பொருக்கென வெழுக்்.து போனான், 

௮ இச்செய்யுளின் சொத்பொருள்கள் பெரும்பாலும் ஒத்திருச்சச் 
செய்யுள்வருவசை [(௨௬௧-21-இல்]காணலாம், 
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சிலபிரஇிகளில் இங்குச் சலசெய்யுள்கள் காணப்படுகின்றன: அவை 
குசன்செய்தியைக் கூறும்: அவை வருமாறு:--- 

1. வேறு. மானேர் விழியா ஞடனே வனமுன் 
போனா னொருகாள் வருகா ளில32தா 
தேனே யமுதே தெளிவே "தெளிவின் 
ஊனே யுயிரசே வுலகா ஞடையாய். 

பி-ம்:- போனார். 3தெளிவின்று. 

2... வேறு, அம்பவளச் செவ்வா யணிகடகச் சேவகளை 
வம்பவிமுஞ் சோலை கோசலகா டுடைவள்ளல் 
எம்பெருமா னென்னை யிழிகுலத்து ஈாயேனைத் 
தம்பியென வுரைத்த தாசரதி தோன்றானோ. 
பி-ம்:-1சோலைகூழ். 

8. வாழி மலைத்திண்டோட் சனகன்றன்மாமயிலை 
ஏழுலக மாளு மிறைவன் மருமகளை த் 
தாழ்வில் பெருங்குணத்தாள் தானுன் கொருக்திநீ 

_ தோழ னென3வுசைச்த தோன்றலார் தோன்ராரோ, 
பி-ம்:---1மாமகளை, 3உசைக்குக், 

ச், வேறு, துங்க விற்கரத் தோழனார் சொன்னநாள் ப 
இங்கு வந்திலர் யானிறப் பேனெனா 
மங்கை மாரும் படையும்வன் சுற்றமும் 
அங்கு நீர்க்கங்கை யம்பியி லேற்றினான். 

5, வேறு, வேத நாதனும் வில்லியும் விரைமலர்த் திருவும் 
ஏது செய்யினு மென்னுயிர் முடிப்பனென் 1றெண்ணி 
ஓத நீரிடை யோடம துடைத்துயிர் விடுவான் 
காத லாருடன் கங்கையி னடுவுறச் சென்றான். 
பி-ம்:---3உன்னி. 3£ரினில், நீரிலே, , 

6. வேறு, கண்ணுந் தோளும் வலர் அடிக் குங்கரை 
வண்ணப் புள்ளும் வலியும் வலத்திலே 
1எண்ணுங் காலையி லேயெழில் மாருதி 
அண்ணல் வந்தன னென்றுசை யாடினான். 

பி-ம்:--3பண்ணுல்காலைவக்தே. ஒருபிரதியில் இச்செய்யுள் உள் 
ளவான்கிளை?? என்ற அடுத்தசெய்யுளின்பின் உள்ளது. 

7. உள்ள வான்களை யேற்றி யுயர்குகன் 
வெள்ளக் 1கங்கையி னாக்க விரைக்சவண் 
*உள்ளு கெற்றி யுடைப்பள விற்புகும் 
வள்ள லார்விடு மாருதி தோறினான். 

பி - ம்:---1சங்கையினோகூ, 3உள்ளிலேற்றி. 

* குகப்பட்லமென்று தனியேயிராதபிரதியொன்றில், 5, 8, 10, 11, 
பாடல்கள் காணப்படுகின்றன, ் 

 



காண்டம் . . நள் அமீட்சிப்படலம் ் அக்க: 

8, ஒங்கு வாலினை யோட்டியவ் வோடங்கள் 
1 தீங்கு ரூவகைச் சுற்றிக் குறுகிநீர் 
ஆங்கு *கின்றம் சகவைவலித் தானவை 
3இங்கி லாவகை தென்கரை சேர்ந்தவால், 

பி-ம்:1ரீல்டொவசைச்சுற்றிகெருக்கனான். 3ின்றுவலித்தனன், 

8இீங்கு£ர்த்செனத்...சேோரவே, 

9, வேறு, கையார் Gag லைக்கருணா கரற்குக் காத 

ஓடைத்தோழ, மையார் சருங்க வேசபு£ முடையாய் மிகுகோ 

Fish pg, மையார் நிறத்தான் வந்தொழிந்தான் மிதிலை வல்லி 
யவளுடனே, ஐயா வர்தான் றம்பியொடு மடியே முய்ய 

வந்தானே, 

19. வேறு. ஆருனை யுரையென வனுமன் கூறுவான் 

சரிய வாயுவின் 1ோன்றல் “சீரியோய் 
8சூருடை யிராமற்குத் தூத *னென்றுளது 
5ஏருடைத் தலையின்மே லெழுதப் பட்டுளேன், 

பி-ம்:_.1புதல்வன், செவ்வியோய், 9தாருடை, ஏருடை, Soret 

றென. 8ஏர்சொள்வேல்தோளினாயென்௮கூறினான்,ஏருள...சானென... 

11, பரதனைத் தீயையும் விலக்கிப் பாருடை 
வரதனை யிராமனை1மாறிக் காண்பது 
சரதமே யினியிறை தாழ்க்கொ ணாதெனாக் 
க.ரதலத் தாழியுங் காட்டிப் போயினான். 

பி-ம்:.--1மறித்துங், ் (௪௧௨௩) 
ேவறு, 

௨௦௫,-கவிக்கூற்று-இராமன் தென்றிசையிற்சேங்த சேயலைக் 

கூறின நாம், இனி அயோத்தியின்சேயலைக் கூறுவோமெனல். 

இன்றி சைக்1/ட மாய விராகவன் 
தென்றி சைக்கரு மச்செயல் செப்பினாம் 
அன்றி சைக்கு 3மரிய *வயோத்தியில் 
கின்?றி சைத்துள தன்மை நிகழ்த் துவாம். 

(இ-ள்.) இதுவரையிலும் புகழுக்கு ஆதாரமாயுள்ள இராம 

பிரான் தெற்குத்இக்ற் சென்று செய்த செய்திகளைச் சொன்னோம்; 

(இனிமேல் அமான் சென்ற) அச்காலத்தில், (யாவராலும்) புகழப் 

படுகிற (பசைவர்களாற் இட்டுதற்கு) அருமையான அயோத்தியாபட் 

டணத்தில் பொருக்்இரடச்த வரலாற்றைச் கூறுவோம்; (௭-ு.) 

ஒருஈக.ரத்துக்குச் சமீபத் திலுள்ள சிற்தாரி லுள்ளவர் ௮ர்சகரத் 

தைத் தமக்குஇடமாகச் சொல்லிச்கொள்ளுதல்போல, அயோத்தியின் 

மிசச்சமீபமான நக்திக்சரொாமத்தில் ஈடர்த பரதன் வரலாற்றையும் 

அயோத்தியில் ஈடச்ததாகவே குறித்தார். பி-ம்:-3இடன், இன்று:
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இனிய. *4அயோத்தியுள். இசைச்சன்ற, குசன்விரதப்படலம் என்று 

பெயருள்ள பி.ரதியில் இதனோடு அப்படலம் முடிய, இனிப் பாதன்விர 

. தப்படலம்என்று காண்கின்றது, (௪௧௨௪) 

௨௦௫,--இதுழதல் ஐந்துகவிகள்-பாதனதுநிலைமையைக் கூறும். 

1நந்தி யம்பதி யின்றலை நாடொறுஞ் 
சந்தி யின்றி 656 50% தம்முனார் 
3பந்தி யங்கழற் 4பாத மருச்சியா 
இந்தி யங்களை வென்றிருந் தானரோ. 

ஆறுசவிகள் - ஒருதொடர், 

(Q- or.) ஈந்திக்ரொமத்திலே இனக்தோறும் (பூசனைக்சென்று 
ஏற்பட்ட காலை ஈண்பகல் மாலை என்ற மூன்று) சந்தியாகாலங்களை(யே 

பூசாசாலமாகச்கொள்ளுதலை) யின்றி இடைவிடாமல் [எப்பொழுதும்] 

. தீனதுதமையனாரான இராமபிரானது ஒழுங்கான அழகிய வீ.ரச்கழலைய 

ணிர்ததிருவடிகளை (பாதுகையைபப் பூசித்துச்கொண்டு, (தன) ஜம் 

பொறிகளையும்(புலன்வழிப்போச்சாமற்)பாதுகாத். துத் தன்வசப்படுத்தி 

யிருக்குர் தன்மையையுடையவனும்,--(௭ - று) ் 

நந்தியம் பதியிடை சாதன் பாதுகஞ்,' செச்தனிச்கோன்முறை 

செலுத்தச் இந்தையான், இரச்தியங்களை யவித்திருத்தல் மேயினான், ௮ச் 
இயும் vege tips கண்ணினான்” என்றார் அயோத்தியாகாண்டச் 

திலும், இருந்தான்என முற்றாசச்கொள்ளுதலுமொன்று, மேலிற்கவிக . 

ளிலும்இப்படியே. பி - ம்:---1ஈந.ரயின். சோளெலாம், கான்வரும், 3௮ 

இ. *பாதமதர்ச்சியா, (௪௧௨௫) 

௨௦௭௬, அன்பு ருக்கவுஞ் 1சுற்றி யுருக்கொணொா 
என்பு ருக்குக் 3தகைமைய திட்டதாய் 
முன்பு ர௬ுக்கொண் டொருவழி 3முற்றுரு 
அன்பு ருக்கொண்ட தாமென 4*லாகுவான். 

(இ-ள்.) (இராமனைப் பிரிச்சு) துன்பமாகிய பெருங்கொரடுந்தி 
குழ்ர்துவெதுப்புதலால் (வேறுஎவ்வகையினாலும்) உருக்கமுடியாத 

தான எலும்பும் உருச்சப்படுந்தன்மை பொருக்தியதாக,--முன்பு ஓரி 

டத்திலும் | ஒருகாலத்திலும் ] வடிவங்கொண்டு நிரம்பாசதான gor 

பென்னுங்குணச் தானே ஒரு வடிவங்சகொண்டதாகுமென்று சொல்லும் 
படியிருப்பவனும்,--(௪ - று.) 

எவ்வாற்றாலும் உருகாததான எலும்பும் இராமலிரசதாபத்தால் 
. உருமும்படி யாயினன் ப. ரதனென்பது, முன்னிரண்டடியின் கருத்து; 

உறுக்கவும்' என்ற உம்மை, எடுத்து *என்பு? என்பதனோடு கூட்டப் 

பட்டது. எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் வடிவங்கொண்டு சாணப் 

படாததான அன்பு ஒருவடிவங்கொண்டதுபோலத் தோன் நுகருன் 
இவனென்று காண்யவரனைவருனு Sour) grep tail eat பரதன் 
என்பது, பின்னிரண்டடியின் கருத்து, குடத்துள் விளக்கும் தடற் 

ee
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காண்டம் ௩௭.-மீட்சிப்படலம் ௮௨௧ 

றுள் வாளாம்போல இதுகாண் அன்பென்று தம்துகாட்டலாகாது; 

அன்புடையரான குணவ் கண்டவிடத்து இவை உண்மையான் எங்கு 

அன்புஉண்டென்று ௮.மித்துக்கொள்ளற்பாற்று;: அன்புடையரான 

குணம் யாவையோ வெனின்?--சாவிற்சாதல், சோவின்கோதல், ஒண் 

பொருள்கொடுத்தல், ஈன்சனிதுமொழிதல், புணர்வுசனிவேட்டல் 

பிரிவுஈனியிரங்கல் என இவை'? என்ற இறையனாரகப்பொருளுளை 

யாலும், “சோயும் வேட்சையும் நகர்வும் என்றாங்கு, ஆவயின்வருஉ௰் 

இளெவியெல்லாம், நாட்டிய மரபின் கெஞ்சுகொளினல்லது, காட்ட 

லாகாப் பொருளவென்ப?? என்ற தொல்காப்பியத்தாலும் அன்பிற்கு 

இயல்பில் உருவமில்லாமையை உணர்க: அது, உண்மைமாத்திர 

மூணர்த்திப் பிழம்பு உணர்க்கப்படாத தெனப்படும். பி.ம்:1கற்ற 

மூருச்சகவும், சுற்றமுருக்கொணொா,துற்றியுறாக்கொணா.. 3தன்மையினிட்ட 

தாய், தகசைமையினீட்டத்தான், சகசைமையினீட்டத்தாய், ;தசைமையி 

திட்டிதாய், முற்றுற, முற்றற. 4ஆயினான். (௪௧௨௪) 
௨௦௭. நினைக்க வுர்$தடங் சண்ணிணை நீர்வர 

8இனத்த தண்டலை நாட்டிருக் தேயுமக் 

கனத்த கந்தமுங் காயும் கனிகளும் 

6வனத்த *வல்ல வருந்தலில் வாழ்க்சையான். 

(இ-ள்.) (இராமபிரான் காட்டுக்குச்சென்றதை) நினைத்தமாத் 

இ.ரத்திலே விசாலமான(௪னது)இரண்டு சண்களினின்றும் நீர்பெருகச் 

கூட்டமான சோலைகளையுடைய காட்டிலே (தான்) இருச்அம், அந்தப் 

பருத்த இழங்குகளும் காய்களும் பழங்களும் Bau வனத்திலுள்ளன 

அல்லாதவற்றை [சாட்டினுள்ளபொருள்களை ] உண்ணுதலில்லாத[உண் 

ணாத] உயிர்வாழ்க்சையையுடையவனும்,--(௪ - று.) 

பரதன் தான் காட்டிலன்றி காட்டிலே வடத்தாலும் சாட்டாருண் 

ணும்உணவுகளைச் கொள்ளாமல், வனவாசஞ்செய்கிர இராமபிரான் 

போலவே சாட்டிலுள்ளனவான கரய்சணிகிழங்குகளையேயுண்டு 

உயிர்வாழ்பவனாயிருர்தன ஸனென்க, பி-ம்:-.!நினைச்த, நினைந்த, 
2தருங்கற்பககேர்வரும், தடங்கண்ணிணை£ரவாய், 8னைச்த, ஈனைந்த, 

8கனிஈத. 5சனியுமவ், 6வனைந்த, 7அல்ல து. (௪௧௨௭௪) 

௨௦௮.. நோக்கிற் றென்றிசை யல்லதுநோக்குமுன் 

ஏக்குற் றேக்குற் றிரவி குலத்துளான் 

வாக்கிற் பொய்யான் வரும்வரு மென் அயிர் 

போக்கிப் போக்கி பழக்கும் பொருமலான். 

(இ-ள்.) கண்ணெடுத்துப்பார்ப்பதாயிருச்தால் (இராமன் வனம் 
தினின்று வரக்கூடிய) தெற்குத் திச்கைப் பார்ப்பதேயன்றி (வேறொரு 
இிச்கையும்) பாசா.தவஞய்,--(தமையனுரைகினை த்து மனம்) மிகவும் 

ஏங்கி :(சூரியகுலத்தவனாகிய இராமபிரான் வாச்கினாற் பொய்கூரானாத



௮௨௨ கமபராமாயணம ் யுத்த 

லால் நிச்சயமாய் வருவன்? என்று எண்ணி, மிகுதியாகப் பெருமூச்சு 

விட்டு வருச் துகன்ற புலம்புதலையுடையவனும்,--(௪ - று.) 

*வாக்கன்?என வேண்டாதுகூறினத, தான் ஒருகாற் பேசகினை த் 
தாலும் தன்வாய் ஒருபொய்யையும் பேசா தென்று அறிவித்தற்சாக. 

பி-ம்: 1 கோச்குறா, அழைக்கும், இழைக்கும், உழைக்கும். இச்செய் 

யுள் சிலபிர இயில்'' உண் ணுநீர்க்கு??என்ற அடுச்சதபாடலின்பின் உள்ள த. 

௩௦௯. உண்ணு நீர்க்கு முயிர்க்கு 1]முயிரவன் 
எண்ணுப் கீர்த்தி யிராமன் 3றிருமுடி. 
மண்ணு நீர்க்கு 3வரம்புகண் டாலன்றிக் 
கண்ணி*னீர்க்கொர்கரையெங்குங் கரண்கிலான், 

(இ-ள்,) (பிராணாதாரமாகப்) பருகுகின்ற தண்ணீர்க்கும் ஜீவாத் 

மாவுச்கும் உயிர்போன்ற தன்மையையுடையவனான (யாவராலும்) 

சன்குமதிக்கப்படுகிற புகழையுடைய இராமபிரானது (பட்டாபிஷேக 
காலத்தில்) இருமுடியைச் கழுவிவிழும் நீர்ச்கு ஒெல்லையைச் சண்டா 
லல்லாமல் (தன்) சண்ணினின்று பெருகும் நீர்ச்கு ஒருமுடிவை எவ் 

விடத்தும் சரணப்பெருதவனும்,--(௪ -று - 

இசாமபிசானுக்குப் பட்டாபிஷேகம் சடச்தேறினலன்றிப் ப.ரத 

னுக்குத் துயரம் நீங்காது என்பது, கருத்து, வரம்பு - சமயம், கரை- | 
மூடிவெல்லை. கீர்க்குஉயிரவன் 'என்றது-எல்லாப்பிராணிகளும் தறித் 
-திருப்பதற்கு இன்றியமையாதகதான நீரும் அவன ீனமாயிருச்குமென்ற 

படி. பி-ம்:--1உயிரதாய், உயிர்தர, உயரவைத்த, உயர்வதே, 8திரு 

வடி. 3வரம்புமுண்டாலன்றிக், வரம்புமுண்டாமென்பான். 4நீர்க்குவ், 
நீர்க்குக். சமையொன்றும். (௪௧௨௯) 

௨௧௦.--*இராமன் வாவேண்டியதுஎந்நாள் என்றுபாதன்ஆலோசித்தல். 

அனைய ஞய பசத னலங்கலிற் 
புனையுர் தம்முனார் 1பாதுகைப் பூசனை 
நினையுங் காலை 3நினைத்தன னமரேச 
மனையின் வந்தவ னெய்த மதித்தகாள். 

(இ-ள்.) (€ழ்க்கூறிய) ௮ப்படிப்பட்டதன்மையையுடையனான பர 
தன் பூமாலையினால் அலங்கறிக்கப்பட்டனவான தமையனாரது மரவடிக 

ளின் பூசையைச்செய்ய எண்ணினகாலத்தில், அவ்விசாமபிரான் (தன்) 

அரண்மனையில் மீண்டுவர்து சேர்தற்குச் குறிப்பிட்டுள்ள சாளைப்பற்றி 

ஆலோடத்தான்; (ar - Bia} - O:—lur gay eter, கோலம், 

நினைந்தனன். (௪௧௩௨௦) 

௨௧௧,--இராமன் வாவேண்டியநான் இன்றுதான்? என்று சோதிடர்கள் - 

புரதனுக்தத் தேரிவித்தல். 
யாண்டு வற்திங் கி௮க்குமென் றெண்ணினான் 
மாண்ட சோ$ட வாய்மைப் புலவரை 
ஈண்டுக் கூய்த்தரு ?கென்னவரக் தெய்தினார் 
ஆண்ட கைக்கின் 83றறுதியென் ர. ரோ. 

௩
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(இ-ள்.) ((இராமபிரான்) எப்பொழுது இங்கே வக்துசேர்வான்?? 

என்றுரினை த்தவனான ப.ரதன்,--(தனது ஏவலாளரைகோக), :மாட்டு 

மைப்பட்ட சோதிடம்வல்ல உண்மைப்புலவர்களை இங்கு அழைத்துச் 

கொண்டு வாருங்கள்'என்று சட்டளையிட,(அ௮வர்கள் போய்ச் சொன்ன 

வளவில் அச்சோ திடர்கள், ௮க்கு)வந்து சேர்க்து, (இராமபிரான் வ.ர 

வேண்டியசாளைக்குறித்து உடனே பரதன் வினாவியதற்கு), ஆண்மைச் 

குணமுடையனான இராமபிரானுக்கு இன்றைத் தினம் (பதினான்குவருட 

மூம்) முடியுவ் காலம்! என்று கூறினார்கள்; (௪ - று.)--அறுதி-மீண்டு 

வர்துசேரவேண்டிய எல்லை யென்க. பி-ம்:---1ஆண்டுவர் இங்கடுக்கும், 

ஈண்டுதான்வச்இிறுச்கும், யாண்டுமின்றொடறு தி. என்றனன். 3௮வி. 

௨௧௨.-சோதிடரீவார்த்தையைக்கேட்டுப் பாதன் ழர்ச்சித்துவிழதல். 

என்ற 1போதத் திராமன் வனத்திடைச் 
சென்ற போதத்த தவ்3வுரை செல்வத்தை 

வென்ற 4போதத்த வீரனும் வீழ்ந்தனன் 

கொன்ற *போதத் அயிர்ப்புக் குறைந்துளான். 

(இ-எ்.) என்று (சோதிடர்கள்) சொன்னபோது, (அ.ரசாட்டுச்) 

செல்வத்தை (த் தனக்கு வேண்டாவென்று) வெறுத்துவிட்ட நல்லறி 

வுடைய வீரனாயெ பரதனும், (இராமனைத் தஇருப்பியழைத்துவருதற் 

சாகத் தான்) வனத்திற் சென்றபோது (தன்னைகோச்கிக்) கூறியதா 

Qu இராமனதுஅச்தவார்த்தை (தன்மனத்திற்குவந்து தன்னை) மிக 

வருத்தியபோ.து மூச்சு௮டங்கியவனாய் [மூர்ச்சித்து] விழுச் திட்டான். 

தனத தாயின்முயற்சியால் தனச்குச்க௮டைத்த அரசச்செல்வத் 

தைச் கைச்கொள்ளாது பற்றுவிட்டு- அதனை மூத்தவனானஇராமற்கே 

யுரியதாச்கி ௮வன் வளஞ்சென் நிருக்தகாலத்தும் அவனது திருவடி 

- நிலைக்கே முடிசூட்டி ஆண்டமையால், பரதனை செல்வத்தை வென்ற 

போத்த்த வீரன்? என்றார்.8ழ் வனத்திற் சத் திரகூடத்திலே :அமெனி 

லேழி ரண் டாண்டிலைய£,காமநீர் நெடுஈகர் சண்ணிசானிலவ்,கோழமுறை 

புரி௫லை யென்னிற்கூசெரி, சாமிது சரதம் ரின் னாணை' சாற்றினேன்?? 

என்று பாதன் கூறினதற்கு, இராமன் உடன்பட்டு, அன்னதாக?? என் 

றதை, இங்கே (அவ்வுரை? என்றது குறிக்கும். ௮ங்வனம் வாராமை 

குறித்து வருந்தலானான். பி - ம்: போதில், 3போழ்தொத்து, 

போதொத்தது, 8உரைச்செல்வனை, 4ஓதத்து, போதத்து, போழ் 

தொத்து, போதொத்து. (௬௧௩௨) 

௨௧௩.--நான்தகவிகள் - இராமன் வாராமைபற்றிப் பாதன் பலவாறு 

சிந்தித்து வருந்துதலைத் தெரிவிக்கும். 
மீட்டெ முந்து ]விரிந்தசெட் தாமரைக் 

காட்டை 3வென்றெழு சண்க௮ு ழிப்புனல் 

ஓட்ட 4வுள்ள முயிரினை யூசனின்று 
ஆட்ட வும் $மவ லத்த(ிர் தானரோ,
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் * 

(Q - sr.) (பாதன் மூர்ச்சைதெளிரந்து) இரும்பவும் எழுந்து, 

மலர்ச்ச செர்தாமரைக்தகொகுதியை வென்றுவிளங்குகின்ற(தனத)சண் 

கள் கலங்கயெநீரை உகுக்சவும், (தன்)மனம் (இராமன் வ. ராமையைப்பற் 

றிய சவலையைச்சொண்டு) நின்று உயிரை ஊசலாட்டவும், துன்பத்தி 

னால் நிலைசலங்இஞான்; (எ - ௮.) 

இராமன் வரவில்லையே யென்னுங் கலச்கத்தினாற் பரதனுக்கு 

உயிர்போவதும்,மீண்டும் இராமன் எழுச்தருளினாற் காணலாமே யென் 
னும் ஆசையினால் அவ்வுயிர் மீண்டுவருவதுமா யிருர்த தென்க.பி-ம்:_ 

1விளைச்செழுரச். வென்றதன், வென்றொளிர். 8ஆட்ட. 4உள்ள: 

ஊூகரின்று, மலர்த்சாள்களருச்சியா, (௪௧௩௩) 

௨௧௪, எனக்க யமீபிய நாளுமென் னின்னவுச் 
தனைப்ப யர்தவ1ணேயமுக் தாங்கியவ் 
வனத்து வைகல்செய் யான்வந்தடுத்ததோர் 
வினைக்கொ டும்பகை யுண்டென விம்மினான். 

@ -ள்.) (இராமன்), என்னைகோகூப் (பதினான்குவருடங்கழிச் த 

அம் வருகிறேனென்று) கூறிய தவணையான தினத்தையும், (அவன் 

இங்குஇல்லாமையால்)சான் படுகின்ற வருத்தச்தையும் தன்னைப்பெற்ற 
சாயான கெளசல்யை (தன்னிடம்வைத்துள்ள) அன்பையும் தன்மேல் 

தாங்க்கொண்டு, அச்காட்டில் வ௫த்கிரான்[இங்கு வச்தேயிருப்பன் ]; 
(அங்கனம் அவன் இங்கு இப்பொழுது வாராமைக்குச் காரணமாக 

வனத்தில்) வந்து கேர்ச்துள்ள(அவனுயிளரை யொழிப்பது)ஒரு கொடிய 

இவினைப்பயனாகிய பசை உண்டுபோலும்! என்றுஎண்ணிக்க லல்இனான். 

இராமன் மீண்வெருவதற்கு: ஒவ்வொன்றே போதுமான மூன்று 
காரணங்கள் இருக்கவும் அவன்சொன்னபடி திரும்பிவாராமையால் 

அவனுச்குப் பெரும்பகைவனால் ஏதோ தீங்கு கேரிட்டிருச்சவேண்டு ' 

மென்று நினைத்துப் பாதன் கலங்னெனென்க. விம்முதல் - தேம்பித் 

தேம்பி யழுதலுமாம். பி-ம்:--4 துன்பமும், 3அடுச்சததோ. 3என்று, () 

௨௧௫. மூவ கைத்திரு கூரர்த்திய ராயினும் 

பூவ கத்தில் விசும்பிற் புறத்தினில் 
1ஏவர் கிற்ப ரெ திர்கிற்க வென் pine 

சேவ கற்கென வையயுர் தேறினான். 

(இ-ள்.) எனது (சமையனான) வீரனுக்கு எ.இிரில்நின்றுபோர் 
செய்ய, (பிரம.விஷ்ண ருத்தி பென்னும்) சிறந்த மும்ஞார்ச்திகளாபி 

உரன் 

னும் பூமியிலும் அஆகசாசத்திலும் மற்றொன்றாகய பாதாஎத்திலும் (உள் ட 

ளவர்களாயினும்), எவர் வல்லமையையுடையவர்? [ஒருவருமிலர்]? 

என்று நலோசித்து(முன்கொண்ட)சங்கையும் ரீங்கப்பெற்றான்;(எ-.று.) 

“இராமனுக்குப் பெரும்பகையால் ஏதேனும் இங்கு நேரிட்டிருச் 

குமோ?? என்னு ஐயுற்த பரதன், மும்மூர்த்கிகளாலும் எதிர்ச்சவொண் 

ணாத வலிமையையுடைய இவனுச்கா வேறுபகைவர் உண்டாகாரென
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அர்தச்சச்தேகம்டீங்கி, (வாராமைக்குச் சாணம் வேறுயாதோ?' எனப் 

பின்னும் எண்ணலாயினனென்க. கிற்பர், (கல்? என்னும் ஆற்றலுணர்சத் 

அம் இடைச்சொல் - பகுதி, பி-ம்:-..1ஏவ, 3கிற்பர், எண்ணுடைச், 

௨௧௬. என்னை யின்னு மரிய லிச்சையான் ! 
1 அன்ன னாகி னவன கொள்கவென்று 
உன்னி னான்கொ ஓுறுவத நோக்கினான் 
இன்ன தேஈல னென்றிருர் தானரோ., 

(இ-ள்.)'*(அவ்விராமன்), என்னைப்பற்றி, அப்பரதன் (ப.இினான்கு 

வருடம் ஆண்டதுபோதாமல்) இன்னமும் அ௮ரசாட்செய்தலில் விரும் 

பமுள்ளவனானால், (அவனே) அவ்வரசாட்சியைச் கைப்பற்றட்டும் என்று 

நினைத்தானோ?? (என்று san), இனிச்செய்யவேண்டுவதை ஆலோ 
சித்தவனாய், (இச்செயலே (ுமக்குத்) தக்கது? என்று துணிகர்தான். 

அத்துணிவை அடுத்த கவிகளிற் கூறுகின்றார், என்று? என வரு 

விச்சு, இனி, உறுவது நோச்இனான் - (பதினான்குவருடங்கழிர்ததும் 

தான்) செய்யவேண்டுவதை நினைத்தவனான இசாமபிரான், பரதன் ௮ர 

சாட்சியை விரும்பினாற் கைச்கொள்ளட்டும்! என்று, உன்னினான் - 
நினைத்தவனாய், இன்னதே ஈலன் என்று இருர்தான் கொல் - காட்டி 

/ லிருச்து காள் சழிப்பதே ஈ.லமுடையது என்றுகருதி அவ்விடத்தே 
இருச் விட்டானோ! என்று பரதன் சங்கித்தா னெனவும் பொருள்கூற 

லாம். பி-ம்:.-1அன்னதாகல், (௪௧௩௭௬) 

௨௧௭.--பாதன் இறக்கத் துணிதல், 

1அனைத்தி லஎங்கொன்று மாயினு மாகுக 
வனத்£தி ருக்கவிவ் வையம் புுதக 
நினைத்தி ரர். ய.ர முழக்கலேன் 
மனத்து மாசென் ஸனுயி4ரொடும் வாங்குவேன், 

. இதுவும், அடுத்த கவியும் - ஒருதொடர். 
(இ-ள்.) (இராமன்) வனத்திலேயே இருக்கட்டும்; (அன்றி), இர் 

சாட்டில் வரட்டும்; அவற்றுள் எதுகஈடக்தாலும் ஈடகச்சட்டும்: (இசா 

மன்விஷயமாகப் பலவாறு). சிக்இத்து இங்கிருந்து (இத்) தூன்பங்களை 
அனுபவிச்கமாட்டேன்: என் உயிருடனே (என்)மனத் தன்பத்தையும் 
நீச்கிச்கொள்வேன்; (எ- று.)---எனது உயிர்நீங்கனாலன்றி மனத்துன் 

பம்நீங்காது என்பது, ஈற்றடியின் கருத் ஐ,பி-ம்:--1அனை த்தும்... ஆகு.௪, 

அனைத்திலங்கொன்றாயினதாகுக.3இருச்குக. 9நெடுச் துயர்மூழ்கிலேன், 
நெடுச்தயருய்க்கிலேன், பெருர்துயர்மூழ்கிலேன், துயரக்சடனீக்தி, 

7 4ஏனும்வாங்குவேன். (௪௧௩௭) 
் ௨௧௮.--பாதன் கட்டளையால் சத்துநக்கினன் வநதல். 

என்னப் பன்னி யிளவலை யென்னுழைகத் 
அன்னச் சொல்லுதி ரென்றலுந் தூதர்போய் 
உன்னைக் கூயின னும்மு.னெனாமுனம் 

முன்னர்ச் சென்றனன் மூவர்க்கும் பின்னுளான் 
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(இ-ள். (பரசன்) இவ்வாறு பலவிதமாகச் சொல்லி, தோதர் 

ட. களை கோக்), என்னிடத்து என்தம்பியான சத்துருக்ெனை வரச் 

சொல்லுங்கள்? என்று கட்டளையிட்டமாத்திரத்தில்,--அாதர்(சத்துருச் 

கனனிடத்திற்) சென்று (௮வனைகோக்ூ),'உன் சமையன்[ப.ரதன் ] உன் 
னை௮அழைத்தனன்?என்று சொல்லுதற்கு முன்னமே (இராமன் ப.ரதன் 

லஷ்மணன் என்னும்) மூவர்க்கும் பின்பிறக்தவனாயயெ சத்துருக்க 
னன், பரதனெதிரித் சென்றான்; (௪ - று.) (௪௧௩௮) 

௨௧௯.--இதுவும் ௮டத்த கவியும் - பாதன் சத்துருக்கினனை 

வாம்வேண்டுதலைக் கூறும். 

தொழுது நின்றதன் றம்பியைத் தோய்கணீர் 

எழுன மாச்பச் திறக் கழுவினான் 
அமுது வேண்டுவ அண்டைய வவ்வரம் 
பழுதி லாபையி னாற்றரற் பாற்றென்றான். 

(இ - ள்.) (பரதன்), (தன்னை) வணங்கிரின்ற தனதுதம்பியான 
- சத்துருக்செனை, கிறைச்தசண்ணீர் (பலவாறாக) வழிர்தோடப்பெற்ற 

(தன) மார்பில் அழுச்தத்தழுவினவனாய், அழுது (ஐயனே! (கான் 

உன்னிடத்துக்) சேட்டுக்கொள்வதுஒன்று உண்டு: அந்தவரமானது 

தவறுபடாதபடி தருதற்குச் தகுதியுடையது? என்று வேண்டிஞன். 
பி-ம்:-1ஓழுச. முழுதும். 8பழுஇல்வாய்மையிஞாய். (௬௧௩௯) 

2.௨௦. என்ன தாகுங்கொ 1லவ்வ7 மென்றியேல் 
சொன்ன நாளி லிராகவன் ரோன்றிலன் 
மின்னு தீயிடை யானினி வீடுவன் 

மன்ன ”“னாதியென் சொல்லை $மராதென்றான். 

(இ-ள்.) (பின்னும் பரதன் தன்தம்பியைகோக்கி), 4அவ்வரம் 
யாதாகுமோ வென்று கேட்பையானால், (கூறுவேன், கேள்): (இராம 

பிரான் (தான்வருவதாகக்) கூறிய சாளில் வர் தாணில்லை: (ஆகையால், 

சான் முன்பு பிரதிஜ்ஜஞைசெய்துள்ளபடி)) இப்பொழுது சான் எரிகின்ற 

அச்இனியில் விழுக்து உயிர்விடுவேன்; (8), என்சொல்லை மறுக்காமல் 

(இவ்விராச்சியத்துக்கு) ௮ரசனாவாய்? என்றான்; (௭ - ௮.5)--பி - ம்:-- 
எவ், 2ஆணை, $3மரும். (௪௧௪௦) 

௨௨௧, அதுகேட்டுச் சத்துநக்கினன் வநந்தித் தாபங்கோள்ளுதலை 
இரண்டுூகவிகள் தேரிவிக்தம். 

கேட்ட தோன்றல் Gant a8 கைகளால் 

1ஊட்டு நஞ்ச மண்டலக் தயங்கினான் 
நாட்டமும் மனமுச் நடுங்கா நின்றான். 

(இ-ள்.) (அவ்வார்ச்தையைச்) கேட்ட சிறர்.தவனான சத்ருச்சன், 
விளங்குகிற பெரிய சைகளினால் துளைபட்ட தனது காதுகளை 

மூடிக்கொண்டு இக்கட்டு, (பிறரால்) ஊட்டப்பட்ட விஷத்தை wy exer
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டவன்போல வருக்தியவனாய், கண்களும் மனமும் ஈடுச்கங்கொண்டு 
£் நின்றான்; (எ-.று.)-காதுபொத்தினது, கேட்கத்தகாத கொடிய ' 

வார்த்தையைக் கேட்டதனால். பி-ம்:--1ஊட்ட, (௪௧௫௧) 

௨௨௨. விழுந்து மேக்குயர் விம்மலன் வெய்.தயிர்த்து 
எழுக்து நானுனக் கென்ன 1பிழைத்துளேன் 

அழுந்து தன்பத்தி னாயென் றரற்றினான் 
கொழுகத்து விட்டு கிமிர்கன்ற கோபத்தான். 

(இ-ள்.) (சத்ருக்சன் சோர்ந்து) இழ்விழுர். து, மேன்மேல்உண் 
டாகிற விம்முதலையுடையவனாய், வெம்மையாகப் பெருமூச்சுவிட்டு 
எழுச்துரின்று, கொழுகத்துவிட்டுச்ளெம்புகின் ற (மேன்மேற்பொங்கு 

சன்ற] தாபத்தையுடையவனாய், (பரதனை நோக்கி), 'துன்பத்தில் 

அழுச்தியுள்ளவனே! (என்னைகோக்கி இவ்வாறுசொல்லும்படி) யான் 

உனக்குஎன்ன பிழைசெய்துளேன்?? என்று கூறினான்; (௪ - து.)-- 
விம்மல்-புலம்பலுமாம். துன்பம்-இ.ராமன் வரவில்லையேயென்ற கவலையி 

னாலாகியு. கோபம் - மனத்தில்தோன்றுக்தாபம். பி-ம்:--1பிழைத் 

அள. 3னச்சாற்றினான், என் ஐருளினான். (௪௧௪௨) 

் மே வறு, 
௨௨௩.--இதுவும், அடுத்தகவியும் - ஒருதோடர்:சத்துநுக்கினன் ' 
பாதன்வார்த்தைக்த வருந்தி வேறுத்துக்கூறலைத் தேரிவிக்தம்,. 

கானாள கிலமகளைக் கைவிட்டுப் /போனஞானைக் காத்துப் பின்பு 
போனானு மொருதம்பி போனவர்கள் வருமவதி போயிற் றென்னா 
ஆனாத 3வுயிர்விடவென் றமைவானு மொருதபி யயலேகோணா து 
யானாமிவ் வரசாள்வெ னென்னேயிவ் வ.ரசாட்சியினிதே யம்மா. 

(இ-ள் ). (தான் மூத்தமகனாய்ப் பிறர் தும் தனக்குஉரிய) இராச் 
யத்தை (த் தன்தம்பிச்கென்று) கைவிட்டுச் காட்டையாளும்படி. 
சென்றவனை [வனவாசஞ்சென்ற இசாமனை ] ப் பாதுகாத்துக்கொண்டு 
(அவன்)பின்னே போனவனும் [இலக்குமணனும்] ஒருதம்பியாவன்; 
(காட்டுக்குச்) சென்ற அவ்விருவரும் மீண்டுவருவதற்குஉரிய சால 
வெல்லை கடந்துவிட்டது என்று நினைத்து அமைச்தஇிராது துன்பப் 

பட்ட உயிரை விடவேண்டு மென்று முயல்பவனும் [பரதனும்] ஒரு 

தம்பியாவன்:(இவர்களுடனே பிறச்து) மற்றொருதம்பியாகய கான்மாக் 

இரம் சாணமின்றி இவ்வி.ராச்செயத்தை அள்வேனாம்! (இத) யாதாயிரும் 
தத! இர்த அரசவுரிமை மிகஇனியத! (௪-று.)--அம்மா-வியப்பிடைச் 
சொல்; தனக்குகேர்ந்தநிலையின் கொடுமையைப்பற்றி வியர்தவாறு, 

(பி-ம்: 4 போவானை. 8எரிபுக. 5நின்ற, ஆன. 4இருர்தவாறே, (0) 

௨௨ ௪.,மன்னிற்பின் வள1நகரம் புக்கிருந் து வாழ்ரந்தானே பரத 

1னென்ஸும், சொன்னிற்கு மென்றஞ்சிப் “புறத்திருக்து மருந்த 
வமே “தொடங்கி னாயே,என்னிற்பின் னிவனுளனா 4மென்றேயுன் 
னடிமையுனக் இருந்த தேனும், முன்னிற்பின் னிருந்ததுவு மொ 
ருகுடைக்£ 6ழிருப்ப.துவு மொக்கு மென்றான்,
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(இ-ள்.) இராமன் வனஞ்சென்ற பிறகு, (அயோத்தியிலேயே.. 
் வளத்தால்), பரதன் செழிப்பான பட்டணத்திற் புகுர்து தங்வொழ்ச் 3 
கானன்றோ?' என்டன்ற பழிச்சொல்,(உலகத்தில்) உண்டாகும் என்று 
நினை த்துப்பயர். து, (நீ, அயோத்தியில் ௩ழையாமல்) வெளியிடத் தில் 
[கச்.திராமத்தில்] இருர்அுசொண்டும், (அரசவேடக்தையும் ஒழிதச் 
அச்) செய்தற்கரிய தவத்தையே செய்யத்தொடங்கனொாயே; (உனது 
தன்மை இவ்வாறு இருக்க), கான் அச்சினிபிரவேசஞ்செய்து இறந்த 
பின்பு, (எனது தம்பியாகிய) இச்சத்துருக்கென் பிழைத்திருப்பா 
னென்றே உனது அடியவனாசய என்விஷயத்தில் உனக்கு எண்ண 

- மிருந்த தாயினும், (நீ எண்ணினபடியே) நீ இறச்தபின்பு (சான் உன் 

னுடனே இறவாமல்) பிழைத்திருப்பதும் (நீ இருச்கும்பொழுதே உன் 

னைத் தள்ளிவிட்டு) ஒற்றைவெண்கொற்றக்குடையின்சம் (சான்) இரு 
ந்த ௮ரசாளுவதம் (தம்மில்) ஒத்தனவாகும்! : என்றான் (சத்ருக்ஈன்). 

நீ ௮க்னிப்பிரவேசஞ்செய்து இறச்தபின்பு சான் ..உயிர்வாழ்வே 
னாயின், நீ ஆளும் அரசாட்சியை வலியச் கைப்பற்றி வாழ்வது லுள்ள 
பெரும்பாவத்தை யடைவேனாச என்று சத்துருச்ளென் ப. ரதனைநசோச் 
இச் .சபதங் கூறின னென்க, பி-ம்:-.4ரசரேபுகலொழிர்தானே 
யன்றரோபரதனென்று. 3புறத்இருக்சல், புறத்தகன்றிவ், தொடங்கச் | 
செய்தாய், 4என்றாயேல், என்றேபின். 5இருச்சேனால். 6இருச்ததவும். 

௨௨௫.---பரதன் சத்துநக்கினனுக்தர் சமாதானங்கூறித் 
தீயமைக்தம்படி கட்டளையிடுதல. 

... முத்துருக்கொண் டமைந்தனைய முழுவெள்ளிக் -கொழுகி 
ற்த்து முளரிச் செங்கட், சத்துருக்க னஃ துரைப்ப வவனிய்குச். 
தாழ்க்கின்ற தன்மை யானிங்கு, “ஒத்திருக்க லாலன்றே யுலந்தா 
ற்பி னிவவுலகை யுலைய வொட்டான், அ)த்திருக்குங் 4கெடுமட 
னே புகுர்தாளு மரசெரிபோ யமைக்க வென்றான். ட்ட 

(இ-ள்.) முத்தினது உருவக்தைச்கொண்டு பொருச்இனாற் 
போன்றதும் மிகச்சிறந்த வெள்ளிபோன்றதுமான : BANA a com cool DF 
தையும் செர்தாமரைமலர்போன்ற சவக்தகண்களையு முடைய சத்துருக் 
னென், அவ்வார்த்தையைச் கூற,--(அதற்குப்பரதன்), 4அவ்விராம 
பிரான் இப்பொழுது (வராமல்) காமதிப்பத, கான் இங்கே உடன்பட்டு. 
(இ.ராச்செத்தை) அ. ரசாண்டிருத்தலாலன்றோ? (அவ்வாறன்றி .சான்) 
இறப்பேனானால்,பின்(௮வன் அ. ரசனில்லாத) இர்சவுலக த்தை அலையவி 
டான்; (அவன் இல்குவராததாகிய) அம்மாறுபாடும் இல்லாததாகும்; ள் 
(அவன்) உடனே (அயோத்தியில்) வக்து அ.ரசாள்வான்; (ஆகையால், 
நான் இறப்பதற்காக நீ) சென்று கெருப்பைமூட்டுவாயாக?. என்று (FS 
ருச்ஈனுக்குக் சட்டளை) கூறினான்; (௪- று.) io 

சத்துருக்கன் - சத்ருக்கன்; பசைவர்களை யழிப்பவன்: முத்து 
ரூச்கொண்டு செம்முளரியலர்க்தா, லொத்திருக்கும் மெழிலுடைய
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விவ்வொளியா, லெத்திருக்குவ் செடுமென்பதை யெண்ணாச், சத்துருச் 
. கன்னெனச் சாற்றினனாமம்'?? என்ற பாலகாண்டச்செய்யுள் அறியத்தக் 

கத, பி-ம்:---1அது, எது. 8த்திருக்கலாமென்றே, 3இவ்வுலசம், 

கேட்டதுவே, கெடவுடனே, கேட்கவே. (௪௧௪௫) 
௨௨௬----இரண்டுகவிகள்-கேளசல்யை அஃ்தறிந்து பாதனை 

விலக்க வந்துசேர்தலைக் கூறும். 

௮ப்பொழுதி 1னவ்வுரைசென் நயோத்தியினி னிசைத்தலு 
மே யரியை யீன்ற,ஒப்பெழுத வொண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு 
புடைத் தலமக் தேங்கி, இப்பொழுதே யுலகிறக்கும் யாக்கை 
யினை 4முடித்தொழிந்தான் மகனே யென்னா, வெப்ஃபெழுதி 
னஞலைன்ன பெலிவுடையாள் கடிதோடி விலக்க வந்தாள். 

(இ-ள்.) அச்சமயத்தில், அவ்வார்த்தை அயோத்தியிற்சென்று 
சொல்லப்பட்டவளவிலே,.--(அதைச் கேள்வியுற்று), ,இருமாலினமி௪ 

மான இராமபி. ரானைப் பெற்றவளும் உவமைகூறப்பெறாத பதிவிரதா 
தருமத்தை யுடையவளஞமான கெளசல்யை வயிற்றில் அடி. தச்சொண்டு 
வருச்தி ஏக்கமுற்று, (மகனே! (6 உன) தேகத்தை (செருப்பிற்போ 
கட்டு) இறச்தால், இப்பொழுதே உலகத்துஉயிர்களெல்லாம் இறக்து 

ட வீடும்? என்றுசொல்லிச்சொண்டே, தாபத்தினாலேயே அமைச்சப்பட் 
டதுபோன்று தளர்ச்சியடைக்த உடம்புடையவளாகி (ப் பாதனை அச் 

் கனிப்பிரவேசத்தினின்று) தவிர்க்க விரைவாகடிவந்தாள்; (எ-ஜறு.) 

கெளசல்யைக்குப் பரதணனிடமுள்ள புத்இிரவாற்சல்யம் இங்கு 
வெளியாம், பி-ம்:---1இவ், ஐடி, ஓங்க 3இயற்கைதனை, இருச்சை 
யினை. “முடி ச்தொழிக்தாய், இன்றொழிவாய், 5ஒழுஇனால். (௪௧௪௯) 

௨௨௨௭. மதந்திரியர் தந்திரியர் 1/வளஈக.ரத் தவர்பறையோர் மற் 
அஞ் சுற்றச், சுந்தரிய ரெனைப்பலருங் கைதலையிற் பெய்திரங்கித் 
தொடர்ந்து செல்ல,இர்திரனே முதலாய விமையவரு முனிவசரு 
மிறைஞ்சி யேத்த, ௮க்கரமங் கையர்வணங்க வழுதரற்றிப் பர 
தனைவர் ”தடைக்ரா என்றே, 

(இ-ள்.) (கெளசல்யை), மக்திரிமார்களும், சேனை த்தலைவர்சகளும், 
உறவினரான மகளிரும், பிராமணரும், செல்வமுடைய அயோத்தியா 
புரியிலுள்ள. மற்றும் பலவகையோரும் கைகளைத் தலைமேல்வைத்து 
அழுஅகொண்டு (தன்னைப்) பின்தொடர்ச்து வரவும்,--இச்.இரன்முத 

லான தேவர்களும் இருடிச்சிரேஷ்டர்களும் வணங்கத் அதிக்கவும்,-- 
ஆகாயத்திலுள்ள தேவமாதர்கள் வணங்கவும்,---அழுதுபிரலாபித்துச் 

கொண்டு பரதனை வக்துஅடைந்தாள்; (௪ - று.) 

இச்திரன்முதலியோர் கெளசலையை இறைஞ்சித் அதித்தது, ஸர்வ 

லோகசரண்யஞன இராமனைப் பெற்ற சறப்பினாலும், தன்புதல்வனை ம் 
காட்டுக்கு ஓட்டிய கைகேயியின் புதல்வனிடத்த மாருத அன்புகொ 
ண்ட அவளுடைய இணையற்ற ஈற்குணத்தை கோக்கயெதனாலு மென்சு, 
பி-ம்:-14வளரர்தரத்தவர். அடைச்தார், (௪௧௪௫)



௮௩௦ : கம்பராமாயணம் யுத்த 

௨௨௮. -கேளசல்யை பரதனைத் தியில்விமவொட்டாது. தடுத்தல், 

எரி!யமைத்த மயானத்தை யெய்துகன்ற காதலனை பயிடையே 
வரத, விரியமைத்த நெடுவேணி புறத்தசைந்து £விம்ந்தொ௫ய 
மேனி தள்ளச், $சொரி4வ மைப்ப தரிதாய மழைக்கண்ணா டொ 
டருதலுர் அணுக்க மெய்தாப், பரி$வமைத்த திருமனத்தா னடி 
6தொழுதா rangi பற்றிக் கொண்டாள். 

(இ - ள்.) நீர்ப்பெருச்கு அடங்குசலில்லையான | இடைவிடா துநீர் 
சொரிகற] குளிர்ச்கசண்களையுடையவளான கெளசல்யை, விரித்தல் 
பொருச்திய [விரித்த] $ண்ட. சடைமுடி. பின்புறத்தில் அவிழ்ச்ச வீழ் 
ந்துபுரளவும், உடம்பு (மெலிவால்) தள்ளாடவும்,- சத்துருக்கன்) 
திமூட்டியன்காட்டை அடைகின்ற புதல்வனான பரதனை இடைவழியில் 
தொடர்க் துவர்தமாத்திரத் இல், (இசாமன்விஷயமான) அன்புகிறைர்த 
சிறக்தமனமுடையனான பரதன், இடுக்இட்டு (ப் பின்பு அவளது). 
பாதங்களைவணங்கினான்; அவள்கெருவ்க (அவனைச்) தழுவிப்பிடித் தச் 
கொண்டு கூறுபவளானாள்; (எ-று,) 

இடையேவச்து தொடருதலும் என்பதற்கு-பரதனுக்கும் இக்கும் 
இடையே குறுக்கிட்டு ரின்றவளவில் என்று கருத்து உரைப்பர்.இங்கே, 
மயானம் - தியமைச்கப்பட்டஇடம், பிம்: அமைக்கும் Wiig 
விழ்ப்ப, வீழ்ர்தொழிய, 3சொரி, *அமைப்பற்றிருகாரை, 5அமை — 
ந்த, Sues sa or. “அரியமைத்தகருர்சாரைமழைச்சண்ணாடொடருத 
ஓமிடுச்சணெய்தி' என்.றுஒருபிரதியில் மூன்றாமடி, (௬௧௪௮) 

மே வறு. 
௨௨௯... ஏழகவிகள்-பாதனைத் தீயில்விழவொட்டாது 

கேளசலை தடூத்துக் கூறுதலைத் தேரிவிக்தம். 

மன்னி மைத்தது மைந்த னிழைத்தும் 
முன்னி ழைத்த விதியின் முயற்சியால் 
பின்னி ழைத்தது !'மெண்ணிலப் பெற்றியால் 
என்னி மை்தனை யென்மக னேயென்றாள். 

(இ-ள்.) (தசரதமகாராஜா செய்ததும்[புச்தரசோகத்தால் இறக் 
தீதும்] (மூச்த)குமாரனாகய இராமன் செய்ததும் [காட்டுச்குச்சென்ற 
அம்], (கான்) முற்பிறப்பிற் செய்த விதியின் பயனால் (இயின): ஆலோ 
சிக்கும்டத் து, (இராமபிரான்) பின்பு செய்ததும்[முற்குறித்தபடி வரா 
மற் போனதும்], அச்தன்மையாலேயே (ூயதாம்): எனது குமா 
சனே!(8)யாஅசெய்யச் தலைப்பட்டாய்?? என்று (கெளசல்யை பரதனை 
கோக்கிச்) கூறினாள்; (er - a.) 

'ஊழ்வினைப்பயனால் சணவனும் மசனும்என்றஅவ்விருவரும் என் 
னைவிட்டு இருவகையாய்ப்போய்விட, நீயும் இவ்வாறுசெய்வது தகு.இ 
யோ!? எனப் பரதனைகோச்ச் செளசலை கூறினாள். பி-ம்;-1எண் 
ணலை. 3இழைச்தனையோ, (௪௧௪௯) 

் 
ச
ர
்
வ



அ 
காண்டம். ூஎ.--மீட்சிப்படலம் ௮௩௧ 

௨௩௦, நி1யி தெண்ணினை யேனெடு நாடெரி 
பாயு மன்னருஞ் சேனையும் “பாய்வரால் 
&தாய ரெம்மள வன்று தனியறம் 
தீயின் விரு 5முலகுமர் திரியுமால், 

சான்குகவிகள் - ஒருதகொடர், 

(இ-ள்.) 8 இவ்வாறுசெய்வதை [தக்கு இித்தலை] நினை ச்சாயாயின், 

பெரிய(கோசலமென்னும்)இச்காட்டுச்சனங்கள் (உன்னோடொக்கத்) தீக் 

குதிப்பார்கள்; (ஈம்மைச்சேர்ர்2) அரசர்களும் சேனைகளும் (இயிற்) 

பாய்ந்து இறப்பார்கள்; (தீச்குதிப்பது) தாய.ராகிய எங்களளவில் (நிற் 

பது) அன்று[சாங்களும் அவ்வாறே இறச்தொழிவோமென்பது மாத் 

இரமல்ல]: ஒப்பற்ற கருமமும் நெருப்பில் வீழ்ச் துவிடும்;உலகமும் நிலை 
கலங்கும்; (௪-று,)--பி -ம்:--1அது. 2எண்ணினையே. பேோயுமால், 

பாறுமால். 4$தாயரோம். 5உலகமுச்£யும். (௪௧௫௦) 

௨௩௧, தரும நீதியின் 1றற்பய னாவதுன் 

கரும £மேயன்றிக் *கண்டிலங் கண்களால் 

அருமை யொன்று முணர்க்திலை யையகின் 

பெருமை யூழி தரியினும் பேருமோ. 

(இ-ள்.) ஐய! உனஅசெயல், தருமமான நீதிகெறியின் சாரமாக 

வுள்ளதே யல்லாமல் (தருமத்திற்கு மாறுபட்டதாக எங்கள்) கண்ச 

ளால் (ஒருபொழுதும்) கண்ட தில்லை; உனது ௮ருமையைச் சிறிதும்(8) 

அறிர்தாயில்லை; உன. கெளரவம் யுசம்புரண்டாலும் பேருமோ? 

(எ- று.)--பி-ம்:-1தம். மேற்றொன்றுவ். 8சண்டிலன். (௪௧௫௧) 

௨௩௨. எண்ணில் கோடி. யிராமர்க ளென்னினும் 
௮ண்ண ஸனின்னரு ளுக்கரு காவோ 
புண்ணி யம்மெனு நின்னுயிர் 1 போயினால் 
மண்ணும் வானு 3மூயிர்களும் வாழுமோ. 

(Q- or.) பெருமையிற்ிறச்தவனே! (இராமன் ஒருவனேயன் நி) 

அ௮சேககோடி இராமர்கள் கூடினாலும், உனஅ அன்புக்கு ஒத்தவரா 

வரோ? | ஆகார்]; புண்ணியமே வடிவெடுத்துவர்் துள்ளதென்றுகூறச் 

தக்க உனது உயிர் அழிச்தால், மண்ணுலகமும் விண்ணுலகமும் 

(அவற்றில் வாழும்) பிராணிகளும் இறவாமலிருச்குமோ? (௪ - று) 

அயோத்தியாசாண்டத்தில் ;தாயுரைகொண்டு தாதை யுதவிய 

த. ரணிதன்னைத், திவினையென்ன நீத்துச் சிந்தனை முகத்தில் தேக்கிப், 

போயினை யென்றபோது புகழினோய் தன்மை கண்டா, லாயிர மிரா 
மர் நின்கே ளாவரோ வறியினம்மா?? என்று குகன் பரதனைச்கூறின து, 

இங்கு ஒப்புசோச்கத்தக்கது. பிம்: போக்கினால். மறைகளும், () 

௨௩௩. இன்று 1வர்தில னேயெனி னாளையே 

ஓன்றும் வந்துனை 3யுன்னி யுரைத்தசொல்
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பின்னு மென்3$௮ண ரேற்பிழைக் தானெனில் 

பொன்றுச் தன்மை புகுக்த.து 5போயென்றாள். ் 

(இ-ள்.) (இராமன்) இன்றைக்கு வாசாவிட்டாலும், காளைச்சே 

உன்னைவர்து சேர்வான்; ஆலோசித்து ((பதினான்குவருடங் கழிச்த 

அம் வருவேன்? என்று)கூறிய வார்த்சை தவறிவிவொனென் று(நீ) எண் 

“ணாசே; (ஒருகால் வராது) தவறிவிட்டால், (அவலுக்கு) அபாயம் 

கேர்ச்துவிட்டசென்பதுபெறப்படு மென்றாள்; (௪ - று) 

நாளைவரையிற் காத்திருந்து இராமன் வாராவிடின் அச்கினிப்பிர 

வேசஞ்செய்யலாமென்று கெளசலை கூறினாள். பொன்றுச் தன்மை 
புகுர்ததுபோய் - ௮க்௫னியில்விழுச்் து இறக்குந்தன்மை சாளை இருக் 
கவேயிருச்கின்றது என்றலுமொன்று, பி-ம்:--1வர் இலனேலினி. உன் 
னில். 3உண்டிரேல், 4புறிதிபின். போல், (௪௧௫௩) 

௨௩௪. ஒருவன் மாண்டன னென்றுகொண் டூழமிவாழ் 

பெருகி லத்துப் பெறலரு 1மின்னுயிர்க் 

கருவு மாண்டறக் காணுதி யோகலைத் 

தரும நீயல தில்லெனுந் தன்மையாய். 

இ.ரண்கெவிகள்-ஒருதொடர். 

(இ-ள்) சாஸ்இரரங்களிற் கூறிய தருமம் நீ யல்லாமல் வேறில்லை 
யென்று சொல்லத்தக்க கற்குணமுடையவனே! ஒருவன் [இராமன்] 
இறக்தா ஸனென்றுகருதி, கற்பசாலம் வரையில் வாழக்கூடிய பெரிய 
இவ்வுலசத்திலுள்ள பெறுதற்குஅருமையான இனிய உயிர்களைக் கருப் 

பமும் அழியும்படிசெய்ய தலோ?ூக்கின்றாயோ? (௪ - று) 

சசலசாஸ்இரங்களையும் உணர்ச்சவனான நீ .இவ்வுலகலுள்ளார் 
வேருடன்அழியும்படி. திச்குதிச் துஇறப்பது சசா தென்றுசொல்லிப் பர 
தனைச் கெளசலை விலச்இனாள். *கலைத்தரும நீ யல இல்லெனுச் தன் 
மையாய்'?என்ற தொடர் - கநத்துடையடைகோளியணி. மாண்டனன்- 
சொல்தவறி வராதொழிர்தானெனினுமாம். GF - h:—luwer. (௪௧௫௪) 

௨௩.௫, இறக்கை யுஞ்சில 1ரேகலு மோகத்தால் 
பிறக்கை ea னென்றுபின் பாசத்தை 

மறக்கை 7யும்மக னே3வலி யாவது 
*தூறக்கை தானு மென்ருாண் மனந் தூய்மையாள். 

(Q - at.) ;மகனே! இலர் சாதலும் விட்டுப்பிரிச் செல் .. 
ஓதலும் மோகத்தால் (மறுபடி) பிறப்பெடுத்தலும் (உலகத்தார்க்கு) 
கடமையென்றுஎண்ணி, பின்பு (ஒருவர்ச்குஒருவருள்ள) பாசத்தை 

மறச்துவிடுதலும் (அகங்கா.ரமமகா.ரங்களை த்) அறந்துபற்றறுதலுமே, 
(உயிர்க்கு) உறுதியுடையனவாம் என்று(பின்னும்)சொன்னாள்,பரிசுத்த 
மான மனத்தையுடைய கெளசல்யை; (எ-று.)



காண்டம்: ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮:௩௩ 

பாசம் - மனைவி மச்கள் முதலாடகியவரிடத்து உண்டாகும் மனப் 

. பிணிப்பு. மறச்கை வலியாவது, துறக்கை தானும் வலீயாவது எனக் 

் தனித்தனி இயையும், மோசம் - அவா: அவித்யை, :(அவாவேன்ப 

வெல்லாவுயிர்ச்கு மெஞ்ஞான்றுர், தவாஅப் பிறப்பீனும். வித்து?! 

ஆதலால், (மோகத்தாற் பிறச்கை? என்றார். பி-ம்:..1ஏசலும் யோகத் 

தால். கோண். 8வலியாவதென், வலியாதவன்.*துறக்சசாணவென்றாள் . 

மனத் தய்மையாள். (௪கடுட) ' 

௨௩.௬.-ழன்றுகவிகள் ஒநதோடர்: கேளசலைசோஃலைப் 
பாதன் மறுத்தலைத் தேரிவிக்தம். 

மைந்த னென்னை மறுத்துரைக் தானெனல் . 

எந்தை ?மெய்ம்மையு மிக்5குலச் செய்கையும் 

நைந்து போக 4வுயிர்கிலை நச்சிலேன் 

முந்து செய்த சபத முடிப்பனால், 

(Q- a.) (பரதன் கெளசலையை கோரக்க), இராமனது: மெய் 

யுரையும், இர்தச் சூரியகுலத்தினது ஒழுக்கமும் (தவறி) யழிச்துவிட, 

(சான்) உயிர்வாழ்தலை விரும்பமாட்டேன்;முன்புசெய்துள்ள சபதத்தை 

நிறைவேற்றுவேன்; (ஆகையால்), “மகன் எனதவார்த்தையைத் தடுத் 

. தச் கூறினான்! என்று நினையாதே; (௪ - று.) 

எனல் - அல்? விகுதிபெற்ற எதிர்மறைவியங்சோள். எக்தைமெய்ம் 

மை - பதினான்குவருடகவ் கழிச்ததும் மீண்டுவருவேன்? என்றது. இச் 

குலச் செய்கை - செய்தசபதம்தவறாமை,. முச்துசெய்தசபதம் - இரா 

மன்சொன்னபடி தஇிரும்பிவராவிட்டால் அச்கினிப்பிரவேசஞ்செய்வே 

னென்று பரதன்சொன்னது. ':ஜ்யேஷ்டப்ராதாபித்ருஸம£??என்பவாத 

லால், (எச்தை? என்றது. பி - ம்:-1எனில், மேன்மையும், 3குடி. 4உயி 

நினை, சொன்ன. (௪௧௫௬) 

௨௩௭ 1யானு மெய்யினுக் இன்னுயி ரீர்துபோய் 

வானு ளெய்திய மன்னவன் மைசத்தனால் 

கானு ளெய்திய காகுத்தற் சேகடன் 
4&ஏனை யோர்க்கி திழுக்கில் வழக்கன்றோ. 

(இ-ள்.) யானும் சத்தியத்துச்சகாக(த் தனது)இனியஉயிரைவிட் 

டிச் சென்று மேலுலகமடைக்த தச௪ரதமகா.ராசனது மசன்தானே; 

(பித்ருவாக்யபரிபாலகஞ் செய்யும்படி தான் தன்மனத்தில் நிச்சயித் 

ததை நிறைவேற்றுதல்) வனத்திற்சென்ற இராமனுக்குமாத்திரமா ட 

மை? மற்றவர்க்கும் (தாம்) சங்கல்பித்ததை நிறைவேற்றுதல் குற்றமற்ற 

ஒழுக்சுமேயன்றோ? (எ - ௮.)--ஆல்-தேற்றம். பி-ம்:--1ஏனை, 8மைச் 

( தன்போற், மைந்தனாய்ச்.9சாத்தற்கோ. 4 cor Cor DG. (௪௧௫௪) 

௨௩௮, தாய்சொற் கேட்டலுந் தந்தைசொற் கேட்டலும் 
பாசத் தன்பினைப் பற்றற நீக்கலும் 
ஈசற் கேசகடன் யானஃ இழைக்கிலென் 
மோசற் றேனிது காட்டுவென் மாண்டென்றான். 
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(Q - ar.) தாயின்பேச்சைச் கேட்டு ஈடத்தலும் தர்தையின்சொல் 
லைக்கேட்டு ஈடத்தலும் அன்புவைத்தற்குரியஇடத்து அன்பை அடி an 

யோடு ஒழித்தசலும் தலைவனான இராமனுக்கே முறைமையாம்; கான் 

அ௮த்தொழில்களை (அவன்போல)ச்செய்ய உடன்படமாட்டேன்; 

(கான்) இறச்து குற்றக்திர்ச்சேனோச (இராமனிடத்து அன்புடைமை 
யாகிய) இதை (உங்கட்குச்) சாண்பிப்பேன் என்றான்,(பரதன்),;(௭-து.) 

இராமன் சொன்னபடி வரவில்லையென்று வெறுப்புச்கொண்டு பர 

தன் இங்கனம் நிஷ்டூரமாகக் கூறினான். இராமன் . தாய்தர்தையர் 

சொல்லைச்சேட்டு ஈடக்தது வனத்துச்குச்சென்றதனாலும், பாசத் 

தன்பைப் பற்றற$ச்செஅ ப.ரதன் பரிவாரங்களுடன் வனத்திற்சென்று 

வேண்டவும் மறத்துப் பின்னும் சொன்னபடி வாராதிருக்ததனாலும் 

வெளியா மென்ச, *அஃது' என்றது - தொகுதியொருமை, அஃது 

இழைச்கிலென் - தாய்சொல்லையும் கேளேன், இராமனிடம் அன்பை 
யும் விடேன்: ஆதலால், இறப்பேன் என்றபடி. *மாசற்றேன் இது 

காட்டுவென் மாண்டு!' என்பதற்கு - சான் இன்னதுசெய்வே னென்று 
ஆதியிற்சொல்லிச்கொண்ட சொல்லை இச்தத்தியில்விழுக்து மாண்டு 

காட்டுவேனேயானால் ஒருகுற்றமு மில்லாதவனாவே னென்று உரைப் 

பாரு முளர். இவ்வளவுவிவரம் முததநாலிலில்லை, பி-ம்:--1நீத்தலும், 4 
மோசற்றோயித, மாசற்றோவி, (௪௧௫௮) 

௨௩ ௯.,--அங்ஙன மிருந்த பாதனிடம் அநுமான் வருதல். 

என்று தீயினை யெய்தி 1யிரைத்தெழுந்து 
ஒன்று பூச லிடு3முல கோருடன் 
கின்று பூசனை செய்கின்ற "Cae DGS 
குன்று போனெடு மாருதி கூடினான். 

.(இ-ள்.) என்றுசொல்லி ௮க்்௫ணியைக்கிட்டி, (தான் தியில்விழு 
வசைக்குறிததுக்) கூக்குரலிட்டு மிச்குப்பொருந்திய பேரொலிசெய் 

இற சனக்களுடன் (அவ்வச்இனியின்எ இரில்) நின்றுசொண்டு (அவ்வக் 
இனிக்குப்) பூசைசெய்கற (இராமனிடத்அப்) பக்தியுள்ள பரதனிடம் 
மலைபோன்ற பெரியவடிவத்தையுடைய அறுமான் வர்துசேர்ச்தான்; 

(௭-ற.)--பி-ம்:--1எழுச்சிரைந்து, எழுக்திரைத்து, எழுர்தரை. 
3உலகோலிட, உலகோடரு, 9கெஞ்சந்குச், நீதியிற், (௪௧௫௯) 

௨௪௦,--ஐந்துகவிகள் - அநுமான் இராமனதுவநகையைத் தேரிவித்து, 

அக்கினியை அவித்தலைக் கூறும், 

ஐயன் வந்தன னாரியன் வந்தனன் 
மெய்யின் 1மெய்யன்ன நின்னுமிர் 2வீடினால் 

உய்யு 3மேயவ னென்றுசைத் அட்புகாக் 
கையி னாலெரி யைக்கரி யாக்கஇனான். 

(இ-ள்.) (அ.ஐமான் ப.ரதனைகோச்கி), (தலைவனான இராம 
பிரான் வச்சான்; பெரியோன் வர்தான்; சத்தியத்திற்கு உடல்போன்று 

ஆதாரமாயுள்ளவனான [சத்தியர்தவருத] உனது உயிர்ஒழிர்தால் ௮வ்



காண்டம் ௩எ.---மீட்சிப்படலம் ௮௩௨௫ 

விராமபிரான் உயிர்வாழ்வனோ?? என்று உரைத்து (அச்கூட்டத்தின்) 

உள்ளேபுகுர்து (சனத) கையினால் அ௮வ்வக்கினியை (ப் பிசைந்து 

அவித்த)ச் கரியாக்இனான்; (௪ - று.) 

(சென்று திதின்மைசெப்பி யத்தீயவித்து' என்ற இராமன்கம் 

டளைப்படி ௮.நமான் செய்யலாயின னென்க. மெய்யின்மெய்யன்ன 

என்பதற்கு - வாய்மைக்கும் ஒருவாய்மையாய் மேம்பட்டுகின்ற என்று 

உரைப்பாருமுளர், பி-ம்:---1மெய்யவணின்னுயிர், மெய்யநினின் 

னுயிர், மெய்யனெனின்னுயிர். 3வீட்டினால், மேலவன். (௪௧௬௦) 

௨௪௧. ஆக்கி மற்றவ னாய்மலர்த் 1தாள்களை த் 
தாக்கத் தன்றலை தாழ்ர்.து ?2வணங்கிக்கை 
வாக்கிற் கூடப் புதைத்தொரு மாற்றகீ 
தூக்கக் கொள்ளத் தகுமெனச் *சொல்லினான். 

(இ-ள்.) (அவ்வாறுதியைக்) கரியாக்ிவிட்டுப்பின்பு (௮ அமான்), 

அச்தப்பரதனது சிறந்த தாமரைமலர்போன்ற பாதங்களைப் பொருக் 

து.ம்படி தனதுதலையாற் பணிக்துவணங்்கி, வாயிற் கை. சேரும்படி 

[கையினால் வாயை] மூடிக்கொண்டு, (கான் இப்போதுசொல்லும்) 

ஒருவார்த்தையை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்'என்று (பின்னும்)சொல் 

_லினான்; (௪ - று.)--௮வ்வார்த்தையை, அடுத்த கவிகளிற் காண்க, 

பி-ம்:--1தாளிணை, 8வணங்இனான். கூட்டி, 4சொல்லுவான். (௪௧௬௧) 

௨௪௨, இன்ன காழிகை 1யெண்ணைந் துளவைய 
உன்னை £முன்னம்வர் தெய்த வுரைத்தகாள் 
இன்ன தில்லை யெனினடி. நாயினேன் 
முன்னம் வீழ்ந்திவ் வெரியின் முடிவெனால். 

(இ-எ்.) ஐயனே! (இராமபிரான்) உன்னை வந்துசேர்வதாக முன் 

னே தவணைசொல்லியுள்ளகாளில் இன்னும் சாற்பதுகாழிசைப்பொழுது 

உண்டு; (சான்சொல்லும்) இச்சொல் உண்மையன்ளறானால்,--அ௮டியவ 

னான காய்போதற் கடைப்பட்ட சான் (உனக்கு) முன்னமே இந்த '௮க் 

இனியில் விழுச்து இறப்பேன்; (௭ - று.) 

பின்னிரண்டடி - தன்வார்த்தையைச் இடப்படுத்தக்கூறிய உறுதி 

மொழி, எண்ணைக்து - எட்டாகியஜந்து; காற்பது; பண்புத்தொகை 

எட்டும்ஐச்.அம் [பதின்மூன்று]என உம்மைக்தொகையாகவும் கூறலாம். 

இனி, சில என்னும் பொருளில்வக்த எண்களின் அடுச்கு எனக் கூறுத 

லும் கேர். ஐச் என்னும் எண்ணுள்ள காழிகையுள வென்றலும் ஒன்று, 

பி-ம்:--1ஏழுளவெம்பிரான்,எண்ணஞ்சுளதைய. மன்னன், (௪௧௬௨) 

௨௪௩. ஒன்று தானுள அன்னடி. யேன் 1சொலால் 

நின்று 3தாழ்த்தரு ணேமிச் சுடர்*குணக் 

குன்று 4தோன்றள வும்மி௫ குன்றுமேற் 
பொன்று $£யு முலகமும் பொய்யிலாய். 

(இ-ள்.) சத்.தியர் தவறாதவனே! (கான் கூறவேண்டுவத) ஒன்று 

தான் உண்டு: (௮.து யாதெனில்), வட்ட வடிவமாகிய ஒளிமயமான கூறி



th Br கம்பராமர்யணம் யுத்த 

யன் இழெக்குத்திச்சலுள்ள உதயடறரியில் தோன்றுகிறவரையிலும் 

உனது அடியவனாகிய எனது வார்த்சையினால்[வார்த்தையை சம்பி](அச் 
கிணிப்பிரவேசஞ்செய்யாமல்)கின்று பொறுச்அுச்கொண்டிருப்பாயாக; . 

(அதற்குள் இசாமன் வருவன்); இத்தவணை தவறுமாயின், (பின்பு) 
நீயும் உலகமும் அழியுங்கள்; (௭- று.)--பி-ம்:..1சொல. தோழ்தரு, 

காழ்த்திரு, தாழ்ச்குறின். நெடுங். 4*தாழ்வு. இங்குச்சிலபிர இகளில் 

ஒருபாடல் சாணப்பவெது வருமாறு: 

பரத்துவன் வருதலும் பரிரந்தி ராமம் 
கரத்துணை குவித்கன னிளைய காளையோடு 
1எரித்திற முனியுமா Reef wo 
விருப்பொடு மிட,வகை யினிது மேயினான், 

பி-ம்:--1அ ரி, 3இயம்பினன். ்.. (௪௧௬௯.) 

௨௪௪. எங்க ணயைகற் இன்னமு தீகுவான் 
பங்க யச்துப் பாத்துவன் வேண்டலால் 
அங்கு வைகின னல்ல தாழ்க்குமோ 

இநங்ச ணல்லதொன் றின்னமுங் Cao wre. 

(இ-ள்.) சாமரைமலர்மாலையை யணிச்த பரத்துவாசமுனிவன், 

மது தலைவனான இராமபிரானுக்கு(ச் தான்)இனிய உணவளிக்க(௮தை 
ஏற்றுச்கொள்ளும்படி) வேண்டினதனால், (அப்பி. ரான்), அ௮ம்முனிவ 

னதுஆச்சிரமத்தில் தங்கனொனே யல்லாமல், தாமதிப்பானோ? இப்பொ 

ழூ, இன்னமும் இனியதொன்றைக் சேட்பாயாக; (எ-.று.)--பிரா 
மணர்சட்குக் தாமரைமலர்மாலை யுரியது; தாமரை மணிமாலையுமாம். 

௨௫௫,--அநுமான் பாதனுக்த இராமனதுமோதிரத்தை 

அடையாளங்காட்டல, . 

அண்டர் சாத னருளி 1யளித்துளது 
உண்டொர் பேடை யாள மூனக்கது 
கொண்டு வந்தனென் 89கோதற்ற 49ர்தையாய் 
கண்டு கொண்டருள் வாயெனக் காட்டினான். 

(இ-ள்.) தேவர்தலைவனான இராமபிரான் ௮ருள்கொண்டு (என் 
: னிடம்) கொடுத்துள்ள தாகிய தர் பேர் அடையாளம் உண்டு; உனக்கு 

௮௮ கொண்டுவச்தனென்; குற்றமற்ற எண்ணமுள்ளவனே!(அதனை ச்) 

காண்பாயாக என்று கூறி, (அமான் ௮ம்மோதிரச்தைப் பரதனுக் 
குக்) காண்பித்தான்; (௪-று,)--பி-ம்:-..1அளித்தொன்று; அளித் 
அள, உண்டு, உண்ட, கோதறு, 49ிர்தையால், 5அருளாய், (௪௧௫௫) 

Ga mo. 

௨௪௬.--இரண்டுகவிகள்-௮நுமான் காட்டிய மோதிரத்தைக் கண்டு 
- அங்கள்ளார் யாவநம் மகிழ்தல், 

காட்டிய மோதிரங் கண்ணிற் சாண்டலும் 
ஊட்டிய 1வல்விட் ?முற்று முற்றுவார்க்கு 

க
்
க



ல் 

காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௩௨௭ 

ஊட்டிய நன்மருந் தொத்த'தாமரோ 

ஈட்டிய வுலகுக்கு மிளைய: 3வேந்தற்கும். 

(இ-ள்.) (௮அறமான்) காட்டிய மோதிரத்தைக் கண்களாற் பார்த்த 

வுடன், (அம்மோதிரம்),- (அங்குத்) திரண்டுள்ள Ross MF FBS 

கும் (இராமனது) தம்பியான பரதனுக்கும், உண்பிச்சகப்பட்ட கொடிய 

விஷத்தைப் பொருச்தி (உண்டு) இறக்குக்தருணத்தி லிருப்பவர்க்கு 

ஊட்டப்பட்ட ஈல்ல தேவாமிருதத்தை யொத்திருந்தது; (௪ - று.) 

விடத்திற்கு வலிமை, தன்னையுண்டாரைக் கொல்லுதல். அமிரு 

தத்துச்கு உன்மை, தன்னையுண்டாரை உயிர்ப்பித்தல். உவமையணி. 

ஈட்டிய - வலித்தல், பி-ம் -.1வெவ்விடம், ஈல்விடம், தீயனல், 8முறுக, 

முருக்கி, 8வீ.ரற்கும். (௪௧௬௪) 

௨௪௭, அழுகன்ற வாயெலா மார்த் 10) 5 Ups goo 

விழுகின்ற கண்ணெலாம் வெள்ள மோதின 

உழுகின்ற தலையெலா 3மூயர்ச்தெ முந்தன 

தொழுகின்ற 4கையெலாங் ar der Capes pe. 

(@ - ar.) (அப்பொழுது அங்குள்ளாருடை.ய) கதறியழுதுசொண் 

டிருந்த வாய்களெல்லாம், (மகிழ்ச்சியினால்) மிச்சஆரவாரஞ்செய்தன; 

(தாரைதாரையாய் நீர், பெருகுகின்ற சண்சளெல்லாம்,அர்ரர்ப்பெருச்கு 

ஒழிர் தன; (துயரத்தினால் தகரையிற்) கவிழ்க்இிருந்த தலைகளெல்லாம், 

(சந்தோஷத் தினால்) முகமெடுச்துத் தோன்றின; சைகளெல்லாம், 

வாயுகுமாரனான அ௮துமானைக் தொழுவனவாயின; (௭-று,)--*உழுகின்ற 

தலை?என்றது-அயரத் இனால் தலைசவிழ்ர் து தரையில் மோ திச்கொள்ளு 

தலை, பி-ம்:--1எழுந்தநீர். மோறிமுன்,மாறிமண். முயன்று. 4கையவாய், 

௨௪௮.--இதுழதல் ஆறுகவிகள்-மோதிரம்பேற்ற பாதனது 
மகிழ்ச்சியைக் கூறும், 

மோதிரம் வாங்கித்தன் 1முகத்தின் மேலணைத்து 

ஆதரம் பெறுவதற் காக்கை யோவெனா 
ஓதினார் 5காணுற வோங்கி னான்றொழுர் 

தூதனை முறைமுறை தொழுது “*துள்ளுவான். 

(இ-ள்.) (தன்னை) வணங்கி (மோதிரங்காட்டி)நின்ற அதனாகிய 

அ நுமானைப் பலமுறைவணக்கி ஆனந்தக்கூச்தாடுபவனாகிய பரதன், 

(அந்த)மோதிரத்தை (அதுமான்கையினின் று தன்கையில்) வாங்இத் 

தனது முகத்தின்மேல் அணைத்துக்கொண்டு,--(இராமபிரானை Qs@ 

சாளாகப்பிரிந்து வருக்திய இவன) உடம்பு (இணி அப்பிரான) 

அன்பைப் பெறுதற்கு உரியதாகுமோ?? என்று கூறினவர் காண மடை 

யும்படி (மகிழ்ச்சியினால் உடல்) பூரித்தான்; (௪ - நு.) 

(ஆத.ரம் பெறுவதற்கு ஆச்கையோ௭எனா ததினர் காணுற ஓங்கினான்? 

என்பதற்கு-இரந்தமோ திரத்தைக்கண்டு பூரிட்பதற்கு நமதுபரதனுடைய 

ஜெகம் போதுமோ என்று சொன்னவர்கள் காணும்படி தேசம்பூரித்தத
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என்று உரைப்பாருமுளர். பி -ம்:--1முடியின், 3இஇனான். உடலுற, 

உடற்பெற, *துள்ளினான், சொல்லுவான், (௪௧௬௮) 

௨௪௯. ஆதிவெச் 'துய.ரலா லருந்த லின்மையால் 
*.... ஊதுறப் பறப்பதா யுலர்ர்த யாக்கைபோய் 

ஏதில ஜெருவன்ேகொா லென்ன 9லாயதூ 
மாதிரம் *வளார்தன வயிரத் தோள்களே. 

(இ-ள்.) (இராமனைப் பிரிச்தத) முதல் (அனுபவிப்பது) கொடிய 

துன்பமே யல்லாமல், (யாதொரு சச்தோஷசமாசாரமும்) அனுபவியாத 

படியினால், ஊ.தினாற் பறக்கக்கூடியதாகி வாடின (பரதனது) சரீரமா 

னது,--(மோ.திரங்கண்ட அப்பொழுது, அக்நிலை) மாறி, ((இவன் பாத 

னல்லன்,) அயலானொருவன் போலும்! என்று கூறும்படி. பூரித்தது; 

உறுதியான (அவனு) தோள்கள் மலைகள்போல ஓங்கியெழுக்தன.' 

இனி,ஆ.தி வெம்துயரலால்-(இராமனைப்பிரிஈ்தத) முதல் கொடிய 
அதன்பத்தினாலும், அருர்தல் இன்மையால் - உணவுகொள்ளுத லில்லா | 

மையாலும் எனவும், மாஇ.ரம் வளர்க்தன - இக்குச்களையளாவ வளர்ச் 

தன எனவும் பொருள்கூறலாம். இரண்டாமடி - உலகவழக்தநவிற்சி 
யணி. பி-ம்:-.1துயநினால், ஆயினான். $பொருதன, அளச்தன. 

௨௫௦. அழுக்கு மனுபனை யாழிக் கைகளால் 
தொழுமெழுச் 3துள்ளும்வெங் களிது எக்கலால் 
விமு3மழிந் தேங்கும்போய் வீங்கும் வேர்க்குமக் 
குழுவொடும் *குனிக்குக்கன் றடக்கை *கொட்டுமால். 

(இ-ள்.) (அ௮ப்பரதன்),--விரும்பப்படுகற மகழ்ச்சி அதிசப்பட் 
டுத் தூண்டுதலால், அழுவான்; சிரிப்பான்; அனுமானை மோதிரம் வரக் 
கிய (தனது)கைகளாற் கூப்பிவணங்குவான்; உயர எழும்புவான்; துள் 
விக்குஇப்பான்; €ழ்விழுவான்; மனச் தஇகைத்துச் கலங்குவான்; மிக 
வும் உடல்பூரிப்பான்; உடல் வேர்ப்பான்; அக்கூட்டச்சாருடனே கூத் 

தாடுவான்; தனது பெறியசைகளைத் தட்வொன்; (௪ - ௮,)--இங்குச் 
கூறியயாவும், உவகைமிகுதியாலாய மெய்ப்பாடுகள். பி-ம்:-1ைகயி 
னால், 3துள்ளுறும், துள்ளுமெய். 3eraps a. *ஞுளிக்கும். ்கூப்புமால், 

௨௫௧, ஆடுமினாடுமி னென்னு மையன்பால் 
ஒடுமி னோடுமி னென்னு மோங்கசை 

பாடுமின் பாடுமி னென்னும் பாவிகாள் 
சூடுமின் சூடுமின் மாதன் 'முளெஞும், 

(இ-ள்.) *பாவிகளே! கூத்தாடுங்கள் கூத்தாடுங்கள்? என்று 
(எதிரிலுள்ளாரை நோகச்) சொல்வான்; (இரரமபிரானிட த்தில் 
(எதிர்கொண்டு) தடுங்கள் தடுங்கள்? என்று சொல்வான்; 4(இராமபிரா 
னது) மிச்கூ£ர்த்தியைப் பாடுங்கள் பாடுங்கள்? என்று சொல்வான்; 
“அதனது பாதங்களை(த் தலையில்) அணியுங்கள் அணியுங்கள்? என்று 
சொல்வான்; (எ-று,)
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பரதன் எதிரிலுள்ளாரைகோக்கி பாவிகாள்? என விளித்து, 

.. இராமபிரானைப் பதினான்குவருஷம் பிரிர் திருந்தமை பற்றியும், அவன் 

- எழுக்தருளுவதை அறிச்தும் தன்எண்ணத்துக்குத் தக்கபடி அவர்கள் 

௮த்துணைமஇழ்ச்சியை யுடையராகத் தோன்றாதிருர்தமை பற்றியும். 

அ தன்தாளைத் தலைமேற்சொள்ளச் சொன்னது, இராமன்வருஞ் செய் 

இயை அறிவித்த பேருதவியால், பி -ம்:--1தோள். (௪௧௪௧) 

௨௫௨. வஞ்சனை யியற்றிய மாயக் !கைகையார் 
தூஞ்சுவ ரினியெனத் தோளைக் கொட்டுமால் 
குஞ்சித வடிகண்*மண் டி.லத்திற் கூட்டுற 
அஞ்சனக் 5கன்றினின் முடும் பாடுமால். 

. '(இ-ள்.) ((இராமபிரானை அரசுபுநியவொட்டாது வனஞ் செல்லு 

மாறு) சூழ்ச்சிசெய்க மாயத்தன்மையையுடைய கைகேயியார் இனி 
(அவ்வாறு செய்வதற்கு இடமில்லாமல்) மனம் சோர்வார்? என்று 

சொல்லி(த் தன௮. எண்ணம் நிறைவேறியதனால் மகஇழ்ச்து) தோளைச் 

கொட்வொன்; மடங்கெஅடிகள் மண்டலாகாரமாகப் பொருந்தும்படி 

சுழன்று மைம்மலைபோலரின்று கூத்தாடுவான்; பாடுவான்; (எ-.று.) 

கைகையார் என்ற பன்மை, இகழ்ச்சிபற்றியது, குஞ்சிதவடிகள் 

, மண்டிலத்திற் கூட்டுற நின்றாடும் - ஒருகாலைப்பூமியிலூன் றிரின்று மற் 

OG gsr ms சாக்சிச்சொண்டு இவ்வாறே இரண்கொல்களையும் 'மாழ் 

Dot HP முடச்இச் சுழன்றாவெனென்றவாறு. அ௮ஞ்சனக்குன்றை உவ. 

மைகூறியதனால், பரதன நிறம் கருமை யென்பது விளங்கும்.பி-ம்:-- 

3க௫யார், 8என்றுசன். 5குஞ்டிதவடியன், குஞ்சிகனடியன், குஞ்சித 

மண்டலங். 4$மண்டலங்கள்கூட்டுற, கால்கள் கூடுற, மண்டிலத்தைச் 

கூடுற, 5குன்று, (௪௧௪௨) 

௨௫௩. வேதியர் தமைத்தொழும் வேந்த ரைத்தொழுச் 
தாதியர் தமைத்தொழுர் தன்னைத் தான்றொழும் 
ஏதுமொன் 1அணர்குருர திருக்கு ?கிற்குமால் 
காதலென் 3ற.துவுமோர் 4*கள்ளின் ஜோற்றமே, 

(இ-ள்.) (அங்குள்ள) பிராமணர்களை வணங்குவான்; அரசர்களை 

வணங்குவான்; குற்றேவல் செய்யும் மகளிரை வணங்குவான்; தன்னைத் 

தானே வணங்குவான்; யாதொன்றையும் அறியாமல் இருப்பான்; (எழு 

6s) நிற்பான்; அன்பு என்றுசொல்லப்படுகிறதும் ஒருக ள்ளின் தன்மை 

யூடையதே; (௪ - று,)--ஆல் - ஈற்றசை, 

ழ்ச்கூறிய சறப்புப்பொருள்களை ஈற்றடியிற்கறிய பொதுப் 
பொருள்சாதிக்க வந்ததனால், வேற்றுப்போநள்வைப்பணி. ஈற்றடியை 

இப்படலத்து இருபத்துமூன்றாஞ்செய்யுளினீற்றடியோடு ஒப்பிடுக, 

இப்பாடலைக் குறித்து விநோதாசமஜ்சரியில் *தமையன்வந்த சச் 
தோஷப்பெருச்சனொல் பரதன் அங்கிருந்த பிராமணோத்தமர்களைப்பார் 

த்தூ சுவாமிகளே! உங்களாசீர்வாதபலத்தினால் எங்கள் சமையன் 

க்ஷேமமாய் 'வர்தான்? என்றுசொல்லி அவர்களுக்குத் தண்டன் சமர்ப்



௮௪0 கம்பராமாயணம் யுத்த 

பிப்பான், தன்னை வணங்குசற்குஉரிய அரசர்களைகோக்இ வேந்தர் 
களே! நீம்சள் நீதிதவறாது ஈடப்பதனால், எங்கள் அண்ணன் சத்துரு 
ஜயம்பண்ணிவர்தான்? என்றுசொல்லி அவர்களையும் வணங்குவான்; 
தங்கள் விட்டில் வேலை செய்யும் பெண்களைச்சண்டு 6தாதிகளே! நீங் 
கள் புண்ணியஞ்செய்ததனால் என் தமையன் மீண்டுவர்சான்? என்று 
சொல்லி அவர்களையும் கும்பிடுவான்; கடையில் தன்னைக்குறித்து 
“அடா பரதா! நீ நல்ல அ திருஷ்டசாலியாகையால்,' உங்கள் ௮ண்ணன் 
வந்துவிட்டான்! என்று சொல்லித் தன்னைத்தானே தொழுதுகொள்ளு 
வான்; தமையனும் அவனைச்சார்ச்தவர்களும் வந்ததைப்பற்றியாவ.து 
கருககிருத்தியத்தைச் குறித்தாவது இசாச்யெத்தின்பொருட்டாவது 
இன்னஅ௫ செய்யவேண்டுமென்பது ஒன்றுச்தெரியாதவனா யிருப்பான்; 
அப்புறம்இப்புறம்௮டிபெயராமல் எங்கேரின்றானோஅங்கேதானே Beas 
தீதுகிற்பான்; இப்படியெல்லாம் அவன் ப.ரவசப்படும்படி. சம்பவித்தத 
னால் “இர்தச்சகோக.ர வாற்சலியத்தாலுண்டாகய களிப்பும் கள்ளுண்ட 
பாவனையாகவேயிருச்சன்றது? என்று சம்பர் பிரசங்கிக்க, கொங்கு 
தேசாதிபதி பரதன் பிராமணர்களைத் தொழுதது விசேஷமே:தோஷ 
மல்ல; தன்னைப் பணியும் ௮ரசர்களைத் தான்பணிர்தசதோ தகாதசெய் 
கை: அதுவும் பெரிதல்ல, ஒருபரியாயமாம்; தாதியைசத் தொழமுதா 
னென்றதுதான் வரம்புகடர்ததா யிருச்சன்றத? என, கம்பர் அவன் 
சர்தோஷமாகிய சமுத்திரத்தில் மூழ்இச் சரைகாணாதிருக்தமையால், 
தன்மெய்ம்மறந்து எதிரேகண்டவர்களையெல்லாம் இன்னர் இனையரெ 
ன்று தாரதம்மியம்பாராமல் தொழுதான்; தாரதம்மியம் பாராவிடினும் 
தா.திமார் தனக்கு வேருயிருப்பவர்ச ளாகையால், அவர்களைச்தொழு 
ததும் ஆச்சரியமல்ல;வேறல்லாததன்னையும் வேருகச்கருஇத் தொழுது 
கொண்டதே அ௮இகஆச்சரியம்? என்றுசொல்லச் சேட்டு யாவரும் மிக 
வும் ௮திசயித்தார்கள்?” எனக் கூறியுள்ளது காணகத்தச்சது. பூம்... 
1உணர்ந்இிலன். நீக்குமால், 3இதவும்,ர்கள்ளிற்றோன் நித்றே.(௪௧௪௩) 
௨௫௪,--இதுவும், அடுத்த கவியும்-பாதன் அநுமானைக்கோண்டாடி 

“நீயார்?? என்றல், 

௮த்திறத் தாண்டகை யனுமன் றன்னைநீ 
எத்திறத் தாயெமக் இயம்பி மிதியான் 

"மு.த்திறத் தவருளே யொருவன் 3மூர்த்தவேறு 
ஓத்திருர் தாயென 4வுணர்கின் றேனென்றான். 

(இ-ள்.) (£ழ்ச்கூறிய) அத்தன்மைகளையுடைய அண்மைச்குண 
மூள்ளவனான ப. ரதஞைனவன்,--௮.ஐமானை (கோக்க), 8 எத்தன்மை 
யையுடையவன்? (அதை) எமக்குச் சொல்லியருள்வாயாக; (8) வேறா 
யிருந்தாலும் இரிமூர்த்திகளுள் ஒருமூர்த்தியை ஒச்திருக்இராய் என்று 
2 55 DOC por என்று கூறினான், (பரதன்); (௪ - து) - 

இயம்பிமீதி, ஈ - துணைவினை. மூர்த்திவேறு என எடுத்து, தரி 
மூர்த்திசளி லொருவனது வேறுவடிவம்போன்றிருக்தாய் எனினுமாம், 

ச
ா
ய
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பி-ம்;-.1எனச்கு. முத்திறத்தேவருள், ஜோர்த்தியோடு, மூர்த்திசான், 

ஃ 4உரைச்சன்றேனென்றான், உணர்கின்றேனுனை, உணரச்சகூடறினான். () 

௨௫௫. மறையவர் வடிவுகொண்் 1டணுக வந்தனை 

இறைவரி னொருத்த னென் றெண்ணு கின்றனன் 

துறையெனக் கஇயோதெனச் சொல்லு 4சொல்லென்றான் 

அறைகழ லனுமனு மறியக் கூறுவான். 

(இ-ள்.) வேதமறிக்த பிராமணரது வடிவத்துடன் (நீ இங்கு 
எம்மைச்) சேரவந்துள்ளாய்; (ஆயினும் உன்னை), தலைமைச் குண 

முடைய மும்மூர்த்திகளுள் ஒருச்சனென்று எண்ணுகிறேன்; (உனத) 
வரலாறு எத்தன்மையது என்று எனக்கு விரைவிற் சொல்வாயாக? 

என்று (பின்னும் ப. ரதன்) கூறினான்; (அதற்கு), ஒலிக்சின்ற வீரச் 
கசழலையுடைய அ௮ருமானும் (தன்வரலாற்றை) விளங்கச் கூறுபவ 

னானான்; (எ-.று,)--அதனை, அடுத்த இரண்டுகவிகளிற் காண்க. 

பி.ம்:.-1 அணு, 8இறைவனில், 8ஆரெனச். 4சொல்வாயென்றான், 

சொல்லுமென்று, (௪௧௭௫) 

\. ௨௫௬.--அதநுமான் தன்வாலாறு கூறுதல், 

ஜ் காற்றினுக் 1காசன்பாற் கவிக்£கு லத்தினள் 

கோற்றனள் வயிற்றின்வர் தூதித்து நும்முனாற் க 

ஏற்றிலா வடி.த்தொழி 4லேவ லாளனேன் 

மாற்றினெ னுருவொரு குரங்கு 3மன்னயான், 

இஅவும் அடுத்த கவியும்-ஒருதொடர். 
(இ-எ்.) ௮ரசனே! யான் ஒரு குரங்கு; காற்றுக்கு அதிதேவதை 

யான வாயுபகவான் மூலமாக வாகரசாஇயினுள் (மகப்பேத்றைச் குறித் 

அத்) தவஞ்செய்தவளான அஞ்சகாதேவியின் வயிற்றில் வர்துபிறக்து 

உமது தமையனான இராமபிசானிடத்தில் ஒப்பில்லாத அடி.மைத்தொ 

ழிலையுடைய பணியாளனாயுள் ளேன்; (எனக்குஇயற்கையானகுரங்கு) 
வடிவத்தை (அர்சணவடிவமாக) மாற்றிச்கொண்வெச்தேன்; (எ- று.) 

சுமேருமலையில் அரசாண்டுசொண்டிருச் ச கேசரியென்னும் வார. 
மாசனது மனைவியான அஞ்சசாதேவி இருவேங்கடமலையில் எழுச்தருளி 

யுள்ள திருமாலை சோச்கி நெரொள் தவஞ்செய்ய, அத்தவச்இின்பயனாச 
அவளிடம் வாயுபகவானுக்கு அமான் பிறக்தன னென்பது வரலாறு, 

னி, எம்பெருமாணிடத்திற் கைங்கரியஞ்செய்வது எல்லாப்பேற்றினுஞ் 

சிறக்கதாதலால், *ஏற்றிலா வடிக்தொழில்'என்றான். நம்முனாற்கு ஏற் 
றிலா என்பதற்கு - மகாத்மாவான இராமபிரானஅ பெருமைக்கும் (மிக 

வும் அற்பனான எனஅூறுமைக்கும் (சிறிதும் ஒவ்வாததான என்றுமாம். 

பி-ம்:--.1 அரசனால், அயல்வக்த, 3குலத்துளாள். 8கோற்றுளாள். 
4ஏவலாளன்யான். மன்னனே. (௪௪௪௯) 
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௨௫௭.--அநுமான் தனது பேரவடிவத்தைக் காட்டூதல, 

அடித்தொழி னாயினே 1னற்ப.யாக்கையைக் 

சடி.த்தடர் தாமரைச் ?கண்ணி னோக்கெனாப் 
பிடி த்தபொய் யுருவினைப் பெயர்த்து நீக்கினான் 

முடித்தலம் வானவர் *நேரக்கின் முன்னுவான். 

(இ-ள்.) (இராமபிரானுக்கு) அடிமைத்தொழில் செய்கின்ற சாய் 

போற்கடைப்பட்டவனான எனது அற்பமான வாகரசரீரத்தை, வாசனை 

யுடைய பெரிய சாமரைமலர்போன்ற (உனத) கண்களாற் காண்பா 

யாக என்றுகூறி, (தான்) கொண்டுள்ள பொய்யான (மானுட) வடிவத் 

தைமாற்றியொழித்தவனாக, முடித்தலம் [சனது தலைப்புறம்] வான 

த்திலுள்ளவர்களது கண்களில் எதிர்ப்பட வளர்பவனானான்; (௪- று.) 

முடித்தலம் வானவர் கோச்கின் முன்னுவான் என்பதற்கு-தேவர் 

களுடைய கண்ணுச்கும்எட்ட-த சாரத்தில் தனதுமுடி, உயரும்பட 

வளரலானா னென்று உரைச்தலும் ஒன்று பி-ம்:_1அருப்பயாச் 

கையை. சண்ணித்காணெனாப். 3பெயர்ச்துநீங்கனான். 4சோக்இமுற்ற 
ast, கோக்கின்முந்துவோன்,. (௪௧௪௪) 

௨௫௮.--ஏுதைக் கண்டவர்கள் அதிசயழந் ௮ச்சழங் கொள்ளுதல். 

வெஞ்சிலை யிருவரும் விரிஞ்சன் மைக்சனும் 
எஞ்சலி லதிசய மிதுவென் றெண்ணிஞர் 
1 தஞ்லை தாயினுஞ் சேனை ?2 தண்ணென 
அஞ்சின தஞ்சனை சிறுவ ”னாக்கையால், 

(இ-ள்.) அஞ்சசாதேவியின் புதல்வனான அறநுமானது (பெரு) 
வடிவத்தைச்சண்டு--சொடியவில்லையேச் இய (பரதன் சத்துருச்ென் 

என்ற) இருவரும் பிரமனஅபுத்திரனானவூட்டனும், (இது குறைவில் 

லாத [மிக்க] அதிசயமானது? என்ற நினைக்சார்கள்; சேனையானது 

(அச்சத்தால்) இறச்திலதாயினும், இடுக்கட்டுப் பயர்தது; (எஃது,)-- 

மரணபயத்துச்கு ஒப்பான மசாபயத்தை யடைச்த தென்பதாம்.பி-ம்:.- 

1 தஞ்சிலசென்னினுஞ், துஞ்சுவசெனவிருஞ்சோசக்கமுற்று.8அக்கையை, 

௨௫௯.--பாதன் அநுமானதுபெநவடிவத்தைச் சுருக்கிக்கொள்ள 
வேண்டுதல். 

ஈங்குகின் 1றியாமுனக் கிசைத்த மோற்றமத் 
தூங்கிரவ் குண்டலச் செவியிற் *சூழ்வர 

ஒங்கல வாகலி னுலப்பில் யாக்கையை 
வாங்குதி விரைந்தென மன்னன் வேண்டினான். 

(இ-எ்.) 'இங்சே [தரைஃில்] நின்றுகொண்டு காங்கள் "உனக்குச் 
சொல்லும் வார்த்தைகள், தொங்குகின்ற பெரிய குண்டலங்களை 
யணிர்த (உன்னுடைய) அக்தச்காதுகளிற் பொருச்தும்படி உயர்ச்த 
செல்ல மாட்டுகின்றில:: ஆதலால், (உன) அழிவில்லாத (இர்சப்பெ
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நிய)வடிவத்தை விரைவில் £க்குவாயாச? என்று பரதமகாராஜன் (அறு 
மானைப்) பிரார்த்திக்கான்; (எ- று,)--பி-ம்:-.1உனச்சியான். மோற் 

றக்தான்.” 3குண்டலஞ். 4துன்னுற, ் (௪௧௪௯) 

௨௬ ௦.--இதுவும்,அடுத்தகவியும்-அநுமானுக்தப் பாதன் 

பரிசுகோடுத்தலைக கூறும். 

சுருக்கிய வுருவனாத் தொழுது முன்னின்ற 
அருக்கன்1மா ணவகனுக் கைய னன்பினாற் 

பொருக்கென ?கிதியமும் புனைபொற் பூண்களின் 
*வருக்கமும் வசம்பில ஈனிவ மல்இனான், 

(இ-ள்.) பரதன், பிரீதியோட (தனதுவேண்டுகோளின்படி)சரு் 

இிக்கொண்ட வடிவமுடையவனாக வணங்கி எதிரில் aarp சூரியசஷ்ய 

னான அநுமானுச்கு விரைவாகச் செல்வங்களையும் அணியத்தச்ச 

பொன்னாபரணங்களின் வகைகளையும் எல்லையில்லாசனவாச மிகு.இ 
யாகச்சொடுத்தான்; (எ- று) 

அமான் சூரியனிடத்துச் சென்று சான்குவேதங்களையும், ஆறு 

சாஸ் இரங்களையும், எல்லாவியாக.ரணங்களையும், விருத்தி பாஷ்யம் முத 

விய உரைகளுடனும் கற்றதன்றி, மற்றுமுள்ள பலகலைகளையும் ஒரே 

' நாளில் ஓதியுணர்ர்தா னென்பது வரலாறு, பி-ம்:--1மரணாச்சனை 

யையன்மேயினன். 3சிதிகளும்...பூண்களும், வனத் இிடைப்புகுர்சதன் 

மையை, ஒருச்சியென்னுணர்வுறவுணர்த்தியாலென்றான், முருச்செழ் 
மாதருமுறையினல்இனான். இச்செய்யுளின்பின் ஒருபிரதியில் “Ags Dr 

கூடத்தை”? (௨௭௬) என்ற பாடல் சாணப்படுன்றத. இலபிரதி 
சளில், “*குன்றுறழ்!? (௨௭௭) என்றபாடல்முதல் ::என்றவணிரவ்இ?? 

(௩௦௪) என்பதுவரையிலுமுள்ள பாடல்கள் இங்குக்காணப்படுகின் றன, 

௨௭௬௧, கோவொடு 1தூசுஈற் குலம ணிர்குமாம் 
மாவொரடு 3பரிக்குலம் வாவு 3தேரினம் 
தாவு$ ருடுத்த/ஈற் றரணி “தன்னுடன் 
ஏவருஞ் சிலைவலான் Sura ஈல்கனொான், 

(இ-ள்.) அம்புதொடுத்தற்குஉரிய வில்லில்வல்லவனான பரதன்,-- 

(பின்னும்) பசுச்களையும் வஸ் இரங்களையும் உயர்ச்தசாதி ஈவரத்இனவ் 

சளின் கொகுதியையும் யானைகளையும் குகிரைகளின் கூட்டங்களையும் 

தகாவிச்செல்லுகன்ற தேரின்கூட்டங்களையும் தத் இப்பாய்கன்ற நீர் 

குழ்ச்த சாரமான பூமியையும் (மற்றுமுள்ள) எல்லாப்பொருள்களையும் 
(அஅமானுக்குகி) கொடுத்தான்; (எ-று.)--மாஎன்னும் பொதுப் 

் பெயர், இனம்பற்றி யானையைக் குறித்த, பி-ம்:-.1 தனெக்... 

குலம். 3கறித்திரள், கார்த் திரள். தேர்ச்குலம், 4௮, 5டீற்றெலாம். 

யோதுசல்கனொான், அதற்ச்சனன், சிலபிரகிசளில் இசற்குமேல் ௨௪௫. 

ஆம் செய்யுள்வரையிலுள்ள செய்யுள்கள் சாணப்படாமல் வேறுபாடல் 

கள் காணப்படுகின்றன: அவை வருமாறு:



se கம்பராமாயணம் யுத்த 

1, கின்றவ னிவவயி னெடிய வன்றனைச் 
சென்றிறைப் பொழுதினிற் கொணர்வன் !சென்றெனாப் 
பொன்றிணிப் பொலங்கழல் வணங்கிப் போயினான் 
வன்திறல் மாருதி வளர்ந்த கீர்த்தியான். 

பூம்: 1 சல்வனைப், 

9.வேறு. &ஆய கரலையி லையனைக் 1கொண்டுதன் 
தூய காலி னுறைவிடக் அன்னினான் 
மேய சேனைக் கமைப்பன் விருக்தெனாத் 

தியி னகுதி செங்கையி னோக்கினான். 
iG - h:—leow@, 2a7 50. 

8, வேறு. பான கெய்யொடு கானமுஞ் சாந்தமும் பலவும் 
ஆன வெள்ளிலை யோடடைசக் காய்கருப் பூம் 
தேன ளாலிய முக்கனி 1காயெொடு தேன்பால் 
வான நாட்டர மங்கையர் மகழ்ந்துகொண் டிழமிந்தார். 

- பிம்: கறியமுதொடுபால், 

4, வேறு. கங்கைதரு கழலாற்கு மிளவலுக்குங் காரிசைக்கும் 
அங்கமுடி வீடணற்குஞ் சுக்கிரீவப் பெருமாற்கும் 
தங்கு!பெரு சேனைக்கும் தனித்தனியே பொற்கலக்கால் 
௮ங்கடைவின் மண்டலமிட் டணிவிளங்க கிறைத்தனரால். 

பி-ம்;--1புசழ்ச், 

5. வெள்ளை ஈறும் போனகமு மிகுபருப்பும் பொரிக்கறியும் 
தள்ளரிய முக்கனியுஞ் சருக்கரையு நறுகெய்யும் 

எள்ளரிய பலவிதத்துக் 1கறியமு.து மிமையவர்*தம் 
வள்ளல்முத லனைவோர்க்கும் வரிசைமுறை படைக்தனரால். 

பி-ம்:--1கறியதவும், தாம். 

6. நீருலவி ரீர்குடித்து நினை த்திருக்தா குதிபண்ணிக் 

்... காருலவு மேனியனுங் காரிகையு மிளல்கோவும் 
தேரிரவி திருமகனுந் தென்னிலங்கைப் பெருமானும் 

போரினுயர் சேனையுடன் போனகம்பற் நினர்பொலிவால். 

7. வேறு, அ௮க்கணத்து .... ..... ௨ மார்பினான். [௩ ௨௮] 

8, உருப்பகிர் வை வை டவ யாவையும், [௩௨௯] 

9, தீவினை ப wt ட மாதவம். [௩௩௦] 

10. என்றுரைத்து .... .... .... தோளினான். [௩௩௧] 

ஒருபிரதியில் இச்செய்யுளோடு பரதனுயிர்வருபடலம் முடிய, ் 

அன்னதோரளவையின் (௩௨௨) என்ற பாடலைச்கசொண்டு நகர்புத 

படலம் தொடங்குகின்றது: மேலுள்ளபாடல்களில்லை. 

 $ இரண்டாவதுமுதல் ஐந்துபாடல்கள் நின்றவன்?? என்பது 
மூதலியபாடல்களுள்ள பி.ரதிகள் சலவற்றிலும்இல்லை,
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11, வேறு. இரலி காதலன் இலங்கையர் கோனிவ ௬ுதவி 
௮.ரசி 1 ஒசைய தென்னலா மனுஈ னேயென்பரன் 
விரவுகாதலின் நீசெய்த வுதவிக்கு வேறு 
தருவ தொன்றிலை யுடனுணுச் srg) “adore. 

பி-ம்.--1 இசையால், ேகுமால். 

12. மூனிவன் ....' .... ... பபுகன்றான். [ ௧௯௧ - 18] 

18, என்ற வாசகம் .... .... .... உரைக்கும். [ - 19] 

14. செய்த .... வள உட மொழிந்தான். [55 - 20] 

15. கொற்ற வன்னுட லுண்ணுமோ கோதின்மா தவனே 

வெற்றி வீரனே யெனவஞ்சி கின்றனன் விமலன் 
மற்றப் ]போனஃ மொருகைவாய் வைத்தபின் வாராப் 
பற்றி யப்பொழு தனுமனும் பரிகலம் பரித்தான். 

பி-ம்:-4போனசத்தொருசையால், 

16. பரிக லத்தமு தேந்தியே பர்திக டோறும் 
இரவி காதலற் கங்கதற் கிலங்கையர் வேந்தற்கு 
உரிய வீரர்கட் களித்துத்தா னவர்களோ பாதி 
வரிசை யாலுண்ண மாமுனி விருந்துமுண் டனசால். 

பி-ம்:--1அளித்ததுதானொருபா தி, 

17. அன்ன காலையிற் போனக மமரர்பொற் 1கலத்தே 

முன்னம் போற் படைச் துத்திரு முன்புவைச் தனரால் 
உன்னும் பேருல கனைத்து முண்டும் ப௫தீரா 
மன்னன் 'மாமுனி விருக் துமுண் டகமகிழ்க் தனனால், 

பி-ம்: கலத்தில், 3படைத் தமைத்தனர் திருமுன்புவைத்தார், 

8பன்னும். மாதவன், 
18, பாள நல்லமு துடன்கருப் பூரமும் பலவும் 

ஏனை வானவர் மகளிர்க ளேந்திமுன் ஸிற்பத் 
தான மெய்ப்படைத் தம்முடைப் போகத்துட் டந்த 
ஆன கற்பரா டமிழ் தென்பது மயின்றான். 

19. ௮ண்ணல் மாமுனி யருளிய போனக மளக்கர் 
வண்ண னேமுதல் வானரக் கடலெலாம் வாய்ப்பெய்து 
உண்ணும் வாசகங் கேட்டிமை யோர்முனி வோரும் 
மண்ணு நாகரும் யாவரு OO gut மறந்தார். 

20. மானவேந்தரும் வள்ளலு மலர்க்கரம் விளக்கி 
ஆன வெள்ளிலை யோடடைக் காயு தருந்தி 

ஞான மாமுனி பெருமையைப் புகழ்ச் தகா யகனும் 
பானல் வேல்விழி யாளொடும் படையொடு 1மிருந்அு, 

பி-ம்:--1எழுச்தான்.
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2 Sam are wie Bay ‘ont nen we ச ் 21 பு SBA கால் யமல? மறையான பாதம் are iD Zz = 8் 

  

ஆர்௨மோ டெழுச்து சென்று வணங்கலு was மாசி 
சீரிது கூறிச்சேறி யென்றலுநக் தேர்மேற் கொண்டு 
சீரிய தானையோடஞ் கறப்பொடு ம௫ழ்க் த சென்றான். 

22. வேறு.விருக்தூ முண்டுமா முனிவனை விடைஃகோண்டுதேர்மேல் 
அருந்த திக்கற்பி ௭எுளொடும் படையொடு மமைந்தான் 
வருக் ௮ கோசலை ea Or. iP: சத்தியம் வாழப் 
பரிக்தி சராபனு மேகினன் பாசனைச் கரண்பான். 

பி- ம்: சற்பினாசொடும். 8ேயன். 'அயோத்தியர், 

ட் ட் 
—~- ச > © 3 3 ௫ ட க 2 ௮ இக்குப பாத வர்தப்படலம் ழடிய, இசன்பின் நகர்புதபடலம் 

“அன்னதோசளவையின்!? (௧.௨௨) என்று தொடங்குெ்றது: ௨௬௨- 

28. இராவணன் .... ... .... செய்தான். ௩௦] 

முதல் ௨௪௫-வரையிலுமுள்ள பாடல்களு:பில்லை: சித திரகூடத்தை?? 
(௨௪௯) என்றபாடல் **கருக்இய!? (௨௬௦) என்ற பாடலின்பின்சிலவத் 
விருக்க.ச் சிலவற்றிற் காணப்படவில்லை. .0ஈ-மதல் ௩௨உக-வரையிலு 
முள்ள பாடல்களும் இப்பிரதிகளி வில்லை. (௪௧௮௧) 

௨௯௨ ழன்றுகவிகள் - பாதன், நகசையலல்ஈரித்து இராமனை 
யேதீர்கொள்ளும்படி ஒயயோத்தியிலுன் லை b3 முமதறைவிக்ச் 

OSH Soro Caras. 
டி 3 a Wr @ = a. fo = அ - இளவலை 'யண்ஃ.லும் கெதிர்கொண் மேன்றுகம் 

வளை மதி லயோகத்சியில் வாழு மாக்களை க் 

த: ்ியசடு ”2மேசெனக் களத்தி யெல். களை யொடு ”மேகெனக் களத் 
3அளை யொலி மூரசன மலறலிப் LI Dusan ey oF. 

  

ஹம் 

(இ-ளன்.) (பசதன்),--தம்பியாகிய ௪. ஐருக்கினனை (கோச்), 
'சுழ்க்தமதிலையுடைய (மது) அயோத்தியில் வாழ்கிற ned Ste ORES 
Qsrucdsrter a HO sasm® Os 7 gy is Qar ze jth சுற்றத்தாருடனே 
(யாவரும்) செல்லும்ஈளெனலும் கூறி அறிலித்தர்சாக எல்லாவிடல் 
சளிலும் பரவு$றபேசொலியையுடைய ரூசசவகைகளை (வள்ளுவர் 
களைச்கொண்டு) அடிப்பிக்துச் தெரிவிப்பாயாக? என்று கட்டளை 
யிட்டான்; (௪ - 2.) 

அண்ணலுக்கு, மாச்களை - உருபுமயச்கம், எதிர்கொண்ம்-செய்யு 
மென்ஞுற்றின் ஈற்றஉயிர்மெய் கெட்டு எசரம் ண கரமாயிற்று, அளை 

ஒலி-பரவுகின் £ஒலி. பி - ம். --1௮ண்ணலையெதிர்கொள்வானம், அன் 
ணலையெகிர்கொள்கென்றசம், * சண்ணனுச்சகெதிர்சொள்சென் ஐம், 
2எழுசென, எய்தென. ,8௮அளவொலி, : (௪௪௮௨) 

௨௬௩. தோரண !நட்டுமேற் ௮௫ல்பெச திர் தற் 
பூரணப் பொற்குடம் பொலிய ? வத் அள் 
வாரண மிவுளிதேர் வரிசை SOOT a LTE 
சீரணி யணிகெனச் செப்பு வாயென்மான். 

e
m



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௪௭ 

(இ-ள்.) (பின்னும் பரதன் தம்பியை கோச்கி), (சோரணம் 

சாட்டி(க்தோரணக்கம்பங்களின்) மேற் சீலைகளினால் மூடிச்சற்றி ip 
இய நீர்நிறைச் த பொ ற்குடங்களை (ப் பலவிடங்களிலும்) விளச்சகமடை 

யும்படி வைச் ஐ,--பெரிய யானைகளையும் குதிரைகளையும் இரசங்களை 

யும் (அவ்வவற்றிற்கு௨ ரிய) முறைமை தவருமற் ௪, 

செய்ச என்றுவ் கூறுவாய்? என்றான்; (௪ - தடி பகதி துல் பொதி? 

  

த அலங்காரங்கள் 

ந்து என்பதற்கு - மேற்கட்டிகள் கட்டி யென்றும் பொருள்கூறலாம். 

பிம்; 19ிறுவி, வைச்துளே. (௪௪௮௩) 

௨௬௪. பரத்துவ 'னுறைவிடச் களவும் பைம்பொனீன் . 

சிரத்தொகை மதிற்புற த் தி௮தி Cet gr 
வரத்தகு தரள ளமென் பஃதர் வைத்துவான் 

புசத் த்தையும் புறுக்குவ புகறி போயென்முன். 

. (இ-ள்.) ;பரத்துவாசமுணிவனது அச்ிரமம்வரையிலும் பசும் 

பொன்மயமான நீண்ட செொரங்களின் வறிசைகளையுடைய (அயோத்தி 

யின்) மதிலில் வட வ கட் [் அயோச்தியாபட்டணத்துமதில் 

முதல் பரச்துவாஜாச்சிரமம் அனசயிதுல்] Snts #6 furor SBE 
  கவினாலாகிய aon பக்தலைப்போட்டுச் ர்க அயோகத் தியாபட்ட 

    ணத்சையும் புதப்பிச்கும்படிபோய்ச் சொல்வாயாக! எண்று (ம் பரதன் 
டி 

உறு டி படம்... உறைவிடம், 
3 . து ட ஐ : : 

a பேசச்தையும்புனுச்குக, புராச்இணும்,... ,புசத்துறப் 

so) sore. . (௬௧௮௪) 

சத்துருக்ெனைகோச்இல்] ஈர     
பைம்பொஸி 

  

௨௬௫.--அஃகட்டனளையைக் சத்துருக்கிவ் கமதிரந்தத் தேரிவித்தல். 

  

5 yingiari9. Gonna F' @ais Burd என்றஒ வ 19. (பிறக ய seus 

குன்ற ழ் வரி? 

நன்றுணர் *சேள்விய னலவை:பல் செய்கையன் 

தன்றுணைச் சமர்திரற் கஜியச் சாற்றினான், 

   

  

லக் ஞுவவுக் Cg of gem 

  

(Q - at.) srs. (ug soit} co Moor a Cor ~~ invonwQur ge aL. 

டமைச்தவில்லை. யேர்திய நிரண்ட தோள்களோயுடையவனாகிய அந்தச் 

சத் அருக்சென் --அப்பாசனது இருவடிகளைப் பணிர்துபோய் ஈன் 

ரூசச்சகேட்டறிச்சத நூற்கேள்விகளை பணயம் (அதற்கு ஏற்ற) 

குற்றமற்ற சொழிலையுடையவனும் சனக்குச் ரேகிஈனுமான சமக் இர 

னுக்கு (அக்கட்டளையை) விளங்கச் கூறினான்; (௪-று.)மி.- ந்; 
எய்திய. 3கேன்றன. 8கேள்வியும்...செய்கையும், (௬௧௮௫) 

  

   

    

( ௩௬௬,-இதுவும் அடுத்த கவியுல்-தனகம்: சப்தம் வண்ணவிக்கு் 
கட்டளையிட, அவர்கள் ழாசறைதலைத் தெரிவிக்கும், 

அவ்வுரை கேட்டல மறிவின் வேல்யான் 
கவ்வை:பி லன் ற் எண்கின் at, Aion gum ot 
வெவ்வெயி *லெறிமணி! ... தி யெங்உணும் 

5எவ்வமின் ற்றைபறை யெற்.ஐு*கெ.ன் ட. 

   



௮௪௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) அறிவிறைக்தசதொரு சடல்போன்றவனான சுமக்திரன் 

(சத்துருச்சென் கூறிய) அவ்வார்ச்தையைச் சேட்டவடனே,--பழிப் 

பில்லாச அன்பினால் மட௫ழ்கின்ற மனத்தையுடையவனாய், அழகிய காரச் 
இயை வீசுசந இரச்சனெங்களையுடைய வீதிகளிலெல்லாம் குறைவில் 

லாமல் அடித்தற்கு உரிய பறைகளை யடித்து (ச்செய்தி) தெரிவிப்பீர்க 

ans என்று (வள்ளுவர்க்குச்) கட்டளையிட,--(௪ - று.)--*வள்ளுவர் 

மூ.சச மெற்றிஞர்' என அடுத்த கவியோடு தொடர்க்துமுடியும். 

வலெவ்வெயிலெறிமணி வீதி- வீறுகோளணி, அறிவின் வேலை 
யான் - அறிவிற்குஎல்லையாகவுள்ளவ னெனினுமாம். வெவ்வெயில் - 

உச்சமான சூரியகார்திபோன்ற:. காச்தி யென்றுல் கொள்ளலாம். 

பீ - ம்: அன்பினிற். புரை, 9எவ்வமில். 4என்றனன். (௪௧௮௬) 

௨௭௬௭. வானையுச் திசையையுங் கடசர்த 1வான்புகழ்க் 

கோனையின் றெதிர் கொள்வான் கோல மாககர்த் 

தானையு மரசரு மெழுக தானெனா 

யோனையின்4வள்ளுவர் மூ.ரச மெற்றினார். 

(இ ள்.) வள்ளுவர்,-!அகாயத்தையும் இக்குச்களையும் சடச் 

அள்ள [எங்கும் பரவிய) சறக்தபுகழையுடைய தலைவனாகிய இராம 

பிரானை இன்றைக்கு எதிர்சொள்ளும்படி ௮ழய பெரிய அயோச் 

இயாசகரத்திலுள்ள சேனைகளும் ராஜகுலத்தாரும் புறப்படுவார்களாக? 

என்று யானைமேல் முரசத்தை யேற்றி யடித்தார்; (௪- று.) 

வள்ள வரைக் கொண்டு யானைமேல் முரசமேற்றி யடித்துச் 
செய்தி தெரிவித்தல் இயல்பு.இசாமனை யெஇிர்கொள்ளுதற்குச் சேனை 

யும் அரசரும் எழுக வென்று முரசறைந்தமை கூ றியஅ,மற்றைச்செய்தி 
களைச் கூறி முரசறைச்ததற்கும் உபலஃஷ.ணம், பி - ம்:--1வாழ்லிசழ். 

கொளச், 8ஆனைமேல்,, 4வள்ளுவன்மு. ரசறைச் னன். (௪௧௮௪) 

௨௬௮.--ழாசோலி கேட்டலும் நகாத்தவர் புறப்படுதல். 

முரசொலி கேட்டலு முழங்கு மாககர் 

௮சசரு 1மாந்தரு மந்த ணாளரும் 

கசைசெய லரியதோ ர வகை கைதசத் 

திரைசெறி கடலென வெழுச்து 7*சென்றவால். 

(இ-ள். (அம்) முரசவாத்தியச்தின் ஓசையைக் கேட்டவுடனே, 

முடிவுகாணவெ-ண்ணாததான ஒப்பற்ற களிப்பு :As,--gseisCorr 

டும் குடிகளோடும் பிராமணர்களோரடும்,---ஓலிசெய்கத பெரிய அவ்வ 

யோத்தியாககரம், அலைகள்கிறைர்த கடல்போல எழுச்துபோயிற்று, 

ககரத்தவரனைவரும் எழுச்துசென்றன ரென்ற பொருளில், :ஈகர் 

எழுந்துசென்றது? ஸ்ரார்; உபசாரவழக்கு, பி-ம்:---சேனையும். 

சைம்மிச. சென்றதால், (௪௧௮௮)



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௪௯ 

௨௬௯.---௮ம்மாரசோலியின் சிறப்பு. 

அ௮னகனை யெதிர் கொள்கென் றறைந்த பேரிநற் 
கனகஈல் கூர்ந்தவர் கைப்பட் டென்னவும் 
9சனகன தூர்க்கென முன்னஞ் சாற்றிய 
வனை*கடிப் பேரிய மொத்த வாமரோ, 

(@- ள்.) குற்றமற்றவனான இராமபிரானை எதிர்சொள்க? என்று 
(வள்ளுவரால்) அடிச்சப்பட்ட பேரிகையின் ஒலிகள்,-மிச்சபொன் வறி 

யவர்கையில் அசப்பட்டால் அதனையும், சனகராசனது பட்டணத் 
அக்கு (ச் செல்லுக) என்றுகூறி முன்புஅடித்த அலங்கரிச்சப்பட்ட 
மணமு.ரசினொவியையும் ஓத்.திருக்தன; (௪ - று.) 

செகொளாகவறுமையால் மிசவருத்தப்பட்டுக்கொண்டிருர் தஏழை 
களுக்குப் பெரும்பொருட்குவியல் யாதொருமுயற்சயுமின்றித் தன் 
னடைவிற் சஇடைத்தாற்போல, பதினான்்குவருஷமாக இராமவிரகத் 
தால் வருச்திய அக்கக.ரத்தவர்க்கு இம்முரசொலி மிச்சம௰ஏழ்ச்சியை 

விளைத்த தென்ச. சனகனதுஊர், மிதிலாபுரி. அங்குச்செல்லுதற்கு 

முசசறையச்சொன்னதையும், மு.சசறைர்ததையும், ௮ தகேட்டவளவில் 
அ௮னைவருங் கொண்ட கொண்டாட்டத்தையும், பாலகாண்டத்தில் 

*எழுச்சிப்படலத்திற் சாண்க, பி-ம்:--.1கொள்வான். 8ல்கூர்ச் தவன், 
சேனகனூர்ச்கெழுசென. 4கடல், (௬௧௮௯) 

௨௭௦.--ழன்றுகவிகள் - பலநம் ஸ்ரீராமனை எதிர்கொள்ளுத? தச் 
சேல்லுதலைத் தெரிவிததம். 

அ௮றுபதி னாயிர மக்கு ரேரணியென்று 
இறுதிசெய் சேனையு மேனை 1வேந்தரும் 
செறிஈகர் மாந்தருர் தெரிவை மார்களும் 
உறுபொரு ளெதிர்ந்தென வுவக்.து போயினார். 

(இ-௬்.) அறுபதினாயிரம் அஷெிளஹிணி யென்று வரையறை 
செய்யப்பட்ட சேனைகளும் மற்றும் இராசகுலத்தார்களும் கெருங்கய 

பட்டணத்துச் சனங்களும் (அங்குள்ள) மகளிரும்,-அடையவேண்டு 

மென்று (கெடுகாளாகவிரும்பிச்) தேடிய செல்வம் தானேவந்து இடைக் 
கப்பெற்றாற்போல மனமஇழ்ச்து (இராமபிரானை யெதிர்கொள்ளுமாற) 
சென்றார்கள்: (௭ - று.) -பி-ம்:1மன்னரும். _ (௪௧௯௦) 

௨௭௧. அன்னையர் மூவரு மமரர் போற்றிடப் 

1பொன்னியல் “சிவிகையி னெழுந்து போயபின் 

“தர்ிகர் முனிவருக்4தமருஞ் சூழ்த.ர 
மன்னவன் மாருதி மலர்க்கை5பற்.றுறா, 

இதுவும், அடுத்த கவியும் - குளகம், 
(இ-ள்.) (கெளசலை சுமித்திரை கைகேயிஎன்னும்) தாய்மார்மூவ 

ரூம், தேவர்கள் அ.திச்கப் பொன்னாற் செய்யப்பட்ட தண்டிகைகளில் 
* 107
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ஏறிக்கொண்டு சென்றபிறகு,--அ ரசனாகிய ப.ரதன்,--தமக்குத் சாமே 

சமரான இருடிகளும் சுற்றத்தார்களும் சுற்றிலும்வார அறுமானு 
தளைய லிப் கையைப்பிடித்துசக்கொண்டு,--(ஏ-று.)--*போயி 

னான்? என அடுத்தகவியோடு தொடர்க்து மூடியும். i 

இருமால் சான்குவடிவங்கொண்டு தம் வயிற்றி லுதிக்கும் பாக்கி 

யம் :பெற்றிருந்தமையால், தாயர் மூவரையும் எங்களுடையதுச்கறிவா 

சணத்துக்குச் சாரணபூதர்சகள் இவர்களல்லரோ!'என்று தேவர்கள் 

கெருங்இத் துதித்தவணங்கெ ரென்க, உயர்க்த பதவியிலுள்ளவர்கள் 

செல்லும்போது தகுதியரான ஒருவருடையகையைப் பிடிச்துச்கொள் 

ளுதல், மரபு. பி-ம்:--1பொன்னினழ். 9ிவிகைமேலினிதுபோயினார். 

3துன்னிய, தன்னிகர். 4தருமஞ். 5பற்றினான். (௪௧௯௧) 

௨௭௨. திருவடி யிரண்டுமே செம்பொன் மெளலியா 

்... இருபுறஞ் சாமரை யிரட்ட வேழ்கடல் 
வெருவரு 1முழக்கென வேழ மார்த்தெழப் 

பொருவரு வெண்குடை கிழற்றப் போயினான். 

் (இஸ். (இராமபிசான௮) இரண்டு இருவடிநிலைசளே செம்பொன் . 

eon Bu இரீடமாக [அவற்றைத் தலைமேற்கொண்டு], (அர்தப்ப.ரதன்,- 

சனது)இரண்டு பக்கங்களிலும் சாமரைவீசவும்,---ஏழுகடல்களின் அஞ்” 

சத்தக்ச ஒலிபோல யானைகள் ஆரவாரறித்துப் புறப்படவும்,---ஓப்பற்ற 

வெண்கொற்றக்குடை நிழல்செய்யவும் போயினான்; (எ- று.). 

இருவடியிரண்டுமே செம்பொன்மெளலியா...:அடி.த்தல மிரண்' 

டையு மழுதகண்ணினான், முடித் தல மிவையென முறையிற் சூடினான்?” 

என்று வக்இிருத்தல் சாண்க, பி-ம்:-1முழக்கெழ, 9கிழலிற். வேசம், 

௨௭௩.--சரியாஸ்தமன வருணனை, 

எல்லவன் மறைந்தன னென்னை யாளுடை 

வில்லியை யெதிர்கொளப் பரதன் மீச்செல்வான் 

௮ல்லியங் கமலமே யனைய தாள்களிற் 

1கல்லதர் சடுந்தன கதிரி னென்னவே. 

(இ-ள்.) பரதன் என்னை யடிமையாகவுடைய கோதண்டபாணி 

யாகிய இராமபிரானை யெதிர்கொள்ளுதற்கு,(தரையின்) மீது (ஈடக்து) 

செல்லுகன்றான்: (ஆதலால்), அகவிதழ்கள் நிறைந்த அழகிய தாமரை 

மலரையேயொத்த (அவனது) பாதங்களிற் கற்கள் நிறைக்க” வழியா 

னது தன்னுடைய கிரணங்களினாற் ஈடும்! என்றுநினைத்து (அங்வனஞ் - 

சுடாதிருக்குமாறு) சூரியன் அஸ்தமித்தான்; (எ-று) 

சூரியன் இயற்கையாக மறைந்ததற்கு, ஈடந்துசெல்லுகிற ப.ரதன் 

தாள்களில் வழி சுடாமலிருப்பதற்கு மறைச்தா னென்று கற்பித்துக் 

கூறியது - ஏதுத்தந்தறிப்பேற்றவணி. பி-ம்:--3சல்லெனச்சுடுகி 

லேன்க, ல்லதர்சடுமெனக், கை திர்சென்றென்னவே, (௪௧௯௩)



காண்டம் ௩எ.--மீட்கிப்படலம் ௮௫௧ 

௨௭௪௪. பாதன் அநுமானைநோக்கி இராமனதுசேம்கையைக் 

கூறும்படி வினவல், 

அவ்வழி மாருதி யங்கை பற்றிய 

செவ்வழி யுள்ளத்தான் திருவி னாயகன் 

1எவ்வழி யுறைந்ததச் செயலெ லாம்விரித்து 

இவ்வழி யெமக்குந யியம்பு வாயென்றான். 

(Q-o.) அச்சமயத்தில் அறுமானது அழகிய சைகளைப் பிடித் 

அதச்கொண்டுள்ள ஈன்னெறியிற்செல்கன் ற மனமுடையவனான பரதன், 

 இருமகளுக்குத் தலைவனான இராமபிரான் (காட்டில்) எல்குத் தங்க 

யிருச்தான்? அப்பெருமானது வரலாறு முழுவதையும் நீ எமக்கு இப் 

பொழுதுவிவரித்துச் கூறுவாய்”?என்று(௮ மானை) வினவினான் ;(௪-.து.) 

நாயகன் உறைந்தது - தணைவழுவமைதி, இனி, உறைந்தது எவ் 

வழி என மாற்றி யுரைக்கவுமாம். பி-ம்:--1வெவ்வழியுறைக்த. (௪௧௯௪) 

௨௭௫.--இதுழதல் ௩௦௨ - ஆம் கவிவரையில் ௨௮-கவிகள்-அநுமான் 

இராமனுடையசெம்கைகள் ழழவதையுங்கூறியதைத்தேரிவிக்தம். 

என்றலு மாருதி 1வணங்கி யெம்பிரான் 
8மன்றலர் தொடையினா யயோத்தி மாககர் 
நின்றது மணவினை நிரப்பி மீண்டு கான் 
சென்றதும் நாயினேன் செப்பல் வேண்டுமோ, 

இசவும், அடுத்த கவியும் - குளகம், 
(இ-ள்) என்று (பரதன்) வினாவியவுடனே, அ.நுமான்,--(அவனை) 

வணவங்இ,--வாசனையுடைய மலர்ச்த [மலர்களினாலாகிய] மாலையை 

யணிச்் தவனே! எமது தலைவனான இராமபிரான் பெறிய அயோத்தியா 

பட்டணத்தில் இருந்ததையும் (மிதிலையிற்சென்று) மணஞ்செய்து 

. கொண்டுதிரும்பி (அயோத்திக்குவர்.து) வனத்துக்குச் சென்றதையும் 

அடியேன் சொல்லவேண்டுமோ $ [வேண்டாவன்ரோ என்றபடி]; 

(௪-று.)--என்றலும், மாருதி, வணங்க என்றவை, அடுத்தசெய்யுளில் 

வரும் *விரிக்குஞ் சிந்தையான்? என்பதைக் கொண்முமுடியும். 

பின்னிரண்டடி.கட்கு-(நீ மாதுலகிருகத்திற்குச் சென்றதபோது அயோ 

த்.தியில் ஸ்ரீராமன் தங்கியிருர்ததையும் அப்போது பட்டாபிஷேகச் 

சடல்ற்குப்பூர்வால்கமான சடங்குகளைச்செய்துமுடித்து (ப் பட்டாபி 

ஷேகமணத்தைப்பெறாமல் அவண் காட்டுக்குச் சென்றதையும் சாயி 

னேன் சொல்லவேண்டுமோ என்று பொருள்கொள்ளுதல், ஏற்கும், 

பி-ம்:--1தொழு.தில்கு. 3மன்றலக். 8தான். (௪௧௯௬௫) 

௨௭௬, சத்திர கூடத்தைக் தீர்ந்த பின்சிரம் 
1பத். துடை யவனுடன் விளைந்த 3பண்பெலாம் 
இத்தலை 4யடைந்தது 5மிறுதியாய போர் 
6வித்தசத் தூதும் விரிக்குஞ் சிந்தையான்,



௮௫௨. கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) (இராமபிரான்) சித்திகூடபருவதச்தை விட்ட Snes 

பத்துத்தலைகளையுடையனான இராவணனுடன் கேர்க்த செயலெல்லாம் 

(தான்) இவ்விடத்தை யடைச்தது வரையிலும்நிகழ்க்த இராமசரித் 

இி.ரங்களை விவரித்துக் கூறுங்கருச்துடையவனானான்: (யாவனெ 
னில்), போரில்வல்லவனான இசாமனுடையதாதன்; (௪ - று.)--அவ் 
விவரத்தை அடுத்த கவி முதற் காண்க, 

தான் இத்தலையடைந்தது - அறுமான் பரதனிடம் சேர்ந்தது. 

பி-ம்:--1பத்துடையானொடும். விளைத்த. 3பண்புக்தான். 4அடைக் 

தீதே. 5இறுதியாமென. 6வித்தகனுரைகளால்விளல்க ச்சொல்லினான். 

௨௭௭. குன்றுறழ் வரிசிலைக் குரிசி லெம்பிரான் 

தென்றிசைச் சித்திர கூடந் தீர்ந்தபின் 

வன்திறல் விராதனை மடித்து மாதவர் 

துன்றிய தண்டக வனத்துட் டுன்னினான் 

(இ-்.) மலையையொத்த கட்டமைத்த வில்லை யேர்திய புருஷ 

சிரேஷ்டனாகிய எமதுதலைவன் [இராமபிரான்], தெற்குத் திக்லுள்ள 
சித்தரகூடபருவதத்தை விட்டுச்சென்றபிறகு மிச்கவலிமையையுடைய 

வி.ராதனென்னும் ௮ரச்கனைக் கொன்று மிக்கதவத்தையுடைய இருடி 

கள் கெருங்கெவ௫க்கற. தண்டகாரணியத்திற்சென்று சேர்ந்தான்;(௪-று.) “- 

சத் தரகூடம் அயோத்திக்குத்தென்புறத்.இ விருத்தலால், அதற்கு, 
(தென் திசை? என்ற அடைமொழி கொடுத்தார். (௪௧௯௭௪) 

௨௭௮, ஆங்குறை தபோதன ரரக்கர்க் 'காற்றலேம் 
நீங்கெர் தவத் துறை நீதி யோயெனக் 

தீங்குசெய் பவர்களைச் 5செகுத்த றிண்ணநீர் 

வாங்குமின் “மனத்துயர் வாய்மை யாலென்றான். 

(இ-ள்.) அவ்வனத்தில் வூக்கற இருடிகள் (இராமபி.ரானை 

கோச்), 'நீதியையடையவனே! இராச்கதர்செய்யுர்துன்பங்கட்குப் 
பொருதவர்களானகாங்கள் தவஞ்செய்யும் முறையினின்று தவறி 

னோம்? என்று முறையிட, :(உங்கட்குத்) தீமைசெய்பவர்களை (கான்) 

அழிப்பது நிச்சயம்; (எனது) இவ்வார்த்தையால் நீங்கள் மனத்திற் 
கொண்டுள்ள வருத்தங்களை யொழிவீர்களாக? என்று (இராமபிரான் 

அவர்களுக்குக்) கூறியருளினான்; (௪ - ௮.) 
இருடிகள் முறையிட்டமையும், இராமபிரான் அவர்கட்கு அபய 

மளித்தமையும் ஆரணியகாண்டத்திற் சாண்க, பி-ம்:--1அற்றலா.3செய் _ 

தவர்களை.3செகுப்பன். 4துயரென வாய்மைகூ நினான். (௪௪௬௮) 

௨௭௯. ஆறுநா லாண்டவண் வைகி யப்புறத்து 

ஈறிலா முனிவ. பேய வாணையால் 
மாறிலாத் தமிழ்முனி வன த்தை ஈண்ணினன் 
ஊறிலா முனிவ னுவந்து முன்! வச,



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௫௩ 

் (இ-ள்.) (இராமபிரான்) பத்துவருஷகாலம் அத்சண்டகாரணி 

யத்தில் (முனிவர்களது ஆச்சரமமண்டலத்தில்) தவ்கியிருர்து அதன் 
பின்பு முடிவில்லாத இருடிச்சிரேஷ்டர்கள் ஏவிய கட்டளைப்படி 

ஒப்பில்லாக தமிமுக்கு௨ரிய அசஸ்தியமுனணிவனது ஆச்சிரமத்தை,- 

அன்பமில்லாத் அவ்விருடிச்சிேஷ்டன் களிப்புடன் எதிர்கொண்டு 

வரப் போய்ச்சேர்ச்தான்; (௪ - று,) 

அ௮சஸ்்தியாச்சரமத்தை படைவதற்குமுன், ஓவ்வொருஅச்சரமத் 

இலும் சிலலசாளாக முனிவர்களாச்சிரமங்கள்தோறுச் தங்கியிருக்க, 

இராமபிரானுக்குப் பத்துவருஷங்கள் கழிச்தன வென்ச, ‘Nor 

முனிவரர்? என்றது, தண்டகாரணியவாடிசகளாகிய வாலகில்யர் wg 

லானாரையும், சுதி.ஷ்ணென்ற மூணிவரையும். பி-ம்:--1வர்தான்., () 

௨௮0. குடங்கையில் வாரிதி 1யணைத்துக் கொண்டவன் 

தடங்கணான் றனையெதிர் தழுவிச் சாபமும் 
கடுங்கணைப் புட்டி. லுங் கவசந் தானுமேத் 
இிடம்படு சுரிகையுஞ் சேர வீர்தனன். 

(இ. ள்.) உள்ளங்கையிற் சடல்நீரை(யுண்ணும்படி) மூகச்தெடுக் 

துச்சொண்டவனான அகஸ்தியமுனிவன் பெரியசண்சளையுடையனான 

. இராமபிரானை எதிர்சொண்டுதழுவி,(அவனுக்கு)வில்லையும் வேகமாகச் 

செல்கின்ற அம்புகள்கிறைச்த (இரண்டு) தூணீரங்களையும் கவசத்தை 

யும் உறுதிபொருச்திய அப்படிப்பட்ட வாளையும் ஒருசேரக் கொடுச் 

கான்; (௪-று.)-*இப்புவனமுற்றுமொருதட்டினிடையிட்டா, லொப்பு 

வரவிற்றெனவுரைப்பரியவாள்”? என்றதற்குஏற்ப,௮க் திடம்படு-ரிகை? 

என்றார். பி-ம்:-- அனைத்தும். மற்று - இடம்படு, (௪௨௦௦) 

௨௮௧. அ௮ப்புறத் தெருவையி ன ரசைக் கண்ணுருத் 
தப்புறச் சவர்தவாய்த் தோகை தன்னுடன் 

மெய்ப் 1புகம்ச் தம்பியும் வீரன் ரூ.னும்போய் 

2மைப்பொழி அ௮ுறுபஞ்ச வடியின் 3வைகனார். 

(இ-ள்.) அதன்பிறகு பவழத்தையொப்பச் வெந்த வாயினையும் 

மயில்போன்றசாயலையு முடைய சீதையுடன் உண்மையான புகழை 

யுடைய இளையபெருமாளும் வீரனாகய இராமபிரானும்,--போய், கமுகு 

களுக்கு அரசனாகிய சடாயுவைச்சண்டு மேகங்கள்தங்கப்பெற்ற [மிக 
வுயர்ச்த] சோலைகள் கெருங்கெய பஞ்சவடியில் தங்கியிருக்தார்; (எ-று) 

சடாயு - குரியன்சா.ரதியான அருணனதுபுத்திரன்; சம்பாதியினது 

தம்பி,இவன் தசரதசச்கரவர்த்கியினால் தமையன்முறைபாராட்டப்பட் 

டமைபற்றி, வைஷ்ணவசம்பிரதாயத்தில் இவற்கு (பெரிய வுடையார்? 

என்று தஇிருகாமம், பஞ்சவடி - ஐந்து ஆலமரங்களின் தொகுதி; அரசனை 

யுடைய இடத்துச்கு ஆகுபெயர்; ௮து, அசண்டகோதாவரிக் கரையில் 

நாசிகொத்இிரியம்பகத்துக்குச் சமீபத்திலுள்சாது. பி-்:--3புகட்டம்பியும், 

மைப்புறப்பொழிற், மைப்பொழிலுறு, மைப்பொழிலப், 3வை௫ஞான்.()
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வேறு, ் 

௨௮௨. பல்பக லிறர், ௪ பின்றைப் பாதக வரக்கி தோன்றி, 
1மெல்லிய விடையி னாளை வெகுண்டுழி யிளைய வீரன், 83௮ல்கிய 
திருவைத் தேற்றி 3யவளுடைச் செவியு மூக்கும், மல்கிய முலை 
யுங் கொய்தான் $மறிச்கவள் கரற்குச் சொன்னாள். * 

(இ-ள்.) (அந்தப்பஞ்சவடியிற்) பலகாள் கழிச்தபிறகு, (இராவ 

ணன்தங்கையான கூர்ப்பணகையென்னும்) கொடும்பாத௫ூயான அரக்கி 
(இசாமனை)எதிர்ப்பட்டு, (அவனது இருமேனியழகைச்கண்டுகாதல் 

கொண்டு தன்னைமணம்புணர்தற்கு இர்தச்சீதை இடையூறாவள் என்று 

எண்ணி) மெல்லியஇடையையுடையளான அச்€தையிணிடம் மனம் 
வெதும்பி (௮வளை)4 கவர்ர்துசெல்லத் தொடங்குகையில், இலக்கு 

மணன்சண்டு மனமழிக்தவளான சீதையைத்தேற்றி அவ்வரக்கியின் 

மூச்குமுதலிய உறுப்புக்களை அறுத்துவிட, அவள் மீண்டு (தனக்குப் 

பாதுகாவலாக இராவணனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சேனைக்கு முதல்தலை 
வனான) கரனிடம் (சென்று தனக்குகேர்ச்த வருத்தத்தைக்) தெரிவித் 

தனள்; (எ-ுறு.)--பி-ம்:--1மெல்கிய..., மெல்லிடைமாதைகோகி, 

8அல்லியச், 8அரச்சியை. 4மடுத்தவள், மதித்தவள், (௪௨௦௨) 

௨௮௩.கரனொடு திரிசி ராவுங் 1கடியதூ டணனுங் காந்தி [ம் 
எரியுமூன் 2றனலே யொப்பா 3ரெழுர் தவெஞ் சேனை யோடு 
விரவின மையன் செங்கை வில்லினை நோக்கு முன்போர் 
*₹எரிதவம் 5பஞ்சி னுக்கா ரரக்கியு மிலங்கை புக்காள். 

(Q- a.) கரனும் இரிசஏரஸ்என்பவனும் கொடிய அ ஷணனும் 

என்னும் மூவரும் (சூர்ப்பணகையின் வார்த்தையைக் கேட்டுச்) கோபி 
த்து எரிகன் ந. மூன்றுவகை அ௮க்ினிசகளையேபோல்பவராய் (உக்கிரம் 

கொண்டு) எழுச்து கொடிய (தமத) சேனையோடுங்கலக்து சென்றவர் 

களாய், இராமபிரான் (தனது) சிவந்தகையிலுள்ள வில்லை(ப் போர் 

செய்யும்படி சாணேற்றுதற்கு நினைத்துப்) பார்த்தற்குமுன்பே [வெகு 

விரைவில் ]கெருப்புசேரப்பெற்ற பஞ்சுபோல் (மிசஎளிதில்) அழிர்தொ 

ழிந்தனர்:(இவர்ச ள்இவ்வாறு. ஆனபின்பு) சூர்ப்பணகையும்(தனது தமை 

யனான இராவணனுக்குச் செய்திகூறும்படி) இலங்கையிற்போய்ச்சேர்ச் 

தாள்; (எ- று.) 
பின்னிரண்டடியில் மிகையுயர்வுநவிந்சியணி காண்க, பஞ்சின் 

போர்-பஞ்சின்தொகுதியென்பாருமுளர். பி.ம்:--1கரிய, 8அனலை.8௪.தஇி 

ர்ர்துவெஞ்சேனையோடும், ஏழிருகோடியோடு, 4எரிதழற், 5பஞ்சி 
யொத்தார். (௪௨௦௩) “ 

௨௮௪. இருபது தடக்கை யான்மாட் டிசைத்தலு மெழுந்து 
பொங்கி) ஒருபது திசையு முட்க வஞ்சக வுழையொன் றேவித், 
தருபதஞ் "சமைந்த முக்கோற் 2முபத வடிவங் கொண்டு, DG 
வினை கிலத்தொ டேந்இத் தென்றிசை யிலங்கை புக்கான்.
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(இ- ள்.) (இலங்கையிலுள்ள) இருபது பெரிய சைசளையுடைய 

னான இராவணணிடத்தில் (சூர்ப்பணகை தனக்கு நேர்ந்த மானபங்கத் 
தையும் கரன்முகலியோரது நகாசத்தையும் €தையின் வடிவழகையும்) 

சொன்னவுடனே (அவ்விராவணன் கோபமும் சாதலுங்கொண்டு) ளெ 

ர்ர்தெழுச்து பத்துத்திசையிலுள்ளாரும் அஞ்சும்படி(அச்தையை வஞ் 

சனைசெய்து கவர எண்ணி). மாரீசனாகிய ஒருமாயமானை ஏவி,--(அதன் 

நிமித்தமாக இராமலஃஆஷமணர் சகையைப் பிரிர்த சமயம்பார்த்து, ஈன் 

மையைத்) தருதற்குக் காரணமான பக்குவமமைச்த இரிதண்டமேச்இய 

தவஞ்செய்தலையுடைய முனிவர்போல வடிவங்கொண்டு இலக்குமியி 

னமிசமான சதையைத் தரையோடு பெயர்த்து எடுத்துக் தேரில்வைச் 

அதக்கொண்டு தெற்குத்திச்சிலுள்ள இலங்கையிற்புகுச்தான்; (௪ - று.) 

பத்துத் திசை - கான்கு பெருக் இக்குச்சளும், சான்குமூலைத் இக்குச் 

களும், €ழ்மேல் என்ற இரண்டும். திசை - இடவாகுபெயர். *தருபதஞ் 

YW 

சமைநர்த' என்ற அடைமொழி, இராவணன் சொண்டகோலம் போலிச் 

சஈசியாசிவேடத்தைப் புலப்படுச்சாது உண்மைச்துறவியின் வடிவமாக 

வே தோன்றிற்றுஎன்பதை விளக்கும். பி-ம்:--1 அமைச்ச. தோபதர், 

கொள்ளாத், *சென்றான். (௪௨௦௪௯) 

௨௮௫. போகின்ற 1சாலை யேற்ற சடாயுவைப் பொருது 
வீட்டி, வே௫ன்ற வுள்ளத் தாளை வெஞ்சிறை யதனின் வைத் 
தான், ஏடன்ற வஞ்ச மான்மா Fe pd arom திளவ லோடு, 
பாகின்ற £ர்த்தி 3 யண்ண றந்தையைப் பரிவிற் கண்டான். 

(இ-ள்.) (இராவணன், சதையைக் அக்கிக்கொண்டு) செல்லுங் 

காலத்தில் (அவளது கூக்குரலைச்கேட்டுவர்து அவளை மீட்கும்பொரு 

ட்டு வழியில் தன்னை) எதிர்த்த ௪டாயுவைப் போர்செய்துகொன்று 

(இராமனஅ பிரிவினாலும் தான் அரச்கன்கைப்பட்டதனாலும்) வேடன் ற 

மனமுடையளான சீதையை (இலங்கையிற் சென்று அசோக 

வனத்தில் இம்சுபாவிரு-ஷ்ஷத்தின்€ூம் அரச்சியர்கூட்டத். தின் ஈடுவில்) 

கொடிய சிறையில் வைத்திட்டான்; (சதையின்செய்தி இவ்வாறாக), 

பரவுகின்ற எர்த்தியையுடைய பெருமையிற்சிறக்தவனான இராமபிரான் 

(தன்னை வெகுஅதாரம் எமாற்றிக்கொண்டு) செல்லுகின்ற மாயத்தை 

யுடைய மான்வடிவங்கசொண்ட மாரீசனைக் கொளன்றபின்பு தம்பியாகிய 

இலச்குமணனோடும் (தனக்குப் பெரிய) ச௫ப்பனார்முறையான (இராவ 

HE OL FAME தள்ளப்பட்டுக் குற்றுயிராய் விமுர்துகிடச்2) சடா 

யுவை இரக்கத்தோடு பார்த்தான்;--(௪-று.)---பி-ம்:-.1போதுசாத்த... 

புரட்டிப்போனான், போதுங்காத்த...புரட்டிப்போயவ். 3உழைமாரீசன் 
றன்னைவீழ்த்து. Salar af DED FOU, BROT EH (GO SEW, (௪௨௦௫) 

௨௮௬. அன்னவன் றனக்கு வேண்டு மருங்கடன் முறையி னந்தி 
BOT GD) 5 றன்னைத் தேடித் தென்றிசை ஈடக்கு மையன் 
மன்னிய கவந்தன் றன்னை யுயிரொடு சாப மாற்றித் 
தன்னையே மறப்பி லாத சவரிபூ சனையுங் கொண்டான்,



௮௫௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 
* 

(இ-ள்.) அக்தச்சடாயுவுக்குச் செய்யவேண்டிய(கிடைப்பதற்கு) 

அரிய பித்ருகருமத்தசை முறைமையாகச் செய்துமுடிச்து (இறந்த 

௪டாயுவின் வார்த்தையின்படி) அழகிய நெற்றியையுடைய €தையைத் 

தேடிக்கொண்டு தெற்குத்தஇிச்கைகோக்கிச் செல்லுகின்ற இராம 

பிசான், (இடைவழியிற்) பொருக்திய (சம்மைக்கொல்லமுயன்ற) சப 

ர்தனென்னும்௮ரச்சனஅஉயிரையும்சாபத்தையும் ஒழித்.அ.த் தன்னையே 

மறவாமல் நினைத்திருக்த (சன்வருகையையே எதிர்சோசஇயிருக்த] 

சபரியினது உபசாரத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டான்; (௪ - று.) 

இசாமபிரான், தன்னைப்பெற்ற தர்தையான தசரதன் இறந்த 

போது தான் அருகிலிருக்து அவனுக்குச் ச.ரமகசைங்கரியஞ்செய்யப்பெ 

ரூ தகுறைதீரப் பெரியதந்தையான சடாயுவுக்குச் செய்தன னென்பர், 

இராமபிரான் கழுகாகிய சடாயுவுக்குத் இீச்சடன் நீர்ச்சடன் முதலியன 

செய்துமுடித்ததனால், அப்பெருமானது செய்ச்சன்றிமறவரப் பெரும் 

தகைமை வெளியாஇன்றஅ. கவர்சன்தன்னை யுயிரொடு சாபம் மாற்றி- 

உடனவிற்சியணி. (72.0%) 

௨௮௭. ஆங்கவ டனது சொல்லா லருக்கன்மா மகனை 1யண்மிப் 

பாங்குற ஈட்டு வாலி பருவரல் கெடுப்ப லென்னா 
ஓங்கிய மரமும் வாலி யுரமுழூ டுருவ வெய்திட்டு 
ஆங்கவன் றனக்குச் செல்வ மரசொடு மருளி ஸீந்தான். 

(இ-ள்.)௮ப்பொழுது ௮ச்தச்சபரி கூறிய சொல்லின்படி சூரியனது 

இறெக்தமகனான சுச்கிரீவனைச்சேர்ச்.து (௮அவனுடன்)மனங்கலர்து (இனி 

தாக) ஈட்புக்கொண்டு *வாலியினால் நோர்க்த துன்பத்தை ஒழிப்பேன்” 

என்று (அச்சுச்சரீவனுக்கு உறுதிமொழி) கூறி, - உயர்ர்துவளர்ச்த 

(ஏழு) மராமரங்களையும் வாலியின்மார்பையும் ஊடுருவித் தூளைக்கும் 

படி , அம்பெய்து அவ்வுறுதிமொழியின்படியே அச்சுக்சரீவனுக்குச் 
செல்வத்தையும் அரசாட்சியையும் அருளுடன் கொடுத்தான்; (௪ - று.) 

வாலிபருவரல்? என்றது, சுக்கிரீவனத : மனைவியான ருமையை 

வலியச் கவர்ச்ததுமன்றி அவனை நாட்டிலுக் தங்கவொட்டாது வாலி 

முறியடி.த்தமையை, பின்னிரண்டடிகள் - உடனவிற்சியணி. பி-ம்:-- 
lei Aa. Pumas. (௪௨௦௪) 

௨௮௮. காலமா மாரி நீங்கக் சவயனோ டிடபன் காந்து 
நீலன்மா மயிந்தன் சாம்பன் சதவலி பனச ஸீடு 
வாலிமா மைந்த னென்றிவ் வானரத் தலைவ 1சோடு 
கூலவான் ?சேனை சூழ வடைந்தன னெங்கள் கோமான், 

இ-ள்.) பெறிய மழைக்காலம் கழிக்தவுடன், கவயனும் ர௬ுஷப 

னும் (பசைவர்பக்சல்) மனவ் கொ க்கின்ற நீலனும் பெருமையுடைய 

மயிச்தனும் ஜாம்பவானும் சதவலியும் பசஸனும் பெரிய வாலியினது 

Gots புதல்வனாகிய அ௮ங்கச௪னும் என்று உறப்பட்ட இர்தவானரத் 

தலைவரோடு கூட்டமான பெறிய குரங்குச்சேனை (தன்னைச்) சுற்றி



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮0௭ 

லும். வர எங்களூக்குத்தலைலனான சுக்கிரீவன் (சாமமிசானிடம்) 

வர்துசேர்ச் சான்; (எ-று. 

- சாம்பன் - ஜாம்பவரர்; கரமாக ஜாம்பவானையுஞ் சேர்த்து 
*இவ்வான ரத்தலைவர்” என்றது; மிகுதிபற்றிச் சுருங்கச்சொல்லலென் 

னும் அழகு அமையச் கூறியதாம். கூலம். -.குலமென்பதன் நீட்டல்; 

இனி, கூலம் என்பதை. லாங்கூலம்என்பதன் மூதற்குறையாகக்கொ 

ண்டு, வாலையுடைய என்றும் பொருள்கொள்ளலாம்; அன்றி, கூலம் - 
கரை; அது, - கடலுக்கு இலச்கணையாக, சமுதச்திரம்போன்ற.. பெருஞ் 
சேன்யென்றும்.உள்ரகூறலாம். கூலம் - படையணியுமாம். பி- ம்:-- 

1படைஞ.ாய,கலைவ் ராய, 8சேனையோடும்; 9வச௫்தனன்,விசைர்தனன்.. () 

௨௮௯.எழுபது வெள்ளத் app குரக்கெனெ மெழுந்து பொங்கி 

பஷ, அழுவநீர் வேலை யென்ன வடைச்துழி யருக்சன் மைந்தன் 

தழுவிய திசைக: டோறுக் தனித்தனி யிரண்டு வெள்ளம் 

பொழு திறை erg மீளப் போக்கினன்' றிருவை ler. 

- (இ-எ்.)எழுப்தூவெள்ளமாகத்திரண்ட வாஈரச்கூட்டம் பொங்க 
யெழுர்து ஆழமானநரீரையுடைய சடல்போல(த் தன்னை)ச் சேர்ச்த 

பொழுது,--சூரியபுச்கொனான சுக்ரீவன், -பொருச்தின எல்லாத்திச் 

.. குக்சளிலும் சமையைத்தேடும்பொரு.ட்டுச தனிச்சனியாச இரண்டு 
வெள்ளஞ்சேனையை (ஒருமாச) சாலத்திற் சறிதச்தவருமல் மீண்டு 

வரும்படி அனுப்பினான்; (எ-று, )---அமுவம் - ஆழம்: பரப்புமாம், 

பி-ம்:--1ஈற்ற.. சோடி. (௪௨௦௯) 

௨௯௦.தென்றிசை யிரண்டு Daisker ds சேனையும் வாலி சேயும் 

வன்றிறற் சாம்ப னோடு வாவின 1ரேவ காயேன் 

பீகுன்றிடை யிலங்கை புக்குத் திருவினைக் குறித்து மீண்ட 
,பின்றைவர் .தளக்கர் வேலை பெரும்படையிறுத்க தன்றே, 

(இ-ள்.): இரண்டுவெள்ளம் வாரரசேனையோடும் தெற்குத் இக்இல் 

தாவிச்சென்றவர்சளாகிய வாலியின்புதல்வனான அங்கதனும் மிக்சவவி 
மையையுடைய. ஜாம்பவானும் (என்னைத்) காண்ட, அடியேன் (மகேர் 

இர) பருவதச்தினிடத் இலிருக்து இலங்கையில் (தாவிச்)சென்று தை 
யைச் கண்டு செய்திதெரிர்து மீண்ட பிறகு (சுக்கரீவமகா.ராஜன து) 

பெரிய (வாக.ர)சேனாசமுத்திரம் (தென்) கடற்கரையில் வக்து தங்கி 
ற்று; (எ- று.) குன்றிடை யிலங்சை என்றெடுத் த - (திரிகூட) மலையி 

ள்ள இலங்கையென்றும் பொருள்கொள்ளலாம். பெரும்படையளச்ச 
சி. ரென்ச௪: அளக்கர்-சடல். பி-ம்:--1 எவரும், என்னில், சென்றிடை. டு 

௨௯௧, அறிவினுக் கறிவு போல்வான் வீடண னஸனலங்கற் 

1ளோளான், செறிபுயத் தரக்கன் றம்பி திருவினை விடுதி யன்றேல், 

இ௮தி5யுற் றனகின் வாணா 4ளெனவவ ஸுரைப்பச் சீறிக், கறு 
வுறப் பெயர்ந்து போந்து கருணையான் சரணம் பூண்டான், 
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௮௫.௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) அறிவுக்கும் அறிஅபோல்பவனும் [மிக்க அறிவுள்ளவ 

னும்] மாலையணிக்த தோள்களையுடையவனும் (ஒன்றன்மேலொன் 

ரக) கெருங்யெ(இருபது)சைகளையுடைய இராவணனது தம்பியுமாகய 

விபீஷணன், (தனது தமையனான இராவணனை நோக்இ), (சதையை 
விட்டிடவாயாக: அன்றேல், உனது ஆயுள்காள் முடிவுபெறும்” என்று 

கூறினமாத்திரத்தில், அவ்விராவணன் கோபித்துப்பேச,---(அவ்விமீஷ 

ணன் அவன்பச்கல்) வைரம்பொருர்சத (இலங்கையினின்று) நீங்கி 
வக்து அருளுடையவனான இசாமபிரானது இருவடியை அடைக்கல ் 

மாச அடைகச்தான்; (௪ - று.)-பி-ம்:- தோளாய். விடாதுசாப்பின். 
8உற்றனை, உற்றுளஅ, 4என்றவன், 5பாதங்கண்டான். . (௪௨௧௮௪) 

௨௯௨ ஆங்கவற் ச௪வய ஈல்கி யரசொடு முடியு Baga 
் பாங்கனொால் வருணன் றன்னை யழைத்திடப் 1பதைப்பி லாது 

தாங்கென் சிறிது போது தாமரை கயனஞ் சேப்ப 
pages சேழு மன்னா னுடலமும் வெந்த வன்றே, 

(இ-எ்.) (இராமபிரான்), அச்சமயத்தில் (௮ச்சடற்கரையிலே) 

அவ்விபீஷணனுச்கு அபயமளித்து, (அவனுக்கு) இராச்சியத்சையும் 

இரீடத்தையும் கொடுத்து [இலங்காராச்சியபட்டாபிஷேகஞ் செய்த] 

(கடற்குஉரிய கடவுளான) வருணனை வணக்சகத்தோடு அழைக்குமாறு 
பதைப்பில்லாமல் (விரைவுகொள்ளாது] சிறிதுகாலம் (புல்லணையில்) 

பொறுத்துச்டெந்தான்: (அப்போதும் ௮ச்தவருணன் பிரதியக்ஷமா 

சாது தாமதித்தசனாலே சனங்சொண்ட இராமபிரான.து) தாமரைமலர் 

போன்ற சண்கள் (கோபத்தாற்) செக்கிற்மடைய, அப்பொழுதே பெ 

ரிய சடல்களேழும் (கடற்றெய்வமான) அவ்வருணனது உடம்பும் 

வெந்துவிட்டன; (௪ - று,) 

(தாமரை ஈயனம் சேப்ப? என்றது - ஆச்கேயாஸ் இரத்தைப் பிர 

யோடச்சத் தொடங்க என்ற பொருளைத் தெரிவித்தலால், காரியத் 

தைச் சாரணமாகக் கூறிய உபசாரவழச்காம். சிறிதுபோது என்பதை 

(சேப்ப? என்பதனோடுவ் கூட்டலாம். பசதைப்பிலாது அமைத்இடவும் 

(வருணன்) சிறிதுபோது தாங்கினன்எனவுமாம், பி-ம்---1பரிவிலாமை. 

வெந்தது, 3 (௪௨௧௨) 

௨௯௩.மற்றவ னவய மென்ன மலர்ச்ச.ர 1/ணடைந்த வேலை 

வெற்றிவா னரர்கள் பொங்கி வெற்பினால் வேலை தட்டல் 

3மூற்றுற நன்கி யற்றி மொய்யொளி யிலங்கை புக்குப் 

பற்றினர் “சுற்றி யார்ச்தார் வானவர் பயங்க டீர்ந்தார். 

(இ-ள்) பின்பு ௮வ்வருணன் அபயமென்று (இராமபிரான2) 

தாமரைமலர்போன்ற இருவடிகளை யடைர்சபொமுது,--சயத்தை 

யடையுந்தன்மையுடைய வாகரலீரர்கள் உற்சாகங்கொண்டெழுச்து 
மலைகளினாற் கடலை (அணைகட்டித்தடு)த்தலை. முடியும்படி சஈன்றாகச் 

செய்து (பின்பு) நிறைர்தஒளியையடைய இலங்கையித் புகுந்து சுற்றி



காண்டம் ௩௭. அமீட்சிப்படலம் ௮௫௯ 

லும் முற்றுகைசெய்தவர்களாய் ஆரவாரித்தார்கள்; (அவ்வொலியைக் 

கசேட்டமாத்திரத்தில்), தேவர்கள் . (இனி அரச்கர்கள் ஒழிவார்களெ 
ட“ ன்று) அச்சம் நீங்கனொர்கள்;--(௪-று.)_-பி - ம்:-1கொடுத்த, வேலை, 

கோடு, 3பெற்றிடவியற்றிரீசர்பிறங்கெயில், பெற்றிடவியற்றி நீசர் 

பிறங்கொளி. *ம.இலை. (௪௨௧௩) 

௨௯௪.மலையினை யெடுத்த தோளு மதமலை 1திளைத்த மார்பும் 
தலையொரு பத்துஞ் இந்தித் தம்பிதன் ?0ரோளுர் தாளும் 
கொலைத்தொழி லரக்க ராயோர் குலத்தொடு 4கிலத் து 5வீழச் 
சிலையினை வளைவித் $தையன் தேவர்களிடுக்கண் டீர்த்தான். 
(இ-ள்.)இராமபிரான்,--(இராவணனுடையனவான) கைலாசமலை 

யைப் பெயர்த்தெடுத்த (இருபது) தோள்களும் மதங்கொண்ட மலை 

போன்ற இக்கஜங்களின் தச்தங்கள் அழுர்தப்பெற்ற மார்பும் பத்துத் 
தலைகளும் செதறிவிழச்செய்து, (பிறகு அவன்) தம்பியாகிய கும்பகர்ண 

னது தோள்களும் கால்களும் கொல்லுகல்தொழிலையுடைய அரச்கர் 
களின் கூட்டமும் தரையில் வீழ்ச் அழிய, (சனத) வில்லை வளைத்து 

(அம்புதொடுத்து) த்ேேதவர்களுடைய அன்பத்தைப் போக்கியருளினான் ; 
(எ-ஐ.)--பி-ம்: இளைத்த, தாளுர்தோளும். 8அரக்கர்சுற்றம், 

. அரச்கனார்தவ். தலத்து, 5மாள. ஐய. (௪௨௧௪) 

௨௯௫.இலக்குவன் பகழி யொன்றா லிந்திர சித்தென் ரோதம் 
£விலக்கரு 3வலத்தி னானு மிளைஞருங் களையும் வீழ்ர்தார் 
*மலக்கமுண் டுழலுந் தேவர் மலர்மழை தூவி யார்த்தன்று 
உலக்குகர் குழுக்க டோறு முடற்குறை யாடல் கண்டார், 

(இ-ள்.) இலட்சுமணனது ஒருபாணதச் இனால் இந்திரசித்தென்று 

கூறப்பட்ட (எவராலும்) விலச்சமுடியாத பலத்தையுடையவனும் இள 
வி.ரர்களும் பச்துவர்க்கமும் விழுக்துஇறச்தார்கள்; (அரக்கர்களாற்) 

சலச்கமடைந்து வருந்திய தேவர்கள், (அப்பொழுது) பூமாரிபெய்து 

ஆரவாரித்து அர்காளில் இறந்தவர்களது கூட்டங்கள்தோறும் கபந்தங் 

கள் எழுச்துகூ.த்சாடுதலைச் கண்டார்கள்; (௭ - று.) 

அறுமான் இராமன்செயல் முழுவதையும் கூறிப் பிறகு இலக்கு 

மணன்செயலைச் கூறுகின்றா னாதலால்,  இராவணவதத்திற்குப் பிறகு 
இச்.இிரசத்தின்வதம் கூறப்பட்டது. அன்று - மூலபலவதம்நிகழ்க்த 

அப்பொழுது எனச் கொள்ளலாம். பி -ம்:-1பகழிதன்னால், 2வெலற் 
௧௬. 9வ ரத் இினானும். 4அலக்கணண்டுழலுர்தேவரலர், கண்டான். QO 

௨௯௬.தேவரு முனிவர் தாமுஞ் சித்தருச் தெரிவை மாரும் 
1மூவகை யுலகுளோரு?முறைமுறை தொழு௮.3மொய்ப்பப் 
பூவைபோ ஸிறத்தி னானும் வீடணப் புலவர் கோமாற்கு 
யாகையு மியம்பி மாண்டார்க்கயெற்றுதி கடன்ச ளென்றான். 

(Q- or.) தேவர்களும் இருடிசளும் இத்தர்களும் (அவரவர்க 
ஞடைய) மனைவியர்களும் மற்றைமூன்றுஉலகத்தில் வசிப்பவர்களும்



௮௬௦ - கம்பராமாயணம் WSS 

முறைமூறையாச (இராமபிரானைச்) தொழுது நெருங்க,- (அப்பொழுது 

சரயாம்பூவைப்போலுர் இருமேணிரிறத்தையுடையனான'! ஸ்ரீராமனும், 

அறிவுடையார்களிற் சறச்தவனான விபீஷணனுக்கு(ச் சொல்லவேண்டு 

வன) எல்லாவற்றையுஞ் சொல்லி, *(இறர்தவர்யாவர்க்கும் சனக 

களைச் செய்வாய்? என்றுங் கூறினான்; (எ- று.) .' ன சச 

பூவை - இளியுமாம்: ::சிறுகிளிப் பைதலே...... நின் பசுஞ்சாம 

நிறத்தன்”?, *இளிச்தன சளித்த மேணி'? எனச் இருமாலின துகிறத்துக் 

குக்.கனி உவமைகூறப்படுதலுவ் காண்க, பி-ம்:--1மூவுலகிடை, மூவரு 
மூலகு. ”தனித்தனிப்புசழ்ச்து, மொய்த்து, மொய்த்தார். இதன்பின் 

ிலபிரதியில் ஒருசெய்யுள் காணப்படுகின்றது வருமாறு: 

ஏடிண ரலங்கன் மார்பத் திராவணன் முதலோர்க் கெல்லாம் ' 

வீடணன் கடன்கள் செய்து மீண்டன னவனுச் இன்னே 

சூடுக மெளலி யென்னச் சுந்தர விராமன் றம்பி 

மாடணை தணைவ ரோடும் மகுடமே புனைந்து விட்டான். (௪௨௧௯) 

௨௯௭.நான்மாகன் விடையை யூரு நாரியோர் பாகத் தண்ணல் 

1மான்முகன் முதலா யுள்ள வானவர். தொழுது “போற்ற 

_ ஊன்முசங் $கெழுவு *வேலா யும்பர்ஈா wBenw & சிறித் 

தேன்முக 6மலருர் தாரா "னரிசொலச் சீற்றந்தீர்ர்தான். 

ட் (இ-ள்.) (பகைவாது) மாமிசங்கள் நனியிற் பொருர்இவிளங்கு 

இன்ற வேலாயுதத்தையுடைய பரதனே!தேனைத் தன்னிடத்திலுடைய 

மலர்கின்ற பூமாலையை யணிச்த இராமபிசான், சான்குமுசங்களை யுடை 
யனான பிமமனும் விருஷபத்தை வாசனமாக ஏறிஈடத்துகிறவனாடூப் 

பார்வதிதேவியை ஒப்பற்ற இடப்பாகத்திற் கொண் ட;வனான ப.ரம௫ூவ 

னும் மானின் முக த்தையுடையவனான மயனும் முதலாகவுள்ள தேவர் 

கள் (சன்னை) வணங்கித் அக்க, தேவர்களுக்செல்லாச் தலைவியாகய 

சதையைர(ுப் பிறர்மனையில் உயிர்வாழ்ச் திருச்சமைகுறித்து)ச்கோபித் த, 
(உடனே), அச்கினிதேவன் (பிரதிய-ஷமாய்வந்து அவள்து கற்பின் 

உறுஇநிலையை எடுத்துக்) கூறச் கோபம் சணிச்தான்; (எ-று) 

அரி - ஹரி; (அடுத்தபொருள்களை) எரித்தழிப்பவன்: அச்சனி; 

மால் - இர்இிரனும், முகன் (தேவர்களுக்கு) மூகமாகிற அக்கினியும் 
என்று உரைப்பினுமாம். ஊான்முகம் கெழுவு - (பகைவரது) உடல் 

-தசையினிடத்தே தடையின் நிஊடுருவிச்செல்கிற என்றலும் ஒன்று. 
பி-ம்:--3மான்முதல், வான்முகன். வாழ்த்த; தோற்ற, கமழும், 

&வேலான், 5அலர்ச்த. கோ.ராய், 7எரிசொலச், தீச்சொல்லச், (௪௨௧௪) 

௨௯௮. மெய்யினுக் கூயிரை யந்த வேந்தர் ரன் விமானத். 
தெய்த, Guan Nin கோவு மன்னா மடியில் வீழக், சையி 
ep பொருக்தப் புல்லிக் EMOTE SVE மாட்டி. ச் *செய்யவட் 
கருள்ச வென்றான் றிருவினு யசனுப் கொண்டான்."



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௬௧ 

(இ-ள்.) சச்தியந்தவராமைக்காக உயிரைவிட்ட தச௪.ரதசச்கர 

வர்த்தி விமானத்தின்மீது (ஏறி) வர, (அப்பொழுது) இராமபிரானும் 

இளையபெருமாளும் அன்னப்பறவைபோன்ற (மெதுவான அழகிய 

சடையையுடைய ] சதையும் (அவனது) பாதங்களில் விழுச்சுவணங்க, 

(அத்தசாதன், அவர்களைத் சனத) கைகளினால் இறகத்தழுவிக் 

சண்ணீராகய சலசகீரினால் முழுசப்பண்ணி *செம்மைச்குணமுடைய 
வளான சீதாபிராட்டியினிடம் (கலச்சகவ்கொள்ளாமல்) அருள்சொண் 

டிருப்பாயாக! என்றான்; சீதையின்கணவனான இராமனும் (அதற்கு) 
உடன்பட்டான்; (௭ - று.)-பி-ம்:--1செய்வரமருளுகென்றான். QO 

௨௯௯, *என்னைஈன் கருணை தன்னா லீன்றெடுத் தினிது பேணும் 

௮ன்னையு மகனு முன்போ லாகென வருளி ஸீந்து 

மன்னவன் போய பின்றை வானரம் *வாழ்வு கூரப் 

பொன்னெடு நாட்டி லுள்ளார் வரம்பல வழங்கிப் போனார். 

(இ-ள்.) (பின்பு) என்னை ஈல்லஅன்புடனே பெற்றெடுத்து ஈன் 

ரசப் பாதுகாக்கின்ற தாயாகிய கைகேயியும் (அவளத)மசனான பரத 
னும் (என்னை வனஞ்செலுத்தும்படி கைகேயி வரம்வேண்டினதற்கு) 

முன் (இருச்தத)போலவே(எனக்குத் தாயும் தம்பியும்)ஆக வேண்டும்? 
க எண்று (இராமபிரான் த௪ரதனை) வரங்கேட்ச, (அவ்வாறே) த௪ரதமகார 

சாசன் அருளுடன் (அவ்வரல்) கொடுத்து (ச் தனத இருப்பிடமான 

விஷ்ணுலோகத்துக்குச்)சென்றபின்பு,பெரிய பொன்மயமான சுவர்க்க 
லோகத்தில் வூிச்சிற தேவர்கள், வானரங்கள் (உயிரும் உணவும் 

பெற்ற) இனிமையாய் வாழும்படி பல வரங்களை (இராமபிரான் 

வேண்டியபடி) கொடுத்துச் சென்றார்கள்; (எ-று,)--பி-ம்:_ 

்என்னிடைச்...என்னைத்தர்த. 3தன், வானவர், வானரர். 40@ ay. Q 

00. QaarerGur Crap usa Panag வீர ராகி 
உள்ளவ ரறுபத் தேழு கோடிய மொற்றை யாழி 
வள்ளறன் மகனு முள்ள “மகிழ்வுற விமான மீக்தான் 
எள்ளலி லாத &ர்ச்தி வீடண னிலங்கை வேந்தன், 

(இ - ள்.) பழிப்பில்லாத புகழையுடையவனும் இலங்கைக்கு ௮ர 

சனுமாயெ விபீஷணன்,--எழுபதுவெள்ளம் குரங்குசளும், இராச்கத 

வீரர்களாஏயுள்ளார் அறுபத்தேழுகோடிபேரும், ஒற்றைச்சச்கரம் 
பொருர்திய தேரையுடைய வரையாதருளுக்தன்மையுள்ள சூரியனது 
மகனான சுச்ரீவனும் மனம் மகிழும்படி புஷ்பசவிமானதச்தை (விரை 

கலில் அயோத்திக்குச் செல்லும்படி. இராமபிரானுக்குக்) கொடுத்தான். 

விலங்கர் - குற்றியலுக.ரத்துக்கு அர்? போலி. :ஒற்றையாழி வள் 
எல்தன் மகன்? என்பதற்கு - (உலகமுழுவதுஞ் செல்லும்) ஒய்பற்ற 

அஜ்ஞாசச்சகரத்தையுடைய தச௪ரதசச்சரவர்த்தியின் மகனான இசாம 

பிரான் என்று பொருள் கூ.றுதலும் ஒன்று, பி-ம்:....1வீரரும்விலங்க 

லாதி, விலங்கல்போல்வீரராகி, ம௫ழ்வுறமிரதம், மகிழ்வுறமானம். () 

ட



௬௨. கம்பராமாயணம் யுத்த 

௩௦௧.3 ஆரியன் பின்னை நின்னை யன்பினா னினைந்து காதற் 
சூரியன் மகனுர் தொல்லைத் தஅணைவரு மிலங்கை வேந்தும் 

பேரியற் படைபுஞ் சூழப் பெண்ணினுக் கரசி யோடும், 
சீரிய விமானத் தேறிப் பாத்துவ னிருக்கை Cerri gra, 

(Q-or.) சிறந்தவனாகிய இராமபிரான்,--பின்பு உன்னை(ச் சக் 
பெத்தத் சே ரவேண்டு மென்று)அன்போடு எண்ணிக்கொண்டே, சூரி 

யனது அன்புககுஇடமாயுள்ள புதல்வனான சுக்ரீவனும் பழமையான 

சசே௫தர்சளும் இலங்கைக்கு அரசனான விபீஷணனும் பெரிய ஈற்குண 

மூள்ள சேனைகளும் (தன்னைச்) சுற்றிலும்நிற்கும்படி. பெண்களிற்கிறக்த 
வளான சீதையுடனே ிறம்ச புஷ்பகவிமானத்தில் ஏறிப் பரத்துவாச 
முனிவனது ஆச்சரமத்துக்கு வக தசேர்க் தான்; (௪ - று.9--தொல்லைத்' 

துணைவர் - அங்கதன், ஜாம்பவான், களன் முதலியோர், துணைவர் - 

போர்சத்துணைவருமாம். பிம்: அரியனய்யபின்னை, 2சேனை, 

சேர்ந்தார். (௪௨௨௧) 

௩௦௨,௮ன்பினா லென்னை நின்பா லாழியுங் காட்டி யான்ற [ன்று 
அன்பெலார் துடைத்தி யென்றே 9 து.ரந்தனன் ரோன்ற லெ 
(parle லியன்ற வெல்லா மொழிதந்தனன் *முதுநீர் தாவி 
அ௮ன்பினா லிலங்கை முற்று மெரிக்குணவாக வைத்தோன். 

(இ-ள்.) இராமபிரான் (உன்மீதுஉள்ள) அன்பினால் என்னை 
கோக்கு உன்னிடச்தில் [பரகணனிடத்தில்] மோதிரத்தையுங் காட்டி 

மிச்ச தன்பத்தையெல்லாம் நீக்குவாயாக? என்று கூறிவிரைவாக விடுத் 
தான் என்று முன்புகடர்த செய்திகளையெல்லாவ் கூறினான்: (யாவனெ 

னில்),-பழமையான கடலைத் தாண்டி (இராமபிரானிட முள்ள) பக்தி 

யினால் இலங்காபட்டணம்முமுவதையும் அச்௫னிச்கு இரையாச்கியவ 

னான [கொளுத்திவிட்டவனான ] அநுமான்; (௪-ு.) 

மூதுநீர்தாவி - ஏிறியசொரு வாய்ச்சாலைச் தாண்டுவதுபோலப் 

பெறியசமுத் தரத்தையும் எளிதிற்பாய்ச்து சாண்டி யென்றபடி.பி.ம்;_. 

1என்றே, 2விடுச்தனன். 9என்றுதோன்ற. 4முன்னீர், வன்பினால். 8ஆச் 
இவர்தான். (௪௨௨௨) 

௩௦௩..--பாதன் தன்நீலைமையைப்பற்றி இரங்கிக்கூறுதல. 

காலின்மா மதலை சொல்லப் பரதனுங் கண்ணீர் சோர 
1வேலிமா மதில்கள் சூழு மிலங்கையில் வேட்டங் கொண்ட 
நீலமா முகில்பின் போனா4னொருவனானின்௮ு நைவேன் 
போலுமா லிவைகள் சேட்பேன் புகழுடைத் தடிமை5மன்னோ, 

இதுவும், அடுத்த கவியும் - குளகம், ் 
(இ-ள்.) வாயுவினது சிறர்தபுதல்வனாகிய அ௮றுமரன் (இவ் 

வாறு) சொல்ல,--(அதுகேட்ட) பரதனும், -சண்களின்நீர் (தாரை 

சாரையாய்ப்) பெருக,--ஒருதம்பியாகிய லஷ்மணன் பெரியமதில்கள் 
வேலிபோலச்சூழ்ந்த இலங்கையில் (௮ரச்களை) வேட்டையாடிக் 

 



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் © ௮௬௩ 

கொன்ற கரியபெரியமேசம்போன்ற இராமபிரான் பின்னே (அவனுக் 

குப் பணிவிடைசெய்துசொண்டு அவனைவிடாது உடன்) சென்றான்: 

.. (மற்றொருதம்பியாகிய) சான் (உடன்செல்லாமல்) இங்கேயேஇருந்து 

ச் 

கொண்டு வருந்துபவனாய், இச்செய்திகளையெல்லாம் (உடனிருக்து 

அனுபவியாமற் பிறர்வாயாற்) கேட்டல்மாத்திரஞ் செய்வேன்போலும்; 

(இராமபிரான்பச்சலுள்ள எனது) அடிமைத்திறம் மிகவும் புசகழுடை 

யதாயிருர்த.த!! (௪-று.)--4என்று? என அடுத்த சவியோடு தொடரும், 
இவைகள் கேட்பேன்ரின்று சைவேன்போலும்-இவைகளைப் பின்பு 

காதினாற்கேட்டல்ம:த்.திரஞ் செய்யச்சகடவேனாய் இக்குநின்று வருச் 

தச்சடவேன்போலும் எனினுமாம். இன்று எனப் பதம்பிரித்த : 

உரைத்தல், மோனைச்தொடைக்குப் பொருச்தாது, பி-ம்:--.வேலைமா 
மதஇிணீர், 2இலங்கைமாவேட்டை. போவான். *ஓருவனாம். என்றான், 

௩௦௪.--பாதன் கங்கையை யடைதல். 

என்றவ னிரங்கி யேங்கி யிரு/கணு மருவி சோர 
வன்றிற லனுமன் செங்கை “வலக்கையாநற் பற்றிக் காலிற் 
சென்றன ஸிருளி லாட செறிபுனற் கங்கை*சேர்க்தான்[னர். 

குன்தினை வலஞ்செய் தேசோன் முணகடற் 4றோன்று முன் 
(இ-எ்.) என்று அப்பரதன் இரண்டுசண்களிலும் நீர்பெருக மன 

மி.ரங்கி வருச்தி மிக்கவலிமையையு/டைய. ௮ அமானது சிவக் தகையை(ச் 

தனது) வலச்கையாற் பிடித்துக்கொண்டே (அரசளனாயிருந்தும் வாக 

னத்தி லேறிச் செல்லாமல்) கால்களால் நடச்தவனா௫, மேருமலையைப் 

'பிரதகதிணஞ்செய்கின்ற தேரையுடையவனான சூரியன் இழ்கடலில் 

உதிக்குமுன்னமே இருட்பொழுகிலேயே நிறைச்தநீரையுடைய கங்கா 

நதியைச் சேர்க்தான்; (௪ - று.)--பி-ம்:.1சண்ணீர், மலர்ச், சூழல், 
சூழச், 4தோன்றாமுன்னம். (௪௨௨௪) 

௩.௦௫,--துரியோதய வருணனை. 

1இராவணன் வேட்டம் போய்மீண் டெம்பிரா னயோத்தி 3யெய் 
தராதல மகளும் பூவிற் ஹறையலு மகிழச் சூடும் [தித் 
அ௮சாவுபொன் மெளலிக் கேய்சக்த சிகாமணி குணபா லண்ணல் 
விராவுற வெடுத்தா லென்ன வெய்யவ னுதயஞ் செய்தான், 

(இ-ள்.) எமது தலைவனாகிய இராமபிரான் --இராவணனை ௦ 

டையாடுதற்காக (காட்டைவிட்டுச்) சென்று(அதனைமுடித்து), திரும்பி 

அயோத்தியாபட்டணத்தைச் சேர்ர்து பூமிதேவியும் தாமரைப்பூவில் 

வூக்கின்ற இலச்குமியும்மகிழும்படி தரிக்சப்போசிற ௮ராவித்தொழில் 

செய்யப்பட்ட பொன்னாலாகிய இரீடத்துக்குச் தச்சசான மூடிமேற் 

கொள்ளத்தக்க [சிறர்த] இரத்தினச்சைக் இிழக்குச்திச்குப் பாலக 

னா$ய பெருமைமிக்க தேவேச்திரன் பொருக்தும்படிஎடுத்தாற்போலச் 

சூரியன் உதயமானான்; (௪ - று,) 

சூரியன் கிழக்குத்இச்கில் உதிக்கதை, அச்திக்குப்பாலகனாகிய 

இர்தரன் இராமபிரானது பட்டாபிஷேகூரீடத்துச்குக் தச்சசிசாமணி
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யை ஏர்தினாற்போலு மெனக் குறித்தார்; தன்மைத்தந்தறிப்பேற்ற 

வணி. சிகாமணி - சிரோரத்கம், தனக்கு ஈல்லரசன் கேர்வதனால் 

பூதேவியும் அதன்பங்கள்ஒழிர்து சன்மைமிகுதலால் ஸ்ரீதேவியும் சளிப் , 

பரென்க, பி-ம்:--1இராவணவேட்டை, ேய்த, இச்செய்யுள் வெவ் 

வேறுபிரதஇிகளில் வெவ்வேறிடத்திற் சாணப்படுன்றத. (௪௨௨௫) 

௩௦௬.--ழன்றுகவிகள்- இராமனது வரகையில் ஐயுற்று 

பாதன் அநுமானை வினுவலைத் தெரிவிக்தம். 

காலைவர்.தி௮ுத்த பின்னர்க் கடன்முறை கமலக் கண்ணன் 
கூல£ீள் கழல்க ளேத்திக் குரக்கெத் தரசை கோக்கிச் 
சாலவும் கலைகள் வல்லோய் தவறுண்டு போலும் வாய்மை 

- மூலமே யுணரி 4*னுன்றன் மொழிக்கெதிர் மொழியு முண்டோ; 

் இரண்டு கவிகள் - ஒருதொடர், 

(இ-ள்.) (பரதன்), காலைச்கடமைகளைச்செய்து முடித்த பின்பு 
தாமரைமலர்போன்ற கண்களையுடையனான இசாமபிரானது ஒன்றோடு 
ஒன்றுஒச்த இரண்டு திருவடிரிலைகளை வண்டிக் குரங்குச்கூட்டங்களுச் 

குதி தலைவனான அருமானை கோக்க, மிசவும் சாஸ் இரங்களில் வல்ல 

வனே! (உனது) வார்த்தையிற் பிழையுள்ளஅபோலும்: அடிமுதல் (ஈன் 

ரக) ஆராய்ர்தால், உனஅ சொல்லுக்கு மாற்றுச்சொல்லும் உளதோ - 

கூலம் - குலம் என்பதன் நீட்டல்; இனம்என்பது பொருள், சாலை 
வந்து இறுத்தபின்னர்ச் கடன் மூறை சமலச்சகண்ணன் கூலம் நீள் 
கழல்கள் ஏத்தி என்பதற்கு - காலைப்பொழுது வர் அசேர்ர்சவுடனே 
கான் தவறாது அனுட்டித் து வருகிற முறைப்படி ஸ்ரீராமன த Apes 
நீண்ட பாதுகைகளைப் பூசித்து என்றும் உரைகச்சலாம், கான்சாம்௮டி- 
எ.திர்மறையிலச்கணையாகய பிறகுறிப்பின்பாற்படும், மோ திரங்காட்டிச் 
சபதஞ்செய்து இராமபிரானதுவருகையைத் தெரிவித்த அறுமானது 
வார்த்தையில் மிச்சககம்பிசக்கை வைச்திருக்தும், பரதன், இவ்வாறு சங் 
இத்தலால், இவன் இராமபிரானது வருசையைப் பெருப்பேராக நினைத் 
இருர் சானென்பது பெறப்படும், பி - ம்: 1 கோலநீளடிகள், கோலநீள் 
புகழ்கள். 3கு.ரங்கெத்தவனை. 3சவிசளன்றோதவறிற்றுண்னெதவாய் 
மை, 4உந்தம், (௪௨௨௬) 

௩.௦௭.எழுபது வெள்ளஞ் சேனை 1வானச ரிலங்கை வேச்தன், 
முழுமுசற் சேனை வெள்ளங் சணக்கெ மொய்த்த வென்றால், 
அழுவடீர் வேலை “சுற்று மரவமின் ரூக வற்றோ, விழுமிதெம் 
பிரான்வர் தானென் அரைத்தது வீர வென்றான், 

(இ-ள்.) வீரனே! எழுபதுவெள்ளம் வரஈரசேனைகளஞும் இலங்காதி 
பதியான வி$ீஷணன து பெருங்கூட்டமான சேனைச்தொகுதஇிகளும் 
சணக்இில்லாமல் [வெகுவாக] கெருங்கிவிட்டனவானால் ஆழமான 
கீரையுடையகடல்போல ag arr வியாபிக்கும்படி ஆ.ரவாரம்இல் 

x
.



காண்டம் . ௩எ.--மீட்சிப்படலம் ௮௬௫ . 

லாமலிருக்கச்கூடுமோ! [இல்லாமவிரா]: (அங்கனம் ஆரவரரம்இல் 

லாமையால்)*எமது தலைவனான இசாமபிரான் வந்து விட்டான்? என்று 

(£) சொன்னது அழகியதாயிருச்த,து! என்றுகூறினான்; (௪ - று.) 

சேனையின் அரவங்கேளாமையால், பசதன், இராமன் வரவில்லை 

போலுமென்று ஐயமழுற்று இங்கனங் கூறின னென்ச, இணி, அழுவம் 

நீர் வேலைகற்றும் என்பதற்கு - கங்கைச்சரையில் என்று பொருள்கூற 

௮ம் இடமுண்டு. எம்பிரான் வர்சானென்று உரைத்தஅ விழுது? என் 

பத, இகசழ்ச்சிக்குறிப்பு, பி-ம்:--1வன்றிறல், 2முழுதுறு, Op 
றென்றால். *4௮ன்ன. (௪௨௨௭௪) 

௩௦௮.ஓசனை 1யிரண்டுண் டன்றே பரத்துவ ?னுறையுஞ் சோலை 
விசுதெண் டிரையிற் ராய வெள்ளமோ சேமு பத்தும் 
மூசிய பழுவ 3மிங்கன் 4கிடப்பதோ முரற்ற லின்றிப் 
பேசிய தமையு 5ஈங்கோ னெறங்:சளன் பெரும வென்றான். 

(இ-ள்.) 'பெருமையடையவனே!பரச்துவாசன் வசக்சன்ற சோலை 

யானு (இங்கிருச) இரண்டுயோசனைதாரத்தில்தானே இருக்கறத; 
மோதியடிக்கற தெள்ளிய அலையைச்கொண்டதான கடலின்தன்மை 

யதாகிய எழுபதுவெள்ளம் சேனைகளும் நிறைந்துள்ள அச்சோலை (இங் 
குச் கேட்கும்படி) ஆரவாரமில்லாமல் இவ்வாறும் இருக்குமோ! (8) 

. சொன்னது தகுதியாயுள்ளது: ஈமததலைவனானஇராமபிரான் எங்கே 

யிருக்கின்றான்? [அவன் அவ்வாச்சிரமத்திலில்லை]' என்று (அநுமா 

னது பேச்சில் பரதன் ஈம்பிச்கையில்லாமல் ௮வனைசோரக்கிச்) கூறி 

னான்; (௪ - ௮.) : 
6பே௫ியதமையும்? என்றது-இனி இப்படிப் பொய்சொல்லவேண்டா 

என்ற பொருளையுச் தரும். பி - ம்:--3இரண்டேயுள்ள, 2உறைபிர 
யரகை. 3இன்றே, இன்னே, 4கடப்பதாம். இடப்பதே, 5ஜயன், 0 

௩.௦௯.--ழன்றுகவிகள் - ஒநதோடர்: அநுமான்கூறிய சமாதானத்தைத் 
தேரிவிக்தம், 

பரதனஃ அசைத்த லோடும் பணிந்த1மா ருதியுஞ் சீர்சால் 
விரதமா ?த்வத்.து மிக்கோய் விண்ணவர் *தம்மை வேண்டி. 
வரத5னாண் டளிப்ப வம்்.த வரத்தினான் மலருந் தேனும் 
6சரதமே மாந்தி மாந்தித் தயின்றது "தானை யெல்லாம். 

(இ - ள்) பரதன் அவ்வார்த்தையைக் கூறியவுடனே, SY Bw By to, 

(அப்பரதனை) வணங்கி:திறப்புமிக்க வி. ரதமாகியபெருர்தவத் தினால்மேம் 

பட்டவனே! வரச்த.ரவல்ல பரத். அுவாசன் தேவர்களைவேண்டி ஆங்கு 

அளிக்க வ.ரத்தினால் வச்ச மலரையும் தேனையும் மிகுஇியாகவுண்டு 

சேனையெல்லாம் (உண்ட களைப்பினால்) தூவ்கிவிட்டது: (இது)ரிச்சயம்; 
(௭-று.)--பி-ம்:-.1மாருதிதானைய, மாருதியுச்தானை. ?தவன்றன் 

னோடும், தவன்மற்றோரை. 9விண்ணுளோர். 4தமையும், 5அன் 
றளித்தவச்தவரத் இனால். 6சுரதமே, போலுச்தசானை, (௪௨௨௯) 
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௩௧௦.வானவர் கொடுக்க வர்த வரத்தினான் 1மதூப apr 

தேனொடு இழங்குங் காயுங் கனிகளும் QD pale, Fi Se 

கானகம் பொலித லாலே கவிக்குல 3மவற்றை மாச் 

ஆனன மலர்ந்த இல்லை 4யாகு£ துயச லெந்தாய். 

(இ-ள்.) எமது தலைவனே! தேவர்கள் கொடுக்கச் Quigg 

வரங்களினால், சாட்டினிடம் வண்டுகள் மொய்க்கின்ற-தேனும் இழங்கு 

களும் சாய்களும் பழங்களும் மற்றுமுள்ளவைகளும் நிறைக்து விளங்கு 

தலினாற் குரங்இன்கூட்டம் அவற்றை உண்டு வாய்திறச்து அ. ரவாரஞ் 

செய்யாததாகும்; (ஆதலால், (இராமன் வரவில்லைபோலும்? என்ற 

எண்ணத் இனால்) நீ வருந்தாதே; (௪- து.)--மதுபம் - தேனைப் பருகு 

வது; வண்டு: வடசொல். பி - b:—lo ga ber gy, மதுவுஞ்சாலத், 

8தெற்றிச்,அதனை. 4ஐயநீமுனியலென்ரான், ஆணைநீமுனியலென்ரான். 

௩௧௧, இனியொரு சணத்தி 1னெங்சோ னெழுர்தரு டன்மை 

மிண்டுப், பனிவருங் சண்ணி னீயே 3பார்த்தியென் ௮ுரைத்தா 

னிப்பால், 6முனிதன திடத்து வந்த முளரியங் கண்ணன் வண் 

ணக், குனி௫லைக் குரிசில் செய்த திற்றெனக் குணிக்க ஒற்றும். 

(இ-எ்.) இனிமேல் ஒருக்ஷ்ணத்தில் [மிசவிரைவில்] எமத.தலை 

வனான இராமபிரான் எழுக்தருளுவதை இவ்விடத்தில் £ர்பெருகுகன்ற 

சண்களையுடைய நீயே பார்ப்பாய்? என்று கூறினான்; இனிமேல், 

பரத்துவாசமுனிவனது ஆச்சிரமத்தில் வர்த தாமமரைமலர்போன்ற அழ 

ஓய சண்களையுடையவனும் அழகிய வளைக்த வில்லையேச்திய ஆண் 

மையிற்ெறக்தவனுமான இசாமமிரான் செய்த செயலை இன்னதென்று. 

கூறத் தொடங்கனோம்; (௭ - று,)--*இப்பால்” என்றதுமுதல் கவிச் 

கூற்று, பிஃம்:;.3ஈம். சேண்ணினானே. போரெனப்பணித்தான். 

&முனிவனது, கண்ண. 6செய்த திறனெலாம். ் 

இக்கே ஒரு பிரதியில் *கெட்டவான் பொருள்?? (௩௨௭) என்ற 

“பாடலும் அதன்பின் ௨௬௪-ஆம்பாடலிற்காட்டியுள்ள'*நின்றவன்'!'என்ற 

செய்யுள்முதல் 4*இராவணன்?? என்ற செய்யுள்வரையுள்ளன வற்றுள் 

12, 18, 14, 18, 21-பாடல்கள் தவிர, மற்றவையும் உள்ளன, (௪௨௨௩௧) 

௩௧௨.--தகன் தன்சேனையோடு இராமனைக் காண வநதல். 

அருந்தவன் சுவைக ளாறோ டமுதினி தளிப்ப வையன் 

கருச் தடங் கண்ணி யோடுங் களை கணாக் ் தணைவ சோடும் 

விருந்இனி தருக்தி நின்ற வேலையின் வேலை போலும் 

பெருந்தடக் தானை யோடும் இராதர் கோன் பெயர்ந்து வக்தான், 

(இ-ள்.) அருமையான தவத்தையுடைய பரத்துவாசன், ஆது” 

சுவைச்ளோடுகூடிய உணவை ஈன்றாக அமைத்தருள, இராமபிரான், 

சரிய நீண்ட கண்களையுடையளான சதையோடும் (தனக்கு) ஆதரவா 

யுள்ள ச௫கே௫ிதர்களோடும் அவ்விருந்துணவை ஈன்றாக உண்டுநின்ற 

பொழுதில்,--வேடர் தலைவனான குகன் கடல்போன்ற மிகப்பெரிய



க்ர்ண்டம் ௩.௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௪௬௭ 

சேசனையுடன், (இசாமனைச்சாணும்பொருட்டுச் சருங்கபேரமென்னுச் 

.. தனது ஊறிணின்று) புறப்பட்டுவர் தான்; (௪-று.) ் 

அதுமான் இராமனது வரவைச் சொன்ன அன்றைக்கே குசன் “ 

வந்து இராமனைக் சண்டன னென அறிக, ௮மு௮ - தேவாமிருதம்: 
போன்ற இணியஉணவுக்கு உவமவாகுபெயர், பி-ம்:--1தம்பியோடும், 

௩௧௩.--இராமபிரான் தகனைத் தழவி க்ஷேமம் விசாரித்தல். 

தொழுதனன் மனமும் கண்ணுந் துளங்கினன் சூழ வோடி 
அழுதனன் சமல மன்ன வடித்தல மதனின் வீழ்க்தான் 
தழுவின னெடுத்து 1மார்பிற் 3றம்பியைச் தழுவு மாபோல் 

3வழுவிலா 4வலிய ரன்றோ மக்களு மனையு மென்றான். 

(இ-எ்.) (குசன்,--இராமனைச் சண்களாற்) சேவித்து, (பெருப் 
பேறு பெற்றமையால்) மனமும் கண்களும் களிச்சப்பெற்றவனாய் 
(அப்பி. ரானை) வலம்வர்து (இவ்வளவுகாலம் பிரியகேர்ச்தமைக்கு 

வருர்தி) அழுதவனாய்,சாமரைமலர்போன்ற (இசாமபிரான) இருவடி 

களில் விழுக்து வணங்இனான் [சாஷ்டாங்கமாகச் சேவித்தான் ]; (அப் 
பொழுது இசாமபிரான், அக்தக்குகனைச் தனதுகைசளால்) எடுத்துத் 

தம்பியைத் தழுவுவதுபோல (அவ்வளவு௮அன்போடு) மார்பில் இறுகத் 

ட தழுவி, (உனத) புத்திரர்களும் மனைவியும் குறைவில்லாத வலியை 

[க்ஷேமத்தை] யுடையவர்கள் தானா?? என்று (குசலம்) வினாவினான். 

மனமும் கண்ணும் கூழவோடித் துளங்ென்என எடுத்து-இராம 

பிசானது செளந்தரியத்தில் மனமும் கண்ணும் ஈடுபட்டு விரைச்துசெ 
ன்று சுற்றிச்சுற்றிச் சுழலமிட அழுர்கினான் என வுரைப்பாரும் உளர். 

இராமன் குசணிடம் பிராத்ருவாற்சலியம் வைத்தமை, அயோத்தியா 
காண்டத்திற் பெறப்பட்டது. தம்பியைத் தழுவுமா போல் - இனிப் 

பரதனை த் தழுவுவதுபோல எனினுமாம். பி-ம்:--1இராமன்.2சம்பியர்த், 
8வழுவில. *4வலியவோரின். (௪௨௩௩) 

௩௧௪,--தகன் தான் இராமனுடன்சேன்று வனவாசத்சேய்து 
அடிமைசேய்யப்பேறமைக்தக் தறைகூறுதல். 

அருளுன துளது1காயேற் கவரெலா மரிய வாய 
்பொருளலர் நின்னை நீங்காப் புணர்ப்பிஞற் ரொடாச் து போக். 
தெருடரு மிளைய வீரன் செய்வன டம லாதேன் 
மருடரு “மனத்தி னேனுக் இனிதன்றோ வாம்வு மன்னோ. 

(இ-ள்.) (குகன் இராமனைநோக்), *அடியேனுக்கு (கிடைத் 
gp FOG H Aw sr) உன்னுடைய கருணை உள்ளது; அவர்கள் யாவரும் 

(எனக்கு) அருமையான பொருளாசமாட்டார்; உன்னைவிட்டுப்பிரியாத 

மனப்பிணிப்புடனே தொடர்ச்துவர் ஐ, மெய்யுணர்வுமிக்க இளையபெரு 

மாள் (உனக்குச்) செய்த அடிமைக்தொழில்களைச் செய்யப்பெறாதவ 

னாகிய அஜ்ஞாகம்நிறைக் த மனமுடையனான எனக்கு உயிர்வாழ்ச்கை 

ஈன்றாபுள்ள தொன்றன்னோ? [இணனியதன்று] (என்றான்); (௭- று,)



௮௬௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

“இனிதன்றோ வாழ்வு? என்றது-பிறதறிப்பு. இனி, உயிர்வாழ்க்கை 
யொன்றுமே இணனியதாம்எனினும் அமையும்; வெறுப்புரை, ஆதிசேஷ 

னது அம்சமாகிய இலக்குமணன், தனது அடிமைத்தொழிலைச் செய் 
தீற்காகவே உடனவதரறிச்து, இராமனை விட்டுப் பிரியாத அவனுக்குப் 
பலவகையடிமைகளையுஞ் செய்துவக்சன னென்க. இச்செய்யுளினால், 
குசப்பெருமானது மெய்யறிஓ விளக்கும். உனது இருவருள் எனக்கு 

முக்சயமேயன் றி மனைவி மச்சள் முச்யெரல்லர் என்பது முதல்வாகஇ 

யத்தின் கருத்த, பி- ம்:--1சாயேனாயினேற்கு, சாயேத்கவையெலாம். 

3பொருளல. 8செய்கலாத. 4மனத்தேற்கெதற்றராவாழவமன்னர்மன்னா, 

மனத்தினேனுக்கரிதன்றோவாழ்ஏமன்னோ. (௪௨௧௫) 

௩௧௫.--இராமன் தகனுக்தச் சமாதானங் கூற, _௮வன் இனையபேரு 

மாளையும் சீதையையும் வணங்ததல், 

ஆயன பிறவும் பன்னி யழுங்குவான் றன்னை 1/யைய 
நீயிவை யுரைப்ப தென்னே பரசனி னீவே ௮ண்டேச 
போயினி திருத்தி யென்னப் புளிஞார்கோ னிளவல் பொற்றாள் 
மேயினன் வணங்கி யன்னை விரைமலர்த் தாளின் வீழ்ந்தான். 

(Qear.) இவையபோல்வனவாஇய மற்றைவார்த்தைகளையுவ் கூறி 
வருக்.துபவனாகிய குகனை (கோகி, இராமபிசான்),--4ஐய! 8 இவ் 

வார்த்தைகளைக் கூறுவது யாதுசாரணம் பற்றியோ? பசதனினும் ந 
வேராவையோ? சென்று இனிதாகவிருப்பாயாக? என்றுகூற,--வே 

டர் தலைவனான (௮௧) குகன், இளையபெருமாளது அழூய,பாதங்களைச் 

சேர்ந்து வணங்க லோகமாதாவாகிய €தையினது வாசனையுள்ள தாம 

சைமலர்போன்ற அடிகளில் விழுந்து வணக்கினான்; (௪-று.) 

பரதனின் 8 வேறுண்டோ? என்றது, பரதன் வேறு நீ வேறு. 
அல்ல; ப.ரதன் உடன்வராது என்கட்டளைப்படி. சாட்டில் இருந்தது 

போலவே, நீயும் உடன்வராது காட்டிலிருக்தது தவறன்று என்று 

இசாமன் குகனைத் தேற்றியவாது.புளிஞர்--புளிக்தர், பி-ம்:--1ஐயன்.() 
௩௧௬.--இமாமபிரான் சுக்கிரீவன்ழுதலியோர்க்தக் ் 

தகனை டன்னுனேன்று தேரிவித்தல், 

தொழுதுகின் றவனை 1கோக்கித் துணைவர்க டமையு நோக்கி 

முழுதுணர் -கேள்வி மேலோன் மொழிகுவான்?முழுநீர்க் கங்கை 
, தழுவிரு கசைக்கு நாரதன் ராயினு முயிர்க்கு BOM oT 
வழுவிலா வெயினர் வேந்தன் குகனெனும் வள்ள 4லென்பான். 

(Q- 4.) எல்லாவற்றையும் அறியவல்ல அத்கேள்வியையுடைய 
சிறர்தவனான இசாமபிரான்,--(தன்னை) வணவ் கின் தவனான குகனைப் ' 
பார்த்து, (பின்பு தனக்குச்) சநே௫தர்களான சுக்இரீவன்மு தலி 
யோரையும் பார்த்துக் கூறுபவனானான் :--(இவன்), நிறைக்த நீரை 

யுடைய கங்காகதியைத் தழுவியுள்ள இரண்டுகசைக்கும் தலைவன் ; எல் 
லாவுயிர்களிடத்திலும் தாயைச்சாட்டிலும் ௮இகமாச அன்புகொண்டு



ஆ
 

காண்டம் ௩எ.--மீட்சிப்படலம் ் ௮௬௯ 

ஈடப்பவன்; (நீதிகெறி) தவராக வேடர்களுக்கு அரசன்; குகனென் 

னும் பெயரையுடைய வரையாதுகொடுச்குந்தன்மையுள்ளவனென்் நு 

(யாவராலும்) சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவான்; (௪ - று,) 

.. குகனைகோக்கித் துணைவர்களையும் கோச்கினது, இவனைப்பற்றி 

உங்கட்குத் தெரிவிப்பே னென்று குறிப்பித்த வாராம், பி-ம்:.- 

leo, 2கேள்வியாளன். 3முறி. *என்றான், (௪௨௩௬) 

௩௧௭,.--சுக்கிர்வன்ழதலியோர் தகனை நட்புக்கோள்ளுதலும், 

சூரியாஸ்தமனழம், 

அண்ணலஃ அரைத்த லோடு மரிகுலத் தரச னாதி 
நண்ணிய துணைவர் யாரு மினிதுறத் தழுவி நட்டார் 
சண்ணகன் ஞால மெல்லாம் கங்குலாற் பொதிவான் போல 
வண்ணமால் 1வரைக்கு மப்பான் மறைந்தன?னி.ரவி யென்பான், 

(Q - ar.) இராமபிரான் அவ்வாறு சொன்னவுடனே,--வானரக் 

கூட்டத். தக்கு அரசனாகிய சுச்சிரீவன் முதலாகப்பொருச்திய (இராம 

னுடைய) சிகேஒதர்க ளெல்லாரும், (குகனை) இனிமையாக த் தழுவிச் 
.இசேஇத்தார்கள்; சூரியன், இடமகன்ற பூமிமுழுவதையும் இருளினால் 

மூபெவன்போல [AGES இடங்கொடுத்துக்கொண்டே] அழகிய 

பெரியமேருமலையின் அப்புறத்தில் மறைந்தான்; (௭ - று,) 

தற்தறிப்பேற்றவணி.. சூரியன் ௮ஸ்தமித்தவுடன் உலகமுழுதும் 

இருள் மூடிக்கொண்டது என்பது, கருத்து, கங்குல் - இருள்... என் 

பான் - முதல்வேற்றுமைச்சொல்லுருபு. பி-ம்:-.1வரைச்குமேல்பால், 
2மறையாவெய்யோன், . (472. mer) 

௩௧௮.--அன்று இ£வுகழியச் சூரியன் உதயமாதல, 

அலங்கலக் தொடையி னானு மந்தியின் 'கடன்க ளாற்றிப் 
பொலங்குழை ”மயிலி னோடு தயிலுறப் புணரி “போலும் 
4இலங்கிய சேனை சூழ விளவலு மெயினர் கோனும் 

- கலங்கலர் காத்து நின்றார் கதிரவ னுதயஞ் செய்தான், ' 

(இ-ள்.) விளங்குதலையுடைய அழூய மலர்மாலையையணிக் த 

இசராமபிரானும் (சர். தியாவர்தனம் முதலிய) மாலைக்கடமைகளைச் 

செய்த முடி.த்தபின்பு பொன்னாலாகிய குழையென்னுங் சாதணியை 
யணிந்த மயில்போலுஞ்சாயலுள்ள சீதையோடு படுத்துத் தங்க,இளைய 

பெருமாளும் வேடர் தலைவனான குசனும், கடல் போன்ற விளங்குகின்ற 

சேனைகள்சூழ மனங்கலங்காதவர்களாய் [ஜாக்கிரதையாக ]க் காத்து 

நின்றார்சள்; சூரியன் உதயமானான்; (௪ - று.)---அலங்கல்-விஎங்குசல். 

பி-ம்:--1சர் திமுற்றிப், மயிலினோடுச் துயிறர. போல. 4இலங்கையிற் 

சேனை.” (௪௨௩௮) 
௩௧௯.--இராமபிரான் விமானமேறிச் செல்லுதல், 

கதிரவ னுதய காலைக் கடன்கழித் திளவ லோடும் 

1அதிர்பொலன் கழலி னானவ் வருந்தவன் றன்னை யேத்தி



3 ௮௪௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

SB ah விமான மேவி விளங்கிழை யோடும் கொற்றம் | 
முதிர் தரு 53 தூணைவ சோடு முனிமனக் தொடரப் போனான். 

(இ-ள்.) ஒலிக்கின்ற அழகிய வீரக்கழலையுடையனான இராம 
பிரான் சூரியோதயகாலத்திற் செய்யவேண்டிய நித்தியகருமங்களைச் 

'செய்துமுடி,ச்.து அருமையான சவத்தையுடைய அ௮க்தப் பரத்துவாசனை 

வணங்கி (விடைபெற்று)ச் தம்பியாகிய இலக்குமணனோடும் விளங்கு 

இன்ற ஆபரணங்களையுடைய சதையோடும் பிரமனாழ் (குபேரனுக்குக்) 

கொடுக்சப்பட்டதான புட்பகவிமானத்தின்மீது ஏறி வெற்றிமிகுக்த 

தணைவருடனே பரத்துவாசமுனிவனது மனம் (தன்னைப்) பின் 

சொடர்நர்துவ.ார (அயோத்தியைகோக்கிச்) சென்றான்; (௪ - று.) 

; இசாமன் விட்டுச்சென்ற பிறகும் ப.ரத்துவாசமூனிவன் பூரணாக் 

இரகச் துடனே அவனையே கருதியிருக்தன னென்பார் ₹முனிபனச் 

தொடரப் போனான் என்றார் விளங்கிழை-வினை ச்தொசையன்மொழி. 

. ஏத்தி-வணங்கி, பி-ம்:--1அ திர்தரு. 3மானமேறி, கருணையோடு. 0 

௩௨௦.--விமானத்துச்செலலுகையில், அயோத்தியின் மதிற்புறந் 
தோன்றுதல், 

1தாவிவான் படர்ந்து மானர் தடையில தேகும் வேலைத் 
இீவிய ?கனிய தா௫ூச் செருக்கிய காமச் செவ்வி 
ஒவிய முயிர்பெற் றென்ன வும்பர்கோ னகர மொவ்வா 
மாவிய லயோச்தி சூழு மதிற்புறந் தோன்றிற் றன்றே. 

(இ-ள்.) புஷ்பகவிமானம் சாவி வானத்தில் தடையில்லாமல்விரை 
ச்துசெல்லும்போது இனிய கணனிகளையுடையனதாய் மஇூழ்ச்சபூண்ட 

விரும்பத்தக்க அழகுடன்கூடிய இத்திரம் உயிர்பெற்றாற்போன்று 
தேவேர்திரனது (அம ராவஇயென்ற) பட்டணமும்(தனக்கு)ரிகராகாத 

பெருமைவாய்ர்த அயோத்திககரத்தைச் சூழ்ச்த மதிலின்புறர் தோன் 

நிற்று; (எ-று) --சேன்னியாகஎன்ற பாடத்துக்கு - கன்னிகையை 

யொச்து [பிதர்கைப்படாமல்] சூழும் மதில் என்க. பி -ம்:--1 தாவில். 
8 ருவும். (௪௨௪௦) 

௩௨௧.--௫இராமன் “அயோத்தி இதுதான்? என்ன, யாவநம் வணங்குதல். 

பொன்மதிற் கிடக்கை சூழப் பொலிவடை நக. ரந் தோன்ற 
ஈன்மதிக்3கிழவர் தம்மை நோக்கிய ஞான ஜூர்த்தி[ன்றிற்று 
சொன்மதித் சொருவ ராலஞ் சொலப்படா வயோத்தி தோ 
என்னலுவ் கரங்கள் கூப்பி 3யெழுந்தன ரிறைஞ்ச கின்றார். 

(இ-எ்.) (அப்பொழுது) பொன்மயமானமதிலினிடங்கள் சூழப் 

பொலிவையுடைய அயோக்தியாககரச் தோன்ற,--ஈல்ல அறிவுடைய 

தோழர்களை சோச்கிய ஞானசொரூபியான இராமபிரான் “எவராலும் 
(இவ்வளவு சிறப்பையுடைய தென்று) எண்ணிப் புகழ்ச்? சொல்லமுடி 

யாததான அயோத்தி தெரிகின்றது? என்று கூறினவுடனே, : (அது 

கேட்ட எல்லோரும்), கைகுவித்து எழுச்து சேவித்துகின்றார்கள்.



காண்டம் ௩௭.---மீட்சிப்படலம் ௮௭௪௧ 

விமானத்திலுள்ளவர் அயோத்தியாரகரை வணங்கியது, அது, 

இரசாமபிரானுக்குப் பிறப்பிடமாதலாலும், 'தேவசாசாச்நித்தியமுடைய 

தாதலாலும், மூத்திதரும்-சசமேழனுள் ஒன்றாதலாலு மென்க. பி-ம்:-- 

1சூழ்ச்த, சூழும். 3தஅுணைவர். தொழுதனர். லெபிர தியில் இசனோடுபா 
தன்விரதப்படலம் முடிய, மேல் நகர்புதபடலம் தொடங்குகின்றது. () 

மே வறு, 
௩௨௨.--பாதனுடன் வருகிற அநுமான் அவ்விமானத்தைக் காணுதல. 

அன்னதோ ரளவையின் விசும்ப தாயினும் : 

"துன்னிருங் $கதிரவர் 4 சோன்றினாரெனப் 
பொன்னணி புட்பகப் பொருவின் 6மானமும் 

மன்னவர்க் கரசனும் வரது தோன்றினார். 

(இ-ள்.) அச்சமயத்தில் (தான்) ஆகாயத்தில் கெடுக தரத் திலுள்' 

எதாயிருச்தாலும் கெருங்கிய பெரிய (பல) சூரியர்கள் (ஏககாலத்தில்) 
உதயமானாரென்லனுமாறு பொன்மயமான அழூயபுட்பகமென்னப்பட்ட 

ஒப்பில்லாத விமானமும் (௮ இல் வீற்றிருக்கற) அ௮ரசர்கட்கு ௮. ரசனான 
.ஸ்ரீராமனும் வந்து (அஅுமானுச்கு எதிரில்) தோன்றினார்கள்; (௪ - று.) 

_பி-ம்; 1 விசும்பினாயிரம். 3தன்னொளிச், துன்னருங், க. இரவன், 

&தோன்றினால். 5பொன்னொளிர். $மானமேல், *வர்துதோன்றவே, 

தானுக்தோன்றிற்றால், வருன்ரார்களை. இதன்பின் சிலபிரதியிற் 

காணப்படுஞ் செய்யுள் வருமாறு: 

தோன்றலுஞ் சுமந்திரன் 1மொழுத கையினன் 
ஈன்றுகாத் தளி.த்தவை பியற்று மவ்வுரு 

மூன்றுமாய் கான்குமா யைக்து மாமுதற் 
சான்றினைப் பரதற்குச் சுட்டிச் சாற்றுவான், 

பி-ம்:--1தொழுதுதொல்லுயிர். 2சான்றுமாய்ப், (௪௨௪௨) 

௩௨௩.--இதுவும் அடுத்த கவியும் - அநுமன் விமானத்திலுள்ளாரைப் 
பாதனுக்தச் சுட்டிக்காட்டுதலைக் கூறும், 

௮ண்ணலே காண்டியா 1லலர்ந்த தாமரைக் 

கண்ணனும் வானரக் கடலுங் கற்புடைப் 
பெண்ணரும் கலமுகின் பின்பு தோன்றிய 
வண்ணவிற் குமரனும் வருகின் முர்களை, 

இதுமுதல் மூன்று கவிகள் - ஒருதொடர். 

(இ-ள்.)(அதுமான் ப ரதனைகோக்கிப் பின்வருமாறுகூறலானான் :--) 

பெருமையுடையவனே!மலர்ச்த தாமரைப்பூப்போன்ற கண்களையுடைய 

னானஸ்ரீராமனும் கடல்போன்ற வானரசேனையும் பதிவிரகாதருமசத்தை 
யுடைய பெண்சட்செல்லாம் அரியதோர் ஆபரணம்போன்று அழகு 

செய்பவளான சீதையும் உனக்குப் பின்பு பிறர் தவனாகிய அழகிய வில்லை 

யேச்திய இலச்குமணனும் (ஆகப்புட்பகத்தின்மீது எறி) வருகன்றவர் 

சளை இதோ)கர்ண்பாயாக; (௪-து.)_-பி-ம்;--1அலங்கு, (௪௨௪௨)
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௩.௨௪. ஏழிரண் டாகிய வுலக 1மேறினும் 
பாழ்புறங் கிடக்குறு படிய தாயதோர் 

சூழொளி மானத்துத் தோன்று தின்றனன் 
ஊழியா னென்றுகொண் டணர்த்துங் காலையே, 

(இ-ள்.) பதினான்கு௨லகல்களிலுள்ளவர்களும்(ஒருங்கு தன்மீது) 

ஏறினாலும் வெற்றிடம்பொருர் திய தன்மையையுடையதும் ஒப்பற்றதும் 

எங்கும்பரவுற ஒளியையுடையதமான புஷ்பகவிமானத்தில், பிரள 
யத்திலும்அழிவில்லா தவனான இராமபிரான், (இதோ) காணப்படுசன் 

ரூன்என்று (இவ்வாறுபரதனுச்கு ௮றுமான்) அறிவிச்கும் பொழு 

தில்;-(௪- று.)---தோன்றலும், ஆர்ப்புசென்றது என மேல்முடிபு 
காண்க, 

எல்லாம் அழியும் பிரளயகாலத்தில் உடல் பொங்கி உலகங்களை 

மூடிச்சொள்ள எங்கும் ஜலார்ணவமான அப்பிரஎயப்பெருங்கடலிலே 

எம்பெருமான் ஒருவனே சராசரரங்களையெல்லாம் ஊறுபடாமல் சனத 

திருவயிற்றில் அடக்கிவைத் துக்கொண்டு ஒருசிறுகுழந்தைவடிவத்தா 
டன் ஆலிலையின்மீது யோகநித்திரை செய்தருளுசன்றன னாதலால், 

- அத்திருமாலின் திருவவதாரமான இராமனை (ஊழியான்? என்னார். 

ஊழியான்-காலத்துச்குத் தலைவனுமாம், பி.-ம்:--1ஏய்இனும், 8டப் , 

பதுபடியின்றாவதோர். காலையில், (௪௨௪௪) 

௩௨௫.--டஇராமனைக் கண்டவளவில் எதிர்கோள்ளச்சேன்றவர்கள் 
ஆரவாரித்தல், 

பொன்னொளி மேருவின் பொதும்பிற் புக்கதோர் 
மின்னொளி மேகம்போல் வீரன் ளறோன்றலும் 
2மன்னெதிர் வருகுஈ ரார்ப்பி ராவணன் 
“சென்னகர்க் கப்புறத் தளவுஞ் “சென்றதால், 

(இ-ள். பொன்மயமான ஒளியுள்ள (2மரு. மலையின் (பெருங்) 

குகையிற் புகுர்துள்ளகொரு மின்னலினொளியோடு கூடியமேசகம் 

போல வீரனான இராமபிரான் (விமானத்தின்மீது பிராட்டியுடன்) 

புலப்பட்டவளவிலே,--(தமக்கு) அரசனாகிய அவ்விராமபிரானை எதிர் 
சொள்ளவருகின்ற சனங்களின் (மூழ்ச்சியொலுண்டான) ஆரவாரம், 

இசாவணனாண்ட தெற்குத்இிக்கிலுள்ள இலங்காபட்டணத்துச்கு அப் 
புறத்தளவும் போய்ப் பரவிற்று; (௭- ஐ), 

மேரு-புஷ்பசத்இற்கும்,பொதும்பிற்புக்சகதோர் மின்னொளிமேகம்- 
அப்புஷ்பகச்தினுள் ளே ௪தையுடனிருக்கும் இராமபிரானுக்கும் ... 
உவமை. முன்னிரண்டடி - உவமையணியும், ஈற்றடி - உயர்வுநவிற்சி 
யணியுமாம். இவ்விரண்டும் திலகண்டுலந்மாயத்தால் | எள்ளும் அரிசி 
யும்போலப் பேதம் தெரியச்] சேர்ச்திருப்பத-சேர்வையணி, பி-ம்:- 
1ஒளிர், 2அச்சகரார்த்செழும், அர்ஈசரார்த்தபோர், மன்னெ இர்வருகர் 
கள். $சன்னகர்ப்புறத்தவுக்சாவிச், 4சென்றவால், — (௪௨௪௫)
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௩.௨௬.,---பாதன் இராமனைக் காணுதல், 

ஊனுடை யாச்கைவிட் டுண்மை வேண்டிய 

வானுடைத் 1 தந்தையார் வரவு கண்டெனக் 
சானிடைப் போகிய கமலக் கண்ணனைத் 

தானுடை 3யுயிரினைத் தம்பி *கோக்இனான், 

(இ-ள்.) (தன்னுடைய) மாமிசதேகத்தைவிட்டு [இதர்.ஐ] சத்தி 

யத்தை விரும்பி நிலைகிறுத்தியவரும் விஷ்ணுலோகத்தையடைக்தவரு 

மான தர்தையாராகய தச௪ரதரது வருகையை எதிர்சண்டாற்போல,-- 

சாட்டிற்சென்ற தாமரைமலர்போன்ற சண்களையுடையவனும் தன்னு 

டைய உயிர்போன்றவனு மாகிய இசாமபிரானை (அவனது)தம்பியாகய 

பரதன் பார்த்தான்; (a - று,) 

தமையனது வரவுச்குத் தச்தையின்வ ரவை உவமை கூறியது, 

தமையன் தமப்பனோ டொப்ப னாதலால், பி- ம்:--1தந்தையை, எய் 

இய, போனவக். 89உயிரெனத், அகம$உழ், *சண்டனன். - (௪௨௪௬) 

௩௨௭.---பாதன் இராமனை வணங்கததற்காக ௮நுமான்கையை விடுதல், 

கெட்டவான் பொருள்வர்து கிடைப்ப முன்புதாம் 

பட்டவான் படசொழிர் தவரிற் பையுணோய் 

சுட்ட 1வன் மானவற் ரொழு௪ லுன்னியே 
விட்டனன் மாருதி கரத்தை மேன்மையான். 

(இ - ள்.) மேலானகுணங்கள்கிறைச் தவனான ப.ரதன்,--(தாம் 

முன்பு) இழர்துபோன றச்தபொருள் (மறுபடி தம்மிடம்) வந்து 

சேர்ச்தமாத்திரத்தில் முன்பு தாம் பட்ட பெருச்துன்பங்கள்யாவும் நீல் 

சப்பெறுபவர்போல (முன்பு இ.ராமபிரானை£ீங்கெதனால் தனக்கு உண் 

டாயிருந்த) ,துன்பசோயை (இப்பொழுது அவனைக் சண்டதனால்) முற் 

றும் ஒழித் தவனாய் (மனமூழ்ச் ஐ], மறுகுலச்தோன்றலாகிய இராம 

பிசானை வணங்கநினைத்து (தான் பிடித்திருந்த) வாயுகுமாரனான ௮. 

மானதுகையை நெூழவிட்டான்; (எ .- று.) 

உவமையணி. பரதனுச்கு மேன்மை-இசாமன்கட்டளைக்கு ௪ இர் 

கூறாது அதனைத் தலைமேற்சொண்டு ஈடத்தலாகிய பாரதக்திரிய 

மென்பர் அறிச்தோர். ௮நுமான்கையைப் பிடித்துக்கொண்டு பரதன் 

வர்சதாக முதனூவிற் கூறப்படவில்லை. பி-ம்:--.1வான்மர்னவற், வான 

வன்வரத், இச்செய்யுள் லபிரதிகளில்வேறு இடத்திலுள்ளமை முன் 

னரேோசாட்டப்பட்டத: இலெபிரகஇிகளிலில்லை. உ௨௮-மூதல் ௩௩௫-வரை 

யிலுமூள்ள செய்யுட்கள் வேறு இடச்திலுள்ளமையும் முன்னரே காட் 

டப்பட்டது. (௪௨.௪௭) 

௩௨௮ .---அநுமான் இராமபிரானை எதிர்சென்று வணங்குதல். 

௮க்கணத் சனுமனு 1மவணின் றேகியத் 

திக்குறு மானத்தைச் ”செவ்வ னெய்தியச் 
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சக்கரத் தண்ணவைச் தாழ்ந்து முன்னின்றான் 
உக்குறு கண்ண௰ூ ரொழுகு மார்பினான். 

(இ-ள்.) ௮ப்பொழுத,அனுமனும்,--அவ்விடத்தினின்று (மேலெ 

முக்து)சென்று ஆகாயத்திற்: பொருந்திய ௮அந்தவிமானத்தை Corre 
Aig (அதில் வீற்றிருக்்இண்ற) சச்சராயுதத் தக்கு உரிய பெருமை 

பெற்ற அவ்விராமபி. ரானைப் பெருகுகிற (ஆனச்தக்) கண்ணீர் வழியப் 

பெற்ற மார்பைபுடையவனாய் வணவ்? முன்கின்றான்; (எ- று.) 

பத்துத்இிச்குக்களில் சாயமும் ஓன்றாதலால், அதனை இங்கு 

(இக்கு? என்றே குறித்தார்; சறெப்புப்பொருள், பொதுச்சொல்லாற் 

குறிச்சப்பட்டது. இனி, அ௮வ்வடதிசையைகோகஇ வருகிற எனினு : 
மாம், பி-ம்:--1அருக்கனேயெனச். செலவினெய்்இனான். 8ஐயனை, 

கரத்தனை, மிச்குயர் முூனிவானாச்சிரமமேவினான் என்று சிலபிரதியி 

லிரண்டாமடி. (௪௨௪௮) 

௩.௨௯.--அநுமான் இராமனுக்தச் செய்தி கூறல், 

உருப்பவிர் கனலிடை யொளிக்க லுற்றவப் 
பொருப்பவிர் தோளனைப் பொருந்தி காயினேன் 
திருப்பொலி மார்பகின் வரவு செப்பினேன் 
இருப்பன வாயின வுலகம் யாவையும், 

(இ-ள்.) (அமான் இராமனைகோக்), 4இலக்குமி விளங்கு 

இன்ற மார்பையடையவனே! காய்போற் சடைப்பட்டவனான அடி. 

யேன், வெப்பம்பிக்க ' நெருப்பினிற் குதிச்கச்தொடங்கிய மலையை 
யொத்த தோள்களையுடைய அப்ப. ரதனைச்சேர்க்து உனதவருகையைத் 

தெரிவித்தேன்;(அதுகேட்டுப் பரதன் இச் கு.இித்தலைச் தவிர்ச்ததனால்) 
எல்லாவுலகங்களும் (அழியாது) கிலைபெற்றிருப்பன வாயின? (என்று 

கூறினான்), (எ - று.) - 
இராமனை :இருப்பொலிமார்ப? என்றது, இருமாலின் அவசார 

மாதலால்; இரு - வீரலஷீமியுமாம். பரதனொருவன் இறக்தால் உல 

கத்து உயிர்களெல்லாம் இறச்குமென்பதனைச் சழ்ச் கெளசலை கூறியது 

கொண்டும் அறியலாம். (௬௨௪௯) 

௩௩௦.---இரண்டுகவிகள்-ஒருதோடர்: இராமன் அநுமானுக்த 

உபசாரமோழிகூறித் தழவிப் புகழ்தலைக் கூறும். 

தீவினை யாம்பல செய்யத் 1தீர்விலா 
8வீல்லை முறைமுறை வீளைவ “மெய்ம்மையாய் 
நீ4யவை துடைத்துகின் *றளிக்க 6தநேர்க்தனை 
7யாயினு மன்பினா £யாஞ்செய் மாதவம், 

(இ-ள்.) (இராமன் ௮.,நுமரனைநோக்இ), (மெய்ம்மையோய்! தாயி 
னும் அன்புடையவனே! நாங்கள் பலதீவினைகளை (முன்பு) செய்ய 
(அவைகள் எம்ழைவிட்டு) நீங்காதனவாய் A PG ex nor ad ver sear
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வா? மேன்மேல்வர்து இப்பயன்களைத் தருன்றன; உண்மையாக நீ 

அத்துன்பங்களை யொழித் தூரின்று சாப்பாற்றும்படி. கேர்பட்டது சாவ் 
் கள் (முற்பிறப்பிற்) செய்துள்ள பெருச்தவப்பயனேயாம்?; (௭ - று,)-- 
“என்றுஉரைத்து? என அடுத்த சவியோடு தொடரும். 

இசாமபிரான் இருமாலின் அவதாரமாயிருக்தும் தான் கொண் 
டுள்ள மணிதவடிவத்துக்குத் தக்சபடி இங்கனங் கூறின னென்க. 

பி-ம்:--1இர்விலே. 9வீவினைமுறை முறைவிளைய, 83மெய்ம்மையால், 

இவை. 5அளத். சேர்ந்ததால். 7தாயினும். யான். . (௪௨௫௦) 

௩௩௧, என்றுரைக் தனுமனை யிறுகப் புல்லினான் 
eer gens s திறுப்பதென் னுனக்கு மெர்சைக்கும் 
இன்றுணைத் தம்பிக்கும் யோய்க் கு மென்றனன் 
G2 Dien sé *தனவுயர் குவவுச் தோளினான். 

(இ-ள்.) இவ்வாறுகூறி அனுமனை இறுகத்தழுவினவனாகி இரண்டு 
குன்றுகளைச் சேர்த்சாற்போன்ற உயர்ச்து திரண்ட (இரண்டு) கோள் 
களையுடையவனான இசாமபிரான்,--((கைம்மாறுகருதாது உதவிய)உன் 
னைப்பற்றியும் (௪த்தியத்துச்சகாச உயிர்துறந்த) எனதுதர்தையான தச 
சதசச்சரவர்த்தியைப்பற்றியும் (எப்பொழுதும் இடைவிடாது என்னுட 

இனிருக்து எனக்குப்பலவகையிலும்) இணியதணைபுரியும்(என்) தம்பியான 
இலச்குமணனைப் பற்றியும் என்னைப்பெற்ற தாயான கெளசலையைப் 

பற்றியும் (புகழ்ச்சியாக) ஒருவார்த்தை கூறிமுடிப்பது எவ்வாறு (இய 
லும்? என்றனன்; (எ - று.)---பி.-ம்:.1உரைக்திடுவத. யோர்க்கும், 

இசைத்து. 4௮னையன, அனையதோர், ் (#2.@s) 

௩௩௨.-.ஃபரதன் இராமனருகில் தோன்றுதல். 

1ஈடுறு வான்?றுணை யிராமன் சேவடி 
சூடிய சென்னியன் மொழு கையினன் 
ஊடுயி ௬ுண்டென வுலர்ந்த யாக்கையன் 
பாடுறு பெரும்புகழ்ப் ப.ரதன் ரமோன்றினான். 

(Q- or.) (ஒன்றோஜென்று) ஒத் தவையும் (வேறுஒப்பற்றவையும்] 
(சனக்குப்) பெருர்துணையாகவுள்ளவையுமான இரசாமபிரானது இரு 
வடிரிலைசளைச்தரிக்த தலையையுடையவனும் கூப்பிய சைசளையுடையவ 
னும் உள்ளே உயிர்உள்ளசென்று ஊூத்தறியும்படிவற்றிய உடம்புடை 
யவனுமாகிய றப்புப்பெற்ற மிச்சசர்த்தியையுடைய பரதன் (அருகில்) 

வர்து கட்டினான்; (௪ - று.) 
உடம்பின் இளைப்புமு கலிய நிலைமையைப் பார்த்தால் உயிர் உண் 

டோவென்று சச்தே௫த்தற்கு இடமாய், ஈடத்தல்முதலிய தொழில்ச 
ளால் உயிருண்டு! என்று ஊட௫ச்சச்கூடிய நிலையிலிருப்பவ னென்ப, 
மூன்றாமடியின் கருத்து, வான் துணை - முத்திநெறிச்கு வழித்துணை 
யெனினுமாம். பி-ம்:;--3தேடியமாமறை, ஈடியல்வான், ஈடியவன், 
இணை, (௪௨௫௨) 

சி
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“௩௩௩.,--அனுமான் இராமனுக்தப் பாதன்வந்ததை அறிவித்தல். 

..... தோன்றிய பரதனைத் தொழுது தொல்லறச் ' 
சான்றென 'நின்றவ னினைய தம்பியை 
வான்றொடர் பே*ரர சாண்ட மன்னனை 
ஈன்றவள் பகைஞூனக் காண்டி *யிண்டென்றான். 

(2. ள்.) பழமையான தருமத்துக்குச் சாட்சிபோன்றவனாகிய 

Lorre ஒருவழிகாட்டியான ] அமான், அருகல்வருகற பரதனை 

வணங் ஓ, -. (இராமனைகோககி), :மிக்கபற்றுச்குஇடமான பெரிய அர 

சாட்டியை(ச் திறிதும் பற்றில்லாமற் பதினான்குவருடம்) ஆண்ட அரச 

னும் (தன்னைப்) பெற்றதாய்க்குப் பகைவனுமாகிய இத்துணைச்றப் , 

பையுடைய தம்பியான பரதனை இப்பொழுது காண்பாயாக? என்றான். 

. வான் தொடர் பேரரசு ஆண்ட மன்னன்? என்பதற்கு-பரமபதத் 

தையடைவதற்குச் ஈலபமார்க்கமாகிய (பாரதர*்.திரியமென்னும்) பெரிய 

அரசையாண்ட அ ரசனென்றும் பொருள் கூறலாம். பி.ம்:--18ின் றசின் 

னிளைய. 3அரசாட்சி. சட்டி, காட்டி. 4 ண்டெனா (௪௨௫௩) 

௩௩௪.--பாதன்வாவு கண்டு இராமன் மகிழ்தல். 

காட்டினன் மாருதி கண்ணிற் *கண்டவச் 
தோட்டலர் தெரியலா னிலைமை சொல்லுங்கால் 
2ஓட்டிய மானத்து ளஞூயிரிற் றந்தையார் 
கூட்டுருக் கண்டன்ன தன்மை கூடினான். 

(இ-ள்.) ௮.நமான் (ப ரதனைச்)காட்டினான்:. (அப்பரதனைக் கண் 

ணினாற்கண்டஇதழ்கள்மலரப்பெற்ற மாலையையணிக்த ௮ச்தஇராமபிரா 
னதுதன்மையைச் சொல்லுமிடத்த,--(அப்பெருமான்), ஏறிஈடத்து 

இற விமானத்தில் (வர்து காட்டிதந்த) உயிரோடுகூடிய தந்தையான 

தசரதமகாராசனது பொருர்தியஉருவம்தைச் கண்ட 2 போன்ற தன் 

மையை யடைந்தான்; (௪- று.) 

இலங்கையில் தந்தையைச் ஈண்டபோது தான் அடைத்தது 

போன்ற மூழ்ச்சியை, இராமபிரான் இங்குச் தம்பியாசிய பரதனைச் 

கண்டபோதும் அடைந்தன னென்க. பி-ம்:--1காணவத். 2ஐட்டியதேர் 

வ.ரவுயிரிற், ஊட்டியதோமயத் துயிரிற், இசன்பின் சலபி. தியில் 4*ஆன 

தோர்?? (௩௫௮) என்ற செய்யுள் உள்ளத: சிலபிரதிகளில் அச்செய்யு 
ளோடு : அவ்வயின்?? (௩.௩௫) என்ற பாடலும் உள்ளது, சலபிரதி 

களில் இங்கு *ஆனதோரசவையின்?? (௩௫௮) என்ற பாடல் இருக்க, 

அடுத்துள்ள ':*அவ்வயின்?? (௩௩௫) ::எவ்வயின்?? (௩௩௬)என்ற 
இரண்டு பாடல்களும் இல்லை. (௪௨௫௪) 

Gam. 
௩௩௫.--விமானம் கீமிறங்கதல். 

saad Gur sh mages சனமொடு மக்கு ரோணி 
தவ்வலி லாறு பத்தா யிரமொடுந் தாய ரோடும்



a
,
 

காண்டம் ௩௭எ.-மீட்சிப்படலம் அள்ள 

இவ்வயி னடைந்து ளோரைக் சாண்பெனென் றிராம 1னுன்னச் 
செவ்வையி னிலத்தை வந்து சோந்தத விமானந் தானும், 

(இ-ள்,) அப்பொழுது, 'அயோத்தியில் வாழ்கிற,சனங்களோடும் 

கெடுதலில்லாத அறுப இனாயிரம் ௮.ஷளஹிணிசேனையோடும், (கெள 

சல்யை சுமித்திரை கைகேயி என்னும்) தாய்மாரோடும் இவ்விடத்தில் 

வந்துள்ள எல்லோரையும் பார்ப்பேன்? என்று இராமன் மனத்தில் 

நினை க்தமாத்திரச்தில், புஷ்பகவிமானமும் செம்மையாக நிலத்தில் 

வர்து இறங்கிற்று; (எ : று.)-- இங்குக்குறித்தவர் யாவரும், இராமமி 
சானை எதிர்கொள்ள வந்தவர்கள். பி-ம்:---1 உண்ணும், (72 @@) 

Gam. 

௩௩௬.--நிலத்தைச்சார்ந்த புஷ்பகவிமானத்தின் வருணனை... 

எவ்வயி லுயிர்கட்கு மிராம னேறிய 
1செவ்விய புட்பக கிலத்தைச் சேர்தலும் 
௮வ்வவர்க் *கணுகிய வமரர் காடுய்க்கும் 
எவ்வமின் மானமென் றிசைக்க *லாயதால், 

(இ-ள்.) இராமபிரான் ஏறியுள்ள ௮ழகய புஷ்பகவிமானமானது 
பூமியில் இறங்யெவுடனே, எல்லாவிடங்களிலுமுள்ள உயிர்களுச்கும், 

அவ்வவ்'வுயிர்ச்கு (ஈல்வினையினாற்) கடைச்சலான சுவர்க்கலோகத்து 

க்குச் சொண்டுபோகுகர்தன்மையுள்ள குற்றமில்லாத விமானமென்று 

சொல்லலாம்படியிருக்தது; (௪ - ஐு,) 

புட்பசவிமானம் வர்து இறங்கெெதும் அதிலுள்ள இராமபிரானைச் 

சேவித்த யாவரும் சுவர்ச்சானுபவத்தை யொத்த பேராகந்த மடைச் 

தமையால், அதற்குக் சாரணமாகசிய அ௮வ்விமானச்தை, உயிர்களைச் 

சுவர்ச்சாகர்தச்இிற் செலுத்தும் விமானத்தை யொக்கு மென்றாூர்; தற் 

குறிப்பேற்றவணி, பி-ம்:---1இவ்விய, சேர்தலால். எய் கியஆனதே, () 

ம வறு, . 

௩௩௭.--நான்தகவிகள் - இராமனை யேதிர்கோண்ட 

அயோத்தியா நகாத்தாரின் நிலைமையைக் கூறும், 

தாயருக் சன்று சார்ந்த 'கன்றெனுந் gene னானான் 
மாயையிற் பிரிர்தோர்க் கெல்லா மனோலயம் வந்த தொத்தான் 
8ஆயிளை யர்க்குக் கண்ணு ளாடி ரும் பாவை 4யாஞன் 
கோயுறுத் துலார்க யாக்கைக் குயிர்புகுர் தாலு மொத்தான், 

(இ-ள்.)(இராமபிரான்),காயருக்கு,(பிரிர்து) அப்பொழு சேர்ந்த 
சன்றென்று சொல்லத்தக்க தன்மையையுடையவனாயினான்; மாயையி 

னின்று நீங்கெவர்களுச்செல்லாம் மனம்லயிகச்குமிடம் நேர்ந்ததை ஒத் 
தான்; சறர்ததம்பியரான பரதசத்துருக்னெர்களுக்குக் சண்களினுள் 

அசைகின்ற கருவிழியை யொத்து (அருமையாக) விளங்இனான்; (எல் 

லோர்ச்கும்)) வியாதிபொருர்தி உயிர்நீங்கப்போன உடம்புக்கு (மீண் 

டும்) உயிர்புகுர்தாற்போன்ற தன்மையையும் ஓத்திருச்சான்; (௪.4 2.)



௮௭௮ கம்பரர்மாயணம் யுத்த 

அவிச்சையொழிர்த மெய்ஞ்ஞானிகளுக்குத் தமது மனம் லயிச்கு 

மிடம் பரப்பிரஹ்ம மாதலால், அதனது வேற்றுருவமாயுள்ள இராம 

பிரானைச் சண்டதும் அவர்கள்மனம் பரப்பிரஹ்மச்தைக் கண்டது 

போலவே பேராஈசர்தத்சை அடைவதாயிற்று என்பது, இரண்டாமடி. 

யின் கருத்து. மாயையாவது - உள்ளதை இல்லாததாசவும், இல்லா 

தகை உள்ளதாசவும், ஒன்றை மற்றொன்றாசவுங் சாட்டும் எம்பெருமா 

னது ஒருசக்தி, மனம் அர்தமாயைக்கு வசப்பட்டபோது, பொருள் 
களின் நிலையை யறியுச் சத்துவஞானம் தோன்றுகின்ற இல்லை; ஆகவே, 

நிலையுள்ள ' பொருள்களை கிலையில்லாகன வென்றும், நிலையில்லாத 

பொருள்களை நிலையுள்ளன வென்றும் மாறுபடவுணரும் விபரீதஞானம் 

தலையெடுக்கும்; அசனாலேயே, நிச்தியமான ஆச்மாவுக்கு யாதொரு 

சம்பச்தமும்படாமல் அரித்தியமான தேசச்தையே பற்றிய தாய்மு சலி 

யோரிடத்துச் சுற்றத்தவரென்ற பொய்யபிமானம் உண்டா நிலைநிற் 

ன்றது; அது நீங்கவே, அம்மனம் ஆபாசபச்துக்களினிடம் பாசத்தை 

யொழிச்து உண்மையில் எல்லாவகைச்சுற்றமுமான பரம்பொருளினி 

டத்திலே ல.பிக்கு மென்சு, இருமை-கருமை, பி-ம்:--..1கன்றெனகத். 

9ஆய்வளையார்க்கு, ஆயிழையார்க்கு. 3ஆடிய, 4ஒத்சான்.கோயுறவுலர்த, 

கோய்வுறுத்துலர்ச்ச. புகுர்தனையது, (௪௨௫௭) 

௩௩௮. எளிவரு முயிர்கட் கெல்லா மீன்றதா யெதிர்க்த" 
தொத்தான், ௮ளிவரு மனத்தோர்க் கெல்லா மரும்பத வமுத 
1மானான், *உளிவறப் பிறந்த தொத்தா னுலகினுக் கொண்க COT & 
குத்,. தெளிவருங் களிப்புச் *செய்யுக் தேம்பிழித் தேற லொத் 
தான். 

் (இ-ள்.) (இராமபிரான், தன்னைச் சாணப்பெரறாது) எளிமை 

யடைச்த பிராணிகளுக்கெல்லாம் (தம்மைப்) பெற்ற தாய் எதிர்ப்பட் 

டதை யொத்தான்; (தன்னிடத்தில்) அன்புபொருர்தின மனமுடைய 

வர்களுக்கெல்லாம் (கிடைத்தற்கு) அரிய பச்குவமான தேவாமிருதல் 

கடைத்தாற்போன்றான்;(ஞானத்கால்) உயர்ச்தவ ரான முனிவர்களுக்கு 

(தனது உண்மைவடிவம்) மறைதலின்றிப் பிரதிய-ஷிமானதை es AGE 

தான்; அழகிய கண்களையுடைய மகளிர்ச்குத் தெளிவில்லாதமதக்களிப் 

பைச்செய்கின்ற இனிய மதுவின் செனிவை யொத்திருச்தான்; (எ-று) 

இராமபிரானைச் கண்டவுடன் மசளிர் களிப்புற்றுப் பரவசராயினா 

ரென்றது, ஈற்றடியின் கருத்து, உலகு - இங்கு, உயர்ர்கோரான மனி 
வர். பி-ம்:--1ஓத்தான். ளியவனுதித்ததொச்சானுலகிழைத்தம்பர்ச் 
செல்லாம். தெளிவாச், 4*சல்கும். 5பிழிதேறல, (௪௨௫௮) 

௩௩௯. ஆவியங் கவன லான்மற் றின்மையா 'லனைய ஸீங்கக் 

காவியங் கழனி காடு நகரழமுங் கவன்று வாழும் 

மாவிய $லொண்க ணாரு மைந்தரும் வள்ள லெய்த 
ஒவிய முயிர்4பெற் றென்ன வோங்கின ருணர்வு பெற்முர்.



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௪௭௯ 

(இ-ள்.) அச்காட்டில் உயிர் அவ்விராமபிரானேயன்றி வேறு 
இல்லாமையால் (யாவரும் இராமனைத் தம்முபிராகவேகருதியிருந்த 
தனால் ]அவன் (வனஞ்செல்வதற்குத் தம்மைலிட்டுப்) பிரிய, குவளைகள் 
ரிறைச்த௮அழகய சகழனிகளையுடைய சகோசலமாட்டிலும் (4 gor இராச 
தானியான) அயோத்தியாபட்டணத்இலும் (மனத்திற்) சவலைகொண்டு 
வாழ்கின்ற (பிளந்த) மாவடுவையொச்ச அழ௰ய சண்களையுடையசான 

மகளிர்களும் ஆடவர்களும் இராமபிரான் (காட்டிவிருச். த) மீண்டு 

வச் தமையாற் சித் திரப்பதூமை உயிர்பெற்றாற்போல (இராமபிரான் பிரி 

ர்தபோதுஇழர்த தமது இயற்கையான) அறிவு (மீண்டும்) தல்கப்பெற் 

றார்கள். 

'சாவியங் கழணிசாடு! என்றதனால், அச்சாட்டின் நீர்வளகிலவளவ் 
கள் விளங்கும். மாம்பிஞ்சினுட்பிளவை மகளிர்சண்களுக்கு வடிவில் 
உவமைகூறுவது, மரபு, பி-ம்:..1ஐயன், அனையோன். £கலக்து, உண், 
*பெற்றாலேயொக்தனர். இதுவும் அடுத்த சவியும் லெபிர இியிலில்லை. O 

௩௪௦. சுண்ணமுஞ் சாக்து செய்யுஞ் சுரிவளை முத்தும் பூவும் 
எண்ணெயுங் கலின மாவி லாழிய 1மெண்ணில் யானை 
வண்ணவார் மதமுக் நீரு மான்மதர் தழுவு மாதர் 
சண்ணவாம் புனஓ மோடிக் கடலையும் கடந்த வன்றே, 

(Q- a.) வாசனைப்பொடிகளும் சந்தனமும் கெய்யும் சுழியை 
யுடைய சங்குகள் ஈன்ற முத்துக்களும் பூவும் எண்ணெயும் கடிவாளம் 
பூண்ட குதிரைகளின் வாயிலிருக்துவெளிவரும் நரையும் கணச்இல் 
லாக யானைகளின் பலவகைகிறமுள்ள பெருகுகிற மூன்றுவசை மதஜல 
மூம் சஸ்தாரி யணிக்த மசவிர்களது கண்கனினின்று பெருகுகற 
அகர்சபாஷ்பமும் (ஒன்றாசக்கலக்து) விரைர்து சமுக இரச்தையுச் 
தாண்டிவிட்டன; (௪ -று.) , 

சக்கரவர்ச்தித்திருமசன் வந்துவிட்டனனென்ற களிப்பினால் 
மகளிரும் அடவரும் இராமபிரான் மீ தம், ஒருவர்க்கொருவர் சல்கள் 
மீதும் வாரிவாரறிச் அாவுன்ற வாசனைப்பொடி முதலியவைகள் அவ்வ 
னமே சொண்ட களிப்பினாற்பெருகுகிற குதிரைகளின் அரையோடும், 
யானைகளின் மசத்தோடும், அவர்சளுடைய அனர்சச்சகண்ணீர்வெள் 
ளத்தோடும் ஒன்றாகச் கலந்து பெருச கடலைச்சடச்சன என்றவா 
ராம். கண்ண ஆம் எனப் பிறிப்பினுமாம். பி.- ம்: 1மிகசல், இளசல், 
தழுவி கடலிடைச்சலச்ததன்றே, டலிடைமடுச்ததன்றே, (௪௨௬0) 

௩௪௧.--வசிஷ்டன்ழதலியோர் விமானத்தின்மீது ஏறுதலும், 
இமாமபிசான் அம்ழனிவனை ஊணங்ததல. 

அனைவரு 1மனைய ராகி யடைக் அழி யருளின் வேலை 
தனையினி தளித்த தாயர் மூவருக் தம்பி மாரும் 
புனையு நான் முனிவன் ரூனும் பொன்னணி விமானத் தேற 
வனைகழற் ?குரிசின் முக்தி மாதவன் ளில் வீழ்ர்தான்,



௮௮0 கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) யாவரும் அச்தன்மையுடையவராய் [மிக்சசந்தோஷங் 

கொண்டாடுபவராய்] (விமானம்) கெருங்கெபொழுது ,--கருணைச்சட 

லாகிய இராமபிரானை இனிமையாய்ப் பெற்று வளர்ச்ச மூன்றுதாய் 

மார்களும், தம்பிமாரும் பூணூலைத்கரித்த வசிஷ்டமுஷிவனும் பொன் 

மயமான அழயெபுஷ்பகவிமானத்தில் ஏற, கட்டிய வீரச்கழலையுடைய 
உத்தமபுருஷனான இராமபிரான் முதலில் (தனது குலகுருவாகிய) 

மிச்சதவத்தையுடையனான வூஷ்டமசாமுனிவனது பாதங்களில் விழு 

ந்து சமஸ்கரித்தான்; (எ - று.)--பி - ம்:.1இனையர். 3இராமன்முச்தி 

வணங்கினான்வ௫ிட்டன்றாளில். aaa சான்குசவிகள் பலபிரதி 

சளி லில்லை, (௪௨௬௧) 

௩௪௨.--வசிஷ்டன் இராமலக்ஷ்மணர்களை இசீர்வதித்தல். 

எடுத்தனன் முனிவன் மற்றவ் விராமனை யாசி கூறி 
1அடுத்துள துன்ப நீங்க வணைத்கணைத் தன்பு கூர்ந்து 
விடுத்தூழி யிளைய வீரன் வேதியன் ளில் வீழ 

வ௫.த்த.நான் முனியு *மேந்தி *வாழ்த்தின ஞி கூறி, | 
(இ-ள்.) அ௮வ்வசஷ்டமுணிவன் (£ழ்விழுர்து வணங்கிய) ma 

விராமபிரானை (க் சைகளால்) தூச்இயெடுத்சவனாய் (அவனுக்கு) ஆசீர் 

வாதஞ் செய்து (இசாமவிரகத்தால் தனக்கு) கேர்ர்த துன்பங்கள் நீங் 

கும்படி அன்புமிக்குப் பலமுறை அணைத்த விட்டபின்பு, இளையபெரு. 

மாள் வூஷ்டமுனிவனது பாதங்களில் விழுர்துவணங்கதக் தேர்ச் 

தறிர்த சாஸ் இி.ரங்களையுடைய அர்தவசஷ்டமுனிவனும் தழுவி 

யெடுத்து (இராமபிரானை வாழ்த்தினதுபோல இலக்குமணனையும்) 

ஆ?ர்வதித்துவாழ்த்தினான்; (எ-.று,)--அடுத்துள துன்பம் நீங்க - 

தனது பிறவித்துன்பங்களெல்லாம் ஓழியும்படியென்றுங் கொள்ள 

லாம். பி-ம்: 1 அடுத்தன. முன்போல், (௪௨௬௨) 

௩௪௩.--இராமபிரான் தாயரை வணங்கல், 

கைகயன் 1றனயை முந்தக் காலுறப்3பணிந்து மற்றை ் 
மொய்குழ விருவர் கணு 8மூறைமையின் வணங்குஞ் செங்கண் 
‘Quo WUT mp *மன்புறக் தழுவித் BBFC 
செய்யதா மரைக்க ணீரான் மஞ்சனத் தொழிலுஞ் செய்தார். 

(இ-ள்.) சேகயதேசத்தரசனது மகளான கைகேயியை முதலில் 

பாதங்களில் ஈன்றாகவிழமுக்து வணங்கி நெருங்கிய கூக்தலையுடைய 

மற்றையிரண்டு தாய்மாருடைய பாதங்களையும் முறைமைப்படி 

வணங்குகின்ற வரத கண்களையுடைய இராமபிரானை, அத்தாய் . 

மாரும் ௮ன்போடு இறுகத்தழுவிச் தங்கள்தங்களது சவர்த சாமரை: 

மலர்போன்ற கண்களின் நீர்ப்பெருக்கினால் (அவ்விராமபிராலுச்கு) 

நீராட்டுக்தொழிலையுஞ் செய்தார்கள்; (எ- று.)-பி-ம்:--) தனயள், 

வணங்க, 8முறைமையிற்பணிர்ச, முறைமுறைபணிச்க, 4அணைச்தனர் 
வழுத் தியன்பால், (௪௨௬௩)



காண்டம் ௩௭. மீட்சிப்படலம் ௮.௦௧ 

௩௪௪.--- சீதையும் லக்ஷ்மணனும் 

வசிஷ்டனையும் கைகேயி ழதலியேகரையும் வணங்குதல். 

௮ன்னமு முன்னர்ச் சொன்ன மூறைமையி ஸனடியில் 1வீழ்ர்தாள் 

தன்னிக ரிலாத வென்றித் தம்பியுட் தாயர் தங்கள் 

பொன்னடித் தலத்தில் விழத் தாயரும் பொருந்தப் புல்லி 

மன்னவற் $ளெவ னீயே வாழியென் ராச சொன்னார். 

(இ-ள்.) அன்னப்பறவையின் கடைபோன்ற ஈடையையுடைய 

சதையும் €ழ்ச்கூறிய முறைமைப்படியே (வசிஷ்டமுனிவன் கைகேயி 

மூதலியதாய்மார் இவர்சளுடைய) பாதங்களில் விழுந்து வணங்கினாள்; 

(பின்பு) தனக்கு ஒருவரையும் ஒப்பாகப்பெறாத வெற்றியையுடைய 

இளையபெருமாளும் தாய்மார் மூவருடைய அழூய பாதங்களில் விழு 

ந்துவணங்க, அத்தர்ய்மார்களும், (அவனை) இறுகத்தழுவி அரசனாகிய 

இராமபிசானுச்குத் தம்பியார் தன்மையுள்ள வன் (அவனைவிட்டுப் பிரி 

யாது அவனுடன் வனத்துக்குச்சென்று வர் தவனான) நீ யொருவனே: 

வாழ்வாயாக?என்று வாழ்த்துக்கூறினார்கள்; (௪-று.)--பி-ம்:--1வீழத். 

தலத்துலீழ்ச்தான்வீழ்தலும். 3௮ ரசநீயேவாழி, அரசனாஇவொழ்தி, () 

௩௪௫.--இராமனைப் பாதன் வணங்க, அவனை இராமபிரான் தழவுதல். 

சேவடி யிரண்டு 'மன்பு மடியுறை யாகச் சேர்த்திப் 

பூவடி பணிந்து 3வீழ்ந்த பர தனைப் பொருமி விம்மி 

நரவிடை? யுரைப்ப தொன்று முணர்ந்தில னின்ற ஈம்பி 

ஆவியு முடலு மொன்றத் தழுவின *னமுது சோர்வான். 

(இ-ள்.) (இராமபிரானுடைய) அழகூய இரண்டு இருவடிநிலைகளை 

யும் பத்தியையும் பாதக்காணிச்கையாக (அப்பிரானுச்குச்) சமர்ப்பித்து 

(அவனுடைய) தாமரைமலர்போன்ற இருவடிகளில் வீழ்ச்து வணங்கி 

நின்ற பரதனைகோக்ூ விம்மிப்புலம்பி(த் தனது)சாவினாற்பேச ஒன்றும் 

அறியாதவனாய்ச் திகைத்துகின்ற இராமபிரான், உயிரும் உடம்பும் ஒரு 

சேரப் பொருந்தும்படி இறுகத்தழுவிச்கொண்டு அழுது தளர்பவனா 

ஞன்; (எ - ௮.) 
சேவடியிரண்டு மன்புமடியுறையாகச்சேர்த்தி - உடனவிற்சியணி. 

இராமபிரான் தன்னைவணல்ெ ப.ரதனை ஆசீர்வதியாமல் தழுவியது, 

அவனையும் அவனது மனநிலைமையையுவ் சண்டதனா லுண்டாகிய பேரி 

ரச்சகத்தினா லென்ச,சாவிடை-உருபுமயச்சம்.பி-ம்:--1அன்பின்.3கின் த. 

பெயர்ப்பது. *4அன்புகூர. (௪௨௬௫) 

௩௪௯.--இமாமபிராஈன் பாதன்மீது கோண்ட அன்பின் செயல, 

தழுவின னின்ற !காலைச் தத்திவீ மருவி ?காலும் 

விழுமலர்க் 4கண்ணீர் மூரி வெள்ளத்தான் ₹(:௬௫ன் செவ்வி 

வழுவுறப் பின்னி மூசு மாசுண்ட சடையின் 8மாலை 

கழுவின னுச்சி மோந்து கன்றுகாண் கறவை யன்னான். 

(இ-ள். (இவ்வாறு இராமபிரான், தம்பியைத்) தழுவிரின்ற 

பொழுத,--ததும்பிப்பெருகும் நீரருவியை வெளிவிடுகிற சிறந்த தாம 
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௮௮௨ . கம்பராமாயணம் . யுத்த 

ரைமலர்போன்ற சண்களின் பெறிய நீர்வெள்ளத்தால், இளமையின் 

அழகு குலையும்படி இரித்து கெருல்கெய அழுக்சுடைச்த(ப.ரதன த) சடை 

ச்சற்றையைச் சமுவினவனாகி,உச்சமோச்து,சன்றைச்சண்ட தாய்ப்பசு 

வை யொத்தவனானான்; (௪ - று.) 

விழு--விழுமம். இஷ்வாகுவம்சத்தவர் தமது முதுமையில் gas) 

யரின்வேஷத்தை மேற்சொண்டு தரிக்சன்ற சடைமுடியைப் பரதன் 

இளமையிலேயே தரித்ததனால், முருகன் செவ்வி வழுவுறப் பின்னி 

மூசுஞ்சடை! என்றார். பி.ம்:--1பின்னர். சோலும். முழு. 4சண்ணன். 

வாரி. $முருகற், ரச, பின்னி. கற்றை, 9களிறே, (௪௨௬௭௬) 

௩. ௪௭.---இலக்தமணன் பாதனை வணங்குதல். 

அனையதோர் காலத் தம்பொற் சடைமுடி 1யடிய தாகக் 
கனைகம ?லமாரர் கோமாற் சட்டவற் படுத்த காளை 
தனைபரி கரிதே ரூர்தி யென்றிவை “பிறவும் தோலின் 
வினை*புறு செருப்புக் 8ந்தான் விரைமலர்த் தாளின் வீழ்ந்தான். 

(இ-ள்.) ௮க்தச்சமயத்தில்,ஒலிச்கின் ற வீரக்சகழலையுடைய தேவேர் 

Hirt (வென்று) வலியடக்கெவனான இக்இிரசித்சைச் கொன்ற இள 
வெருதுபோன் றவனாகிய இலக்குமணன்,---வேகமாகச்செல்லுஇத குதி 

ரை யானை தேராகிய வாகனம் என்ற இவைகளையும் மற்றை விபவங்க 
ளையும்,தோலினால்சொழில்செய்யப்பட்ட (இராமபிரானது) பா௮கைக 

ளுச்கே உறியனவாச்கிய பரசனுடையகறுமணமுள்ள தாமரைமலர் 
போன்ற பாதங்களில், அழகிய பொன்னிறமான [வக்க] (தனது) 
சடையையுடைய முடி கழே பொருகச்இயதாக வீழ்ச்து வணங்கஇனான்; 
(எ-று2--பி - ம்:--1படியதாகச், 3அம.ரர்கோனைச்சட்டறப்்பிணி 

த்த, அரக்கரச்சங்கடியவிற்பிடி த்த, அரச்கர்கோனைச்கட்டறப்பிணித்த, 

அ.ரக்சர்கோனைக் கட்டறத்தொலைச்த,. வீரன். 4போலத். 5௮ ற. 6௪ 

ருப்புநீத்த, செருப்பினீச்த, செருப்புக்கேய்ர்ச. இச்செய்யுளின்பின் 
இலெபிரதியிற் காணப்படும் பாடல் வருமாறு:--- 

நீடுவே லேற்றவற் களைய கின்மலன் 
வாடிய மனத்தனாய் வசிட்டன் முன்வரச் 
சூடிய கடிமலர் தூவி 1யார்த்தனன் 
2ஏடவிழ் தாமரை யிறைஞ்சு 3யெய்தினான். 

பி-ம்:---1வார்கழல், ஏடுறு, ஏத்தினான். இங்குச்காட்டிய::நீடுவே 
ல்??என்ற இச்செய்யுள் சிலபிரதியில் *:ஊடுறு?? என்ற ௮டுச்் சபாடவின் 
பின் உள்ளது, (௬௨௬௭௪) 

௩௪௮.--பாதன் இலக்கமணனைத் தழவுதலும், இவர்களை ப்பற்றி 

உலகத்தவர் வருந்துதலும். 

3ஊடுறு கமலக் ச௪ண்ணீர் திசைதொறுஞ் 2சிவிறி Cures 

3தாடொடு தடக்கை 4யாரத் தழுவினன் றனிமை £நீங்இக் 
காடுறைச் 6துலைந்த மெய்யோ "கையறு கவலை $கூர 

 நாடுறைந் துலைந்த மெய்யோ நைந்தகென் அுலக 9சைய,



காண்டம் - ௩௭. அமீட்சிப்படலம் ௮௮௩ 

(OQ - o.) (அப்பொழுது சண்ட) உலகத்தார்,---*(இவ்விரு 

வருடைய உடல்களுள்) தணித்திருக்குச் தன்மையில்லாமல் (இசாம 

பிரானை விட்டுப்பிரியாமல்] (அவனுடன்) காட்டில் வத்து வருச்திய 
(இலச்குமணனது) உடம்போ, (தனிமைப்பட்டுச்) செயலறுதற்குக் 

காரணமான மனக்கவலை அதிகப்பட காட்டில் வ௫ித்துவருர் திய (பர 

தனது) உடம்போ, (௪௮) மிகமெலிச்தது?? என்றுகூறி வருந்தா 

aos, தாமரைமலர்போன்ற சண்களினின்று மிகுதியாகப் பெருகுகிற 

நீர்ப்பெருக்கு எல்லாத் இக்குக்களிலும் பரச்துபெருக, (பரதன் தனத) 

மூழச்தாளையெட்டுகற பெரிய கைகளால் (இலக்குமணனை) அழுந்தத் 

தீழுவிஞ்ன்; (௭ - று.) 
இசண்டுஉடம்பும் மெலிச்துள்ளனவாதலால், இங்கனம் விகற்பிச்ச 

லாயிற்று,இராமனைப் பிரியாமல் அவனுடனே சென்று வருந்தி யிளைத்த 

இலச்குமணனதுஉடலைச் காட்டிலும் சாட்டில்தனித்துவருர் தியிளேத்த 

பசதனது உடம்பே நசைந்துள்ளது என்பது அவர்க ஞட்கோளென் 

பது சொற்போக்இனால் தொனிக்கும். கமலகண்ணாடுறுநீர்என்௧. 

ஊடு உறு கமலம் - (நீரின்) இடையிலே பொருக்திய கமலம் எனினு 

மாம்: பறிச்சப்படாது வாட்டமின்றிப் பொலிவுற்றிருக்குர் தாமரை 
மலர், ஊடு உறு சண்என இயைத்து, காதளவுக் தடையின்றி. நீண்டு 

செல்லுங் சண் என்றலுமொன் று, பி-ம்:--1சேடுறு, 39ந்தி, 3தாடுறு. 

&ஆட, 5நீசசச். 0உலர்ச்த. "கையறு, 827, 9கைவ, (௪௨௬௮) 

௩௪௯.--௫இராமன் லக்ஷ்மணன் சீதை இவர்களைச் 
சத்துருக்கனன் வணங்ததல். 

மூவர்க்கு மிளைய வள்ளன் முடிமிசை முகிழ்த்த:கையன் 
தேவர்க்குர் தேவன் ருளுஞ் செறிகழ லிளவ ரூளும் — 
பூவர்க்கம் பொழிந்த வீழ்ந்தா னெடுத்தனர் பொருந்தப் புல்லி 

வாவிக்கு என்ன மன்னாண் 1மலரடித் தலத்து வீழ்ந்தான், 

(இ- ள்.) (இராமன் பரதன் ல.ஷ்மணன் என்ற) ஞன்றுபேர்ச் 

கும் தம்பியாகிய சத்துருக்ென், தலைமேற்கூப்பிய சைகளையுடையவ 
ஞய்,---தேவாதிதேவனான இராமபிரானது பாதங்களிலும், கட்டிய 
வீரச்சதழலையடைய இளையபெருமாளுடைய பாதங்களிலும் மலர்த் 
கொகுதிகளைச்சொரிர்து வீழ்ச்துவணங்கனொன்; (அவனை அவ்விரு 

வரும்), எடுத் துன்றாகத் தழுவ,---(பின்னர் அவன்), நீர்நிலையில் 
வாழ்கிற அ௮அன்னப்பறவைபோன்ற கதையின் தகாமரைமலரையொக்த 
பாதங்களில் விழுச் தூவணங்கினான்; (௪ - று.)---பி - ம்:--1அடி.யிணை 2. 

இச்செய்யுள் சலபி. இிகளிலில்லை. (௪௨௬௯) 

௩ட௫௦.---இராமபிரான் தன்னுடன்வந்தவர்களைப் பாதசத்துந&க 

கினர்க்தத்தேரிவிக்க, அனைவரும் அவ்விருவரையும் வணங்ததல். 

1பின்னிணைக்?குரிசி றன்னைப் பெருங்கையால்வாங்இ a 
தன்னிணைத் தோள்க ளாரத் *தழுவியத் தம்பி மாருக்கு



௮௮௪ கம்பராமாயணம் “டயுத்த 

இன்னுபிர்த் துணைவர் தம்மைக் காட்டினா னிருவர் தாளும் 
மன்னுயிர்க் குவமை கூ£ 6வர்தவர் வணக்கஜ் செய்தார். 

(இ-ள்.) (இராமபிரான், தன) தம்பியும் ஒத்துவாழ்பவனு 

. மான சத்துருச்செனைப் பெரிய (சனத) சைகளால்எடுத்துப் பருத்து 

வளர்ச்துள்ள(தனது) இரண்டுதோள்களால் அழுசர்தச்தழுவிய,(பின்பு) 

அவ்விரண்டு தம்பியர்ச்கும் |(பரசசத் தருக்னெர்களுக்கு] (தனது) 

இனிய உயிர்போன்ற (சுக்கிரீவன் முகலிய) ஈண்பர்களை (இன்னாரெ 

ன்று) அறிவித்தான்; (சனது) நிலைபெற்ற உயிர்க்கு ஒப்பாம்படியுள்ள 
வந்தலர்சளான அவர்கள் (ப.ரதசத்துருக் சினசென்றஅவ்விருவருடைய) 

பாதங்களையும் வணங்கினார்கள்; (எ௪-று.) 

லஷ்மணன்போலப் ப.ரதனைப் பிரியாமல் எப்பொழுதும் உடன் 

வாழ்தலால், அவனை *இணைக் குரிசில்”என்றார். பின் - பின்பிறச்தவன்: 

தம்பி, வக்தவர் - இராமபிரானுடன் புஷ்பசவிமானத்தில் வந்தவர்கள், 

பி-ம்:--1பின்னிளை. 3குரிரன்மின்னை . 3வணவ்கிவாங்கும், வணங்கிநீவ் 

கத், உாவ்கிநீங்கத். *தழுவியதம்பிமாருக்கு, 5*உண்மைகூர, 6மைச் 

தீரும்.  இதன்பின்பலபிரகிகளிலுள்ள செய்யுள் வருமா நு:-.- 

ஆயிடைக் குகனும் வர்தாங் காண்டவ னடியில் வீழ 

நாயக னுவந்து புல்லி ஈண்ணியென் பின்பு வந்த 
தூயனே களையி னோடுஞ் சுகமிருக் தனையோ வென்று 

வாயிடை மொழிந்தான் மற்றை மறைகளஞுங் காணா வண்ணல், 

பி-ம்:--1இண்டகை, இசன்பின் “*அசணி?? (௩௫௯) என்றசெய் 
யுளுள்ளது, ''குரச்ளனெத்து” (௩௫௧) முதலிய செய்யட்க ளில்லை, (9 

௩௫௧.--பாதன் அவர்கட்த உபசாரவார்த்தை கூறல். . 

குரக்கினத் தரசைச் சேயைக் குமுசுனைச் சாம்பன் றன்னைச் : 

செருக்கர் நீலன் றன்னை மற்றுமத் 1திறத்தி னோரை 

௮ரச்கருக் கரசை வெவ்வே றடைவினின் “முதன்மை கூறி 

8மருக்கமழ் 4கதொடையன் மாலை மார்பினன் ப.ரத னின்றான்.. 

(இ-ள்.) வாசனைல்சுகின்ற தொடுத்தலைச்கொண்ட பூமாலை 

யையணிக்த மார்பையுடையவனாகிய பரதன்,--வாகரசமூகத்துச்கு 

௮.ரசனாகிய சுக்கிரீவனையும் (அவன அண்ணன்) மகனான அங்கதனை 

யும் குமுதனையும் ஜாம்பவானையும் போர்செய்வ தில் உற்சாக முள்ள நீல 

னையும் இன்னும் அத்தன்மையையுடைய மற்றவர்களையும் இராச்கதர் 
களுக்கு அரசனாகிய விபீஷணனையும் (பார்த்து), தனித்தனியாக ' 

ர டன் உரியபடி௫ஏறர்த உபசாரவார்ச்தைகளைச் சொல்லிநின் 

. (எ-௮ு.)--பி-ம்:1திறத்தளோரை. மேன்மை. 8மருக்குறு, 

பற டையனன க ன்னைதங்கு ம௫ழச்சொன்னான். ஒருபிர தியில் 
ஆயிடை?என்று £ழ்க்காட்டியசெய்யுள் இதன்பின்உள்ள த. (௪௨ஏ௪)
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௩௨௫௨.---௬மந்தீரன் மந்திரிகள்ழதலியோருடன் டஓராமபிமானைக் 
'காணவநதல, 

மந்திரச் சுற்றத் துள்ளார் தம்மொடும் 1வயங்கு தானைத் 
தர்திரத் தலைவ ரோடுர் 3தமசரொடுந் கரணி யாளுஞ் 
நிர்துரக் களி௮ு போல்வா *4ரெவரொடுஞ் சேனை யோடும் 
சுந்தரத் தடந்தோள் வெற்றிச் சுமச்திரன் *ோன்றி னானால், 

(இ-ள்.) அழகிய பெரிய தோள்களையும் வெற்றியையுமுடைய 
சுமச்தானென்னும் முக்கியமச்்இரியானவன்,- ஆலோசனைக்கு உரிய 

இனமாகவுள்ளவர்களான மச் இிரிகளுடனும் விளங்குகன்ற சேனைகளை 

யுடைய சேனாதிபதஇிகளுடனும் (மற்றும்) தன்னைச் சேர்ந்தவர்களுட 

னும் பூமியை அரசாளுகன்ற சிச்தூரமணிச்தஆண்யானையையொத்தவர் 
சளாஇயராஜகுலச்சாரனைவருடனும் சேனையோடும் (இராமபிரானைச் 

சாரண) அருகில் வந்தான்; (௪-று.)-பி-ம்:--1/வானினீண்ட. 2% H 

் றத்துள்ளார், பலரொடுர், 4இிரளொடும், 5தொழுதுவர்தான், 0 

௩௫௩. சுமந்திரன் வணங்க, ராகவனும் லகீடிமணனும் அவனைத் 

தழவுதல், 
அழுகையு முவகை தானுந் தனித்தனி யமர்செய் தேறத் 
தொழுதன னெழுந்து விம்மிச் சுமந்திர னிற்ற லோடும் 
தழுவின னிசாமன் மற்றைத் தம்பியு மனைய நீரான் 
வழுவினி யுளதன் றிந்த மாநிலக் கிழத்திக் கென்றான். 

(இ-ள்.) அழுகையும் மஒழ்ச்சியும்(தம்மில்) ஒன்றோடொன்று போர் 

செய்துகொண்டு (ஒன்றினும் ஒன்ற) முற்பட்டு வர, (இராமபிசானைச்) 
சேவித்து எழுர்து சண்ணீர்பெருக்கிச்சொண்டு சுமர்இிரன் நின்ற 
வளவில்,--இராமன் (அச்சும் இரனைச்) கட்டித்தழுவினான்; மற்றொரு 

வனாகிய இளையபெருமாளும் (சுமக்இிரனைக்) கட்டிச்தழுவினான்; அல் 
கனம் இராமலஷ்மணரால் தழுவப்பெற்றவனானசுமர்.திரன், (இராம 

பிரானை கோச), *இனி இந்தப் பூமிதேவிக்குக் தன்பம்இல்லையாகும்? 

என்றான்; (எ - று.) 

இராமபிரான் தனது அருமைத்திருமேணி வாடி வருந்தக் காட்டுக் 

கெழுர்தருளியதை நினைக்குநக்தோறும் அழுகையும், ப. தினான்குவருஷ 

மும் இணிதகழிச்து சுகமாக ஊர்க்குவர்துசேர்ச்ததை நினைச்குந்சோ 

றும் மகிழ்ச்சியும் ஒன்றையொன்று அதிகரிச்கச் சுமர்திரனுக்கு எழுக் 

தன வென்க. தனக்குஉரிய அரசன் பூம்க்குப்பொறையாயிருச்த அரம் 

கப்பூண்டுகளை ௮அறவொழித்து வந்து ஆளரேர்ச்தசனால், பூமி துன்ப 

மற்ற தாயிற் றென்ச, இராமன் தழுவினன், தம்பியும் தழுவினன் என 

இயையும். (௪௨௭௪௩) 
௩௫௪. சேனைகள் இராம னநுமதிப்படி புஷ்பகவிமானத்தின் மீது ஏறி 

இலக்தமணனை வணங்க தல, 

ஏறுக சேனை யெல்லாம் விமானமீ தென்று 1தன்போன் 
மாறிலா வீரன் கூற வந் துள வனீக வெள்ளம்
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ஊறிரும் பரவை வானக் தெழிலியு ளொடுங்கு மாபோல் 

ஏறிமற் றிளய வீர னிணையடி தொழுத தன்றே, 

(இ-ள்.) (சுமச்திரனுடன் வரத சேனை களெல்லாம் இராமபிரானை 

வணக்இநிற்க), தனக்குச் சமமாக வேறொரு பொருளில்லாத வீரனாகிய 
இராமபிரான், 4மீசனைகள்யாவும் விமானத்தின்மீது ஏறக்கடவன்? 

என்று சட்டளையி.,-- (அங்குச் ஈமச்திரனுடன்) வந்துள்ள சேனைத் 

தொகுதி சுரச்குர்தன்மையுள்ள பெரிய சடல் ஆகாயத்துள்ள மேகத் 
இல் அடங்குமாறு2பால (விமானத்தின்மேல்) ஏறி, (பின்பு) இளைய 

பெருமாளுடைய இரண்டு திருவடிகளையும் வணவ்கற்று; (௪-று,) 

சடல்-சனைக்கும், ஆகாயத்திலுள்ள மேகம் - அவ்விடத்திலுள்ள 

விமானத்துக்கும், பேரொலிசெய்துசொண்டு ௮ணியணியாய்ப் பரச் 
இிருத்சலிலும், ஆகாயத்தில் விரைச்துசெல்லுதலிலும் உவமையாம், 
பிம்: செம்பொன். கோத் அசின்ற, (௪௨௪௪) 

௩௫௫.---தேவர்கள் புஷ்பகவிமானத்தைக் கொண்டாடிம் | 

பூமமைபோ மீதல். 

உரைசெயி னுலக முண்டான் மணியணி யதா மொவ்வா 

கரை?செய லரிய வேதக் குறுமுனி கையு மொவ்வர 

விரைசெறி யலங்கன் மாலைப் புட்பக விமான £மென்றென்று 

உரைசெய்து வானு ளோர்க ளொண்மலர் தாவி யார்த்தார், 

(இ-ள்.) ஆகாயத்திலுள்ள தேவர்கள், (புஷ்பக விமானத்தைப் 

- பார்த்து), மணம்கெருங்கெ அசையுச்தன்மையுள்ள மாலைகளைச் தொங் 
சக்கட்டியஇப்புஷ்பகவிமானத் திற்கு (ஓப்புமை)சொல்லுமிடத். து உல 

சங்களையுட்கொண்டருளிய திருமாலினது அழகுபொருச்திய இிருவயி 
றும் உவமையாகமாட்டாது; எல்லைசணவொண்ணாத (அசக்தமான] 

வேதங்களை யுணர்ச்தவனான குறுகியவடிவமுள்ள ௮கஸ். இயமகா முனி: 

வனுடைய (சமுத்திரத்தைக் தன்னுளடக்கிய) கையும் உவமையாக 

மாட்டாது என்று பலமுறை வியச்அகூறி, அழகிய புஷ்பங்களைச் 

சொரிச்து ஆரவாரித்தார்கள்; (எ - று) 

எல்லா வண்டங்களையும் உட்சகொண்டருளிய இருமாலின.து இரு 
வயிறு எல்லாவுயிர்களையுக் தன்னுள் அடக்கியிருச்ததேயன்றிச் இரு 

மாலையுர் தன்னுள் ௮டக்கியிராமையால் அத்திருமாலையுமுட்படஅடக்இ 

யிருக்கும் இப்புஷ்பசவிமானத்திற்கு ௮த உவமையாகாதென்றும், எல் 

லாப்பொருள்களையுச் தன்னுளடக்கிய திருமாலின் திருவயிஜறே உவமை 
யாகாதபோது ஒரு சமுத்திரமாத்திரத்சைச் தன்னுளடச்சகெய அகஸ்தி 

யரதுகை இதற்கு எங்ஙனம் ஒப்பாகும்? என்றும் தேவர்கள்புஷ்பக 
விமானத்தைக் கொண்டாடின சென்க, பி-ம்;---1செய, 3மீதென்று, 

ஒன்றென்று. (௪௨௭௪௫)
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௩௫௬.--புஷ்பகவிமானத்தில் மங்களவாத்தியங்கள் முதலியன 

ழழங்துதல. 

அசனியின் குழுவு 1மாழி யேழுமொத் தோர்த்த தென்ன 
*விசையுறு முரசும் 5வேதத் தோதையும்£விளிகொள் சங்கும் 
இசையுறு குரல 7மேற்றி னரவமு மெழுக்அு பொங்கத் 
தஇிசையுறச் சென்று வானோ $ரந்தரத் தொலியிற் நிர்ந்த, 

(இ-ள்.) விரைர்துபரவுகன்ற முரசவாச்தியங்களின் ஐசையும் 

(அர்சணர் கூறுகிற) வேதங்களின் ஓசையும் பேரொலியைக்கொண் 

டுள்ள சங்கசாதமும் இராகத்தோடுகூடிய சண்டக்தொனியும் (யானை 

குதிரை இவற்றின்) ஆண்களுடைய சத்தமும், இடியின்கூட்டல்களும், 

ஏழுகடல்களும் ஒருசேர ஆரவாரித்தாற்போல மிக்குப்பரவித் இக்குக் 

களின் எல்லையிற்பொருச்தும்படி. சென்று தேவர்கள் ஆகாயத்தித் 

கூறும் (இசாமனைப்பற்றிய வாழ்த் துச்சகளின்) ஒலியில் அடங்னெ, ' 

இம்முழக்குக்களெல்லாவற்றினும் சேவர்கள் இராமபிரானுக்குக் 

கூறிய வாழ்த்தொலி மிக்கிருர்த சென்பதாம், பி-ம்:_1 வ. 

2ஆர்த்த, இழிர்தது. 3என்னை. 4விூியுறு, 5வேசவோசையும், Bal 

கொள்சங்கன். *எத்தின். 8தோத்திரத்தொலியும், இச்செய்யுளுக் 
குப்பின் ிலபாடல்கள் காணப்படுகின்றன: அவைவருமாது:_.. 

1 நம்பியும் பரத னோடு நந்தியம் பதியை ஈண்ணி 
1வெம்பிய லெரியின் பாங்கர் *விலக்குவ னென்று விம்மும் 
கொம்பியல் மருங்குற் றெய்வக் கோசலை குளிர்பொற் பாதம் 
தம்பிய ரோடுந் தாழ்ந்தான் தாமரைக் கண்ணீர் தாழ. 

பிம்: வெம்பிய, 3விலக்குவானின்று. 

2. மூன்றென நின்ற தன்மைக் குணங்களி ்னுயர்ச்டக் கெல்லாம் 
சான்றென கின்ற மானச் சிறுவனைத் தலைப்பட் டாட்குத் 
தோன்றிய வுவகைக் காங்கேச ரெல்லையுஞ் சொல்லற் பாற்றோ 
ஈன்நபோ தொச்த தன்றே எதிர்க்கபோ கொச்த தன்மை, 
பி-ம்:--1முயற்டிச்செல்லாம். 3உவமையும், இன்பம், 

8 இணை்மலர்த் தாளின் வீழ்ந்த விலக்குவன் றன்னை யேந்திப் 
பணைமுலைப் பாலுங் கண்ணீர்த் தாலசயும் பாய நின்றாள் 
பிணையென ச் தகைய நோக்கிற் சதையைப் ?பேடை யன்னத் 
துணையினை?யுலகற் கற்பின்*பெருங்கதித் துறையைக் சண்.டாள், 

பி-ம்:---பணிப்ப, 3பெருமை, 9புல்லியல்லாற், *பெருங்கடற், 

் க, நான்முகன் (Gos Stor per மகனென்று நல், விம்மிப் 
பான்முலை சோர நின்ற பல்பெருக் சவத்தி ஞளைக் 

கான்முதற் ஜரொழுது தங்கள் கட்டிரும் பாவம் விட்டார் 
மான்முய ஓருவத் தோடுந் தோன்றிய 1வானோ ரெல்லாம், 

பி-ம்:---1வானேசர், ரிலபிரதியில் இப்பாடலுக்குப்பின் இருமுடி. 
சூட்பெடலத்து நம்பிய?! (௧), **ஊாழியின்?? (௩), :ஆயதோரர்?? (ss)
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என்ற பாடல்களிருக்க, பின் நகர்புதபடலம் முடிகின்றது. ஒருபி.ரதி 

யில் இச்செய்யுள் சகான்கும் ''அனதோர்?? (௩௫௮).என்ற பாடலின்பின் 

உள்ளன. இவற்றின்பின் திருமுடிசூட்டுபடலத்து முதலேழுபாடல் 

களும் முறையேயிருக்க, அவற்றின் பின் ::எழுவகை:”என்றபாடலும் 
(இயதோர்!?(௧௧) என்றபாடலும் இருக்க,பின்பு நகர்புதபடலம் முடிஇ 

ன்றது. இலெபிரதிகளில் இக்சான்குபாடல்களஞுடனே நகர்புதபடலம் 
முடி௫ன்றது.இவத்றிலெல்லாம் ௩௫எ-௩௫௮-பாடல்களில்லை.(௪௨௭௪௯) 

௩௫௭.---விமானம் ஆகாயத்தில் எழந்து செல்லுதல். 

அ௮வ்வயின் விமானக் தாவி யந்தரத் தயோ.க்இி நோக்கச் 
செவ்வைபிற் படச லுற்ற செகதல மடர்தை யோடும் 
இவ்வுல கத்து ளோர்க 1ளிந்திர ௬லகு காண்பான் 
கவ்வையி "Gorse இன்ற நீர்மையைக் 5கடுக்கு மன்றே, 

(இ-எ்.) அவ்விடத்தினின்று |கிலத்தினின்௮ு] விமானம் ஆகாய 
த்திலெழுக்து அயோத்தியாபட்டணத்தை கோக கேராகச் சென்றது, 

(தாம், வூக்கும்) பூமிதேவியுடனே இக்தப்பூமியிலுள்ள வர்கள்வானுல 

கத்தைச்காணும்பொருட்டுப் பே ராரவாரத்தோடுபோசன்றதன்மையை 

ஒத்திருக்கும்; (எ - று.) 
பூமியிலுள்ள வர்களை யேற்றிச்கொண்டு ஆகாயத்தில் விமானஞ் 

செல்வ, இப்பூமியே தன்னிடத்துள்ளாருடன் இர்கரலோகத்தைக் 

சாண வானத்தைசோக்கச் செல்வதை யொக்கு மெனக் குறித்தார்; 

தற்தறிப்பேற்றவணி. பி - ம்:--1இச்திரற்குவசைகூரக், Qs D1 HG 

வமைகூறச். 9ஏறுஇன்ற, ஏகுமென்ற, எழுச்துசெல்லும், கடுத்த. () 

வறு, 

௩௫௮ ---புஷ்பகவிமானம் நத்திக்கிராமத்தை யடைதல், 

ஆனதோ ரளவையி னமரர் கோனெடும் 
வானவர் திருககர் வருவ தாமென 
மேனிறை வானவர் வ்சும் பூவொடும் 

தானுயர் புட்பக நிலத்தைச் சார்க்ததால், 

(இ-ள்.) அச்சமயத்தில் (எல்லாவற்றினுர்) தான் உயர்க்ததான 

அப்புஷ்பச விமானம்,---தேவர்களோடும் '(அவர்கட்குத்) தலைவனான 

இக் திரனோடும் தேவர்களுடைய அமராவதிபட்டணம் (பூமிக்கு) வரு 

இன்றதுபோலு மென்று சொல்லும்படி, ஆகாயத்தில் (இராமபிசானைச் 

சேவித்துக்கொண்டு) நிறைச்துள்ள தேவர்கள் அவிய புஷ்பங்களுடன் . 

கக் இக்கிராமத்தலத்தை யடைச்தது; (௪ - று.) 

இராமபிரானு£்கு இச்இரனும், மற்றையோர்க்குத் தேவர்களும், 

புஷ்பசவிமானத்துக்கு அமராவதியும் உவமை, பின்னிரண்டடி - உட 

னவிற்சியணி. புட்பசவிமானம் இறல்ூச்சேர்ர்த இடம் ஈர்திச்கிராம 

மென்பதை, நம்பிய பரதனோடு ஈந்தியம் பதியை ஈண்ணி'' என 

அடுத்த திருமுடிசூட்டுப்படலத்் தின் முதற்செய்யுளில் வருவதனால் 

ve 
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அறிக. (இராமபிரான் சக் இக்கிராமத்சை யடைந்து , ஷஷ்டி இதியின் 

பிற்பகலில்? என ராமாயணஸாரஸங்க ரஹம் என்னும் நூல் கூறும், 

ஒருபிர இயில் இர்தப்பாடலுள்ள இடத்த, 

x அவ்வயி னயோத்தி வைகுஞ் ௪னமுட னக்கு ரோணி 
தவ்விலா வாறு பத்தா யிரரொடுந் தாய ரோடும் 
இவ்வயி னடைந்து ளோரைக் காணவென் ஜிராம னெண்ணத். 
இல்விய விமானம் வந்து கந்தியம் பதியைச் சேர்ந்த. 

என்ற பாடலிருச்சு; இதன்பின் மீட்சிபடல௰ழற்றும் என்றுஉள்ள௮. Q 

மீட்சிப்படலந்துச் சரிதையை ஸ்ரீ வான்மீகிபகவான் அரநளியதன் 

சுநக்கம் வதமாறு:---இரராவணவதமான பின்பு போர்காணவர் இருந்த 

தேவர்கள் முதலினோர், இராமனது இறல்மு தலியவற்றைப்புகழ்ச் தவண் 

ணம் சத்தம்இருப்பிடத் துக்குச்சென்றனர்.ஸ்ரீராமன் மாசலிக்குத் இவ்ய 

ரதத்சைக்கொண்டுபோகுமாறு ௮.நமதஇிதர, அன்னானும் தேர்மீதார் 

tag சுவர்ச்கலோகத்துச்குப் போயினன். பின்பு இராமன் *இவ்வளவு 

வெற்றிக்குங் காரணம் இந்தச்சுச்கிரீவனே?என மொழிச்து அவனைத் 

தழுவிக்கெளாவித்து இளையபெருமாளைப்பார்தத, சம்மிடத் து அன்பு 

கொண்டுபேருதவிபுநிர்த இர்சவிமிஷணனை முடிசூட்டுக?'என்றுபணி 

ச்ச, இலட்சுமணன் வானரர்களைக்சொண்டு கடலினின்று நீர்கொணர் 

வித்த விபீஷணனுக்கு மறைமுறைப்படியே இலங்காராச்சியத்திற் 

பட்டாபிஷேகஞ்செய்கான். 

அப்பால் விபீஷணன் தன்னிடச் துப்பரிவரான இலங்கையிலுள்ள 

அரக்கர்களை இன்மொழிகளாழ் சமாதானப்படுத்இ இராமனைச்சார்ச். து 

மங்கலப்பொருளைத் தர, அவ்விடீஷணனுக்குக் தஇருத்தியுண்டாக்கு 

மாறு இராகவபிரான் அவற்றை யங்கேரிச்சபின், அருஇணிற்கும் 

மாருதியைகோசக்கி, ₹யான் இராவணனை வென்றசெய்தியைச் €தையி 

னிடஞ்சொல்லி, அவள் கூறஐவதைச் தெறிர்து வா?என்று அனுப்ப, 

அருமான் அசையைச்சார்க்து பணிச்ு இராமபிரான்வென்றசெய்தி 
யைக் தெரிவிக்க, அதுகேட்டதும் எதை அளவிறர்தபெருமஇழ்ச் 

யால் ஒன்றுச்சோன்றாதுதிகைத் துசின்றநிலையில், அ.நுமாண் *நீ மறு 

மொழிசொல்லாது திகைத்துமிற்கக் காரணம் என்?? என்ன, €ளை 

தெளிர் து, * இன்ன அதுகூறுவதுஎன்று சோன்றாதுநிற்கின்றேன்: மேலும் 

இவ்வளவுமஇழ்ச்சிச்செய்தியைசத் தெரிக்ச உனக்கு இன்னது தருவது 
என்றும் எனக்குத் தெரியவில்லை: உன்சொல்லுக்குஏற்ற பரிசு இர்ச 

மூவுலகச்இிலுமஇல்லை” என்ன, அனுமான் அவள்கூறிய பொருள்கிரம் 

, பியசொல்லைப்பாசாட்டி,*உன்னுடையசொல்லே எனக்குப் பாரிசோ.ஃி 

கம்: அதற்குஇணையானது எதுவுமில்லை'என்று சொல்லி, *உன்னை 

ஈலிச்த அரச்சிமாரைச் சிச்திவஈஞ்செய்யுமாற அ,நமதிதருச? என்று 

வேண்டினான். அதுகேட்ட சீதை, 4இச்தராட்சசிகள் தலைவன்சொற் 

& ரில மாறுசலுடன் ௩௩௫-இல் இப்பாடல் உள்ள. 
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௮௯௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

படி ஈடச்தார்சளாகையால், இவர்சள்மீ௮ு இறிதுங் குற்றமில்லை: ஆகை 

யால், இவர்கட்கு மாறுசெய்யக்கருதுவது 56 Aue, மேலும், 

எப்படிப்பா டவரையும் பொறுப்பகே பெரியோர்களின் டமை: இக்த 
விஷயத்தில் பல்லூகவ்யாக்ரஸம்வாதத்தையறிவாய்:இவர்களைச் கொல் 

ஓுசையிற்காணத்சக்க கெஞ்சாம் எனகச்குஇல்லாமையாற் பொறுத் 
தேன். உலக் இல் எவரிடத்தும் குற்றம்இருச்சத்தான்செய்யும், பெரி 

யோனாஇய 5 இவர்கள் திறத்துக் கருணைபுரிவாய்? என்றுவேண்ட,அறு 
மான் 'கருணாமானான ஸ்ரீராமனது தர்மபத்தினியென்பதற்குஏற்ப 

மொழிக்தனை'என்று ஏீதையைப்புகழ்க்து எனக்குமறுமொழிகூறுக? 

என்ன, சதை 'இராமனைக்சாணவிரும்புகின்றேன்! என்ன. இராமனை 

அவ௫ியங்காண்பாம்? என்றுசொல்லி அனுமான் ஸ்ரீராமனிருச்கு.பிடச் 

தக்கு AWE San aT, 

ஸ்ரீராமணிடச்து௮ ஐமான் €தையின் செய்தியைச்சொன்னதும் 

அப்பிரான் (கெகொள் இராவணன் வீட்டிலிருந்த£சையை அக்கரிப் 

் பின் லோகாபவாதம்கேரும்:சைவிடின் பாதசம்கேரும்:என்்செய்வது?? 

என்று சிர்சைகசொண்டு, வெப்பமாகப்பெருமூச்செ றிந்து விபீஷணனை 

கோச்கி 'சிதையை$ராட்டிஅலங்காரஞ்செய்வித்து அழைத்தவருக? 

என்றனன். உடனேவிமீஷணன் சீதையிருக்குமிடஞ்சேர்ச். த, அவள் 

பிரிவுச்காலத்து இருக்சநிலையோடு சணவனைப்பார்ச்ச . விரும்பினா 
ளாசவும், சணவன்கட்டளைப்படி. செய்வதுவே தச்சதென்று சன் 
மடச்தைமார்மூலமாகத் தெரிவித்சனன் சொண்டானையே தெய்வ 
மாசமதிக்கும் அர்சுக்கற்புடையாள் இணங்க, பின்னர் விமீஷணன் 
மடந்தைமாரைச்சொண்டுநீராட்டி ஆடையாபரணா இகளாற்புனை வித், 
அரக்கர் பாதுகாவலாய்வரப் பல்லச்ிலேற்றி இராமபிரானைச்சார்ச் து, 
சமையையழைக் அவர் சசைச்தெரிலிச்ச, இராமன் சீன்னருகிலிட்டுச் 

கொண்வெரச்ஈட்டளையிட்டனன். விபீஷணன் சசையைஇராமனரு 
இற் சேர்ப்பிக்தற்காச வானரர்முகலிய திரளை வேத்திரபாணிகளைச் 
கொண்டு Ste, அப்போது பேரொலியெழுர்சத. இராமன் அத 
னைப் பொருமல் இரளை ஒதுக்கவேண்டா? என்றுபணித்து, என் 
னுடையஜகர்களைநீ ag Cg சகுஇியன் ற. மகளிர்க்கு ஈல்லொமுக் 

கம் வேண்டப்படுவகன்றி,ராஜோபசாரம் முதலியன அன் று: மேலும் 
சான் அருகிவீருச்கையில், மையைப் பிதர் பார்ப்பசனாற் குற்றமே 
யில்லை: சிற்கிலசாலங்களில் ஆடவர்முன் மகளிர்வருவது குற்ற 
மன்று, கண்பர்களுடன்சூழ்ச் திருக்கும் என்னருகிற் சீசையை இட்டுச் 
கொண்டுவா! என்றான். இராமபிரான்மொழிப்படியே தை ஜகத்திர 
ளிலே சாணத்தினால் சீன்னுடவில்தான் அடங்குபவள்போன்று ஒடுக் 
இக்சொண்டு அடையினால்முச ச்சைமறைச்தவண்ணம் அருஇில்வச் து 
நின்று 'ஆர்யபுதீர!' என்றுவிளிச் த, முதலில் அயரம்பொய்சப்புலம்பிப் 
பின்னர்ச் கணவன்முகத்தைக் காணப்பெற்றமையால் மனந்தெனளிக்.து 
மூழ்க்தாள்,



காண்டம் எ. --மீட்சிப்படலம் அக்கி 
அப்போது இராமன் சையைப்பார்த் தமனைவியைச்சாப்பாற்றச் 

கையிலாகரது பறிகொடுத்தானென்ற பதிப்பு£ங்கும்வண்ணம் பகை 
வனை ச்தொலைத்து உன்னை மீட்டேன். இழக்த புகழைப் பெற்றேன். 
காமப்பித் அப்பிடி தத அயலான்கீட்டில் பலதிங்கள்வாழ்ச் துவந்த உன் 
னைப்பற்றி எனக்கு ஐயம் உண்டாயிருச்சறெது: உண்ணோயாளிச்குச் 
தீபம்போல் எனக்குப் பிரதிகூலையாகத் தோற்றுகின்றாய்: ஆசையால், 
என்னெ திரில்கில்லாசே: உனச்கு இஷ்டமான இடக் இிற்குப்போ? 
என்று sob gE Deer. மிகச்சடுமையாகச் செவியில் அழைச்த 
ஸ்ரீராமனதுசொற்களைச்கேட்டு, சை, 4மசாபாகுவே! ட என்னை 
ஒருசாமானியமான பெண்ணைப்போற் கருதி இவ்வாறு மொழி 
கிராயே: ஐஜாகன் என்னை வளர்ச்தவனே. சான் பூமியிலிருக் ஐ 
பிறக்தவள்: என்னிளமைமுதல் என்ஈல்லலொமுக்கச்சைச் சண்கூடா 

, கீக்கண்டிருச்சின்றாய்: என்னுடல் பகைவன்சைப்பட்டதற்குச் தெய் 
வமே பொறுப்பாளி: என்மனமோ உன்வயத்சதாகவே யிருந்தது; 
இதை ஆணையிட்டுச்சொல்லுகிறேன்? என்று இவ்வாறாகச்சொல்லிச் 
சண்களினின்று தாரைசாரையாய் நீர்பெருச, இலக்குமணனைசோக்இ, 
“லஷ்மணா! அவைகடுவில் என்பர்ச்தா என்னைச் கைவிட்டானாதலால், 
சதையை யேர்படுத்துவாயாக:இத வே என்துயரத்துக்கு மருரீது?என் 
Dor air, 

பெருச்துயாச் அுமூழ்கிெய இலக்குமணன் இராமனுடைய pte 
குறிப்பினாற் சையையமைப்பது அப்பிரானுச்கு விருப்பமே யென் 
பதையுணர்ச்து சசையை யமைத்தனன் அப்போது சதை இராம 
னுடைய தஇருமேணியழகை யனுபவித்தவண்ணம் அப்பிரானை வலம் 
வச்து கொழுர்துவிட்டெறிகன்ற அக்கினிக்கு AGCEVES, சகைகுவி 
சீ௮, என்மனம் இராமனைக்கவிர வேரோரிடதச்துச் செல்லாதிருக்கு 
மாயின், லோசசாட்டியான அ௮கச்ூனி!?தவன் என்னைப் பாதுகாக்க? 
என்றுசொல்லி அத்த அச்ணியை வலம்வச்து அதனுட் குதஇித்சனள், 
அங்குச்கூடியிருஈ்ச யாவரும் ஹாஹாகாரஞ்செய்தனர். 

அப்பால் இராமன் ஜனவ்களின்கூக்குரல் செலிப்படச் சகண்கலங் 
கச் சர்சைகொண்டிருச்கையில், குபேரன் யமன் தேவேரச்இிரன் வென் 
பிரமன்முதலிய சேவர்சள்பலரும் விமானத்தில்வக்ு இலங்கையைச் 
சார்ர்து இராமனையணுடுப் பலவாறு அதிச்து “முற்றுமுணர்க்தவனும் 
மூற்றும்வல்லவனும் மூழுமுதற்சடவுளுமாகய நீ சாதா ரணமனிசன் 
போலச் சதை இிச்குதிக்கையில் ஏன் உபேட்டுத் திருக்இன்றனை ?”என் ற 
வினாவ, இராமபிரான் கான் தச௪ரதகுமாரனாய்ப்பிறஈத ஒருமானுடனாக 
வே என்னைக்கருதுகன்றேன்.சான் யார்? யாவரைச் சேர்க் சவன்? எதற் 
சாசவந்தவன்?என்ற விவரங்களையெல்லாம் பிரமசகேவன்சொல் 

லட்டும்? என்ன, அப்பரமன் ஸ்ரீராமனைத்துஇித து நீ மூழுமுதற்கடவு 

ளான காமராயணன்: இரச்தச்சை இலக்குமி: இராவணவதத்தின் 
பொருட்டு மானுடவுருச்கொண்டனை? என்றுமொழிர்தான். அப்பால்



௮௬௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

அகச்சனிதேவன்புருஷருபத்துடன் தையினடுவினின் நுலெஃ்ப்பட்டுத் 

தான் சூடிய மலர்முதலியன வாடாமற் சொலித்துச்சொண்டிரும்கப் 
பெற்றுச் சதையைச்கொண்டு வர்து இராமனைச்சார்ச்து (இராமா! என் 

ணிடத் திற்பாய்க்தஇவள் மாசற்றவள்: இவளை யல்£கரிப்பாயாக? என் 

னன். அதுகேட்ட ஸ்ரீராமன் குற்றமற்றவளைத் இச்குதிக்குமாறு 

செய்ததற்காசக் கண்ணீர்பெருகநின்று அச்னியைகோக்கி (இவள் 

மாசற்றவளென்பது உண்மையே;ஆயினும்,மாற்றான்மனையிற் பலமாசவ் 

சள்தங்கியிருந்ததுபற்றி உலககிர்தையுண்டாகா இருக்கும்பொருட்டுப் 

பரிசோ திக்கலாயிற்று*என இவ்வாறுகூறி, பிர.சாதிதேவர்கள் ஏத் 

தாகிற்கையில் மனை வியைப்பெற்ற மகஒிழ்க் இிருக்தனன். . 

அப்போது சிவபிரான் ராவணவதஞ்செய்ததற்சாச இராமனைத் 

அதித்து நீ அயோத்திசேர்க்து மகுடஞ்சூடி யாவர்ச்மும்மகிழ்ச்சியை 

் விளைத்து அசுவமேதஞ்செய்து பெரும்புகழுடனே ஸ்ரீவைகுண்டம் , 

போய்ச்சேரலாம். உன்தர்தை உன்னைச்காணக் துறக்கள்இஹின்று 

விமானத்தில் இதோவக்ிருச்சின்ரார்: இவரைச் சாண்க? என்றனன். 
அதுகேட்டு விமானத்திருக்குர் கர்தையாரைக்கண்டு இராமன்முசலிய 

மூவரும் வணங்கினர்,ச௪ரமன் இராமனை தீ சழுவி (இப்போதுதான் என் 

மனச்சள்ளையொழிச்தத: இராவணவதஞ்செய்துதேவகாரியத்தைமுடி. 

56 அயோத்திசேர்ச்து மகுடஞ்சூடிஇனிதுவாழ்க"என்ன, ௪௪ரதனை 
கோக்க ஸ்ரீராமன் *கைகேயியும் பரதனும் என்மனைவியும் மசனுமல்ல 

சென்று மூன்மொழிக்ததை யருள்கொண்டு மாற்றுவாயாக? என்று 

வேண்ட, அ௮ச்சசரதன் அங்வனேயென்றசொல்லி, இலட்சுமணன்தன் 
மையை வியந்துகூறி, சதையைசகோஃஇ :உன்தூய்மை உலஇல்விளங்கும் 

பொருட்டே உன்னை ௮ச்ூனிப்பிர2வசஞ்செய்யும்படி. இராமன் கூறினா 
னஞாதலால், அதற்காக மனத்தாங்கல் கொள்ளாதே: கற்புக்கடவுளான 
உனக்கு யான் உபதேூக்கவேண்டுவது ஒன் ஓுமில்லை'என்று தேற்ற. ரவு 
கூறிச் துறக்கச்தைச் சேர்ச்திட்டான். 

பின்னர்த் தேவேர்திரன்.ஸ்ரீராமனைசோச்இ,*இராவணாவதஞ்செய்து 

எம்மிடரைத்தீர்த்தனையாதலால்,அதற்முச் கைம்மாறாக வரச்தரவிரும்பு 

இன்றேன்: வேண்டுக? என்ன, ஸ்ரீராமன் (போரில்இதச்சவானரரெல் 
லாம் உயிர்பெற்றெழுமாறம் வானரஞ்செல்லுமிடமெல்லாம் அவர் 
சட்குவேண்டிய காய்சணிமுரவியன நிறைக்இடுமாறும் வரந்தரு? 
என்ன, தேவேச்திரன் அங்கனமே வரஃ தரவே, இறக் தலானரர்யாவரும் 
உறங்கயெழுர்தவர்போ லெழுக்து இராமனை wom Het Deo, மற்று 
முள்ள தேவர்களும் இராமனை வாழ்த்தி விடைபெற்றச்சென்றனர். 

பின்னர் விமீஷணன் மறுகாள் வைசசையில், இராமனையணுகி, 
ஸ்சாகாஇிகள்செய்து இரண்டொருசாள் தல்இயிருர்து என்னை “அனுச் 
இர௫இப்பாயாக? என்றுவேண்ட, இராமன் *என்னை விட்டுப்பிறிச் அ 
வருந்துகின்ற பரதனையே என்சிக்தைகாடுஇன்றத: பதினாலாண்டு 
கழிந்தால் அக்கசினியிற்புகுவேனென்று HE CT cer பிர இஞ்டை



காண்டம் ௩௭.--மீட்சிப்படலம் ௮௯௩ 

செய்திருச்கும்போது இங்குத் தங்க எனக்கு மனம் எப்படிவரும்? நான் 

இன்றே அயோச்திசேரும் வழியிற் போவேன்?என்ன, விமீஷணன் ஒரு 

சாளில்கானே அயோத்திசேரவல்ல புஷ்பகவிமானம் இராவணனாற் 

குபேரனிட..ச்கினின்று போறநிற்கவர்ச்தது உள்ளது? என்ன, ஸ்ரீராமன், 

ஆயின், அதனைக்கொணர்க? என்ன, விபீஷணன் அவ்விமானச்தைக் 

கொணர்ச்து நிறுத்தினன். பிறகு ஸ்ரீராமன் விபீஷணளைகோக்இ, 

சான் ௮ரச்சகரைவென்றதும் நீ இலங்கையையடைந்ததும் இச்த வானர 

வீரர்களி னுசவியினாலேயே யாதலாலும், தொழில்முடிவிற் . பணியாள 

ரை வெகுமதிச்சவேண்டியது முரைமையாதலாலும் இவர்களை ஏற்ற 

பெற்றி சம்மாணிக்க? என்றுகூற, விபீஷணனும் மனமுவந்து வான 
சீர்களை அவரவர்களின் சகுஇக்குஏற்பச் சம்மானித்தனன். அப்பால், 

இராகவன் சும்ரீவனை வானரர்களோரடு இஷ்ூர்சைக்குச் செல்லுமா 

றும் விமீஷணனை இலங்கையிலிரும்து அரசுபுரியுமாறுஞ்சொல்லித் தன 

ச்கு அயோசக்இசெல்ல விடைதருமாறு கேட்டனன்: அதற்குச் சுக்கிர 

வாதிவானாரும் விபீஷணனும் சைகுவித்துநின்று $நாக்கள் உனது 

இருவபிஷேகத்தைச்சண்டு எம்மூர்க்கு மீள விரும்புகின்றோம்: இரு 
வருள்புரி.2?என்றுவேண்ட.,ஸ்ரீராமனும்இசைய, சுச்ரீவாஇிவானரரும் 

தன்மர் இரியரோடு விபீஷணனும் அப்புஷ்பகவிமானத்திலேறி, இனிது 

வீத்றிருர் தனர். 
இசாமனனுமதியின் மேற் புஷ்பசவிமானம் விரைந்து வானத்திற் 

. கிளம்பிச்செல்ல, ஸ்ரீராமன் ஒவ்வோரிடத்தையும் சதைக்குச்சுட்டிச் 
காட்டி, இங்குஇன்னதுநிகழ்ர்சத, இதுஇன்னது' என்று தெரிவிச் 

கையிற், கிட்டுிச்சையைக் தெரிவிக்க, தை *வானரமகளிரும் உடன் 

வர அயோசத்திச்குச் செல்லவிரும்புகின்றேன்? என்றனள். அப்போது 

சட்டெகதையினருகே விமானத்தைகிறுத்தி !சதையின்விருப்பின்படி. 
வானரமகளிரை உடனழைத்துச்செல்ல விரும்புகின்றேன்'என்று ஸ்ரீரா 

மன் தெரிவிச்க, சுக்ரீவன் அப்பிரானுடையவிருப்பின்படியே வானர 
மகளிரையும் வருமாறுபணிச்க, யாவரும் தம்மைப்புனைந்துகொண்டு 

 புஷ்பசத்திலேறினராக, மீண்டும் அவ்விமானம் வானத்திற்செல்ல, 

d 

ஸ்ரீராமன் பலவிடங்களையும் சுட்டிக்காட்டி. இறுதியில் அயோத்தியை 

YC சுட்டிக்காட்டிவணங்குமாறு பணிக்க, சதை அச்ஈசரைப்பணிய, 

யாவரும் அயோத்இிமாஈகரைச் சண்டனர். 

சக்காவர்த்இக் திருமகனார் பதினாலாண்டுகிரம்புசையில் வளர்பிறை 

மின் பஞ்சமியினன்று பரத்துவாசாச்ரிரமச்தைச்சேர்க்து மூனணிவனைப் 

பணிச்து, அயோச்தியின் ஷேமச்தை விசாரித்தறிக்தபின்ப, முனிவன் 

நீ இங்கிருர்துசென்றதுமுதல் மீண்வெர்சதுவரையில் சிசழ்ச்ததை 

யெல்லாம் தவம௫ுிமையால் யான் உணர்ந்தேன்; ஈரனும் உனக்கு வரன் 

கொடுச்சு விரும்புகின்றேன்: நீ இன்று இங்குத் தங்கி நாளை அயோச்ி 

சே.ரலாம்' என்ன, முணிவன் மொழியைச் Four gan ஸ்ரீராமன் 
‘yur s Beer செல்லும்வழியெல்லாம் அகாலத்திலும் பூத்துச்



௮௬௪ கம்பராமாயணம் ய்த்த 

காய்த்துச் செழித்திருக்குமாறு வரம் வேண்ட, முனிவனும் அவ்வரச் 

தர, பரத்துவாசாச்சிரமத்திலிருர்து அயோச்திவரையிலும் பட்டமர 

முள்படச் தளிர்த்தப்பூத்துச் காய்த்துச் செழித்திருக்க, அதுகண்ட 

வானரங்கள் நிரைநிரையாகச் காய்கணனிவர்க்கங்களையுண்டு துறக்கத்தி 

லிருப்பவர்போல் மஇூழ்ச்சியுற்றனர். 

அப்போது இராமபிரான் ௮ருமானையழைச் து சான் மீண்டுவருஞ் 

செய்தியை என்னுயிர்க்சோழனான குகனுக்குச் சொல்லிவிட்டுப் பாத 

னை ச் கண்டு செய்திதெரிவிச்து அவன் மனோபாவத்தையறிச்துகொ 

ண்டு, ஒருகால் இராச்சியத்தைச் கானே அரசுபுரி.: விருப்பங்கொண் 

டிருப்பானாயின், உடனே வர்துகசெய்திதெறிவிக்க? என்று சொல்லிவிடுத் 
தனன். அ௮றுமானும் சென்ற குகனுக்குச் செய்திகூறிவிட்டு, ஈச்.இச் 

இராமத்தில் தாபசவேஷத்துடனே பதினான்குவருஷங்கடகச்தும் ௮ண் 

ணஞார்மீண்டு வராமையால் சன் பி.ரதிஞ்ஞையின்படியே அக்கினிப்பிர 

வேசஞ்செய்வதாக இருர்த பாரதனைச் இட்டி, இராமபிரான் இனிது 
மீண்டுவருஞ்செய்கியைச் தெரிவிக்க, அளவிடலஞுடியாதகளிப்பினால்௮ச் 

தப்ப. ரதன் தரையில்வீழ்ச் து உயிர்ப்பற்றக்கிடக்து பிறகுசேறி அறமா 

னைச் கட்டித்தழுவிப்பாராட்டிப் பல ஈன்கொடைகளை யளித்து இராம 
னைப்பார்க்ச விருப்பமுற்று, பின்னும் இராமனது செய்கைகளை 

விரிவாசக்கூறுமாறு வினவ, அறுமான், *இராமன் வனத் இற்குப்புறப் 

பட்டது முதல் நீர் பாதுகைகளைப்பெற்றுச்சென்றதுவரையில் உமக் 

கே தெரியுமாதலால் அதன்பின்னர் நிகழ்ச்செளைச் கூறுகின்றேன்? 
என்று ஆரணியத்தில் 84555 இராமனது வரலாறுகளையெல்லாம் 

விரிவாசஉரைத்து, இன்றுகடச்து' நாளை புஷ்யயோகத்தில்வந்து 

சேருவா னென்று முடித்தான். 

நிசழ்ச்சியையெல்லாஞ்செவியாரக்கேட்ட பரதன் பெருமஇழ்ச்சி 

யுற்று, இராமபி.ரான்வருவதைமுன்னிட்டு ஈசகரையெல்லாம் விரைவில் 

அலங்கரிச்குமாறு பணித்து, பிறகு சன்தாய்மாரும் மக்இநிமாரும் 

சேனைகளும் பட்டணத்துப்பிரதானரும் வர்துசேர,யாவருடனும் எ.ிர் 

கொள்ளுமாறுசென்றுவெகுஅரங்கடச் தும் இராமன்வருசையைப்பற் 

நிய குறிப்புத் தோன்றாமையால் ஐயுற்று வினாவ, அமான் தாமதிப் 
பதன் காரணத்தைக்கூறிச் சற்றுக்கடக்ததும் வருகையின் குறிப்புத் 

தோன்றியதைச் சுட்டிச்காட்டிப் பின்பு புஷ்பகம் தோன்றியதையும் 

காட்டினன். புஷ்பகம் தனச்கு நேரே வருகையிற் பரசன் அஞ்சலி 

செய்ய, அ௮வ்விமானம் தரையிலிறங்கியஅ. பரசன் இராமனைப்பணிய, 

இராமன் அவனைக்கட்டிச்சமுவி உச்சிமோச்து பாராட்டினன். 

இசாமாதியர் கெளசலியாதியரைப் பணிதல்முதலியவற்றை ஏற்ற 

பெற்றிபுரிர்தனர். பரதன் இராமபிரானது மரவடிகளை அப்பிரானது 

பாதங்களிலணி*?து, “மரவடியை உனசக்குப்பிரஇரிதியாசகச்கொண்டு 

உன்தேசம்முதலியவற்றைப் பாதுகாத்துவர,௮வை முன்னிலும் உன் 

மதிமையால்பதின்மடங்கு வளமுற்றிருக்கன்றன; அவற்றைக் சைச் 

=



காண்டம் ௩ ௮.--திருமுடிசூட்டேபடலம் ௮௯௫ 

கொண்டு 'இனிதிருப்பாயாக? என்றனன்;:வானரர்களும் விடீஷணனும் 

:இச்தப்பாதனைப்போன்ற உடன்பிறந்தோரை கம்மவர் (பெரூது 

போயினசே!”என்று சண்ணீர்வடித்தனர். 

.... அப்பால் யாவரையும் விமானத்திலேற்றிக்கொண்ட ஈரச் இக்கிராமத் 

இிற்பரதனாச்சிரமச்தையடைக்து குபேசனிடத்துச்சேருமாறு புஷ்பக 

விமானத்துக்கு விடைகொடுத்தனுப்பிவிட்டுச் சாகுச்தன் இனிது வீற் 

நிருச்தனனென்பத. ~~ 

மீட்சிப்படலம் முற்றிற்று, 

  

௩௮ - ஆவது % இருமுடிசரூட்பெடலம், 

(ஸ்ரீராமபிரான் அயோத்திக்குமீண்டு) திருமுடி சூடிச்சகொண் 

டதைச்கூறும் படலமென்பது, பொருள். ஈர்திச்கிராமத்தைச்சேர்க்து 

ஸ்ரீராமன் சணதுசடைமுடியைநீக்கி ஒப்பனை செய்துகொண்டு தம்பி 

மார் பணிசெய்யத் துணைவர்கள் சூழ்ந்துவரத் தேரேறி. வானவர் 

முதலியோர் மலர்மழைபொழிய, ஆடம்பாச்கோடு அயோச்திசே, 

சதையும் வானரமகளிர்சூழ விமானமேறி உடன்சென்று சேர்ச்தன 
ளாக, அ௮ச்ஈகரத்தவர்யாவரும் பெரும௫ிழ்ச்சியி லாழ்ச்தனர். Sor 

னரண்மனையைச்சேர்க்த ஸ்ரீராமன் சுக்கிரீவாஇயர்ச்கு இட்சுவாகுவமி 

சத்தவரின் கோயிலைச் சாட்மொறு பணிச்ச, பரதன் அச்கோயிலின் 

சறப்பையெடுத்துச்காட்ட, sain Lol Sagem Burk ஆச்சறியமுற்று ஒரு 

டபத்தைச் சேர்ச்தனராக, சுக்கிரீவன் ௮ங்குப் பரசனைகோக்கி Su 

டாபிஷேசத்திற்குச் தாமதிச்கச் காரணம் என்?? என்ன, பரதன், (பல 

இிசைகளினின்று தீர்த்தம்வராமையே சாமதத்தின் கணவ னன்ன, 

சுச்சரீவன் அறமானைப் பார்ச்சு, உடனே ர்ச்தங்கள்சொணருமாறு 

அனுமான் சென்றிட்டான். அப்பால் வூட்டமுனிவரைக்கொண்டு 

பரதன் மகுடாபிஷேககாளை ரிச்சமித்து யாவர்க்குஞ் செய்தியனுப்ப, 

யாவரும் திரண்டனர். பிரமதேவன்ஈட்டளையால் மயன் மகுடாபி 

ஷேகத்திற்காக pr மண்டபம் வகுச்சனன்: அறுமானும் இோர்த்தங்க 

ளெல்லாம் கொணர்ச்தான்: மன்னவர்கள் சரயுவிணின்று தீர்த்தங் 

-கொணர்ச்தனர். சச்கரவர்த்தித்திருமகனார் தாதேவியோடும் பளி 

ங்குமாடத்தில் வீற்றிருக்க, மூணிவர்முதலிய யாவரும் புண்ணியசீர்த் 

தங்களைக்கொண்டு நடீராட்டியபின் ஸ்ரீ விஷ்டமுனணிவர் முடிசூட்ட, 

ஸ்ரீராமன் மூவுலகும் இனிதுவாழ முடிசூடிச்செங்கோல் செலுத் தியமை 

இப்படலத் திற் கூறப்படுகின்றது. அனேகபிரதஇசளில் இர்சப்படலத் 

இற்குப்பெயர் திநவபி₹டேகப். படலம் என்று உள்ளது, இழ்சகர்புகுபட 
லம்என்று தொட ௫்யெ பிரதிகளில் இப்படலத்துமுதல்மூன் றுபாடல்க 

* இருமுடிகுட்டுப்படலம் என்று அச்சிட்டபிரஇிகளிற் சரணய்படு 

இன்றது..



௮௯௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ளம், ஆயதோ.ரளவில்!*( இருமுடி-௧௧) என்றபாடலும் சகர்புகுபடலத் 

சைச்சேர்ர்சனவாக உள்ளன. பலபிரதிகளில் 'தேவரும்??( இிருமூடி-8) 

என்ற பாடலே இப்படலத்தின் முதற்பாடலாக வுள்ளது. சலபிரதிக 

ளில் 1-*தேவரும்?' (௮), 2-4கோடையில்?? (௯), 8-:துருவத்தார்?? 

(௧௦), 4-:*அறுபத்தேழ்?? (௫), 5-4வானரமகளிர்?? (௪), 0-எட்டென? 

(௯), இதன்பின் 7-*எழுவகைமுனிவரோடும்!? என் பாடல், 8-*வாவ் 

குதும்?? (௧௨), 9-1*வேசியர்?*(௧௩), 10-:இறைப்பெரு?? (௧௪),11-விண் 

ணுறைவோர்?? (௧௫), 12-4*அடுக்கிய?? fem), 13-“QsSreqao’ 

(௨௫), 14-குழ்கடல்?? (௩௨௦), 15-**சான்முகத்து?? (௨௯), இதன்பின் 

16 அச்சணர்வணிகர்!? என்ற (௩.௨-இல் உள்ள] பாடல், 17-41தெய்வ 

நீர்?? (௩.௪), 18-6அறியணை?? (௩௮), 10-வெள்ளியும்?? (௩௯),20-:ஏத்த 

மொத்துளன்?? (௪0), 21-4பன்னெடு!! (௪௧), 22-:(விரதரநால்?? (௪௨) - 

என்த இம்முறையிற்பாடல்களுள்ளன; இவ்வாறுள்ள பிரஇசளில் இங் 

குக் குறிக்காக செய்யுள்ச ளில்லை. ஆனால், :*விரததநால்!? என்ற பாட 
லின்பின் இலபாடல்கள் உள்ளன: அவை அங்குக் காட்டப்படும், 

க.-ஸ்ரீராமன் தம்பியோடு நந்திக்கிராமத்திற் சடையைநீக்கி, 
நீமாடி அலங்கரித்துக்கோள்ளுதல். 

நம்பிய பரதனோடு ஈந்தியம் பதியை ஈண்ணி 
வம்பலர் சடையு மாற்றி மயிர்வினை 5முற்றி மற்றைத் 
தம்பிய ரோடு தானுந் 4தண்புனற் படிந்த பின்னர் 
உம்பரு மூவகை கூர 5வொப்பனை 8யொப்பச் செய்தார். 

(இ-ள்) (தன்னிடத்த) அன்புள்ள பாசனுடனே மற்றைத் 
தம்பியருந் தானுமாக நக் கிர்சிராமத்தைச் சேர்ர்து, வாசனை பரவு 

இன்ற ஜடையைப்போச்சி, ஷெிளரஞ்செய்துசொள்ளுஞ் செயலைச் 

செய்துமுடித்து (ச் சரயூகதியின்) குளிர்ச் தகீரில் நீராடியபின்னர், (அவர் 

கள்யாவர்க்கும் ஒப்பனைசெய்வோர்) தேவர்களும் மஇழ்ச்ஈமிகும்படி 

அலங்காரங்களையேற்குமாறு செய்தார்கள்; (௭-று.)--பி-ம்:_1ஈம்பி 
யைப் பரசன்றன்னைகானிலத்தெவருல்காண, சம்பியும்...... ஈண்ணி, 
ஈம்பியப்...ஈண்ணி. 3வம்பியல், 8ஆகமுற்றித், முற்றிமண்ணித். 4சரயு 
வின்புனலிற்றோய்க்தத, அனையதுசமைச்தபின்னர்.5ஓப்பமை. ஒப்பன், 

௨.--அ௮யோத்திபுதமாறு ஸ்ரீராமன் தேறுதல். 

1திருதியின் நிசையிற் ரோன்று நந்தியம் பேதியை நீங்க 
குருதிகொப் பளிக்கும் வேலான் கொடிம3 லயோத்கி 3மேவச் 
சுருதியேத் தனைய ?வெள்ளைத் தரகதக் குலங்கள் $பூண்டு 
பருதியொத் திலங்கும் பைம்பூட் பருமணித் தேரி னானான். 

(இ-ள்.) இரக்சச்தை வெளிச்சக் துன்ற வேற்படையை யுடைய 
னான ஸ்ரீராமன்,--தென்மேற்குத் இக்இல் தோன்றுகின்ற ஈர் இக்ிராமச் 
இனின்று நீங்கு, கொடிக ளாலலங்கறிச்கப்பெற்ற மதிலையுடைய 
அயோத்திசேருமாறு, எத்துதலைக்சொண்ட வேகத்கையொச்ச



காண்டம் ௩.௮... திருமுடி சூட்டேபடலம் - ௮௯௭ 

வெள்ளைக்குதிரைகள்பூண்டு சூரியனையொத்து விளங்குகின்ற பசும் 

பொற் கல்ன்களாலலங்கரிச்சப்பெற்ற பருத்தமணிகளைச்கொண்ட 

தேரின்மீது ஏறியவனானான்; (௭- று.) 

கடவுளைத் தூதிச்குர் தன்மைவாய்ந்த வேதம் தன்னிடத்து அப் 

பரம்பொருளைச் கொண்டிருத்தல்போல, அர்தப்பரம்பொருளின் ௮மிச 

மாகிய ஸ்ரீராமனைத் தன்னிடத்துக்கொண்டிருத்தலால்,தேர் சுருதியை 

யொக்கு மென்ச, இனி, வெண்மைநிறமுடையதாகக் கூறப்படுன்ற 

சத் தூவகுணத்தைப் பிரதிபா திக்கும் வேதம் வெண்ணிறமுள்ளகுதிரை 

கட்கு உவமையா மென்றலு மொன்று.பி-ம்:--1கிரு இயர், 8ப தியினீஸ்கி. 
8கோக்டச். 4ஒத்தனைய, 5வெள்ளத். 8பூண்ட, "தே. ரன். இச்செய்யுள் 

Aa Ir Huw all dv. (௪௨௮0) 
௩,--மற்றைத்தம்பிமார் பணிசேய்ய, ஸ்ரீர 

தேரின்மீது சேன்ற திறம், | 

ஊழியி nos காணும்! வலியின அயர்பொற் நேரீன் 6 @ வ 
ஏழுயர் மதமா வன்ன விலக்குவன் கவிகை யேந்தப் 
8பாழிய மற்றைத் தம்பி பானிறக் கவரி *பற்றப் 
பூழியை£யடக்குங் கண்ணீர்ப் பர தன்கால் கொள்ளப் போனான். 

   

(இ-ள்.) கற்பசாலத்தினிறு தியைச் சாணவல்ல வலியையுடையதா 

இய உயர்ச்த பொற்றேரிலே ஏழுமுழமுயரப்பெற்ற மதமுள்ளயானை 
போன்ற இலக்குவன் குடையைத் தாய்கிகிற்சவும், (கித்தியசத்துருக் 

களையும் அடக்கும்) வலிமையையுடைய மத்றொருதம்பி [சத்துருக்கி 

னன்]வெண்மைகிறமுள்ள சாமரையை யேர்தவும், புழுதியையும்௮டக் 

குமாறு (ஆனக்தச்) சண்ணீரைவடிக்கின்ற பரதன் (பாகனாஇ) உளவு 

கோலைச்சொண்டு (குதிரைகளைத்) சாண்டிச்செலுத்தவும் (ஸ்ரீராமன்) 

போயினான்; (எ- று.) 

.. தேரின் போனானென்௧க *4போனான்? என்பதற்கு எழுவாய் 

வருவிச்ச, எழுமுழமுயர்சர் திருத்தல் ௮ரசுவாவினிலச்சணமாம்: ௮7௬ 

வாவினிலச்சகணத்தை ::சாலோர்சான்குச் தணிக்கையுவ் கோசமும், 

வாலுறுப்பொடேழு மாநிலக்தோய்வதும், பாலுஞ்சங்கும் போலுங்கா 

ஓுூர், காலினுச்தன்றனிச் சையினு மெய்யினும், வாலினுமருப்பினுங் 

கோறல்வல்லதுவா, யேழ்ழமழயர்ந்தொன்பான் முழநீண்டு பதின் 

மூன்றுமுழஞ் சுற்றடைத்தாகித், தியுமிழ்சண்ணுஞ் செம்புகருமுடைத் 

தாய், மூன்ன்பணிர்து பின்ன்பணித்தாய, இயானை யரசுவா வாகு 

மென்ப? என்பதனாலறிக, பி-ம்;--1இர்திரனுயர்ர்சபொற்றேர், இச் 

இரனுயர்பொற்றேர்மேல், வலியினதுயர்பொற்றோளான். 2ஏக்.இப், 

பாழியம்புயத்துத். 4௮௪. 5அடைக்கும். (௪௨௮௪) 

௪. வீடணன்ழதலியோர் சேன்ற திறம். 

விடணக் சூரிசின் மற்றை வெங்கதிர்ச் சிறுவன் வெற்றிக் 
கோடனை குன்ற மேறிக் கொண்டறேர் மருங்கு ?செல்லத் 

* 118



௮௬ ௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

தோடணை மவுலிச் செங்கண் வாலிசேய் ?தாசி செல்லச் 
ேடனைப் பொருவும் வீர மாருதி 4பின்பு சென்றான். 

(இ-எ்.) றந்தோனாகிய விமீஷணனும் மற்றும் வெவ்வியசரணங் 

களையுடைய சூரியன துபுத்திரனாயெ சுக்ரீவனும் வெற்றிபொருக்திய 

தர்தத்தோகூடிய மலையையொத்த யானையின்மீதுஏறி மேகம்போன் 

றவனான இராமபிரானது தேரின்பச்சத்திற் செல்லவும்,மலரிகழ்களைச் 

சொண்ட இரீடம்புனைக்கத செங்கண்படைத்த வாலிகுமாரனான அங்க 

தன் முன்னணிபிற் செல்லவும், ஆதிசேவனையொச்த வீரகுணத்தோடு ' 

கூடிய அனுமான், (அப்பிரானது) பின்புறத் தச்சென்றான்; (எ-று.)-- 

கோடணைகுன்றம் - இகரத்தோடுகூடிய மலையென்று பொருள்பட்டுத் 

தேரினைச்காட்டுமென்பாருமூளர். பி - ம்: -1செல்வன், 3போதசத். 

3 *தேர்ப்பின், (௪௨௮௨) 

4 geo 5 ட.--வானாத்தலைவர்கள் சேன்ற திறம். 

பன் : இழுபத்தே மமைர்த கோடி யானைமேல் வரிசைக் !கான்ற 

திறமுற்ற றப்ப ராகி மானுடச் செவ்வி ”வீ ரம். 

பெறுகுற்ற ”வன்ப ௬ுச்ச பிறங்குவெண் குடையர் *செச்சை 

₹மறுவுற்ற வலங்கன் மார்பர் வானரத் தலைவர் போனச், 

(இள்.) (தம்)தகுதிக்கேற்ற கூறுபாடுபொருச் திய சிறப்பையுடைய 

வராக, மானுடரூபத்துடனேகூடி,வீரத்துடனே பெற்ற அன்பையுடை 

யரும் உச்சமீ துவிளல்குகன் ற வெண்குடையையுடையவரும் சக்தனச் 

சேற்றினால் மறப்பொருர் இய மாலையையணிக்த மார்பையுடையவரும் 

அுபத்தேழுகோடிச் £ணச்னெருமான வானசத்தலைவர் யானைமீது 

ஏறிச்சென்ருர்; (எ-று.)--பி-ம்;-.1ஏற்ற 9எய்தி, 8வனப்பர். 4வாசம். 

5மறுவற்ற. இலெபிரஇகளில் ::இருபச்சமைர்தகோடியானை மேல்வரி 

சைக்கேற்ற, திருவொத்த சிறப்பராடமானிடச்செவ்விலீரர், உருவத் 

சோளொளிரும்பூண ருச்சிவெண்குடையர்பச்சை, மருவொத்தவலங் 

சன்மார்பர்வானரத்தலைவர்போனார்?? என கான்கஒியும் மாறுபட்டு 

a (pee Goo rg. (௪௨௮௩) 

௬. பதினெண்பூமிவேந்தர் இராமபிரானைத்தொழது சூழ்ந்திநத்தல். 

1 சட்டென விறுத்த பத்தி னேழ் பொழில் வளாக வேத்தர் 

பட்டம்வைத் தமைந்த நெற்றிப் பகட்டினர் பைம்பொற் றேரர் 

வட்டவெண் குஃடயர் வீசு சாமரை மருங்கர் வானைத் 

தொட்ட!வெஞ்சோதி மோலிச் சென்னியர் தொழுது சூழ்ந்தார். 

(இ-ள்.) பட்டம் வைச்கப்பட்டிப் பொருகர்திய கெற்றியைக்கொண்ட 

யானையையுடையவரும், பசும்பொன்னாலியன்ற தேரையுடையவரும், 

மண்டலாகசாரமான வெண்குடையையுடையவரும், சாமரைகீசுகின்ற 
பகச்கங்களையுடையவரும், வானத்தைத் தீண்டுகின்ற வெவ்விய ஒளியைக் 
கொண்ட இரீடம்புனைந்த சென்னியையுடையவருமான எட்டென்றுமு 
டின்றபத் [பதினெட்டுப் ]பிரிவுடனெழுகன் ற பூமி வட்டத்து அரசர்



காண்டம் ௩௮.--திருமுடிசூட்ட்படலம் ௮௬௯ 

கள்,சொழுதவண்ணம்(இசாமபி. ரானை ச்) சூழ்ர்தகசொண்டனர்;:(எ-௮ு.)-- 
_ பதினெட்டுமாடுகள் - ச௫்களம் சோனசம் சாவகம் சனம் அளுவம் குட 

கம்கொங்கசணம் சன்னடம் கொல்லம் செலுங்கம் திராவிடம் சலிங்கம் 
வங்கம் கங்கம் மகதம் சடாரம் செளடம் சோசலம் என்பன, ஏழ் 
பொழில்  ஏழுஇவுகளையுடையபூமியுமாம் பி -ம்:-.1எட்டமையிறு 
திப்பச்கத் த, எட்டமையிறுத்தபத்தின், எட்டமையிறுதிப்பத்தோடு, 
3பெரு. செஞ். இச்செய்யுளின்பின் ல.பி.ரதிகளில் வழங்கும் பாடல் 
வருமாறு: 

எழுவகை முனிவ சோடு மெண்டிசைச் திசைகாப் பாளர் 
குழுவினர் இசைக டேசறுப் குழாங்கொண்டு களித்துக் கூடித் 
தொழுவன வமரர் சைகள் சுமக்கலாம் விசும்பிற் ள்ளி 

வழுவலின் மலர்கள் சிந்தி மானிடஷஞ் சுருங்கச் சார்ந்தார்.(௪௨௮௪) 

௭,-வானாமகளிர் தழச் சீதாபிராட்டி விமானத்திற் சென்றமை, 

வானர மகளி ரெல்லாம் வானவர் மகளி 1ரரய்வந்து 
ஊனமில் பிடியு மொண்டார்ப் புரவியும் பிறவு Cpt gi 
மீனின மதியைச் சூழ்ந்த சன்டையின் விரிர் அ சுற்றப் 
பூகிற விமானந் தன்மேன் மிதிலைகாட் டன்னம் ”போனாள். 

(இ-ள். வானரமகளிர்கள்யாவரும் தேவமாதர்வடிவினராய் 

வச் குற்றமற்றபெண்யானைகளையும் ௮அழடகயடங்கணிமாலையையணிக்் த 

குதிரைகளையும், மற்றுமுள்ள(பல்லக்குமுசலிய)வர்றையும் ஏறிஈடத்தி, 

ஈட்சத்கரக்கூட்டங்க்ள் சர் இரனைச்சூழ்ர்அள்ளசன்மையெசப்பப் பர 

விச்சூழ, பொலிவும் இன்னிறமுக்கொண்ட விமானத் தின்மேல் மிதிலை 

காட்டில் தோன்றிய அன்னம்போன்றமெல்லியடையினளான சீதை 
சென்றாள்; (௪- று.) 

சதையைச்சூழ்ச்து . வானவர்மகளிருருச்சொண்டு வானரமகளி 

நிருத்தற்கு,சர் திரனைச்சூழ்ச்த நட்சத் இரச்கூட்டம்சளிருத்தல் உவமை, 

9-: —1 gO. %Guré scar. (௪௨௮௫) 

௮,--தேவரும் ழனிவநம் மலர்மழைபோழிந்ததன் வநணனை, 

தேவரு முனிவர் தாமும் தசைதொறு 1மலர்கள் Figs 
2ஓவலின் மார் “யேய்ப்ப வெங்கணு !முதிர்ந்து வீங்கிக் 
சேவல$மலசாய் வேறோ ரிடமின்றிக் கடந்த வாற்றால் 
Boag ar 6மின்றிவ் "வுலகிற்குப் பொருக்தற் றன்றே. 

(இ-ள்.) தேவர்களும் இருடியரும் இக்குச்கள்தோறும் ஒழிவில் 
ச! லாச [இடைவிடாது பெய்கின் ]மழையை யொக்குமாறு எல்லாவிடச் 

தும் மலர்களைப் பொழிய, மலர்மாதீதிரமேயாக வேறொணன்றைக 

கொண்ட இடம்இல்லாதவாறு (மலர்கள் எங்கும் மிகுதியாகச் Aa Be) 

இடக்த தன்மையால் பூவென்டின்ற பெயரானது இப்போது இவ்வுல 

இற்குப் பொருத்தமானதாக ஆயிற்று; (௪ - று.)-அன்றே - தேற்றம்,
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பூமிச்குப் பூ௭ன்று ஒருபெயருள்ளது:பூச்தவிர வேழொருபொகுள் 

சண்ணுக்குப்.புலனாசாதவாறு தேவர்களும் முனிவர்களும் மலர்களைப் 

பொழிக்ததனால் எங்கும் பூமயமாக இருர்ததுபற்றிவர்த காரணப் 

பெய ரென்று பூ? என்றுபெயர்வக்சதற்கு இயற்கையான சாரணச் 

தைவிட்டு வேறொருகாரணம் கற்பித்துக்கூறியது - பிரிநிலை நவிற்சி 

யணியாகும். பி-ம்:--1முறையிற், மேவலின். ஒப்ப. 4எ.ிர்க்து. 5மல 

ரால், 6அன்றிவ், 1உலூழ்கும். : (௪௨௮௬) 

௯.--யானைகள் மதநீரைப்பேருக்கல. 

கோடையில் வறந்த மேகக் குலமெனப் பதினா லாண்டு 

பாடுறு மதஞ்'செய் யாத பணைமுகப் பரும யானை 

3 ரடுறை யண்ண லெய்தக் 3கடாந்திறச் குத்த வாரி 

ஓடின 4வுள்ளத் துள்ள களிதிறச் 6துடைந்த தேபோல். 

(இ.-ள்.) கோடைக்காலத்தில் நீர்வற்றிய மேகச்குழாம்போன்று 

பதினான்குவருஷம் வெளிப்படுதல் பொருக்திய மதத்தையுண்டாச்: 

காத. தர்தங்களை முகத்திலேகொண்... அலங்கரிப்போடுகூடிய யானை 

கள்,--சாட்டில்வசத்த பெருமையிற்ிறச் தவனான ஸ்ரீராமன் - மீண்டு 

வர, கன்னந்திறர்து இந்திய மதநீர்கள், (அவற்றின்) மனத்துக் 

சொண்டுள்ள களிப்பு வெளிப்பட்டு உடைப்பெடுத்ததுபோல ஓட 

லரயின; (எ- து.) 

தன்மைத்தற்தறிப்பேற்றவணி. மதமத்ற நிலைபிலுள்ள யானை 
கட்கு - கோடையில்வறக்த மேகக்குலம் உவமை, இடப்பன்மைபற்றி, 

(வாரியோடின? எனப் பன்மையாற் கூறினர். பி-ம்:-.1செலாத. 8கரடு 

றைந்து, சாடிறந்து, 9க.ரத்திருக த. *ஓடிந்றுள்ளல். உடைச்த, () 

௧௦.--ததிரைகளாலித்தலும் மாங்கள்பூத்தலும் மங்கைமாருடலிற் 

பசலை பூத்தலும். 

1 துருவத் தார்ப் புரவி யெல்லா'மூங்கையர் சொற்பெற் றென்ன 

8அரவப்4போர் மேக 5மென்ன வாலித்த மரங்க ளான்ற 

பருவத்தாற் "பூத்த வென்னப் பூத்தன *பகைவிற் ௪றும் 
புருவத்தார் மேனி யெல்லாம் பொன்னிறப் பசலை பூத்த, 

(இ- ள்.) நிலையாகஅ௮ணிக்த கிங்கணிமாலையையுடைய குதிரைக 

ளெல்லாம், ஊமர்கள் சொல்லுக் திறமையைப் பெற்றாற்மீபாலவும் இடி. 

யொலியைக்கொண்ட மேகம்போலவும் ஆரவாரித்தன: மலர்மரங்கள் 

சிறந்த [ஏற்ற] பருவத்திற் பூத்தனபோலப் பூத்தன: பசைவர்மீது வில் . 
லைப்போலச் சீறுகன்ற [காதலித்தார்மீது வளைச்துசெல்லுகின் ற] புரு 

வத்தையுடையவரான மங்கைமாரின் உடல்களெல்லாம் பொன்னிறப் 

பசலை தோன்றின; (௪-று.)--பி-ம்:-1 துரகத். மங்கையர். 8அருவப், 
பேர்.5அஞ்ச, ௮ல்க, 6ஆன்று. பூத்தது, 8பசையித்,9மு.ற்றும்.(2௨௮௮)
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௧௧. --ஸ்ரீமாமன் தாய்மார்ழதலியோரை வணங்கி, அரண்மனையை 
யடைதல, 

ஆயதோ வில் செல்வத் தண்ணது மயோத்தி ஈண்ணித் 
தாயரை வணங்கித் தங்க'ளிறையொடு ு.னியைத் .தாழ்ந்து 
நாயகக் கோயி ?லெய்தி ?நானிலக் கிழத்தி யோடும் — 
சேயொளிக் கமலக் தாளுங் *சளிகடஞ் செய்யக் கண்டான். 
(இ-ள்.) பொருக்தியஅவ்வேளையில், செல்வத்திர்குஉரிய பெரு. 

மையிற்கிறச்தவனான இராமபிரானும், அயோத்தியையடைக்து, தாய் 

மார்சளைவணங்கிக் தமதுகுலதெய்வமான ஸ்ரீரங்கசாதனுடனே முனிவ 

னையும் பணிச்து, பூமிசேவியுடனே  செந்நிறங்சொண்டதாமரையில் 
[செக் சாமரையில்] வூப்பவளான இலக்குமியும் சளிப்புக்கொண்டு 

ஈர்த்தனமாடுவழைச் றக்க அரண்மனையைச்சார்ச்து கண்டான்,;(௪-று ) 

இறை - பாதசாணிச்கையுடனேஎன்றலும்ஒன்று, காயகக்கோயில் - 

இராமனரண்மனையென்ன்லாம், பி-ம்:-1முணிவனை த்தாழ்ர்துசாமம், 
ய் த, சோணிலமாதிமற்றைச், (௪௨௮௯) 

க௨எஉ-ஸ்ரீமாமனைக் கண்ட நகாமாநீ்தரின் மகிழ்ச்சித்திறம். 

வாங்குதுர் 'துகில்களென்னு மனமிலர் கரத்திற் பல்கால் 
தாங்கின ரென்ற போது மைந்தருந் தைய லாரும் 
வீங்யெ வுவகை மேனிச்சிற:கவு மேன்மேற் அுள்ளி 

ஒங்கவுங்களிப்பாற் சோர்ந்த வுடையிலா தாரையொத்தார். 
(இ-ள்.) ஆடைகளை அவிழ்த்துவிடவேண்டுமென்னும் எண்ண 

மில்லாதவ. ரான (அயோத்தியிலுள்ள) ஆடவரும் மகளிரும்,--௫ெ௫ழ் 

இன்றதடையை(த் தம்) கையினால் பலமுறைதாக்கெெவராய் கின்ற 

போதும், மிச்சகஉ௨வகையினால் _உடல்பூரித்தலாலும் (அந்தஉவ்கை 

மிகுதியால்) மேன்மேற் நுள்ளிப்பாய்சலாலும்,(மதபானஞ்செய்த)சளி 

யினாலே சோர்ந்த ஆடையிலாதாரான ஆடவரையும் மகளிரையும் 

போன்றனர்; (௪- று.) 
கட்குடியர் ஆடை. சோர நிற்றல்போல, இராமபிரான் வரவினால் 

உவகைதோன்றி யுடல்பூரித்தலாலும் தள்ளிக்குதித்தலாலும் ௮௪ 

சத்து ஆடவரும் மகளிரும் ஆடைசோரப்பெற்றனரென்ச. பிம்: 

1 துயில்கள். என்று, அன்ன, 3மனமிலரெனினும், மனமிலராலும், 

4 தாங்கலமென்றபோதும், STAG OIDUT GS STI BHT 5இறுற, 

6களியாற். (௪௨௯௦) 
௧௩.--உவகைமீததியால் அ௮ந்நகாத்தவரின் தலைதடமாற்றச்செயல். 

வேசிய ருடுத்த கூறை!வேந்தர்கள் சுற்ற£வெற்றிப் 
பாசிழை மகளி3ராடை யக்தணர்/பறித்துச் சுற்ற 
வாசமென் கலவைச் சாந்தென் நினையன மயக்கம் தன்னாற் 
பூசெர்க் இரட்டி யானார் 5பூசலார்(புகுக்து ளோரும், 

(இ-ள்,) வலேசியருடுத்த ஆடையை (௮ப்போதுசோன்றிய) தடு 
மாற்றத்தால் வேந்தர்கள் உடுத்துக்கொள்ளவும் வெற்றிபொருச்இிய
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பைம்பொன்னினாலாகிய அ௮ணிகலனையணிர்த மகளிராடையை அந்த 

ணர் கைர்கொண்டு உடுச்துச்கொள்ளவும்,  வாசனைப்பண்டமும் மெல் 

லியகலவைச்சாச்தும் என்ற இவற்றைப் பூச்கொள்ளாதவராய்ப் 

புகுர்துளோரும் (ஜன)கெருக்கத்தால் கலவைச்சார்தைப் பூசிக்கொண் 

டிருப்பவர்க்கு இருமடங்கு பூசிச்சொண்டவர்களானார்; (௪ - ௮.) 

இராமபிரானைக் சாண்பதிலுள்ள விரைவினால் ஒருவர்கூறையை 

யொருவர் உடுப்பவ ரானாரென்ஈ. எதிர்கொள்வதிலுள்ள விருப்ப 

* மேலீட்டால் சம்மை வாசக்கலவைச்சாச்துசளைப்பூசிச்கொள்ளா 

மலே வச்தவரும் வாசக்கலவைச்சாச் அகளைப் பூதியயவரோடு கெருச்குவ 

தர்ற் பூியவர்களின் வாசச்சலவைச்சாச்து தம்மீது இழுசச்சகொள்ள, 
வாசக்கலவைபூசி வர்தவரினும் இருமடங்கு வாசக்சலவைச்சாச்தை 

"யுடையவரானா ரென்பதாம். மயக்கம் - பெருச்திரளாலான தலைதடு 
மாற்றம், பிம்: வேந்தர்கள். வேறு, வெற்பில், மற்றைப், ஏறப். 

8அன்னாராடையைப், 4பரிர்துசுற்ற, 5மயச்சத்தன்னார், 6பூசலாற், 

வேதியர். புகுர்துளோர்கள். (௪௨௯௧) 

௧௪. -டராமனுடைய வனவாசகாலத்துத் தல்கணவரைக்கூடாதுகிடந்த 
மகளிர் அப்போது அணிகலன்பூண்டு விளங்ததல். 

இறைப்பெருஞ் செல்வ நீத்த வேழிரண் டாண்டும் 'யாரும் 
உறைப்பில ராத லானே Ca Pas Osu fis *வன்னுர். 
பிறைக்சொழுர் தனைய நெற்றிப் பெய்வளை மகளிர் 5மெய்யை 
6மறைத்தனர் பூணின் மைந்த "ருயீர்க்கொரு “மறுக்கர் தோன்ற. 

(இ-ள்.) அ௮.ரசனாக இயொாட்சிபுரிகசையாகிய பெருஞ்செல்வத்தை 

விட்டு (ரீராமன் காட்டுக்குச்சென்றிருச்த) பதினான்குவருஷமும் weer” 

மஇழ்ச்செயற்றனராதலால் (தம்கணவரைக்கூடாது) தணியேயிருமக் திட்ட 

௮ச்த இளம்பிறைச்சக்இரனையொத்த நெற்றியையும் பூண்டவளையையு 

முடைய (அயோத்திமாககரத்து) மகளிர்யாவரும் ஆடவருயிர்க்கு ஒரு 

கலச்சம்பிறக்ச அ௮ணிகலன்களால் தம்முடலை மறைத்தனர்; (௪ - று.) 

இராமன் பட்டாபிஷேகந்தவிர்ர்து கானகஞ்சென்றா னென்ற துய 

ரத்இனாற் புனை தலின் றித் சம்கணவமையுங் கூடாதிருரந்த மகளிர் பதி 

னான்குயாண்டுகழிஈ்த அப்பீசான் மீண்டுவருவதைச் செவியுற்றுத் தம் 

மைச்சண்ட கணவர் காமவிகாரத்தால் உயிர்மறுகும்படி . இனிதாகத் 

தம்மை அணிகலன்களாற்புனைந்தன பென்பதாம். பிம்: காற்றும். 

8மிறைப்பு, வென்று, 4மின்னார். மெய்ம்மை, 6மறைப்பனபூண்கள். 

7உயிர்களும். 8மறுகக், (௪௨௯௨) 

௧௫,--வானவமகளிரும் மானுடமகவிநம் நெரங்கிபமையின் வநணனை. 

விண் 1ணுறை வோர்தக் தெய்வ வெறியொடும் வேறு ளோர்தந் 
தண்ணறு நாற்றத் தம்மிற் pe ae wig bre 
மண்ணுறை மாத சார்க்கும் வானுறை மடந்தை மார்க்கும் 
உண்ணிறைநம் துயிர்ப்பு வங்கு மூடலுண் டாயிற் றன்றே,



காண்டம் ௩௩௮.---திருமுடி குட்டேபடலம் ட... ௬௦௩ 

(இ-ள்.) வானுலகத்தில்வாழ்கின்றவரின் கெய்விசஈாறுமணத்தோடு 

வேறான (மானுட) லோகத்திலுள்ள வரின் குளிர்ச்த ஈறியமணம் தம்மிற் 
சலச்துவீசுன்ற தன்மையினால் மண்ணுலகத்தில்வாழ்கின்ற மாதசார்ச் 

கும் வானுலசத் துவாழ்சின்ற மடர்சைமார்க்கும் உட்புறத்துகிறைந்து 

பெருமூச்சுமிக்கு வெளிச்தோன்றுகன்ற ஊடலானது உண்டாயிற்று, 

சேவர்களும் மானுடறும் பெருச்திரளில் ஒருவரோூடோருவர் 

உராய்தலினாலே வானவரின் செய்விககறுமணம் மானுடருடலிலும் - 
மானுடரறின்குளிர்சக்சத ஈறியமணம் சேவருடலிலும் படியவே, வானவரை 
யும் மானுடரையும் அவரவரின் மனைவியர் காணும்போது பிறமகளி 

ரைம் கூடியதால்கேர்ச்சது இச்சமண மென்று மயங்கி ஊமொறு 

இருர்ச தென்றவாறு: மயக்கவணி: பி-ம்;.1உறையமரர், உலகோர் 

தர், 2 sam ang, FSB, ் (௪௨௧௩) 

௧௬.--விபீடணாதியர்க்கு 'அரண்மனையைக்காட்டுமாறு 
ஸ்ரீராமன் பாதனுக்தக் கட்டளையிடுதல். 

ஆயதோ ரளவி 1லையன் பரதனை யருளி ஜேகித் 

தூயவி டணற்கு மற்றைச் சூரியன் மகற்கும் தொல்லை 

மேய3வா னசர்க ளாய வீரர்க்கும் 8பிறர்க்கு நந்தம் 

நாயகக் கோயி *லுள்ள ஈலமெலாக் தெரித்தி யென்றான். 

(இ-ள்.) அப்படிப்பட்டசான ஒப்பற்றசமயத்தில் ஸ்ரீராமன் ப.ர 

தனை அன்போடு பார்ச்து, (மனச்) தூாய்மையுடையனாகய விடீஷணனுக் 

கும் மற்றும் சூரியகுமாரனான எசக்கிரீவனுக்கும் பமமைபொருச்இிய 

வான .ரர்களான வீரர்க்கும் பிறர்க்கும் சம்முடையரசாயகத்தன்மை 

பூண்டஅரண்மனையிலுள்ள கிறப்புச்களையெல்லாச் தெரிவிப்பாய்? 

என்று கட்டளையிட்டான்; (௭-று.)--சாயகக்சோயில் முன்னோரினரண் 

மனை, பி-ம்;--1வீரன், வோனரங்களாய , 8பிறர்ச்குமச்ச, விளம்பிதர் 
தம். 4முற்றுங்காட்டுஇர்ஈம்பி. . (௪௨௧௯௪) 

௧௭. -டராமன்கட்டளையால் துணேவர்கனளோடூ பாதன் 

நாயகக்கோயிற் புததல், 

என்றலு 'மிறைஞ்சி மற்றைச் துணைவர்கள் யாவ சோடும் 

- சென்றன னெழுர்.து மாடம் பலவொரீதஇ யுலகிற் றெய்வப் 

பொன்றிணிர் தமா ரோடும் *பூமக ளஞறை-பு மேருக் 

6குன்றென விளங்கிக் தோன்று காயகக் கோயில் "புக்கான். 

(இ-ள்.) என்றுகூறியவுடன், (பரதன்)வணங்கி மற்றைச்சனே௫தர் 

யாவரோ?ூம் எழுச்துபோய், மாடம்பலகடச்து, பொன்னாலலங்கரிச் 

கப்பட்டுத் தேதேவசைஈளுடனே பூவிலுறையுக்தெய்வமாகிய இலக்ஞா:ம 

வசிக்கின்ற மேருமலையைப்போல உலகில் விஎங்கிச்தோன்.றுன்ற 
தெய்வத்தன்மையுள்ள சாயகச்கோயிலிற் புகுக்தான்; (எ - று). 

பி - ம்:-1௮அவர்களோடுமெழுக்கனணிறைஞ்சிவல்லை. சசுதைசெய்,



௯௦௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

, கோடும், 4பூமகன். 5உறைச் துவாழும். 6குன் றமுசாணவோக்கும். 

ரபுச்கார். ் (௪௨௬௫) 

௧௮.--நாயகக்கோயிலைக் கண்ட விபீஷணுதியர் ஆச்சரிய மறுதல். 

வயிரமா ணிக்சு நீல மரகத முதலா யுள்ள 

செயிரறு மணிக எளீன்ற செழுஞ்சுடர்க் கற்றை 1சுற்ற 

உயிர்” துணுக் குற்று 8கெஞ்சு முள்ளமு மூச லாட 

மயர்வறு மனத்து வீர ரிமைப்பிலர் மயங்கி கின்றார், 

(இ-ள்.) சலங்குதலென்பது ஒருபோதுமில்லாத வீரரான விமீ : 

ஷணன்முதலியவர்கள்,--வயிரமும் மாணிக்கமும் நீலமும் மரகதமும் 

முதலாசவுள்ள குற்றமற்ற இரத் தினங்கள் வீசுசன்ற மிக்க ஒவித்தொகு 

இகள் (எங்குஞ்) குழ்.தலால், தம்முயிர் ௮ச்சமுற்று கெஞ்சமும் (அதன் 
செயலான) எண்ணமும் ஒருநிலைகில்லாது தடமாறச்சண்கொட்டாது 

இகைத்தரின்றார்; (௪ - து.) 
இதுவரையில் இப்படி பேரொளிபடைத்த மாளிகையைக். சண்டி. 

ராமையால், சலித்தலில்லாத மனம்படைத்த வீரரான விபமீஷணாதிய 

ரின் உயிர்கள் துணுச்குற அ௮வர்கள்கெஞ்சமும் எண்ணுஞ் செயலற்று 

ஒருநிலைகொள்ளாது போக, அன்னார்இமைப்பற்றுத் இகைப்புற்று 
நின்றன சென்பதாம். பி-ம்: தெற்றி, சுற்றி, 3தணுக்குற்ற, தச்ச 
மூள்ளசின்று. 4மயரறுறப்பின்டரர். (௪௨௧௬) 

௧௯.-- பாதன் அல்மாளிகையின் வாலாறுகூறுதல், 

விண்டுவின் மார்பிற் காந்து மணியென விளங்கு!மாடம் 
கண்டனர் பரதன் றன்னை வினவின 3ரவர்க்குக் காதற் 

புண்டரீ கத்துள் வைகும்3புராதன னசனற் Copan mes 

£?கொண்டநற் றவந்தன் னாலேயுவந்துமுன் கொடுத்த தென்றான். 

(இ-ள்.) தஇருமாலினுடைய இருமார்பிலே சொலிக்சன்ற கெளச் 

துபமணியைப்போல விளங்குகின்ற (அச்த)மாடத்தைச் கண்டன 

சாய்ப் பரசனைகோச்கி (அசன் வரலாற்றை) வினாவின விபீஷணாதியர் 

க்கு, (அர்தப்பரதன்),--சாமரைமலரில் வாழ்பவனாகிய பிரமதேவன், 

அசன்ற அழகயதோளையுடைய இம்குவாகு பூண்ட இறந்த தவத் இனா 

லே உவந்து அன்போடு முன்கொடுத்ததாகும் இது என்று (அதன்வர 

லாத கூறினன்; (௭ - ஐ.) 
அ௮சனற்றரோளானின்னானென்ப௮ு, மேற்சவியில் விளங்கும், பி-ம்:- 

கோயில், 2வாக்குச்,வாங்கு, *புராதனனன்பிற்பூசை, புராகனன்சண் 

ணுற்றோளான், புராதனன்சன்னற்ரோளான். கொண்டுவச்சன னக்கா 

ளே .யுவக்துகொண்டளித்ததென்றான். எண்டவர்தன்னினாலே... 

அளித்ததென்றான், சொண்டபின்னவனன்பாலெங்குலச் தசோர்கச்களி 

த்த தென்றான், (௪௨௯௭) 

ஒவ



காண்டம் ் ௩௮--திருமுடிசுட்பேடலம் ... ௯டடு 

௨௦.--௮வர்கள் அம்மாளிகையினின்று வேறேர்மண்டபத் சேர்தல். 

- பங்கயத் 'தொருவ னிக்கு வாகுவிற் களித்த பான்மை 
3இங்கி அ4மலசாள்?வைகு மாடமென்£றிசைச்த போதின் 
எங்களாற் றுதிக்க லாகு *மியல்பதோ வென்று கூறிச். 
செங்கைகள் கூப்பி வேறோர் மண்ட்பிமதனிற் சேர்ந்தார். 

(இ-எ்.) தாமரைமலறில்லீற்றிருப்பவனாஇிய ஒப்பற்றபிரமதேவன் 
இட்சுவாகுவிற்குத் தச்ச; பான்மையைக் கொண்ட இங்கேயுள்ள இம் 
மாளிகை இலச்குமிவாழுமிடமாகுமென்று (ப. ரதன்) கூறியவளவில்,-- 

£(இ௫௪) எங்களாற் புகழக்கூடிய இயல்பையுடையதோ?”என்றுசொல்லி 
(அதனைஈ்கொண்டாடித் தமது)செங்கைகளைக்கூப்பி,(விடீஷணா இயர்), 
வேறொருமண்டபத்திற் சேர்க்தார்சள்; (எ-று )--பி-ம்:.1ஒருவல்லிக் 
குப்பாக்குற, ஒருவணிக்குவாகுவுக்கருளும், பேண்பால், பான்மைத்து 
இங்க. மலரோன். செய்வபூசை, ஈல்குமாடம், 6இசைத்தலோடும் 

7இயல்பிற்றோ, 8செங்கரம், 9தன்னில், (௪௨௯௮) 

௨௧.--சுக்கிரீவன் *இராமபட்டாபிஷேக நாள் தெரிந்திடாமைக்தக் 
காரணம்என்?? என்று பரதனை வினுவல். 

இருந்தன 1ரனைய மாடத் தியல்பெலா மெண்ணி யெண்ணிப் 
, 3பரிர்சன னிரவி மைந்தன் பரதனை வணங்கிக் 3தாயோய் 

கருர் 4தடங் கண்ணினாற்குக் காப்புசா ணணியு ஈன்னாள் 
தெரிந்திடா5திருத்த லென்னோ வென்றலு மண்ணல் செப்பும், 

(இ-ள்.) விமீடணன்முதவியோர்(அக்த)மாடத் தின்றெப்பியல்பு 
களையெல்லாம் எண்ணியெண்ணியிருக்தனர்: (அப்போ) சூரியனது 
மகனாூய சுக்கிரீவன் பரிவுகொண்டவனாய்ப் பரதனை வணங்! தூய்மை 
யுடையோனே! கரியபெரியசண்களையுடையனாகய ஸ்ரீராமனுக்கு 
(ப் பட்டாபிஷேக த்தின்பொருட்டு)ச் சாப்புகாணை யணிவதற்கு ஏற்ற 

ஈல்லசாளை: யாராய்ர் இடாமல் (வெறுமனே) இருப்பதுஏன்?? என்று 

வினாவியவுடனே, பெருமையிற்சிறச்தவனான பரதமகாராசன் சொல்ல 
லுற்றான்; (எ - று.)--அதனைமேலிற்கவியின் முன்னிரண்டடிகளிற்் 
சாண்க. 

:சயோய்? என்ற விளி-இ.ராமபட்டாபிஷேக த் இற்பேரூற்றமுள்ள 

பரதன்,சாப்புராண்ணிதற்குஉரிய சாளைத் செரிக்திடாமைக்குக் SES 
சாசணமிருக்கு மாதலால் ௮அதனையறியவே சுச்இரீவன் தான் வினாவு 
கஇன்றானென்ற கருத்தைச் குறிப்பிச்கும்.பி.3:.-.. இனைய, பரிச்தனர். 
பேண்பாற், ts pad cy He. 5இருப்பசதென்னே. (௪௨௯௯) 
௨௨.--தீர்த்தங்களெல்லால் வநதற்காகவே தாழ்க்கின்றதென்று Tg ie 

விடைகூற, சுக்கிரீவன் அநுமானை& கடைக்கணிக்க, 
அவன்தீர்த்தங்கள்கோணாச் செஃலல், 

ஏழ்'கட லனிற் ரோய மிருஈதி பிறவிம் மேயம் 
தாழ்விலா திவண்வர் தெய்தற் *கருமைத்தோர் தன்மைசத் சென்ன 
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௯௦௬ கம்பராமாயணம் ் யுத்த 

அழியொன் அடையோன் மைந்க னுமனைக் கடிதி னோக்கச் 
சூழ்புவி யகனை யெல்லாங் கடக்தனன் காலின் றோன்றல், 

(இ-ள்.) *ஏழ்கடல்களிலுள்ள இர்த்சங்களையும் மற் றமுள்ளபெரிய 
ஈதியிலுள்ள தீர்த்சங்களையும் குறைவிலாது இங்கே கொண்டுவந்து . 

சேர்தற்கு ஒரு அருமையான சன்மையுடையது”என் (பரதன்) சொல்ல, 

ஒற்றைச்சக்கரமுடைய சூரியனது குமாரனான சுக்ரீவன் அநுமானை 

கோக்கிச்கூற வாயுவின் புதல்வனாகிய அவ்வ நுமான் விரைவில்(£ர்த் 
தங்கள்கொணருமாற)கடல் சூழ்ச்த பூமியையெல்லாங் கடக்துசென் 

ரன்; (௭- ற.) பி -ம்:.கடறன்னில், உவமைத்தோதன்மைத் 

தென்ன, அருமைசத்தோதன்மைத்தென்ன. இச்செய்யுள் லபிரதஇியி 
லில்லை, (௪௩௦௦) 

௨௩..-பாதன் கோலீலியனுப்ப, வசிட்டழனிவன் வரதல். 

கோமுனி யோடு மற்றை!மறையவர்க் கொணர்க ?வென்னா 
ஏவினன் 3றேர்வ லான்சென் நிசைக்தலு முலக மீன்ற 
பூமகன் றந்த *வந்தப் புனிதமா தவன்வகந் தெய்த 
யாவரு மெழுக்து போற்றி யிணையடி*தொழுது நின்றார். 

(இ-ள். இருடியர் தலைவனான வ௫ட்டமுனிவனோட மற்றையக்தண 

மையும் அழைத்துவருக? என்று (பரதன் சுமச்இரனை) ஏவினான்: தேர் 

செலுத்துவதில் வல்லவனான அக்தச்சுமக் திரன் போய்ச் சொல்லுதலும், 

உலகங்களையெல்லாம்படைத்த தாமரைமலரில்வாழும்மசகனான பிரம 

தேவன் பெற்ற அர்தப்பரிசுத்தமான பெருச் சவத்தையுடையனான 

விட்டன் வச்துசேர,யாவரும் எழுர்துதுதித்து (அவனத) உபயபாதவ் 

களை வணங்கிரின்றார்;(எ-ற.)--வூட்டமுனிவரெழுக்தருளியதைச் கூறி 

யது, மற்றையோர் வச்ததற்கும் உபலட்சணம், பி. ம்:--1சணிதசைச், 
என்றே, 8ஏவலான். 4காதற், இறைஞ்ச, (௪௩௦௧) 

௨௪. வசிட்டழனிவன்விற்றிநந்து பட்டாபிஷேகநாள் நாளையெனல், 

அரியணை பரத னீய 'வதன்சணாண் டிருந்த Feu BL 
பெரியவ *னவனை கோக்கிப் பெருகிலக் இழத்தி யோடும் 
4உரிய மா மலரா ளோடு முவந்தினி 5தாழிக் கலப் 
கரியவ?லுய்த்தற் கொத்த காப்புகாள் நாளை யென்றான், 

(இ-ள்.) பரசன் (அம்முணிவன்வீநற்றிருச்தத்குச்) சிங்காதன மீய, 
அப்போது அதிலிருந்த அச்தப்பெரியவன்,--(காப்புகாண்அணிதற்கு 

உரியசாள் எச்காள்! என்று வினாவிய) அந்தப்பரதனைப்பார்த் து, 

(பெருமைபெற்றபூதேவியுடனும் உரிய சிறர் ததாமரைமலரில்லீற்றிருச் 

கின்ற திருமகளுடனும்(கூடி) மனமஇழ்ச்து இனிகாச மசெடுங்காலம் 

ஸ்ரீராமன் ௮7௪ புரிதற்குப்பொருச் திய சாப்புசாண்பூணற்குறிய சாள் 

wren win Gib? என்று கூறினான்; (எ-று) . 

வூட்டமுனிவன் தனக்குஅளிச்த மீடத்திலமர்ர்ததைக்கூறியது = 

மற்றையோரும் தமக்குஉரிய பீடத் திலமர்ச்தமைக்குஉபலட்சணம்,



«> 

காண்டம் . ௩௨௮.--திருமுடி சூட்ேபடலம் ௯௦௭ 

பி-ம்:-1அனகன். ?2அப்போ, 3௮வரை. 4உரியமாமசளிரோடுமுவர். 
தனர், உரியனமலர்களோடுமுகந்தனர், உரியமாமகளிரோடுமுசக்தனர். 
5ஒருவில்செல்வம், ஒழிவில்செல்வம்.5துய்த்தற்கேய்க் த. (௪௩௦௨) 

௨௫,--இராமபிரானது பட்டாபிஷேகநாளைத்தறித்துப் 

பலர்க்தஜ் சேங்திபோக்ததல். 

இந்திர குருவு?மன்னற சேனைய3சென்ன நின்ற - 
மந்திர4விதியி னாரும்? வசிட்டனும் விரைந்து விட்டார் 

சந்திர சவிகை யோங்குக் தயரத. ராமன் ரமச் 

சுந்தர மவுலி சூடு "மோரையு நாளுக் 8தூக்கி, 

(இ-எ்.) பிருகஸ்பதியையொத்தவராய் எத்தனையோ பேரென்னு 
மாறு மிகப்பலராசவிருச்த மச்திரவிதிகளில்வல்லவர்களும் வட்ட 

மாமுணனிவனும்,-சக்திரன்போன்ற வெண்குடை யோக்கப்பெற்ற தசரத 

சாமனுச்கு ஒளியுள்ள அழகிய தஇருவபிஷேகஞ்சூடுசன்ற வேளையை 
யும் காளையும் ஆராய்ச்துஎழுஇ(ப் பலர்க்கும்) விரைவிற் செய்தியனுப் 

பினர்; (௭- ௮.)--பி -ம்:--1இக்.இிரன். 2அன்னாற்கேனையர், அன்னாற் 
சேய்வன,அன்னாரேயின 3என்னநின்றார், எனவுகின்றார், எனவுகின் ற. 
&விதியினாலே, விதியினானும், முனிவர்மற்றை, விதியினார்ச்கும், 5மயச் 

வறவரைர்துவிட்டார், முணிவரும்விரைர்துவிட்டான், வசட்டனே... 

விட்டான், வூமட்டனும்...விட்டான், 6சூட, சூட்ட, 7வாரமும். 

9 சற்றி. (௪௩௦௩) 
௨௬.--ழவுலகத்தவநம் அயோத்தியில்வந்து தங்கியதைப்பற்றிய 

வருணனை. 

அடுக்கெ வுலக மூன்று மாதரத் தூதர் கூற 

இடுக்கொரு பேரு மின்றி யயோத்திவர் ”திறுத்தா ரென்றால் 

தொடுக்குறு கவியான் 3மற்றைத் தொகையினை முடிவு தோன்ற 

5ஒடுக்குறுத் தரைக்குக் தன்மை ரான்முகத் கொருவற் குண்டோ. 

(இ-ள்.) ஆத.ரத்தையுடைய அதுவர்(அந்தத்்திருவபிஷேகசமகோத் 

ஸவத்தை) ஒன்றன்மீது ஒன்றாகவுள்ள உலகமூன்றிலுந் தெரிவிக்க, 
(அம்மூவுலசல்களிலும்) இடுக்கிலும் ஒருபேருமின்றி அயோத்தியில் 

(யாவரும்) வர். துதல்கனார்களென்றால்,(அக்ஈகரிற்கூடியவரின், தொகை 

யை முடிவுதோன்றுமாறு தொடுக்கின்றகவியால்தொகுத்துச்சொல்லுர் 

தன்மை தான்குமுகங்களையுடைய ஒருகடவுட்குத்தான் உளதோ? 

இதனால், வர்ததொகையினரைத் தாம் சொல்லாமைக்குக் கவி 

ஏது கூறியவாறு, நான்முகத்தொருவன் - கநத்துடையடைமோ ழி. 
கான்முகத்தொருவனென்றதன்பின் சிறப்பும்மை விகாரத்தால் தொச் 

க. பி-ம்:-.1கூவ. ?இறுத்தது, எய்திற்று, 3அற்றைத். 4துளங்கெயவுளை 

யால், துழனியையிறு தி, துளங்குறுமுடியால், 5ஒடுக்குவந்து, (௪௩0௪)
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உள. வசிட்டன். ழதலியோர் ஸ்ரீராமனுக்த அபிஷேகச்செய்தியைத் 
தோழதுகூறுதல, 

அ௮வ்வ:ஃபின் முனிவ னோடும் பரதனு பரியின் ?சேயும் 
செவ்விய கிருதர் கோனுஞ் சாம்பனும் வாலி சேயும் 
எவ்வூமி லாற்றல் வீரர் யாவரு மெழுக்நு சென்றாங்கு 
அவ்விய1மவித்த ௪) யண்ணலைத் தொழுது சொன்னார், 

இ-ள்.) அப்போது வூிட்டமுனிவனுடனே பரதனும் சூரிய 

புத்திரனான சுக்ரீவனும் ஈற்குணமுடைய அரக்கர் தலைவனான விபீடண 
னும் சாம்பவானும் வாலிகுமாரனான அங்கதனும் குற்றமில்லாதவலிமை 

யைய/டைய மற்றுமுள்ளவீரர்யாவரும் அவ்விடத்தினின்று apes 

போய், பொருமையென்பதைகீக்கிய மனத்தையுடைய பெருமையிற் 

சிறர்தவனான இராமனைத் தோழுது (பட்டாபிஷேகம் காளைக்கு என் 
பதை க) கூறிஞர்; (௪ - று.)-பி-ம்:--1வேர்தும், ?செவ்வெயில், வெவ் 

வியல், செவ்வியல், 8இலாத. 4அழித்த. (௪௩௦௫) 

௨௮.--பட்டாபிஷேகத்திற்தழன்னர் ச்சேய்யவேண்டிய கடமைகளைச் 
செய்யப்பணித்து வசிட்டன் சென்றிட, 

நாளை நீ மவுலி சூட ஈன்மைஈால் பெருமை நன்னாள் 
காசைநீ ?யதனுக் கேற்ற ?கடன்மைமீ தியற்று கென்று 
வேளையே /*காயு நெற்றி 5விழியினன் மே௮ 1மென்பூப் 
பூளையே "சூவொனைப் பொருவு$மா முனிவன் போனான். 
(இ-ள்.) (வசிட்டமுனிவன் இராமபிரானைகோக்கி),--சாளைபோன் 

றவனே (வீ. ரே]! நீ மகுடஞ்சூடெவதற்கு ஈன்மைமிகுக்த பெருமை 
பொருக்திய ஈல்லகாள் நாளையாகும்: நீ அதற்குஏற்ற மேன்மையான 

கடமைகளை ச்செய்வாய்? என்று சொல்லி,--மன்மதனையே எரிச்கவல்ல 
கெற்றிக்கண்ணையுடையவனும் விருப்பமுண்டாச்கவல்ல மெல்லிய 

பூவாகப் பூளையைச் சூடுெபவனுமாகிய வெபெருமானையொத்த பெருமை 

பெற்ற முணிவனான வூட்டன் சென்றான்; (௪-று.) 

மன்மதனைவெல்லுதல் பி.ரமபுத்திரனாசல் என்ற தன்மை வசிட்ட 

முணிவனுக்கும் சவபெருமானுக்கும் அமைந்திருத்தல் சாண்ச. வேள்- 

மன்மதன். பி-ம்:_1சூடுகலக்திகழ்பெரிய. 3கரிசமெல்லாம், இரிச்சமெ 

ல்லாம், கருச்சியெல்லாம். *கழித்தியென்றுரைத்துக்கன்னல், 4பொடி. 
யதாக, பொடியவாக, பொடிசெய்தாக, 5விழிக்குகீணுதவின். 0வெண் 

பூப், வெண்பூம். *சுடிவோனிற்பொள்ளென. மாருதியும், மாமுனியும். 

௨௯.--பிரமன்கட் டளேயால் மயன் மதடாபிடேகமண்டப மமைத்தல, 

கான்முகத் சொருவ னேவ !ஈயனறி மயனென் ரோதம் 
மூன்முகத் *தோங்கு கேள்வி நுணங்கியோன் வணங்கு நெஞ்சன் 
கோன்முகத்3தளக்து குற்றஞ் செற்றுல கெல்லாங் கொள்ளும் 
*மான்முகத் தொருவ னன்னாள் மண்டபம் ?வயங்கக் கண்டான். 

(இ-ள்.) பிரமதேவன் ஏவ,.--(சம்டிடமமைக்கும்) முறைமையை 

uses மயனென்றுசொல்லப்படுகன்ற சிற்பதூலிற் படிந்தகேள்வியுட
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காண்டம் ௩௮௦.--திருமுடிசூட்டேபடலம் க்ட௯் 

னே அநுண்ணறிவுமுடையோனாகய மான்முகம்பெற்ற ஒப்பற்றவன் 
[மயன்] வணக்கங்கொண்ட கெஞ்சமுடையவனாய், கோல்முகத் இனா 

லந்து குற்றம்நீச்கி உலகமெல்லாங்கொள்ளவல்ல மண்டபத்தை 

அன்று விளக்கமுற நிருமித்தான்; (௪ - று.) ் 

பிரமன் கட்டளையால் அன்றைக்கே இராமபட்டாபிஷேக்த்தின் 

பொருட்டு மயன் ௮அசன்றமண்டபமொன்று ஒருகுற்றமும் கூறமுடியாது 

விளங்குமாறு நிருமிக்தானென்ச. உலகு-உலகத்தவர். பி-ம்:---1யனெ 

றி, கயனுறு, 8ஒருங்கு. உற்ற, உகந்து, *4வான்முகத்தொருவனன்னான்) 

வான்முதற்பவனங்கொள்ள, மான்...அன்னான். 5மலங்கக், (௪௩௦௭௪) 

௩௦.--௮நுமான் நாற்கடனீர்ழதலியன கோஷ்ர்தல. 

சூழ்கட னான்கிற் ரோய மெழு*வகை யாகச் சொன்ன 
ஆழ்திசை யாற்றி னீரோ “டஉமைத்தியின் றென்ன வாமென்று 
ஊழியி னி2.தி செல்லுக் தாதையி னுலவி யன்றே _ 
ஏழ் திரை நீருந் தந்தா 9னிருர்துயர் 0மருக்து தந்தான், 

(இ-ள்.) (உலகைச்) சூழ்ச்த சான்குகடலின்நீரும் எழுவகையா 

சச்சொல்லப்பட்ட அழ்ர்த இரைகளையுடைய கடலினீரும் புண்ணிய 
ஈ இகளின்தீர்சத்தங்களு_னே இன்று சொண்டுசேர்ப்பாய்'என்று(சுக்கிரீ 

வன்)கூ.ற,--பெரிய |மரணாபாயமான ] துயரத்தில் மருத் துமலையைக் 

கொணர்ச்தவனான அருமான், அப்படியேகொணர்வேனென்று உடன்: 

பட்டு யுகாந்தத்திற்செல்லுர் (தன்) தச்தையான வாயு2?தவன்போல, 

விரைச்துசென்று, ஏழுகடலினீரையும் அன்றைக்கே கொணர்ந்து 

சேர்த்திட்டான்; (௪- று.) 

இிரைகடலுக்குஇலக்கணை, இச்செய்யுளின் முன்னிரண்டடிகள், 

௨௨ - ஆஞ்செய்யுளின் அறுவாதம். பி-ம்:---1வகைத்தாகச, 3அமைக் 

தனனென்னவாமென்று, அமைத்சனனென்னலாமே, அன்றென 

வாகுமாமென்று. 8அன்றோ, என்றோ, ஒன்றாம். 4க.டல், இருக்துய்ய, 
இடர்கெட, 0மரும்திற்றிர்த்தான். (௪௨௩௦௮) 

க், மன்னவர்கள் சாயுவினின்றுபோற்தடங்களிலதீர்த்தங்கோணர்தல், 

எரிமணிக் குடங்கள் டன்னூற் றியானைமேல் வரிசைல !கான்ற 
விரிமதிக் குடையி வீழல் வேந்தர்கள் பலரு மேத்திப் 
2புரைமணிக் காள மார்ப்பப் பல்லியர் துவைப்பப் பொங்கும் 

சே ரயுவிற் புனலுக் தந்தார் சங்கின “முரல மன்னோ, 

(இ-ள்.) வேச்தர்கள்பலரும் (தம்முடைய) பெருமைச்குப்பொ 

ரூர்தியுள்ள விரிந்த சம்திரன்போன்ற வெண்குடையின்ரகிழலிலே 

விளங்குகின்ற பலதூற்றுசக்கணக்கான இமத்தினச்குடங்களை யானைமே 

லேற்றிச்கொண்டு, உள்்தொளையுள்ள அழகிய காளமென்னும் ஈது 

கருவி ஆரவாரிகச்சவும், பலவகைவாச்சியங்களும் ஒலிக்கவும், சங்னெம் ' 
ஒலிச்சவும், அலையோங்கப்பெற்ற சரயுவினின்று நீரையும் கொணர்க 
தார்கள்; (௪- று,)-பி-ம்:--1ஏற்ற, ஏன்ற, பரு. 9சரயுகற், 4ஆர்ப்ப,
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௩௨.--இரர்மடிரான் சீதையோடு பலிங்கமாடத்திட்ட பிடத்தில 
விளங்குதல். 

மாணிக்கப் பலகை 1தைத்து வேயிரத்திண் கால்கள் 8சேர்ம்தி 
ஆணிப்4பொன் சுற்றி ழு முத்தி ய: றச் சமைத்த பீடம் 

6ஏணுற்ற பளிக்கு மாடத் திட்டன 1ரதனின்£மீது (னே. 
$பூணுற்ற திரடோள் 10வீரன் 11றிருவொடும் பொலிந்தான் மன் 

(இ-ள்.) மாணிக்கத் இனாலியன்்தபலகைசைக்கப்பெற்று வயிரத் 

தாலியன்ற தண்ணிய கால்கள் சேர்க்கப்பெற்று ஆணிப்பொன் 

கொண்டு சுற்றுப்புறம் முற்றவுஞ்செய்து அழகுபொருச்தச்செய்த 

பீடத்தைப் பெருமைபொருக்திய பளிக்குமாஉத்தே இட்டனர்: அதன் 

மேல் ஆபரணம்பொருச்திய திரண்டகோளையுடையலீரன் இலக்குமியி 

னமிசமான சதோபிராட்டியோடும் விளல்கினான்; (௪- று.)--பி- ம்:- 

lag és. Yass Gor, Babes. 4பொற்கம்டுமுற்றி, பொன்சுற்று 

முச்சி. மரக தமலங்குபீடம். ஆணிப்பொற், Bacher, உம்பர். 

9சேணுற்ற, 10ஐயன், வள்ளல், 11ஏறினன் ையோடும், 

இச்செய்யுளின் பின் பலபிர திகளிற் சாணப்படுவதொரு செய்யுள் 

வருமாது;-- 

அ௮க்தணர் வணிகர் வேளாண் மரபினோ ராலி காட்டுச் 
சந்தணி புயத்து வள்ளல் 1சடையனே யனைய சான்ஜோர் 

் உய்ந்தன படிய மென்னு ?முவகையி னுவரி உண 
வந்தன ரிராமன் கோயின் மங்கலத் துரி ௦ மாக்கள். 

பி-ம்:..சடையனை,. 2உவகையாம். சிலபிரஇசளில் இச்செய்யுள் 

மரகத?? (௩.௬) என்தபாடலின்பின் சாணப்படுகின்றத, (௪௩௧௦0) 

் ௩௩,--தேவர்கள் ஸ்ரீராமனுக்த அபிஷேகம் நடத்துதல், 

மங்கல கதம் பாட மறையொலி முழங்க வல்வாய்ச் 
சங்கிெனக் குமுறப் பாண்டி றண்ணுமை *யொலிப்பத் தாவில் 
பொங்குபல் லியங்க எார்ப்பப் பூபழை பொழ்ய விண்ணோர் 
எங்கணா யகனை வெவ்வே றெஃர்ந்தபி டேகஞ் செய்தார். 

(இ-ள்.) மங்கல€தங்கள் பாடவும், வேசவொலி முழங்கவும், வலிய 

வாயையுடைய சங்கினம் குமுறவும், தாளமும் மத்தளமும் ஒலிக்கவும், 

குற்றமற்ற ஓலியோங்கிய மற்றும் பல்வகைவாச்சியங்களும் ஆரவாரிக் 

கவும், பூரழைபொழியவும், தேவர்கள் -எவ்களுடையசாயகனான ஸ்ரீரா 

மனை வெவ்வேறாகஎதிர்ப்பட்டு ௮பிஷேகஞ்செய்தனர்; (எ- நு.) 

பி-ம்:--1வள்வாய்ச், வெற்றிச், ?முழங்கவெங்கும், ஓலிப்பத்தாவி.* 
3வேதத்செழில், வெவ்வேறெதிர். (௪௩௧௧) 

௩௪.--மாதவர்ழதவியோரம் சுக்கிரீவாதியநம் அபிஷேகத் செங்தல. . 

மாதவர் மறைவ லாளர் மந்திரக் கிழவர் மற்றும் 
மூதறி வாள 1ருள்ள சான்றவர் முதனீ ராட்டச்



wh
 

wf 

காண்டம் ௩௨ ௮.-- திருமுடி சூட்பபேடலம். * ௯௧௧ 

சோதியான் மகனு மற்றைத் தணைவரு மனுமன் முனும் 

தீதிலா விலங்கை வேந்தும் பின்னபி டேகஞ் செய்தார். 

(இ-ள்.) மிக்கதவஞ்செய்கின்ற இருடியரும் வேதம்வல்ல ௮ச்த 

ணர்களும் மச்.இரத்திற்குஉரியவரான மர்இிரிமாரும் மிச்கபேரறிவாளி 

சளுமான அங்குள்ள பிற்றைப் பெரியோரெல்லாம் முதலில்நீராட்ட, 

பின்புசோதிமயனான கசூரியனுடையமகனான சுக்இரீவனும் மற்றைச் 

சினேூதெர்களும் அ.ஈமானும் குற்றமற்ற இலங்கைவேச்தும் அபிஷே 

கஞ்செய்தார்; (௪ - a.) —19-f: —le oran G. (௬௩௪௨) 

௩௫.--திநவபிஷேகதீர்த்தத்தின் வநுணனை. 

அங்கண்வா னுலகந் தாய வடிமலர்த் தவிசோ ஞட்டும் 

கங்கைவார் சடையி னேற்றான் கண்ணுத லொருவ ஸிர்சாள் 

இங்கவே றனையான் செய்ய இருமுடி யாட்டு ஈன்னீர் 
எங்கணேழ் றன்னேன் வாழு மென்றனர் புலவ செல்லாம். 

(இ-ள்.) அப்போது, சத்கெலோகத்திலேதாவிய (BAM EO rw 

னான திருமாலின்) திருவடியைக் தாமரைமலரைப்பீடமாகக் கொண் 

டிருப்பவனான பிரமதேவன் கழுவியதனால்தோன்றிய கங்கையை அதற் 

சண்ணையுடைய ஒருகடவுளாகிய இவன் (கன்னுடைய) கீண்டசடை 

முடியிலேற்றான்: இப்போது, சங்கவேற்றை யொச்கவனான இராம 

பிரானுடைய செவ்விய தஇருமுடியிலே அபிஷேசஞ்செய்சதனால்தோன் 

றிய றெர்தநீரை அந்தச்செவன் எவ்விடத்திலேற்று வாழ்வானென்று 

புலவோரெல்லாம் கூறினர்; (எ- று,) 

இரிவிச்சரொமனான திருமாலின் இருவடியையாட்டியநீரினும் இராம 

பிரானான இருமாலின் இருமுடியிலாட்டிய நன்னீர் மிக்குள்ள தனால்' 

அதனை அந்தச்சிவபிரானாலும் ஏற்கமுடியாதென்றவாறு; இதனால் 

இருவபிஷேச இர்த்தத்தின் மிகுதி தொனிக்கும். இச்செய்யுள் பல 

பிரதிசனிலும் சாணப்பட்டிலது. (76.5 fh.) 

௩௭,.--சீதாபிராட்டியுடனே ஸ்ரீராமன் பட்டாபிஷேகஜ் 

செய்துகொண்டு இரந்த தன்மை. 

மரகத!ச் சயிலஞ் செந்தா மரைமலர்கச் காடு பூத்துத் 

திரை”யெறி கங்கை வீசுர் திவலையா னனைந்தூ செய்ய 
இருகுழை தொடரும் வேற்கண் 3மயிலொடு மிருந்த *தேய்ப்பப் 

பெருகிய செவ்வி கண்டார் பிறப்பெனும் பிணிக டீர்ந்தார், 

(இ-ள்.) மரகதமலை செச்தாமரைமலர்க்தொகுதிபூத்து அலையெறி 

‘Boron சங்கைவீசர் திவலையால்கனைந்து செவ்விய இரண்டுகுழைகளில் 
தொடர்ச் அசெல்லுகின்ற வேர்சண்களைக்சொண்ட மயிலோடும்இருரச் 

. ததையொப்ப மிச்ச (அவ்விராமபிரானுடைய) செவ்வியைச் கண்டவர் 

பிறப்பென்கிற பிணிகள் இரப்பெற்றார்; (௪-று.)--இல்போநளுவமை: 
பி-ம்:--1மலைமேற், தவம், கெழு, மனையொடும். 4ஏய்வ, தெய்வப், 

பெருமிதச், (௪௩௧௪)



௯௧௨ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௩.௭.--திநவபிஷேகத்திற்தவேண்டியன யாவும்: இயலுதல். 

தெய்வ ராடற் கொத்க செய்வினை வசிட்டன் செய்ய 
ஐயமில் 1சந்ை யானச் சுமந்திர னமைச்ச ரோடும் 
கொய்தினினியற்ற கோன்பின்?மாதவர் நுனித்தூக் சாட்ட 
எய்தின வியன்ற பல்வே றிக்திரற் 39யன்ற வென்ன. 

. 

(Q- a.) தெய்வத்சன்மையுள்ள தீர்த்தங்களினால் அபிஷேகஞ் 

செய்வித்சற்கேற்ற சடங்குகளை வூட்டன் செய்துமுடிக்குமாறு 
சோன்பினையுடைய மாதவர் சூட்சுமமாகச் சாட்டாகிற்கையில், ஐயமில் 

*லாத மனத்தையுடைய்னான அந்தச்சுமர் ரன் அமைச்சருடனே விரை 

வினில்சசதஞ்செய்ய, இச்இிரத்கு இயன்றனபோலப் பல்வேறுபொரு 
ள்களும்வர்தடைக்தன; (௪-று.)--அபிஷேகச்சடங்கனை வ௫ட்டமாமு 
னிவன் செய்துமுடிச்குமாறு வேண்டியசாமக்இிறநிசளையெல்லாம் மாத 

வர்கூறச் சமக்திரன் அமைச்சரோடும்சொணர்ச்து சேர்த்தன னென்ச. 

பி-ம்:--1சசதையானைச்சுமச்இரவமைச்சனோடும், ?இயற்றி, 3மாதவன். 
8வெய்தினினி௰யன்ற, எய்்தினவியைக்த. ஏய, ஏய்வத, (௪௨௩௧௫) 

௩௮.--ஸ்ரீராமபிரானுக்கு வசிட்டழனிவன் திநழடி சூட்டுதல். 

அரியணை யனுமன் ராங்க வங்கத னுடைவாள் 1பற்றப் 
பர தன்வெண் £குடை.க விக்க விருவருங் கவரி வீச 
விரைசெறி 3கமலத் தார்சேர் (வெண்ணெய்மன்சடையன்றங்கள் 
மரபுளோர் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே டுனைந்தான் மெளலி. 

(இ-ள்.) சிங்காசனத்தை ௮.ஐமன் தாங்கவும் அங்கதன் உடை 

வாளைக் கையிற்கொண்டிருக்கவும், பரதன் ெண்கசொற்றச்குடை 

யைப்பிடிக்சவும், மற்றையிரண்டு தம்பிமாரும் வெண்சாமரைகீசவும், 

வாசனைபொருக்திய தாமரைமலறில் வ௫ப்பவளான இலக்குமி சேசர்ச் 

இருக்கப்பெற்ற தஇிருவெண்ணெய்சல்லூர்க்கு மன்னனான சடைய 

னுடைய வமிசத்துமுன்னோராகவுள்ளோர் கொணர்க்துகொடுக்க, 

வசிட்டமுணிவன் வாம்) (ஸ்ரீராமனுக்கு)மகுடத்சைச் சூட்டினான். 

சூரியகுலத்தவரெனப்படுகின்ற சோழவரசர்க்கு ஒருசார்வேளா 

ண்மரபினர் பட்டாபிஷேகசசமயத்தில்மகுடக்கொணர்ச்அ தருதல் தமிழ் 
காட்டுவழச்சகமாதலாலும், இராமபிரான் சூறியவமிசத்தவனாதலாலும் 

அக்தத்தமிழ்காட்டு வழச்கையொட்டிவேளாண்குலத்துச் சடையப்ப 

மு.தலியாரின் முன்னோர் மெளலிகொடுத்தாரென்றனசென்பர்: இணி, 
வர்.த்தகஞ்செய்யும் வேளாண்மரபைச்சேர்க்தவன் சடையப்பனாதலால், 
அவன் முன்னோபென்பது குபேரனைக்குறிக்குமெனக் கூறுவாருமுளர்: 
கவி தம்மை யாதரித்த சடையப்பபிரபுவை எப்படியாவது இச்தப் 
பட்டாபிஷேகத்திற் சம்பச்தப்படுததவேண்டுமென்று அர்தச்சடை 
யன்மரபுளோர் மெளலியைச் கொணர்ச்துகொடுத்ததாகக் கூறினார். 
பி-ம்:.1ஏச்த,. கேவிகையேந்த, குழலியோங்க, *வெண்ணெழுர்ச் 

சடையன்றன்ன. (௪௩௧௬)



காண்டம் ௩௮.--திருமுடி குட்பேடலம். ௯௧௩ 

௩௯,--ஸ்ரீராமன் மேளலிதடியிநத்தல். 

வெள்ளியும் பொன்னு 1மொப்பார் விதிமுறை மெய்யிற் கொண் 
ஒள்ளிய ?கரரி னல்ல வோசையி னுலக மூன்றும் ‘ 

தள்ளின 4களிப்ப மெளலி 5சூடினான் 6கடலின் வந்த 
தெள்ளிய திருவுக் தெய்வப் பூமியுஞ் 'சேருந் தோளான். 

(இ-ள்.) இருப்பாற்கடலில்தோன்றிய தெள்ளிய இலக்குமியும் தெ 
ய்வத் தன்மையுள்ள பூமியுஞ் சேரும் தோளை யுடையவஞன ஸ்ரீசாமன்,-- 

கேர்ச்செடுத்ச சிற்த ஈல்லசாளில் ஈல்லமுகூர்த்தத் தில் உலகமூன்றுச் 
Kamas களிப்ப, பிருகஸ்பதியையும் சச் ரொசாறியனையும்ஐத்த ' 

புரோகிதர் விதித்த முறைப்படியே இரீடத்தை(த்தன்)சர9ழ் சூடினான். 

மெய் - உடலின் ஏகசதேசமாகிய சிரசையுணர்கத் இற்று, கொள்ளு 
தல் - தேர்ர்செடுத்தல், பி-ம்:--1 என்போர். சோளுஈல்லவோரையும், 
தள்ளினர். 4குணிப்ப, சூட்டினான். சர .இசான்கும். 7செங்கணாறும், 

௪௦--இராமன் ழடிகூட, ழவுலகழந் துயர்தீர்தல், 

1சி.சமொசக் துளனென் மோதுந் திருககர்க் Osha sar sna 
*விச்தக ஜெருவன் சென்னி 4மீலைச்சிய செனினு மேன்மை 
ஓத்தமூ வுலகத் தோர்க்கு முவகையி னுறுதி புன்னில் 
தத்தமுச் சியின்மேல் வைத தொத்ததம் தாமமெளலி, 

(இள்)(அச்) இருசசரிலுள்ள செய்வஈன்னூலில் வேதங்களில் ]வல் 
லவனான மனக்திற்குஓத்தவனென்றுசொல்லத்தக்க வசிட்டமுனிவன் 

போதிஞனான ஸ்ரீராமனஅ சென்னியிலே சூட்டிய சென்றாலும், அசத 
ஒளியுள்ள கிரீடமான2,--மேன்மைபொருக்திய மூவுலகத்தோர்ச்கும் 

(அப்போது தோன்றிய) மஇழ்ச்சியி று இயை ஆராய்க்தபார்ப்போமா 

யின், தங்கள் தங்களுடைய சிரசில்வைத்ததை ஒத்திருந்தது; (ஏ- று) 

மூவுலகசச்தோரும் தாம்தாம் பட்டாபிஷேகஞ்செய்யப்பெற்றனர் 

போல அவ்வளவுமகிழ்ச்சிசொண்டிருக் தார்களென்றவாறு. பிம்...” 
1சத்தமொத்துளத, சித்தமொத்தனன், சித்தமொத்திய௮௫. *செல்வ 

மென்ன. 8உத்தமச்தொருவன், *விளங்யெசேனுமெய்ம்மை, al or HE ws 

வுயர்பொன்மெளலி. 8 து...இறுதியுன்னில், ஓக் த மெய்ச்குவமை 
கூரவோவங்குமூவுலகத்தோர்க்கும். 9சத்தெனத்தளர்வுதர்ர்தார். () 

௪௧.--பூமீதேவி ஸ்ரீராமனை சேர்தலின் வநணனை. 

பன்னெடுல் கால கோற்றுத் !தன்னுடைப் பண்பிற் கேற்ற 
- பின்னெடுங் கணவன் றன்னைப் பெற்றிடைப் பிரிக் தூ முற்றும் 
கன்னெடும் *பீமை நிங்கள் “தழுவின (டவிர்க்கை நீட்டி 

சன்னெடும் பூமி யென்னு ஈங்கைகன் கொள்கை யார, 

(இ-ள்.) மிகநெடுங்காலம்சோற்றுப் பின்பு சன்னுடையதன்மைய் 
கேற்ற பெருமையுடையகணவனைப்பெற்று இடையேபிரிர் (அதனால்) 
நிரம்பத்தோன்றிய தன்னுடையமிச்சமீழையெல்லாம் நீங்கவே, A we 
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௯௧௪ கம்பராமாயணம் 

நெடியபூமியென்கின் றபெண் தன்கொங்கைசிரம்பத் தளிர்க்கையை 

ீட்டிச் தழுவினாள்; (எ - ஐ.) 
* பட்டாபிஷேசஞ்செய்துகொண்டசனால் பூமி ஸ்ரீராமனுச்குவசமா 

யிதீ றென்பதைச் சவி இவ்வாறு உறுஇன்றார். பீழை-துன்பம்.பி-ம்:-- 

்தானுடைம், தன்னிடைம், 2॥ரிச்இடைப்பெற்றுமற்றும்,பெற்றிடைப் 

பிரிந்து தேம்பும், பெற்றிடைப் பிரிர்தேமுற்றாள். ?தன்னுடைப்,* ஆசை 

யாரத், மானநீங்கச், மாசுமீல்கத், 5சழுவிய, இரு, தடக், 7தாங்க, தன் 

னால். 8கொகல்கையோடும். இச்செய்.புளின்பின் ஒருபிச தியில் 

இப்படித் ,முவி மாத ரிருவரு மிரஃவடு பாலும் 

செப்புற லரிய வின்பச் செல்வத்துட் செலுத்த காளில் 

கப்புடைச் சிரத்தோன் சென்னி கடிந்தவி லிராமன் காதல் 

வைப்புடை வளாகர் தன்னில் மன்னுயிர் வாழ்த்த வந்தான். 

என்று ஒருசெய்பு ஞள்்எ.த. (௪௩௪௯) 
௪௨, பமதனுக்த இளவாச்ழடிதட்டி ஸ்ரீராம இனிதிநத்தல். 

விரத1 நான் முனிவன் சொன்ன அ]திகெறி வழாமை Gara 

வரதனு “மிளை ஞற் சரம்கண் மாமணி மகுடஞ் "சூட்டிப் 

பரதனைத் த செங்கோ னடாவுறப் பணித்து நாளும் 
கசைதெரி விலாத போசக் 5களிப்பினு "னிருர்தான்' மன்னோ, 

(இ-ள்.) விரதங்களையனுட்டிக்குச்தன்மைவாய்மத சாஸ் இரங்க 

ளில்வல்ல வூட்டமுணிவன் சொன்ன விதிமுறை தவருமற்பார்த்து, 

(வேண்டியவர்விருப்பின்படி) வேண்டியதைத்தரவல்லனான ஸ்ரீராமனும் 

(தன்) தம்பியாகியப.ர சனு£கு (நுளவரசுஎன்பதற்கு௮றிகுறியாக) அப் 

பொழுது றந்த இரத்தினஏரீடச்சைச்சூட்டி, (௮ச்தப்) பரதனைச் தன் 

செங்கோலை ஈடத்துமாறுகட்டளையிட்டு, சாளும் ௮அளவிடமுடியாதபேபோ 

சங்களையனுபவிப்பதனாலான களிப்பினு ஸளிருர்தான்; (a - து.)--இச் 

செய்யுள், Pads Sach லில்லை. பி-ம்:..--1மா, 3இளைஞர்க்கு. மணி 

யணி. &சூடிப். 5சளியினுள். 8இருச்தசாலை. சிலபிரதிசளில் இச்செய் 

யுளுக்குப்பின் 

மறையவர் வாழி வேத மனுநெறி வாழி ஈன்னூல் 

முறைசெயு மசசர் திங்கண் மும்மழை வாழி மெய்ம்மை 
இறையவ ஸனிசராமன் வாழி யிக்கதை கேட்போர் வாழி 

அறைபுகழ்ச் சடையன் வாழி யரும்புக ழனுமன் வாழி. 
என்றசெய்யுளும், இசன்பின் விடையிறுச்தபடலத்திலுள்ள உம்ப 
சோடு??(௩.எ)என் றசெய்யுளும் இருச்க,படலமும் யுத்தகாண்டழம் முற் 
றும் என்று ஏழுஇஅயுள்ள து: வேரொருபிரதியில், '*மறையவர்'? என்ற | 
இங்குச்காட்டியசெய்யுளோடு வேறொரு *« வாழிச்செய்யு ஸிருக்க, 
படலமும் காண்டமும் முற்றும் என்று எழுஇயுள்ளது. (௪௩௨௦) 

தீருழடி சூட்டுபடலம் மற்றும். 

*,தலைமுறிக்துபோய்விட்டதனால் இச்செய்யுளைச் குறிக்கமுடியவில்லை, 

  

த 

ஷு



௩௯-வது விடைகொடுத்தபடலம். 

(பட்டாபிஷேசமஹோத்ஸவச்தைச் . காணுமாறு வர்இருச்தவர் 

 யரவர்ச்கும் ஸ்ரீராமன்) விடையீர்ததைக் கூறும் படல. மென்ப, 

். பொருள். பட்டாபிஷேஈமானபின்புசாடோறும் ஸ்ரீராமன் €தாதேவி 

யுடனே அத்தாணிமண்டபத்தில் தன்இருமருக்கலும் வெண்சாமரை 
வீச, முடிமீது வெண்கொற்றக்குடைகிழற்ற, மறையவராஏகூற, மன் 

னவரிறைஞ்சியேக்த, மச் திரிமுதகலியோர்சூழ்ச் இருக்ச,பட்டாபிஷேகங் 

கரணவரச்த மன்னவராஇயரும் விடீஷண சுக்கிரீவராதியரான துணைவ 

ரும் வானரசேனாசமுச் இரமும்சூழச் சிங்காசனத் இல் வீற்றிருக்க, இங் 

கனம் இரண்டுதில்கள் இணனிதுகழிச்தத. பின்புஒருசாள் மறையவர்க்குக் 

தானமளித்தபின், மன்னவர்கட்குஏற்றபெற்றி பரிசுடனே விடை 

யளித்திட்டு, சுச்சரீவன் அங்கதன் அறுமான்முதலிய வானரவீரர்கட் 

கும் விமீஷணன் குகன்என்ற இவர்கட்கும் ஏற்றபெற்றி முகமன்கூறிப் 

பரிசுஅளித்து விடையீச்தானாக யாவரும் தத்தம்பதிச்குச்செல்ல, பின் 

னர் அர்தச்சச்சரவர்த் இத்திருமசகன் இனிது ௮ரசுபுரிர்சன னென்பத, 

இப்படலத்தஇற் கூறும் பொருள். 

க--விடைகொடுக்தமாறு ஸ்ரீராமன் சீதாதேவியுடன் 

ஓலக்கமண்டபத்திற்து வரதல, 

பூமசட் கணிய தென்னப் 'பொலிடசும் பூரி சேர்த்தி 

மாமணிள் தூணிற் செய்த மண்டப மதனி னாப்பண் 

கோமணிச் சிவிகை மீதே கொண்டலு மின்னும் போலத் 
தாமரைச் கழெத்தி யோடும் தயரத ராமன் சார்ந்தான். 
(இ-ள்.) பூமிதேவிச்கு அணிகலம்போல் விளங்குகின்றதும் 

பைம்பொன்சேரப்பெற்றுச் சிறர்தமணிகள் பதிச்சப்பெற்ற தூண்களை 
யுடையதுமாகிச் செய்யப்பட்ட மண்டபமதனுடைய ஈடுவில், றந்த 

மணிகளமுத்திய சவிகையின்மேல் மேகமும் மின்னலும்போலக் தாம 

ரைமலரில் வீற்றிருப்பவளான இலக்குமியினமிசமான சதாதேவியோடு 
தயச,தகுமாரனான ஸ்ரீராமன் வர்துசேர்ச்தான்; (௭-௮.)-பூரி-பொன். 
பிம்: 1 பொ. (௪௩௨௧) 

௨.--இராமன் சிங்காதனத்து வீற்றிநத்தல், 

விரிகட 1னடுவுட் பூத்த மின்னென வாரம் விங்க 

எரிகதிர் கடவு டன்னை யினமணி மகுட மேய்ப்பக் 

கருமுகிற் கரசு செந்தா மரைமலர்க் காடு பூத்சோர் [ or. 

அ௮ரியணைப் ”பொலிர்க தென்ன?விருந்தன னயோத்திவர்தா 

(இ-ள்.) பரவியகடலின்ஈடுவிலே தோன்றிய மின்னல்போல 

(முத்தா)சாரம் மிசத்தோன்றவும்,விளங்குகின்ற (ஆயிரங்) ரணங்களை 
யுடையவனான சூரியனைத் தொகுதியான மணிகளமுத்திய மகுடம் ஒத் 

திருக்கவும், கரியமுகிலரசு செந்தாமரைமலர்த்தொகுதிபூத்து ஒப்பற்ற 

அரியணையிற்பொலிர்தாந்போல, அயோத்தியில் இருவவதரித்தவனான



க்க்ச் ௨ கம்பரர்மாயணம் யுத்த 

ஸ்ரீராமன் (அரியணையில்) வீற்றிருச்தான்; (எ.- ஜு )—19- ம் :---1நடுவட். 

2மபாலிவதேேபோல், பொலிக்சதேய்ப்ப. 8பொலிர்தனன். (௪௩௨௨) 

௩.--இதுழதல் எழகவிகள் - ஒரதோடர்: 

ஸ்ரீராமன் அத்தாணிமண்டபத்திற் சிறப்புடன் விற்றிநக்க, 
வானார் ழதலியோர் சுழ்ந்திநந்த்மையைத் தேரிவிக்தம், 

மரகதச் சயில மீ௮ 1/வாணிலாப் 3பாய்வ தென்ன 

இருகுழை யிடறும் வேற்க ணினமுலை யிழைகஈ லார்தம் 
கரசும லங்கள் பூத்த கற்றையங் கவரி 4தெற்ற 
உரகரு கரரும் வானத் அம்பரும் பரவி யேத்த, 

(இ-எ்.) மரகதமலையின்மீது வெண்ணிறமுள்ள நிலாப் பாய்வது 

போல, இருகுழையிலிடறும் வேல்போன்ற கண்களையும் இளமுலைகளை 

யுமுடைய அ௮ணிசலனணிரச்த மகளிருடைய கைத்தாமரைகளிலே 

சோன்றிய அழகிய சாமரைக்கற்றை (சன்சோளின்மீத) முட்டவும், 

உரகர் ஈரர் சுவர்க்கலோகத்சவரான தேவர் என்ற இவர்கள் பாவித் 
அுதிக்கவும்,--(௪-று.)--இச்செய்யுள் முதலுள்ள செயவெனெச்சங்கள் 

அடுக்கி, ஏழமாஞ்செய்யுளிலுள்ள “இருக்தகாலை'! என்றவிடத்து இருந்த, 

என்றதனோட் இயையும். இராமபிரானுடைய இருத்தோள்களில்வெண் 
சாமரைச்சற்றை தெற்றியத - மரகதச்சயிலத் த வாணிலாப்பாய்வதை 

யொக்கு மென்க, பி-ம்:--1வானிலாப். 3பரச்ததேய்ப்ப, தொடரும். 
4G arp. 5ur8, (௪௩௨௩) 

௪. உலக1மீ ரேழுந் தன்ன வொளிகிலாப் பரப்ப வானில் 
2திலகவா ணுதல்வெண் டிங்கள் சிர்கைகொர் தெளிதிற் Cows 
சலகவா ஸணிருதர் கோனைக் கட்டழித் திட்ட &ர்த்தி 
இலகமே னிவந்த தென்ன வெழுதனிக் குடைகின் றேய, 

(இ-ள்.) (இசாமபிரானுடைய) தஇிலகமணிச்க ஒளிபொருக்திய 
அதலா௫ய வெண்டிங்கள் பதினான்குஉலகங்களிலும் தன்னிட்ச்தி 

லுள்ள ஒளிபொருந்திய நிலாவைப் பரப்புதலால், வானிலுள்ள வெண் 

டிங்கள் மனம்கொர்து எளிமையுடன் தேயவும்,...-போர்விருப்பமுள்ள 

வாளேக்திய அரச்கர்தலைவனான இராவணனைப் பர்தவர்சச்தோடும் 

அழித்திட்ட £ர்த்தியானது விளச்கமுற்று மேலோங்கியது?! என்று 

கருதுமாறு மேலோங்கிய தணிக்குடை நின்று பொருர்தவும்,--(௪-து.) 

Fb Gre இருட்டிணபட்சத்தில் சாடோறும் தேய்வது, இராமபிரா 

னுடைய முகசச்திரன் பதினான்குலோகங்களிலும் ஒளிகிலாப்பரப்புவ a 

கண்டுகன்னால் அங்ஙனம் ஓளிபரப்பமுடியாமையால்எளிமையுற்றுத் துய 

ருறுவதாலாகு மென்னுங் கருத்துப்பட முன்னிரண்டடிகளிற் கூறப்பட் 

டன. (வெண்டிங்கள்? என்ற சொடர் *இலசவாணுதல்? என்பதனோ 

டும், $வானில்' என்பதனோடும் இயையும். புகழை வெண்ணிறமுடைய 

தேன்றல்,சவிமரபு.வெண்கொற்றச்குடை பிடிச்சப்பட்டிருப்பதுஇராவ 

ணனைச் கட்டழித்ததனால்விளைர்த £ர்ச்தியே இங்கனம் குடையுருச்



காண்டம் ௩௯.-விடைகொடுத்தபடலம் : ௯௧௭ 

கொண்டு மேல்கிவர்ததுபோலு மெனப் பின்னிரண்டடிகளில் தன்மைத் 

தற்தறிப்பேற்றவணி காண்க, பி-ம்:-1மீசெழுச்கதென்ன. இிலகவா 
சளொளிகொடிங்கள், ,இலதமாநின் றஇிங்கள். (௪௩௨௪) 

௫. மங்கல சேதம் பாட மறைபவ ரர கூறச் 

சங்கெம் குமுறப் பாண்டில் தண்ணுமை துவைப்பத் 1 தாவில் 

பொங்குபல் லியங்க லார்ப்பப் பொருகயற் கருங்கட் செல் 

பங்கய முகத்இ னார்கள் ?மபினடம் பயில மாதோ. | வாய்ப் 

(இ-ள்.) மங்கலூதங்களை (அவற்றிற்குஉரியவர்) பாடவும், வேதம். 
வல்ல அந்தணர்கள் வாழ்த்துச்கூறவும், சங்கெம் குமுறவும், தாளமும் 

மத்தளமும் (தமச்குரிய) ஒலியைச்செய்யவும், குற்றமற்ற (மேன்மேல்) 

ஒலிசெய்கின் ற பல்வசைவாச்சியங்கள் ஆரவாரிச்சவும்,-போர்செய்க 

ன்ற கயல்மீனையொச்த கரியசண்களையும் செவ்வாயையுமுடையரான 

தாமரைபோலும்முகரமுூள்ள மகளிர் மயில்போன்ற ஈடனச்சைப் பழச 

வும்,--(எ-௮.)-பி-ம்:-..1 தாவிப், பயில், 3பயிலலுற்றார். (௪௩௨௫) 

௬. திரை!கடற் கதிரு காணச் செழுமணி மகுட கோடி 

கரைதெரி விலாத ?சோரிக் சதிரொளி பரப்ப சாளும் 

வரைபொரு மாட வாயி னெருக்குற வந்து மன்னர் 

பரசியே வணங்குச் தோறும் பதயுகஞ் சேப்ப மன்னோ, 

(இ-ள்.) அலைகன்றகடலிற் ரோன்றும் (உதயகாலச்) சூரியனும் 
வெட்குமாறு செழிப்புள்ள [(சிறச்ச] மணிகளையுடைய மகுடவரிசைகள் 

அளவுகாண்வொண்ணாத சொறிதலைச்சொண்ட கிரணங்களோடுகூடிய 

ஒளியைப் பரப்பவும்,-சாளும் மலேயையொத்துத் சோன், றடன்ற மாட 

வாயிலிலே கெருச்கமுண்டாகுமாறு (பெருக் இரளாக)வச்து மன்ன 
வர் தூதித்து வணங்குர்கோதும் சாஸிணைகள் செர்கிறமடைய 

வும், --(௪ = ௮.9--மகுடசோடிகள்-வணங்கவச்த மன்னவருடையவை, 

பி-ம்:--1பொருகடலும், சோதிச், கடுப்ப, (௪௩௨௭) 

௭. மந்திரக் கிழவர் சுற்ற மறையவர் வழுத்தி யேத்தக் 

தந்திரத் தலைவர் போற்றத் தம்பியர் மருங்கு சூழச் 

சிர்துரப் பவளச் செவ்வாய்த் தெரிவையர் பலாண்டு கூற 

இந்திரற் குவமை யேய்ப்ப வெம்பிரா னிருக்த காலை, 

(இ-ள். ஆலோசனை க்கு௨ரியவரசான மர் இரிமார் குழ்ச் இருக்கவும், - 

வேதம்வல்ல௮ர்சணர் கொண்டாடித்துதிச்சவும்--சேனாபதிகள் போற் 

றியென்னவும், தம்பிமார் அருகேசூழ்க்திருக்கவும்,--சக்துரம்போன்ற 

[செச்கிறமுள்ள] vapgmsQurgs செர்சிறவாயையுடைய மகளிர் 
பல்லாண்டுகூறயும்,--தேவேச் இரனுக்கு.வமை பொருந்துமாறு எமது 
தலைவனாகிய ஸ்ரீராமன் ல்ற்றிருந்கபோது,.(4 - ஐ.டி... வெய்யோன் 
-மகன்வர்துவணங்கிச் சூழ, வீடணக்குரிசில் வணக்கிச் சூழ்ர்தான்? 
என ஒன்பதாங்கவியில் முடியும், பி-ம்:---1மறையவர்க்கிறைவனோடும்,



௬௧௮ கம்பராமாயணம் யுத்த 

இதன்பின்?ிலபி.ரதிசளில் இரண்டுசெய்யுள்கள் காணப்படுகின்றன: 

அவை வருமாறு: 

1. சகெவனொடு 'கெவாக்கன் ாம்பன் சேசரி:கெந்த மாதன் 
தவ?னுறு சரபன் சாம்ப. சுடேணன்சம் பாதி Cover 
நவையறு பனசன் ரன் "கெசனளன் “சமீர னண்பாம் 
இவனர் லோமன் மின்போ லெயிற்றின னிடப னென்போன், 

பி-ம்:-1தெவர்தன். 3அறு, 8தசஈளன், 4தமிரன். 5இரி. 

2. 1விரதன்வீ மாக்கன் வேச ?சேசரி விர்தன் வெற்றிக். 
கரமுடைச் சதுக் Loe சோதி முகன் 30 5 B (pects ws son 

அ ரன்விறற் கொடிய கோப ஸனிடும்பனே டசம்ப னாண்மை 

தெரிதரு வசந்தன் கொற்றத் தன்முசன் நீர்க்க 5பாதன். 
பி-ம்:-.1விரகன், செரிசயே. 8எரி. *கவக்தன். 5பாகன்.(௪௩௨௭௪) 

௮. மயிந்தன்மா துமிந்தன் கும்ப 1/னங்கக னனுமன் மாறில் 
சயந்தரு குமுதக் கண்ணன் சதவலி குமுதன் றண்டார் 

நயந்தெரி ததிமு கன்கா கசமுகன் முதல ஈண்ணார் 
வியந்தெழு மறுபத் தேழு “கோடியாம் விர ரோடும். 

(இ-ள்.) மயிச்தன்முதல் செசமுசன்ஈராசச் கூறியவர்களைப் 
பிரமுசசாசவுடைய பகைவர்வியச்தெழத்தச்க அறுபத்தேழுசோடி 

யெண்ணிச்சயுள்ள கீரருடனே.-..(௪- று.)--பி -ம்:-1அகம்பன் 

மற்று. கோடிய, (௪௩௨௮) 

௯.ஏனையர் பிநருஞ் சுற்ற வெழுபது வெள்ளத் 1தற்ற 

வானர சோடும் வெய்யோன் மகன்வற்து வணக்கிச் சூழச் 

தேளிமி ரலங்கற் பைக்தார் வீடணக் குரிசில் செய்ய 

மானவா எரக்க ரோடு வந்தடி “வணங்கிச் சூழ்க்தான். 

. (இ-ள்.) மற்றுமுள்ளார்பிறரும் சூழவும், எழுபதுவெள்ளமாகப் 

பொருர்இிய வானரரோடும் சூரியகுமாரனான சுக்இரீவன்வர்து 

வணவ்இச் சூழ்சதிருச்கவும், தேன்மிச்குள்ள அசையுக்தன்மையுள்ள 

புதியமாலையைச்சூடிய வீடணனென் றகுரிசில் செவ்வியமான த்தையும் 

வாட்படையையுமுடைய அரக்கரோடும் வந்து அடிவணங்கடிச் சூழ 

நின்றான்; (எ - று.)--பி -ம்:-.1இற்ற. ?வணச்கஞ் செய்தார். 

மூன்றாம்பாடல்முதல் இதுகாறுமுள்ள குளகச்செய்யுள்கட்கு முடிபு 

வருமாறு: (௩) தெற்ற, ஏத்த, (௪) தேய, ஏய, (ட) பாட, கூற, 

குமுற, துவைப்ப, ஆர்ப்ப, ஈடம் பயில, (௬)ப.ரப்ப, சேப்ப, (௪) சுற்ற 
ஏத்த, போற்ற, சூழ, கூற, உவமையேய்ப்ப இருர்தகாலை,--(௮) வீர. 

சோடும், (௯) வானரரோடும் வெய்யோன்மசன் வக்துவணங்இச்சூழ, * 

=
“
:
 

வீடணக்குரிசில் அரக்கரோடுவச்தடிவணங்கிச்சூழ்ர்தான் என்க. Q 

௧௦.--தகன் சேனையுடனேவந்தமையைத் தேரிவிர்தம், 

வெற்றிவெஞ் சேனை யோடும் வெறிப்!பொறிப் புலியின்? வெவ்வால் 

சுற்றுறத் தொடுத்து வீக்கு பரையினன் *ஈழ.லுங் கண்ணன்



காண்டம் ௩௯.--விடைகோடூத்தபடலம் ௯௧௯ 

கற்4றிரளன் வயிரத் தண்டோட் கடுக்!திற மடம்க லன்னான் 
எற்.றுநீர்க் கங்கை நாவாய்க் கிறைகுகன் 5ர௫ழுத சூழ்க்தான், 

(இ-ள்.) வெறியையும் (உடற்)புள்ளியையுமுடைய வெவ்விய புலி 

யின்வாலைச் சுற்றறப் பொருத்திக் கட்டுகின்ற அரையையுடைய 

வனும் சுழலுந்தன்மையைச்கொண்ட கண்களையுடையஙனும், . கற் 

போல்இரண்ட உறுதிபொருக்திய தோளுடனே கொடிய இறமையை 

யுடைய சிங்கத்தை யொத்தவனும், மோதுகின்ற நீரைச்சொண்ட 

கங்கையிலே சாவாய்கட்குத் தலைவனுமான 'குகன் வெற்றிபொருச் 

இய(சன்)வெவ்விய சேனையுடனே வணவங்கஇவலம்வச்தான்; (er - g.)— 

பி.ம்:--1பொலிப், ?வெவ்வாய். சுழல்செய், 4இிறல், இறைஞ்ச 

கின்றான்: (௪௩௩.௦) 

கக. -வந்தவரை யிநக்தமாறு ஸ்ரீராமன், கூறுதல், 

வள்ளலு மவர்க டம்மேல் வரம்பின்றி வளர்ந்த காதல் 
உள்ளுறப் பிணித்த செய்கை யொளிமுகக் கபலங் "காட்டி 
அ௮ள்ளுறத் தழுவி னான்?போன் றகமூழ்ச் தினிதி னோக்இ 
எள்ளலி லாத 3மொய்ம்பீ ரீண்டினி “திருத்தி சென்றான், 

(இ-ள்.) வரையாகருளுக்சகன்மையனான இராமனும்: அவர்கள்மீது 

எல்லையின்றிவளர்ச்த அன்பு உள்ளே பொருந்தப் பிஎரித்ச செய்கையை 
ஒளிபொருர்திய முசகமலத்தாற் சாட்டிச்கொண்டு அழுச்சமாகத் தழு 

வினான்போல மனமஇழ்க்து இனிமையாகசப்பார்த் த, 'பழிப்புஇல்லாத 

வலிமையுடைமீர்! இங்கே இனிதுஇருங்கள்?என்றான்; (எ-ு.)--பி-ம்:_- 

1சாட்ட, போல், 3மொய்ம்பர். 4இருச்ச, ் (௪௩௩௧) 

௧௨,--ஒதுவும் அடுத்த கவியும் - ஒநதோடர்: இனிகிநப்ப 
இரண்டுமாதங் கழிந்ததேனல. 

ஈன்னெறி யறிவு சான்றோர் a nip கிழவர் மற்றைச் 
சொன்னெறி 1யறியு நீரார் தோமறு புலமைச் செல்வர் 
பன்னெதி °C gr me தோன்றும்? பளுணிதர்*பண்டி பின் கேளார் 
மன்னவர்க் கரசன் ₹பாங்கர் மரபினாம் சுற்ற மன்னோ, 

(இ-ள்.) ஈல்லகெறியில் அறிவுமிக்கவரும், சான்குவேதங்களிலும் 

உரிமைபெற்றவரும். பேசவேண்டியமுறைமையை யறியுச் சன்மையின 

ரும்,குற்றமற்றபுலமையைச்செல்வமாசப்பெற்றவரும்,மற்றும்ஈற்குணவ் 

கட்குஉறவினருமான பலவகைப்பட்டசாத்திரத் துறைகளிலும்விளல்கு 

இற பக்குவசாலிகள் அரசர்ச்கரசனான ஸ்ரீராமன்பக்கத்திலே முறை 

மைப்படி சூழ்ர்திருக்க,--(௪ - று.)-பி-ம்:_.1அறிவு, வகையிற், 

கொன்று. 8பருமணிப். 4பண்பிற், தன்னை, (௪௩௨௩௨) 

க௩..தேம்1படு படப்பை மூதூர்த் 3தி ரவொடு மயோத்தி௦ சேர்ந்த 
பாம்பணை யமலன் றன்னைப் /பழி ச்சொடு/ வணக்கம் பேணி 
வாம்புனற் பரவை ஞாலத் தரசு மற்று சோரும் 
ஏம்பலுற் நிருந்தார் கொய்தி னிருமதி யிறந்த தன்றே,



௯௨௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

(இ-ள்.) ain a) 8) or புனலைசொண்ட சடலிஞத்குழப்பெத்ற 
நிலவலசத்து௮ரசரும் மற்றுளோரும், தேன்பொருச்திய சோலை: 
யைச்கொண்டமூது. ராய அயோத்தியிலே திருவுடனே சேர்ந்த பாம் 
பை ௮ணையாகக்சொண்ட திருமாலினமிசமான ஸ்ரீராமனைத் துஇத்த 
லோடு வணயங்ருதலையும் விரும்பிச்செய்தவண்ணம் மகிழ்ச்சிபொருக்தி 
யிருக்தார்: இலேசாக இரண்டுமாதல்கள் (இவ்வாறாகக்) கழிக்தன; 
(எ-.து.)--பி-ம்:.-புனற், படலை. 3இருசகர். பழிப்பற. (௪௩௩௩) 

க௪,-கவிக்கூற்று: இனி ஸ்ரீராமன் சேப்ததைச் சொல்வோமேனல். 
நெருக்கிய வமர ரெல்லா நெடுங்கடற் !கடைகின் றேத்தப் 
பொருக்சென வயோத்.2 “யெய்தி 3மற்றவர் பொரும தீர 
வருக்கமோ டரக்கர் யாரு மடி.தச வரிவிற் கொண்ட 
திருக்களர் மார்பி னான்பிற் 4செய்தது செப்ப லுற்றாம். ; 

(இ-ள்.) கெடியதிருப்பாற்கடவினிடையிலே மிசத்திரண்ட தேவர் 
கள்யாவரும் நின்றுது இிச்க,விரைச்து அயோசத்தியிலே ,இருவவதரித்து 
அச்தத்சேவர்களின் தயரம் நீங்குமாற கூட்டத்துடனே அரச்சகர்யாவ 
ரும் மடியும்படி கட்டமைச்சவில்லைக்கொண்ட இலட்சுமிவிஎக்குகன்ற 
திருமார்பையுடையவனான இசாமபிசான் பின்பு செய்தசைச் சொல்லத் 
தொடங்குவோம்; (௭- ஐ.,)--பி-ம்:-.1 இறை. 9எய்தா. 8மோற்றவர், 
செய்ததும், (௪௩௩௪) 

௧௫.,-- ஸ்ரீராமன் ௮ந்கணர்க்தத் தானமளித்துவிட்டு, ௮ரசரை 

வநகளனல், 
மறையவர் தங்கட் செல்லா மணியொடு 'முத்தும் பொன்னும் 
நிறைவளம் பெருகு பூவுஞ் சுரபியு நிரைத்து மேன்மேல் [னச் 
குறையிதென் றீர52தார்க் யெல்லாங் குறைவறக் கொடுச்தப் பின். 
அறைகம லரசர் தம்மை வருகென வருள வர்தார். 

(இ-ள்.) வேதம்வல்ல அம்தணர்கட்செல்லாம் இசத்தினங்களுட 
னே முத்துக்களும் பொன்னும் மிக்கவளப்பம்பெருகுகன்ற பூமியும் 
பசுச்சளும் மேன்மேல் தொகுதியாகத்தச்து, (இது எமச்குவேண்டும் 

பொருள்? என்று இரச்தவர்க்கெல்லாம் குறைவு௰ீங்கச்கொடுத்துப் 
பின்பு ஒலிக்ன்ெற வீரச்கழலையணிச்5 அரசர்களை வரு? என்று அரு 

எப்பாடுசெய்ய, (அவர்கள்) வக்தளர்; (எ - று.)--முத்துச் றச்தலால் 

தனியே தினார். பிர்: 1பொன்னும்பூணும், பொன்னும்முத்தும்.. () 

௧௬.--வந்த ௮சர்களுக்த வேதமதியளித்து விடைதருதஃ, 

ஜயனு மவர்க டம்மை யகமகிழ்ந் தருளி னோக்கி 

வையகஞ் சிவிகை தொங்கன் பாமணி மகுடம் பொற்பூண் 
கொய்யுளைப் புரவி திண்டேர் குஞ்சர மாடை 1யின்ன 
மெய்யுறக் கொடுத்த பின்னர்க் கொடுத்தனன் விடடயு மன்ஜஷே. 

(இ-ள்.) ஸ்ரீசாமனும்,--அவ்வரசர்களை மனமுவக்து கருணையோடு 
பார்த்து, (அவர்கட்குப்) பூமி சிவிகை மாலைகள் சிறச் தமணிகளமுச்திய 

உஷ
்
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மகுடங்கள் பொற்பூண்கள் சொய்த பிடரிமயிரையுடைய குதிரைகள் 

வலியதேர்கள் யானைகள் ஆடைகள் என்றஇவைகளை மனப்பூர்வமாகக் 

கொடுத்தபின்பு விடையுச் தந்தான்; (எ-று.)--இவ்வரசர்கள் பட்டாபி 
ஷேகல் காண வந்தவர்கள், பி -ம்:--1இன்சொல், _ (௪௩௩௭) 

௧௭.--ஓதுழதற் பதினுன்குகவிகள்-சுக்கிரீவன்ழதவிஞர்க்த 
வேதமதியளித்ததைக் கூறும், 

சம்பரன் றன்னை 1 வென்ற தயசமனீன்ற காலத்து 
உம்பர்தம் பெருமா னீர்த'வொளிமணிக் கடகத் தோடும் 
கொம்புடை மலையுச் தேருங் GIES BS குழுவுர் தூசும் 

2அ௮ம்பரந் தன்னை நீத்தா னலரிகா தலனுச் ந்தான். 

(இ-ள்.) இருப்பாற்கடலைவிட்டு (அயோகச்தியில்) திருவவதரிச் 

,தவனான ஸ்ரீராமன்,--சம்பராசு.ரனைவென்ற சசரதன் தன்னைப்பெற்ற 

சாலத்தில் தேவேர்இரனீர்ச ஒளிபொருச்சிப் இரச்செசடகத் தடனே 
தந்தங்களையுடைய மலைபோன்ற யானைகளும் தேர்களும் குதிரைச்கூட் 

டமும் ஆடைகளும்(என்ற இவற்றை),குரியனுடையகுமாரனாகிய சுக்ர 

வனுக்கு ஈர்தனன்; (௪ - று.)---பி.ம்:--.வென்றுதசசதனின்ற. 3அம்ப 

ரத்தனக்தர். (௪௩௩௭௪) 

௧௮. 1அங்கத மிலாத கொற்றத் தண்ணலு மூல மெல்லாம் 
அ௮ங்கத-னென்னு ம மழகுறத் திருத்து மாபோல் 
௮ங்கதங் $கன்னற் ரமோளாற் கயன்கொடுத் ததனை யிந்தான் 
அங்கதன் பெருமை மண்மே லாரறிர் தறைய இற்பார், 
(இ-ள்.) குற்றமில்லாத வெற்றியையுடைய பெருமையித்சிறக்தவ 

ஞான ஸ்ரீராமனும்,-பூமிமுழுவதம் (அவனுடைய) அங்கதனென்ற 

காமத்தை அழகுபொருர்த (ச் காரணக்குறியாகச்) தஇருக்தவழங்கச் 

செய்யுமாறுபோல, மலைபோன்ற அழகஏயதோளையுடைய (இட்சுவாகு) 

மன்னனுக்குப் பிரமதேவன் கொடுத்ததான அங்கதமென்ற அச்ச அணி 

யை(அங்கதனென்பவனுக்கு)க் கொடுத்தான்: அங்க சன்பெருமையை -: 
(இக்தப்)பூமியில் அறிக்துசொல்லவல்லவர் யார்? (எ- று,)--ச௪ல் நல் 

தோளாற்குஎனப் பிரிக்க, பி-ம்;1அர்தம், கோமதச்து, 3 gy & or m, 

கழன்ற, (௪௩௩௮) 
௧௯. பின்னரு மவனுக் கையன் பெருவிலை யாரத் தோடு 

1மன்னுநுண் 6௬ மாவு மத3மலைக் குழுவு “மீர்து 

உன்னைநீ யன்றி யிந்த வுலகினி லொப்பி லாதாய் 
A *மன்னுக கதிரோன் மைந்தன் றன்னொடு மருவி யென்றான். 

~ (இ-ள்.) பின்னும் ஸ்ரீராமன்,--அவ்வலங்க தனுக்கு, பெருவிலை 
யுள்ள முத்தாகாரத்அடனே பொருக்திய அண்ணியபட்டாடைகளும் 

. குதிரைகளும் மதமுள்ள யானைக்கூட்டமும் (என்பவற்றை)மயீக்து,*இக் த 

வுலசினில் உன்னையன் றி (வேரொருவரை) ஒப்பாகப்பெறா தவனே! 
நீ சூரியபுத்தரனான சுச்சரீவனோடு பொருச்இவாழ்வாயாக? என்றான்; 
(எ-று,)--பி-ம்:3மன்ன, 3மேலைச்சரசும், ஈயா, *மன்னுவை, 0) 
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௨௦. 1மாருதி தன்னை யையன் மஇூழ்ர்தினி தருளி ?ஷேக்க 
- இருத விடுதற் கொத்தார் நீயலா லன்.று செய்த — ௩ 
பே3ருத விக்க யான்செய் செயல்பிறி தில்லைப்1பைம்பூண்[ ன் . 
போருத வியதிண் டோளாய் பொருந்துறப் புல்லு கென்றா 

(இ-ள்.) இராமபிரான்,--வாயுவின்புதல்வனான 9 punter wp 

ர்அஅருளுடனே இனிதுபார்த்து, 'உகவிசெய்வ இல் (உன்னை)ஒத்த 

வர் நீ யல்லால் (வேறு) யாவர்? (8) அன்றுசெய்த பேரு-விக்கு யான் 

செய்யுஞ் செயல் வேறொன் றில்லை: பைம்பூணையணிக்த போரிலுதவிய 

கண்ணிய தோளையுடையவனே! அ௮ழுத்தமாகத்தழுவிச்கொள்க? என் 

றான்; (௪-று.) - 
ஸ்ரீராமபிரானிடம் ௮றுமான் தான் சதையைச் சண்டுவந்த செய் 

இயைச் கூறிய வுடனே, அப்பிரான்,மனமுவர்து அவ்வநுமனைச்சொண் 

டாடி, 'பிரியத்தைச்சொன்னஇவனுக்கு ஏற்ற பிரியத்கைச் செய்ய வியல 
வில்லையேயென்ற இதுவே எளியஎன்மனச்தை வருத்துகன்றத. இப் 

படிப்பட்ட தருணத்தைப் பெற்று அப்படிப்பட்டமகாத்மாவான அறு 

மானுச்குஸர்வஸ்வம்மான இரச்.சஆலிங்கனமேகொடுக்சப்பட்டது?என்று 

சொல்லித்தழுவினானென்று வான்மீகத்தில் வருகின்றது. இவ்விடச்௪, 

இருமேனியைச்கொடுச்சவே எல்லாம் கொடுத்தசாமிறே. ஸர்வாபாஸ் £ 

சயமாயிறே தஇிருமேனியிருப்பது,'? 'ஸ்கேஹோமேபரம? என்று இவ்வு . 

டம்பைவிரும்பினவனுக்கு இக்தையே கொடுக்கவேணுமே??, (இவன் 

ஒன்றுகொள்வானொருவனல்லன்: சாம் இவனுக்கு ஒன்று கொடுச்சப் 

பெறுவதுசாண் என்று குறைப்பட்டிருக் சவர் இவன் விலச்காததொரு 

ஸமயம் பெற்று, இப்படிகொடுத்துக்கொண்டுநின்றார்: ஒருபடி. சொடுத் 

தாசாய் ஒன்றுசெய்த வித்தனைபோக்கி, இரண்டுடம்பு கொடுத்தவனு 

க்குதருடம்பு த.ரமன்றிறே.வேண்யுக்ச்ரதஈத்திலே பிராட்டி ஒருப்பட்ட 

வன்று அவளை யுளளாக்இனான்: :அவசாஹ்யார்ணவம்ஸ்வப்ஸ்யே”என்று 

பெருமாளை மீட்டு அவரை யுளராக்.கி இப்படி இவர்க்கு இரண்டுடம்பு 

கொடுத்தானிறே அவன்: அவன் பலபடி. உபகரிச்கையாலே இவர் 
ஒருபடி உபகறித்தார்!' என்று ஆன்றோர் வ்யாச்யாகம் அருளிச்செய்துள் 

ளது இங்குச் கருதத்தக்கது, பி-ம்:-.1மாருதிதன்னையின்னே, மாருத 

விமலசேயை, 3கோகச்க. *உதவிக்கிங்கியான். 4மெய்ப்பூண். (௪௩௪௦) 

௨௧. என்றலும் வணங்கி காணி வாய்புரைத் திலங்கு 1தானை 
முன் றலை யொதுக்கி னின்ற மொய்ம்பனை முழுது கோச்இப் 
பொன்றிணி வயிரப் பைம்பூ ணாரமும் புனை3மென் மாசும் - 
வன்றிறற் கயமு மாவும் வழங்னென் 4வயங்கு Famer, 
(இ-ள்.) விளங்குகின்ற இர்த்இியையுடையனான ஸ்ரீராமன், 

என்றுகூறவும் ராணங்கொண்டு தலைவணங்கி வாயைப்புதைச்து, விள 
ங்குகன்ற சேனையின் முன்புறத்தில் ஒதுச்டெத் துசின்ற வலிமையுள்ள 
agar அச்தஅறுமானை முழுதம்பார்த்து, பொன்றிணிர்சத வயிரப்



காண்டம் ௩௯.--விடைகொடூத்தபடலம். ௯௨௩ 

பைம்பூண்களையும் ஆரங்களையும் அலங்கறிக்கன்ற மெல்லியபட்டா 

,_ டைகளையும் . மிச்கவலிமையுள்ள யானைகளையும் குதிரைகளையும் தர் 

தான்;(ஏ-று.)_பி-ம்:--1சாலை, 9ஓதுக்சி, பொன். 4வயங்குஞ்,வழங்கு, 

௨௨, பூமலர்த் தவிசை நீத்துப் பொன்மதின் மிதிலை பூத்த, 

தேமொழித் திருவை யையன் திருவருண் முகந்து *கோக்சப், 

?பாமறைக் இழெத்தி யீர்த பருமுத்த மாலை கைக்கொண்டு, ஏமுறக் 

கொடுத்தா என்னா ளிடரறிர் தூதவி ஞற்கே, 

(இ-ள்.) பொலிவுபெற்ற தாமரைமலராகய ஆசனத்தைவிட்டுப் 

பொன்மதிலைக்கொண்ட மிஇிலாசகரியில்தோன்றிய தேன்போலினிய 

மொழியையுடையஇலக்குமியினமிசமான சீதையை (gar oft ss 

ஒருமுத்தாகாரத்தைக்கொடுத்து உனக்குவிருப்பமானவர்ச்கு இதனைப் 

பரிசாசச் கொடுப்பாய்' என்றுசொல்லிச் குறிப்போடு) ஸ்ரீராமன் இரு 
வருளை முகர்துசோச்ச,--(அக்தச்சதை)பாவிற்குஉரியவளாய்வேதத்திற் 

கூறப்படுபவளான சரசுவதிதேவி மீக்த (அந்தப்) பருத்தமுத்துக்களா 

லியன்ற ஹாரத்தைக் கசையிற்கொண்டு தன்துன்பத்தையறிர்து உத 

வினவனாகயெ௮.நுமானுக்கு இன்பமுறக் கொடுத்தாள்; (௪ - று,)-- 

பி-ம்: தெரிவை. 3சோக்கிப். 3போர்முதல், (௪௩௪௨) 

் ௨௩. சந்திரற் குவமை சான்ற தாரகைக் குழுவை வென்ற 

இந்திரற் வேய்ந்த தாகு ”மென்னுமுத் தாரத் தோடு 

கந்தடு களிறு வாசி தூசணி சகலன்கண் மற்றும் 

உர்தின னெண்டின் வேந்தற் குலகமுர் தவி னானே. 

(@ - or.) நட்சத் திரச்கூட்டங்களைவென்றதும் சச்திரனுக்கு 

உவமையாசமிச்க துமான இக் .திரனுக்குஏற்றதாகுமென்னுமாறுள்ளமு த் 
தாகாரத்துடனே கட்டுச்தறியை மூறிக்சன்ற யானை குதிரை ஆடை 

அணிகலன் என்பவற்றையும் மற்றுள்ளவற்றையும் கரடிகட்கு௮.ரசனாகய 

சாம்பவானுக்கு, முர்திஉலசங்களையுதவினவனான இருமாலினமிசமான 

ஸ்ரீராமன் தந்தான்; (௪ - ௮.)--1இயைச்ச௫. எண்ணும், (௪௩௪௩) 

௨௪. நவ!மணிக் காழு முத்து மாலையு ஈலங்கொ 6௪ம் 

உவமைமற் றிலாத பொற்பூ ணுலப்பில பிறவு மொண்டார்க் 

கவனவெம் பரியும் வேகக் கதமலைக் கரசுங் காதற் 

பவனனுக் இனிய ஈண்பன் பயந்தெடுத் தவனுக் ந்தான். 

'(இ-ள்.) கவமணிகளாலியன்ற ஆரமும் முத்தமாலையும் அழகு 

கொண்ட பட்டாடைகளும் வேறுஉவமைபெருதபொற்பூணும் அழி 

வில்லாத மற்றுமூள்ளனவான ஓஒள்ளியகிண்டிணிமாலையையணிரஅோ் த 
விரைந்துசெல்லவல்ல வெவ்விய பரியும் வேகமுள்ள கோபத்தைக் 

கொண்ட யானையரசும் என்பவற்றை, வாயுதேவனுடையஇனியஈண்ப 

னாய அ௮ச்சணனிபெற்றெடுத்தவனான- அன்புள்ள நீலனென்பவனுக்குச் 
கொடுத்தான்; (௪ - று.)--பி- ம்:--1மணிக்காசும், (௬௩௪௪)



௬௨௪ கம்பராமாயணம் யுத்த 

௨௫. பதவலிச் ௪தங்கைப் பைக்தார்ப் பாய்பரி பணைத்திண் 

கோட்டு, மதவலிச் சைலம் பொற்பூண் மாமணிக் கோவை *மற் 

றும், தவலிற் றகைவ வன்றி யில்லன "வுள்ள வெல்லாம், சதவலி: 

தனக்குச் தந்தான் சனுமுகத் சவனைத் தர்தான்., 

(இ-ள்.) 'பிரமனைத் தந்த கட௮ளினமிசமான இராமபிரான்,-- 

பாதத்தில் வல்லியை[கொடியை] யொத்த சதங்கையோடுகூடிய 

பொன்னாலியன் ற மாலையைப்பூண்ட பாயுந்தன்மையுள்ள குதிரைகளும், 
பருத்த இண்ணியதச்தங்களையும் மிக்கவலிமையையுமுடைய மலை 

போன்றயானைகளும், பொன்னாபாணங்களும், சறந்தஇரக்தினவா.ரங் 

களும்மற்றும் சொடுப்பதில்(இவைகொரடுத்தற்குரிய ஆகாதவையென் று) 

தகைவ௫ [தடுத்தற்குஉரியத ] (எதவும்) ஆசாதிருக்க, இல்லிலுள்ளன 
[மனையிலுள்ளன ] ெல்லாவற்றையும் சதவலியென்பவனுக்குத் தச் 

தான்; (எ-று.)--இச்செய்யுள்-திரிபுஎன்னுஞ்சொல்லணியாம். பி-ம்:--- 

முத்தும், முற்றும், 3உதவலிலுகுத்தசன்றி, உதவலித்தகையதன் நி, 
8உள்ள௮, (௪௩௪௫) 

௨௬. பேசரி கொருவர்க் கேயம் பெருவிலை யிதனுக் கதக் 

1கோசரி Badger றெண்ணு மொளிமணிப் பூணுக் தூசும் 

சரிக் குவமை மும்மை மும்மதக் களிறு மாவும் 

கேசரி தனக்ருத் *தந்தான் கிளர்மணி முழவுச் தோளான்... 

(இ-ள்.) விளங்குகின்ற மணிப்பூண்களையணிர்த முழாப்போலுச் 
தோளையு/டையவனான இரசாமபிரான்,--(இதற்குஉரிய மிச்சவிலை ஒருவ 

ருக்கும் பேசஇயலாது: இதுச்கோ சரியான [ஓத்த] பொருள் இல்லை? 

என்று மதித்துச்சொல்லப்படுகின்ற ஒளியையுடைய மணிப்பூணும் 

ஆடையும்(உலசெங்கும்) பரவுந்தன்மையுள்ள வடவைக்கனவின்மூன் று 

உவமையாதற்கு அமைந்த [வடவைக்கனவின் மூன்றின் வெம்மையைச் 

கொண்ட] மும்மதயானைகளும் குதிரைகளும் என்றஇவற்றைச் கேசறி 

யென்பவனுக்குத் தர்தான்; (௪-று,)--பி.-ம்;:..1ஓர், 8மேசெரிபிறச்கும் 
வெம்மை, தனக்கும். 4ஈர்தான், (௪௩௪௯) 

௨௭. வளனணி சலனுக் தூசு மாமதக் களிறு மாவும் 

ஈளஹணொடு குமுதன் 13 னவையறு பனசன் மற்ஜோர் 

உளமகிழ் வெய்தும் வண்ண மூலப்பில பிறவு மீர்தான் 

களனமர் சமல வேலிக் ?சோசலச் காவ லோனே, 

(இ-ள்.) கெற்களம்பொருச். தியகமலவேலியைக்கொண்ட கோசல 

தேசத்திற்குமன்னவனான ஸ்ரீராமன், -வளப்பம்பொருக்திய (Moss) 
அணிசலனும் ஆடைகளும் மிக்சகமதங்கொண்ட களிறுகளும் குதிரை 

களும் அளவில்லாத மற்றுமுள்ள பொருள்களும் என்ற இவற்றை,--ஈள 

னும் குமுதனும் தாரனும் குற்றமற்றபனசனும் மற்றுமூள்ளோரும் மனம் 
மகிழும்படி ஈந்தான்; (எ. று, _பி-ம்:.1சாரான், 3செளசலைகாத 

லானே. .. (௪௩௪ @



காண்டம் ௩௯.--விடைகோடுத்தபடலம் க்௨டு 

௨௮.அவ்வகை யறுபத் தேழு கோடியா மரியின் வேந்தர்க்கு 

எவ்வகைத் Boo ஈல்கி யினியன பிறவுல் கூறிப் 

பவ்வமொத் துலகற் பல்கு மெழுபது வெள்ளம் பார் 2மல் 

கவ்வையற் றினி௪ வாழக் கொடுத்தனன் கடைக்க Comes, 

(இ-ள்.) அவ்வசையாசக அறுபத்தேழுகோடி யென்னும் எண்ணின 

சான வானணரவீரர்ச்கும் பலவகைப்பட்ட கூறுபாடுடைய பொருள் 

களைச்கொடுத்து இனியனபலசொற்களையுவ் கூறி, கடலினையொத்து 

உலகில்மிச்குச்தோன்றுகின்்;? எழுபதுவெள்ளம் வானரசேனைகளும் 

அன்பமற்று இவ்வுலகல்இனிதுவாழுமாறஐ கடைச்சண்ணோச்சத்தைகத் 

தந்தான்; (௪-று.)--இவ்வாறு அறுபத்தேழுகோடி லீரர்க்கும் பிசு தர் 

தபின், ஸ்ரீராமன் எழுபதுவெள்ளஞ் சேனைகளும் இனிதுவாழுமாறு 

சருணைகசொண்டு கடாட்?ச்சன னென்பதாம். (௪௩௪௮) 

௨௯. மின்னையேர் மவுலிச் செங்கண் 1வீடணப் புலவர் கோமான் 

றன்னையே யினித கோக்கிச் சராசரஞ் “சூழ்ச்த சால்பின் 

நின்னையே யொப்பார் நின்னை யல£தில ௬ளே லைய 

பொன்னையே யிரும்பு*கேருமாயினும்பொருவன் றென்ரான். 

(இ- ள்.) மின்னையொத்த [பேரொளிபடைத த] இரீடமணிர்த 

செவ்வியகண்சளையுடையனான விபீஷணனென்டுன்ற புலவர்தலைவ 

னையே இனிதபார்த்த, 'சராசரத்தை[ பிரபஞ்சத்தை]ச் சூழ்ச்த பெரு 

மையினையுடைய உன்னை யொப்பவர் உன்னையல்லாது (வே ராருவர்) 

இலர்: உளசாயின், ஐயனே! (ஒருகால்) பொன்னையே இரும்பு ஒப்பாகு 

மானாலும் (ஒருவரும் உனக்கு) ஒப்பு அன்று என்றான்; (எ-று). 

சால்புடையவராயிருப்பாருளென்றாலும் பொன்னுக்கும் இரும்புச்னு 

முூள்ளவேறுபாடு உனக்கும் அவர்க்கு மிறாக்கு மென்றவாறு. பி-ம்:....- 

3வீடணன், ?சுமக்த, இல்லை. $(சேோபொருவெனவொக்குமென்ருன், 

௩௦. என்றுரைத் தமர ரீந்த வெரிமணிக் கடகத் தோடு 

வன்றிறற் களிறுச் தேரும் வாசியு மணிப்பொற் பூணும் 

பொன்றிணி தூசும் வாசக் கலவையும் புதுமென் சாந்தும் 

நன்றுற வவனுக் &ந்தா னாகணைத் அயிலைத் தரந்தான். 

(@ - ar.) ஆதிசேஷசயனத்தில் உறங்குவதைவிட்டு அயோத்தி 

யில்வர் து திருவவதறித்தவனாகிய ஸ்ரீராமன்,-.-இவ்வாறுகறி, தேவர்க 

ளீச்த விளங்குகின்ற மணிச்கடகத்துடனே மிகவலிய யானைகளும் 

தேர்களும் குதிரைகளும் மணிசளழுத்திய பொற்பூணூம் பொன் 

நெருங்கிய பட்டாடையும் மறுமணமுள்ள கலவைச்சார்தும் புதிய 

மெல்லிய சந்தனமும் ஆசய இவற்றை நன்மைபொருரச்த அந்து விஷ 

ணனுக்குக் கொடுத்தான்; (௭-௮ )--பி-ம்:-.!பூவமருங்குறவுதவிப் 
பின்னர். 8மன்றனிவீடணானுச்குதவினன் விடையுமன்னோ, ஈன்று... 

தயிலிற்தீர்ச்தான். (௪௩௫௦)



௬௨௬ கம்பராமாயணம் யுத்த 

ns. தகப்பெருமானுக்கு வேதமதியுடனே விடையும் ஈதல். 

இருங்க]பே ரியதென் மோதுஞ் செழுஈகர்க் கிறையை கோக்கி 
மருங்கினி புரைப்ப தென்னோ மறுவறு துணைவற்: 8கென்னாக் 

கருங்கைம்மாக் களிறு மாவுங் சனகமுச் தூசும் பூணும் 

*ஒருங்குற வுதவிப் பின்ன ரதவினன் விடைபு மன்னே, 

(இ-ள்.) பச்கத்திருச்த சருங்கபேரமென்று சொல்லப்படுகின்ற 

செழுமையானககர்ச்குக் தலைவனான குகனைப் பார்த்து, *குற்றமற்ற 

அதணைவனான உனக்கு இப்போது சொல்லவேண்டுவது யாது a or gi? 

என்றுசொல்லி, கைம்மாவா௫ய கருங்களிறுகளும் குதிரைகளும் 

பொன்னும் பட்டாடைகளும் அணிகலன்களும் ஒருசேரச் , தந்து 

பின்பு விடையும் தர்தான்; (௭- று)--இருங்கபேரியது, அது - பகு 

இப்பொருள்விகுஇ. மருங்கு-பச்சம், பி-ம்: 1 பேரியம், வேரியம்.*என் 

னே, 3பூவும், 8ஒருங்கற, (௪௩௫௧) 

௩௨. -அனுமன்ழதலியோர்க்கு விடைதநுதல். 

அனுமனை வாலி சேயைச் சாம்பனை யருக்கன் றந்த 
கனைகழற் காலி னானைக் கருணையங் கடலு நோக்கி 
நினைவதற் கரிது நம்மைப் £பிரிசென்ற ஸீவிர் வைப்பும் 

எனதது காவற் கென்ற னேவலி னேகு மென்றுன். — 

(இ-ள்.) அறுமான் வாலிகுமாரனான அங்கதன் சாம்பவன் சூறிய 
பக வான்பெற்ற ஒலிக்கின்ற வீரக்கழலையணிச்த பாதங்களையுடைய சுக் 

இரீவன் என்ற இவர்களைச் கருணாசமுத்திரமாகிய சக்கரவர்த்தித் திரு 

மசன்பார்த்து, ; நும்மைப்பிரிர்துசெல்க? என்று கூறுதல் நினைவதற்கும் 

கூடாததாகவுள்ளது: உம்முடைய அச்தவாழிடமும் காத்தற்கு எனக்கு 

உரியது:[பாதுகாச்சவேண்டியதாச எனக்குத்தோன்றுகின்றதென்றப 

டி]: (அதலால்), என்னேவலால் (நும்மிடத்திற்குச்) செல்லுங்கள்? 
என்றான்; (எ-று.)---எனதத என்ற இடத்துள்ள அதுஎன்பதைப் பிரி 

த்து வைப்பதுவும் எனக் கூட்டுக, பி-ம்;-.கருணையங்கடவுள். பிரி 

வென்தல், பிரியென்றல். 3சாவற்டுன்றென். (௪௩௫௨) 

௩௩.---விபிஷணனுக்த விடைகோடுக்க, 
யாவநம் தம்ழர்க்கச்சேல்வது கடமையே யேன்று கநதுதல், 

இலங்கை! வேர் தற்கு மிவ்வா றினியன யாவுய் கூறி 
லங்கல்வேன் மதுகை யண்ணல் விடைகொடுத் தருள லோடும் 

நலங்கொள்பே ருணர்வின் மிக்கோர் நோமுறு நெஞ்சர் பின்னர்ச் 
கலங்கல “மேவல் செய்தல் கடனெனக் கருதிச் சூழ்ந்தார். 

(Q- a.) இலங்கைக்கு௮ரசனாகிய விபீஷண்னுக்கும் இவ்வாறு 
இனியவார்த்தைகள் யாவையுவ் கூறி, வெற்றிமாலைசூடிய வேற்படை 

யேச் இய வலிமையுள்ள பெருமையிற்?ிறச்த ஸ்ரீராமன் விடைகொடுத் 

தருளலும்,--அழகுபொருச்சிய பேரறிவினால் மிச்சவரான சுக்இரீவன் 

குகன் விடீடணன் முதலியோர் (முதலில் பிரிவுக்கு) அஞ்சுன்ற மன



காண்டம் ்".. ௩௯.--விடைகோடூத்தபடலம் ௯௨௭ 

மூடையவராய்ப் பின்பு கலக்கம் நீல்சப்பெற்றவராய் (ஏவியவற்றைச் 

செய்தல்முறைமையாம்? என்று ஈன்கு௮.ராய்க்து தீர்மானிச்தார்கள்; 

(er - o.)—sGReGpegni ல் ஒருபொருட்பன்மொழி.பி-ம்:.1வேர்த 

னுக்கும், சலனுறு. 8ஏய, ் (௪௩௫௩) 

௩௪... -வநீதவர் தம் பதிக்த ஏகல். ் 

பரதனை யிளைய கோவைச் சத் தருக் செனைப் 1பண்பார் 
விரசமா தவனைச் தாயர் மூவரை மிதிலைப் பொன்னை 
வ.ரதனை வலங்கொண் டேத்தி வணப்னர் விடையும் கொண்டே 
௪ரதமா நெறியும் வல்லோர் தத்தம பதியைச் சார்க்தார், 

(இ- ள்.) உண்மையான நெறியெல்லாம் [ ஈன்னெறியாவும்] வல் 

லவரான அவர்கள், பரதன் இளையபெருமாள் சத்துருச்சென் நற் 

குணம்சிறைச்ச விரதம்பூண்ட மாதவத்தினையுடைய வூட்டன் தாயர் 

மூவர் மிதிலைப்பொன் [சதை] வேண்டும்வரங்களைச் தரவல்ல இராமன் 

என்றஇவர்களை வலங்கொண்டுதுதித்து வணங்கினராய்,விடையும்பெற் 

றுச்சொண்டு தம்தம்முடைய ஊரையும் ஞ்சேர்ச்சார்; (எ-று.)_-பி-ம்:_ 

பண்டை. (௬௩௫௫௪) 

௩௫.--தகன் சுக்கிரீவன்என்பவர்களை விபீஷணன் அவர்களுடைய 

பதியிலவிட்டு இலங்கைசேர்தல். 

குகனை த்தன் பதியி னுய்த்துக் குன்றினை வலஞ்செய் கேரோன் 
கனை த்தன் புரத்தில் விட்டு வாளெயிற் றரக்கர் சூழக் 
ககனத்தின் மிசையே 'யே௫க் கனைகட லிலங்கை புக்கான் 
அகனுற்ற காத ௨ண்ண லலங்கல்*வ டணன்சென் றன்றே, 

(இ-ள் ள்.) மனத்துப்பொருச்திய அன்பை Yor wey cs பெருமையிற் 
றெர்தவனான வெற்றிமாலையைப் பூண்ட விமீஷணன், குகனை அவ 

னுடையபதியிற் [இருங்கபேரபுரத்திர] கொண்டுபோய் விட் டி ட்டு, 
மேருமலையை வலஞ்செய்கின்ற தேரையுடையவனான சூரியன துமசனை 

[சுக்ரீவனை] அவனுடைய (இட்இந்தா)பு ரத்தில் விட்டிட்டு, வாள் 

போன்ற எயிற்றையுடைய அரக்கர் சூழ்ர்திருக்க வான்வழியாசவே 
சென்று ஒலிக்கின்ற கடலாற்சூழப்பெற்ற இலங்கையில்அன்றேசெ 
ன்று புகுச்தான்; (௪ - று.)--பி-ம்:--1எய் இ, வீடணனாமன்றே, வீட 
ணன்சென்றதன்றே. (௪௩௫௫) 

௩௬.---இதுவும் அடுத்த கவியும் - ஸ்ரீராமன் யாவரத்சென்றபின் 
இனிது அரசுபுரிதலைத் தெரிவிக்தம், 

ஐய.னு மவரை நீக்கி 1யடிதொழு துணைவ சோரடும் 
வையக முழு அஞ் செங்கோன் *மனுநெறி முறையிற் செல்லச் 
செய்யமா$மகளு மற்றச் Orage மகளுஞ் *சற்றும் 
கையுமா நின்றிக் காத்தா £னானிலப் பொறைக டீர்த்தே; 

(இ-ள்.) ஸ்ரீராமனும்,--௮ச்சத் துணைவரை விடைசொரடுத்தனுப்பி 

விட்டு அடியைக்தொழுகன்ற னே கிதரோடும் பூமிமுழுவதிலும் செங்



௯௨௮ கம்பராமாயணம்: யுத்த ் 

கோலானது மனுதருமசாத்திரமுறைமைப்படியே ஈடக்க, செவ்விய 

இலக்குமியாகயமகளும் பூமிதேவியும் AD gis வருந்தும்வகையில் 

லாமல் பூபாரங்களைப்போகஇப் பாதுகாத்தான்; (௪ - று,)--பி.ம்:-- 

3 அருள்செறி, அடிசெறி. 3மறை.மகளை. *மற்றும்.5சாணிலம்.(௪௩௫௯) 

௩௭. உம்பசோ டி.ம்பர் 1காறு மூலகமோ ரேழு மேழும் 
"எம்பெரு மானென் றேத்தி யிறைஞ்9கின் றேவல் செய்யத் 
தம்பிய ரோடுர் தானுர் தருமமுர் தரணி காத்தான் 
அம்பரத் தனத்தர் நீங்கி யேயோத்தியில் வந்த வள்ளல். ' 

(இ-ள்.) திருப்பாற்கடலில் யோகதநித் திரைபுரிவதைநீல்இ 

அயோத்தியில்வர்து இிருவவதரித்த வரையாதருளுர்தன்மையனான 

ஸ்ரீராமன், மேலோடு இவ்விடம்வரையு மள்ள மேலேழ் சீழேழ்என்ற 
பதினான்குலோகத்திலுள்ளவரும், (எம்பெருமான்? என்று துதித் தூவ 

ணங்கிரின்று குற்றேவல்புரிய, தம்பியரும் சாலும் தருமத்திற்பொரு 

ந்தரின்று பூமியைப் பாதுகாத்தான்; (எ- று.)---பி- ம்: 1பாரும். a 

நீச்ச, 3அயோத்திவச்இிறச்சவண்ணல், அயோத்திவக்திறுத்தசாளை, 

ஒருபிர.தியில் இச்செய்யுளின்பின் விடையிறுத்தபடல% மற்றும் யுத்த 
காண்டல்ழநிறும் என்று எழுதி, சிலபாடல்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன, 
அவை வருமாறு: — 

1. வான்வளஞ் சுரக்க நீதி 1மனுநெறி முறையே யென்றும் 
் தான்வளர்ர் திடுக ஈல்லோர் தங்களை தழைத்து வாழ்க 
தேன்3வழங் கழு த மாலத் தெசரத ரரமன் செய்கை 

யா4னளஈ் தறைக் கபாட லிடைவிடா தொளிர்க வெக்கும். 

பி-ம்:-1மறை, 3வளர்ச்சமுதமாலை,வளர்தெறியன் மாலை. ர்த்தி, 
4&விழைக்தறைந்த, 

2 எறிகடல் 1ஞாலக் தன்னு ளின் றமிழ்ப் புலவர்க் கெல்லாம் 
முறுவலுக் குரிய வாக?முயன்றன மியன்ற வின்சொற் 
சிறுமையே கோக்சார் தங்கள் ?பெருமையே சிர்தைசெய்யும் 
அறிவுடை மாந்தர்க் கெல்லா மடைக்கல மாக வாழி, 
பி-ம்:--1உலகச்தன்னில், மொழிக்தனன் மொழிந்த வெஞ்சொல்். 

5மேன்மையைச்,. : 
ஃ 8, அம்பிலே sues cows eas சர்தான், 

A. நாரணன்விளயாட்டெல்லாம் we சகவிதைசெய்தான். 
5. எண்ணியசகாத்தம் .... sa அரங்கேற்றினானே. 
மற்றொரு பிர தியில் 

வாழிய சீரிராமன் வாழிய சீதை கோமான் 

வாழிய கெளசலேசை மணிவயி அதித்சு வள்ளல் 

* இதுமுதல் மூன்றபாடல்கள் பாலகசாண்டப்புத்தசத்இிற் சாட் 
டப் பட்டுள்ளன,



ze ‘ ge 2 ் த க் 4 4 உத காண்டம் ௩.௯ --விடைகோடுத்தபடலம் G8. 8 

வாழிய வாலி மார்பு மராமச மேழுஞ் சாய 
வாழிய கணையொன் றேவுக் தசரதன் மதலை வாழி. 

என்றசெய்யுளும், இசன்பின் :*எறிகடல்'? என்ற செய்யுளும், அதன் 

பின் :வான்வளஞ்சுரக்க?”என்றசெய்யுளும் இருக்க,படலமும் சாண்டம் 
மும் முற்றும் என்று உள்ளது, (௪௩௫௪) 

் ௩௮.--பலசுநதி. 

இராவணன் றன்னை வீட்டி யிராமனாய் வரத தோன்றி 
தராதல முழுதங் காத்துத் தம்பிபுர் தானு மாகப் 
பராபர மாக நின்ற பண்பினைப் பகரு வார்கள் 
நராபதி யாகிப் பின்னு ஈமனையும் வெல்லு வாசே. 

(இ-ள்.) பராபரப்பொருள், இராமனாய்வக் த இருவவதரித்து 

இசாவணனையழித்துச் தம்பியுர் தானுமாகப் பூமிமுழுதும் பாதுகாத்து 

இவ்வாராஇரின்ற பண்புள்ளசரிதையைச் சொல்பவர்கள், மன்னவராஇப் 

பின்னும் யமனையும் வெல்லுந் தன்மையைப் பெறுவார்கள்;(எ - று.) 

ஈராபதி- ஈரபதியென்பதன் நீட்டல், (௪௩௫௮) 

திநழடிகுட்டுபடலம விடையளித்தபடல௰் என்ற இரண்டுபட 
லத்தூச்கூறிய சரிதையை ஸ்ரீவான்மீகிழனிவாநளவியதன் சாரம் வர 

 மாறு:--பரதன்கைகுவித்து நீ என்தாயை மகிழ்விக்குமாறு கானகஞ் 

சென்று இத்திரகூடத்தில் எனக்குத்தர்த இராச்சியத்தை . அரிதிற் 
சாத்தேன்: இதனைச் காப்பது எனக்கு அருக்தொழில்: இப்போ, 
பட்டாபிஷேசஞ்செய்துகொண்ட உன்னைச் சுண்டு உலகங் களிக்கட் 

டும்; இவ்விராச்சியத்தை கான் விரும்பேன்'என்று இங்கனம்வேண்ட, 
ஸ்ரீராமன் இசைநச்தனன். பின்பு மயிர்வினைஞர் இசாமாதியர்க்கு மயிர் 
குறைக்குக்தொழிலைச் செய்ய, அன்னவர் நீராடினர். பிறகு, சத்துருக் 
இனன் இராமாதியர் மூவர்க்கும் அணிகலன் புனைச்தனன்; த௪ரதன் 

மனைவியர் சதையைப் புனைர்தனர்; கெளசல்யை வானரமகளிர்க்கு 

அன்போடு அலங்காரஞ்செய்தனள். 

பரதன்தேர்ப்பாகுசெய்யச் சத்துருக்கன் குடைபிடிக்க, இலக்கு 
மணன் ஒருகையால் வி௫ஏறிக்கொண்டு மற்றொருகையால் வெண்சாமரை 

வீச, விபீஷணன் மற்றொரு கவரிவீச, சனங்கள் மகிழ்ச்சிப் பேரொலி 

செய்ய, 'பல்லியங்கள் முழங்க, ஸ்ரீராமன், ஈர்்இகிராமத் இிலிருர். ௮ 

அயோத்திசோக்இச் சும; திரன் கொணர்ர்த இரதத்தி லேறிச் சென்ற 

னன். அப்போது வானத்தில் நிஷிகள் தேவர்முதலியோர் வாழ்த்துச் 

கூறினர், சுக்ரீவன் அறுமான் முதலியோரும் மற்றைவானரர்களும் 
யானைகள்மீது ஏறி அயோத்தியைச் காணச் சென்றனர். €தாதேவியும் 

சுச்சரீவபார்யைமுதலியவர்களும் அயோத்தியைச்காண ஆவலுடன் 

சென்றனர்.மர் இரிமார் முச்தியேசென்று வ௫ட்டமுனிவரைப்பட்டாபி 

ஷேகத்திற்குவேண்டிய உபகரணங்களைச் சித்தஞ்செய்துவைக்குமாறு 

சொல்லிவிட்டு,இராமனை யெதிர்கொண்டனர்.தன்னையெதிர்கொண்ட 

௪ 117



௬௩௦ கம்பராமாயணம் யுத்த 

மச்திரிமாரிடச். துச் சுக்சிரீவனுடையஅன்பு அனுமானுடையமகமை 
வானரர்களின்லீரச்செயல் விபீஷணசரணாகதி அரக்கரின்வல்லமை 

முதலியவற்றை ஸ்ரீராமன் ' சொல்ல, .அவர்யாவரும் பெருவியப் 

படைச்தனர், 

. அங்கனஞ்சென்ற இராமன் தர்தையின்மாளிகையை உடைந்து 

தாய்மாரைவணங்கி, என்னரண்மனையைச் சுக்ரீவனுக்கு விடுதியாக த்: 

தருக? என்ன, சுச்இரீவனைப் பரதன் அர்த அரண்மனைக்குள் இட்டுக் 
கொண்டுபோக, பணியாளர் மஞ்சம்முதலியவற்றை அம்மாளிகையி 

லமைத்தனர் பின்னர்ப் பாதன் சுச்சிரீவனைகோக்சி, இராமபட்டாபி 

ஷேகத்திற்குவேண்டிய புண்ணியதீர்த்தவ்களைவரவழைப்பாயாக: இத 

ற்கு நீயே வல்லவன்? ஏன்ன, சாம்பவான் ஹநுமான் வேகதர்சி ரஷ 
_ பன் சுஷேணன் கயன் ஈளன்முதலிய வீரர்கள்கையில் இரச் தினகும்பவ் 

களைச்கொடுத்து சாளைக்காலைக்குள் சாற்கடல்களிலிருக்தும் புண்ணிய 

ந.இிகசரிலிருந்தும் தீர்த்தவ்களைச் கொணர்க? என்ன, விரைவுள்ள 

அவர்களும் வானத்து எழுக்துசென்று ௮அஙவ்கனமே கொணர்கச்தனர். 

அப்பால் சத்துருக்கன் புண்ணியதீர்த்தங்கள் வர்இிருப்பதை 

வசிட்டமுனிவனுக்கும் பத்துச்களுக்கும் தெரிவிக்க, வ௫ிட்டமுணிவர் 

ஸ்ரீசாமனைச் €தாதேவியோடு இரத்தினபீடத்தில்வீற்றிருச்கவைக்து, 
தேவேர்இரனுச்கு௮அஷ்ட வசுச்சள் அபிஷேகஞ்செய்வதுபோல், வாம 

சேவர்முதலியமற்றுள்ள ஏழுபுரோ௫தெமுனிவர்களுடன் தெளிச் துன் 

மணங்கமழப்பெற்ற நீரினால் ஸ்ரீராமனுக்கு அபிஷேகஞ்செய்தனர்.பின் 

னர் மற்றுமுள்ளவரெல்லாம் அப்பிரானுக்கு அபிஷேகஞ்செய்தனர்.௮ப் 

போது தேவர்கள் திரண்டு ஒஷதிரஸங்களால் ஸ்ரீராமனுச்கு௮பிஷே 
கஞ்செய்தனர். பின்பு குலமுறையாய்வச் தரீடத்தை வ௫ஷ்டதேவர் 

ருத்விக்குகளுடனும் மற்றும் நிஷிகளுடனும்கூடி எடுத்து ஸ்ரீராமனது 
இருமுடியிற் சூட்டினர்.அச்சாலத்துச் சத்துருக்சென் வெண்கொற்றக் 

குடைபிடிச்க சுக்ரீவனும் விபீஷணனும் வெண்சாமரை வீசனர்,அ௮ப் 

போது வாயுதேவன் இக்திரனால் தாண்டப்பட்டு ஒரு பொன்மாலையை 

யும் முக்தாகாரத்தையும் இராமனுச்குக்கொணர்ச்து சொடுத்தனன். 

அச்தப்பட்டாபிஷேகசமயத்தில் சேவர்களும் கந்தர்வர்களும் களிப்புச் 

கொண்டு பாடினர்; அரம்பையர் ஆடினர். பூமி பயிர்முதலியவற்றாற் 

செழிப்புற்றிருந்தது. ஸ்ரீராமன் அர்தணர்கட்குச் குதிரைகள் பசுக் 

கள் எருதுகள் ஆடையாபணங்கள் முதலியவற்றைக் கொடுத்தான். 

. இரத்தினங்கள்பதித்த ஸ்வர்ணஹாரத்தைச் சுக்ிரீவனுச்கும், Apis 
சோள்வளையை”அங்கதனுக்கும் கொடுத் இட்டு, மிகச்சிறக்ததொரு முத் 

தாகாரத்தைச் சீதைக்குக் கொடுத்தான்: சதை தன்சகணவனுடைய 
அரநுமதியைப்பெற்று அனுமானுக்கு ஆடையாபரணங்களைக்கொடுத் 
Gerda, அப்பிரான் தனக்குத்தர்த முத்தாகாரத்தைச் கழற்றிச் 
கையிற்கொண்டு இராமனையும் வானசர்களையும்பார்க்க, ஸ்ரீராமன்*எவ 
னிடத்துப் பராக்கிரமம்முதலியன நிரம்பியுள்ளனவோ, எவனிடத்.து



காண்டம் ௩௯.--விடைகோடுத்தபட லம் ௯௩௧ 

் உன்மனம் மடஏழ்சன்றதோ, அப்படி.ப்பட்டகீரனுக்கு இதை யளிப்பாய்? 

என்ன, 4255S அறுமனுக்கு அச்தமுத்தாகாரத்தைத் தந்த 

னள். பின்னர் மைச்தன் தவிவிதன் ஈளன் நீலன் முதலிய வானர 

வீரர்கட்கெல்லாம் ௮அவரவர்கட்கு விருப்பமான Api gQua ger str 

யெல்லாம் அவ.ரவர்தகுிச்குஏற்றபடி ஸ்ரீராமன்கொடுத்தனன். 

யாவரும் பெரும௫ழ்ச்யெடைந்து தத்தம்இருப்பிடத் அக்குப் 
போகலாயினர், சுச்சிரீவாதியர் விடைபெற்றுச் இட்டுக்தைச்குச் சென் 

றனர், விபீஷணன் இட்சுவாகு வமிசத்தவரின் குலதனமாகிய ஸ்ரீரங்க 
விமானத்தைப்பெற்று இலங்கைச்குப்போயினன்.பகைவென்று பெரும் 

புகழ்படைத்த ஸ்ரீராமன் துஷ்டர்களையடக் இனிது அரசுபுரிச்தனன். 
அப்பால் ஸ்ரீராமன் இலட்சுமணனை இளவரசுபட்டத்தை யங்ககரிக்கு 

மாறு எவ்வளவோவேண்டியும் அவன் அகங்கேரியாமற் போக, பிறகு 
பரதனை இளவரசுபட்டத்தில் அமர்த்தி,பல்வகைவேள்விகளைப்புரிச்து, 
சாட்டில் யாதொருகுறையு முண்டாகாதவாறும் யாவரும் ஈல்லொழுகச் 

கத்துடன்கூடியவரா யிருச்குமாறும். பதினாசோயிரம்வரு௨ம் இனி௯ 

அரசுபுரிச்தனன். 

இர்த இராமாயணத்தைப் பக்தியோடு படிப்பவர்க்கு எல்லா கற் 

பயன்களும் கைகூடும். 

விடைகோடுத்தபடலம் மற்றும், 

  

யுத்தகர்ண்டம் முற்றும். 

  

கம்பராமாயணம் முற்றிற்று.
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அரியின் வேர்தனு &16* 

அருகுகடறிரிய 469 
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அருங்கடல்கடச் 941 
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அனுமனாற்றலும் 421 
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இருச்சனரனைய 0905 !இன்றிவன்றன்னை 10 
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இழைத்தபேரியா 201 !ஈட்டருமுவகை 51435 
இளக்கருகெடுவ 475! எண்டியதானை 426 
இளவலைச்சமுவி 518 'ஈண்டிவணிருர்து 102 
இள வலையண்ணலு 810 
இளையமைக்தன்மே BO 

இளையவணிறக்தபி 193 
இளையவணின்ற 106 
இளையவன்றனை 788 

இறக்கையுஞ் 852 
இறாததோருயிரு 684 
இதக்தவரிறர்து 225 
இற் திலன்கொல் 122 
இறுகாலையின் 317 
இறுத்தகேரினை 806 
இறைப்பெருள் 902 

இனியொருசணச் 806 
இனை யசெரு 467 
இனை யதன்மையை 621 
இனையதாகலின் 752 

% இனையலீரன் 678 
இனையனஙிசழ்வுற 611 
இன்றிசைச்டமா 810 

இன்தியார்விருக்து 54- 

எண்டிவ்வண்டத் இ! 17 
ஈதிடையாசவர்தா 222 
ஈன்றெம்மிரக்சண் 136 
உகளுமிவுளி 456 
உச்சிலாவுடுச்களு 000 
உடலிடைத் 126 
உடைச்சடலேழின் 002 

உடைச்தவானரச் 85 

! உடையான்முயன் 25)4 

உணர்த்துவா 712 
உணர்வசன் முன்ன107   உண்டாயதொர் 267 
உண்டிலனறவம் 322 
உண்ணாதேயுயிரு 62 
உண்ணு;ர்ச்கும் 822 
உண்ணுச்தன்மைய 108 
உதயக்குன்றச் 55-4 
உதிரமாமி 581 
உச் இனபின் 2089



dy th. Gt 

உப்புடைச்சட ல் 

உப்புத்தேனுகெய் 457 

உம்பசோடிம்பர் 928 
உயிரிறப்புக்க 348 
உயிர்தோறும் 311 
உயிர்த்திலள் 376 
aig PovaQey 127] or Deowrerasw 
உயிர்ப்புமுன்னுதி 108 
உயிர்ப்புறக் துற்ற 218 

  

உயிர்வறந்தும் 586 

உய்த்தமாமருக்து 206| 
உய்த்துலகனைத் 603 | 

உய்த்தொரு இசை 515 
உய்யாளுயர் 140 

உய்வினையொருவ 337 
உறிமைமூவுலகுக் 698 
உருப்பவிர்கனலி 87% 

உருமிடித்தபோது 558 

உருமிடித்தசென்ன 45 
உருமுறையனச்தம் 47 
உருமேறுவந்து 309 

உருமொப்பன 50% 

உருவிளைபவள 714 
உருவென்றாுர் 179 
உரைசெயின் 886 
உரையிலாவுளரை 705 
உலகமீயேமுச் 916 
உலகமூன்று 702 
உலகற்றோன்றிய 562 
உலகனாமலா 418 
உலஇூனுச்குலகு 886 
உலகுசெவிடு 468 
உலகைச்சேடன்ற 897 
உளதுரானுணர்த்த228 
உளச்தாணினையாத 29 
* உள்ளவான்இளை 818 
உள்ளாடியவு தரப் 804 
உள்ளுறு துன்பம் 106 
உறக்கநீங்கு 648 
உறமேவிய 147 
உறைக்தமச்தரம் 408 

உற்றதுமுழுது 517 
உற்றதையுணர்த் இ 242 
உற்றதொன்று 252 
உற்றுநின்று 729 

உற்றுருத்தெழு 456 
உன்மகனொல்கஇ 10 
உன்னுமாத்திரத்து806   

சேய்யுண் முதற்குநிப்பகராதி 

  

21/உன்னைநீயுணர்கிலை105 
உன்னைமீட்பான் 72% 
உன்னையுள்ள 185 
ஊடினசற்றத்தால் 137 
ஊடுறுகமலச்கண் 882 
ஊண்டிறம் 723 

290 
ere sum a arxor. 506 
* ஊரதுமுமிய 701 
ஊரவுன்னின் 488 
ஊரோமெடுத்து 29 
ஊாழிச்சகடை 807 
ஊழிச்கசனலொ 315 

ஊழிக்கனல் 481 
கஊழியாயிர 419 
ஊ.ியிறுஇச் 400 
cor Saha Gar 807 
ஊருய்கின்ற 180 
ஊற்றுவார்சண்ணீ245 
ஊனகுவடிக் 459 
ஊனுடையாச்சை 878 
ஊனுடையுடம்பி 821 
ஊனேறுபடைக் 488 
ஊன்பிழைக்இலா 102 
எல்.கணாயகற்கு 886 
ஏங்குநீங்கு தி 512 
எச்சிலென்னுடல் 721. 
எடுச்தலுஞ்சாய்த 426 
ஏடுத்தவரிரைத்தவ&568 
எடுத்தனன்முனிவ 880 
எட்டுவன்றிசைக் 488 
எட்டெனவிறுத்த 808 
எட்பகத் இனை 805 
*எண்டிசாமுகம் 780 
எண்டிசைப்பெரு 558 
எண்ணருங்கோடி 580 
எண்ணாமயலொடு 148 
எண்ணில்கோடி 881 
எண்ணினகோடிப் 231 
எண்ணுச்குமசாவி 182 
எண்ணுநீர்கடந்த 547 
எத்தவமெர்ஈலம் 730 
எத்தனையரக்கர் 423 

எத்திறத்திதற்கு 80% 
எந்தனாதன் 795 
எந்தையிறர்கானெ 1209 
எந்தையுமிர் த 236 
எர்சாளினின் 901   

எம்பியைத்துணை 192 
aru? HO op @ 20 
எய்தகணை- 464 
augacrusis 888 
எய்தவாளியும் 511 
எய்சனசரம் 007 
எய்தியசேனையை 18 
எய்யுமொரு 471 
எய்யும்மெய்யுச் 626 
எறி௫ன் றமூப்பினா 170 
எரிசன் றனலயில் 800 

எறிர்தெழுபல்படை 18 

ase g றின 299 

எரிமணிச்குடங்க 0909 
எறியமைத்த 850 
எறியாநிற்கும் 024 
எரியுண 872 
எரியும்வெய் 51 
எல்லவன்மறைச்த 850 
எல்லாருமிரா 480 - 
ஏல்லிகூற்றிய 24 
எல்லிவான் 850 

எல்லுண்டாகசன் 646 
எல்லோமெல்லோ 478 
எவனெத்தன்மை 080 
எவ்வகையு ரகமும் 081 
எவ்வயினுயிர்கட்கு877 

எவ்வரங்களுங் 768 
எழூகசேனை 406 

எழுகதேர் 577 
எழூதியேரணிர்த 820 

எழுஅகுங்குமத்து 204 
எழுதுவீணை 584 
எழுத்தெனச்டிதை 604 
எழுச்தவன்மேலே 888 

எழுந்தனன்றன் 880 
எழுச்துகின் று 516 
எழுந்துயர்தேர் 508 

எழுர்துவக்தனன் 504 

எழுபதுவெள் எஞ் 804 
எழுபதுவெள்ளத் 857 
எழுபதுவெள்ளத் 254 
எழுபதுவெள்ளச் 172 
எழுபதுவெள்ளத் 788 
எழுமழுச்சக்கரம் 73 

எழுமிருக்கும் 565 

எழும்புகழிராமன் 000 
*எழுவகைமுணிவ 899
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எழுவிற்கோலம் 8651*என்றவாசசம் 810। என்னுருக்கொடிவ்750 
எளிவருமுயிர்கட் 878 (என்றழைத்தன.எ் 675) என்னேரினன் 440 
4எறிசடல்ஞாலச் 928 |என்றழைக் இரல்கி 870 | என்னைத்தான் 745 
எறிதிரைப்பெருங் 200 என்றனளிறைவி 711। என்னைகன் கருணை 801 
எறிர்தசாலையில் 5101 என்றனன்மாரு தி 286| என்னையன்னவர் 80) 
எறிந்தனவும் 448 [*என்நிடத்தாரை 600| என்னையிது 511 
எற்சொணான்முக 851*என்றிரான் 17051 என்னையின்னும் 825 
எற்றிப்பெயர்வானை 84|*என்றிவர்முதலா 70| ஏகக்தகனிமன்னன் 85 
எற்றினமுரசினோ 551| என்றிறைஞ்சலும 415। ஏங்கியபொருமலி 738 
எற்றினவெறிச்த 100|என்றிறைஞ்சலும் 645 | ஏலகினாரஈடுக்கம் 525 
எனச்சளிக்கும் 704]என்றுகாணினுவ் 388| எத்தாடினர் 518 
எனகச்இியம்பிய 824 என்றுகூறி 087| ஏக்கசன்ஞாலம் 285 
எனக்குநீயருள் 7071 என்றுசாம்பவன் 207) எமத்தடங்கவசத் 801 
எனக்குமெண்வ 145|என்றுசென்றிரை 484| ஏம்பலுற்றெழுக்த 88% 
*எனக்குமெண்வ 759 என்று தீயினை 85% ஏயினனின்னனாக 851 

எனவுரைத்தலும் 4051*என்றுதேரினை 17009) எஉரைக்கொண்டு 420 
எனவுரைத்துத் 704/*என்றுமசான்முக 772) ஏவியகாரியம் 100 
எனையரின்னவர் 504|என்றுபரமன் 405 | எவியப்பெருர்' 405 
என்பதுன்னி 509(என்றுபின்னரும் 760} ஏவுண்டு 46 
என்பபலவும் 1891*என்ற மன்னவன் 805 | எஏழிரண்டாகிய 872 
*என்பனபலவுமகச் 798 | என்றுமாலியவா 220| எழுடைச்ச டலினு 002 
என்பனபலவும் 8781என்றுமைச்தனை 7157, எழுமேழும் 504 
என்பனமுதல் 264| என்றுரைத்தமரர் 925 | எழுவேலையும் 589 
என்பென்பதியாச் 104|என்றுரைத்தரக் 614] எழெனப்படுவ் 417 
என்வந்த தூநீர் 1801 என்றுரைத்தனும 875) எழைசோபனம் 696 

என்வயினல்கனை 295) என்றுரைத்திளவ 205| ஏழ்கடலதணிற் 005 
*என்றகாலையில் 7801*என்றுரைத்திளவ802) ஏறினனிளைய 772 
என்றசாலையின் 00।| என்தெடுத்திலவ் 889|*எறினன்விமானசஈ்?770 
என்றபோதத்திசா 828 | என்றெடுத்து 425 (* எறினானிராமன் 7172 
என்றபோதின்  708|என்றெழுக்கனன் 402] ஏறினான்றொழுது 560 
*என்றபோது 715) என்றென்றேறங்கா 185 ஏறுகசேனையெல் 885 

என்றபோதெழுச் 790 என்றேங்கயெரற்று 000 ஏறுதுமென்னு 255 
என்றலுமவனடி 847 என்னகைக்சடுப் 018] ஏறுகான்முகன் 536 
என்றலுமாருதி 851।) என்னககையெறிக் 801) ஏற்ற:நினிச் டு 
என்றலுமிறைஞ்சி 202। என்னச்சொல்லிய 769 | ஏற்றுச்கோடலும் 607 
என் றலுமிறைஞ்ி 903 என்னதாகுங்கொ 820| ஏனையயிறவுங் 218 
என்றலுமுலசம் 258| என்னரின் றி.ரங்கி 242 ஏனையர்பிறருஞ் 018 
என் றலுமெயிற்றுப்581 என்னப்பன்னி 825 ஐம்பத்தொருவெம் 23 

என்றலுமெய்இனர் 6 
என்றலும்வணவங்கி 922   என்றவரோடும் 11 
*என்றவனியம்பச் 811 

என்றவனணிரங்கி 808 
என்றவனேசல் 429 
*என்றவன்சேயை 700 
என்றவன்பகர்இன் 288 
*என்றவாசகவ் 811   *என்றவாசசமெ 7154 

* 118 

என்னப்பாமற்று 420 
என்னலுமெடுத்த 882 
என்னிவனெழுதச்த 181 
என்னினும்வலிய 544 
* என்னுங்காலையி 780 
என்னுங்காலையிரு 7009 
என்னுடைத்தாதை 44 

என்னுடைப்பெரு 772 

என்னுமாத்திரத் 158 
என்னும்படி யெங் 487 

  ஐயஞ்ச pe 27 

ஐயஞ்சாகிய 746 

gudn@wersg 429 
ஐயனிதுகேட்டூு ATS 
ஐயனிம்மொழி 77 

ஜயனுமவரை 2 

ஜஐயனுமவர்கடம் 02) 

ஐயனேயழகனே 377 

ஐயனேயெமை 751 
ஐயனேயெனும் 405
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ஐயனை ம்படை 5871 | சடச்களிறெனத் 505 கண்ணுமனமுங் 72 
ஐயன் மீர் 190 | கடச்காரென்னப் 528! கதம்புலர்ச்த, 434 
ஐயன்வர்தனன் 684 | கடம்படுகறி LT) eGo pues 94 
ஜயன்வாசகவ் 719 | சடம்பொருமதக் 411] கதிரவனுதயகாலை 860 
ஐயிருகோடியர் 476 சடர்சடந்து 124 கந்தமாதனம் £89 
ஐயுறபொருள்களை 740| கடல்சகடைந்த 554  கர்தர்ப்பரியக்கர் 878 
ஒச்சநின்றெதிர் 082] கடல்சளியாவையு 5681* சப்பையெனுங் 708 
ஒதுங்கெர் 288 | கடல்ளெர்ச்தெழு 198| கம்பமசத்துச் : 858 
ஒத்தசன்மையின் 556 |கடல்பின்னே 177  சயல்வருசாலன் 219 
* ஓத்தபூசனை 791) கடல்வற்றின 2099 கயில்விரிவுறவரு 608 
ஒத்துச்செரா 597| சகடவுண்மாப்படை508கயிறுசேர்கழற் 458 
ஒருகலைத்தனி 698 | சகடவுளர்படைமை 68:* சயிற்றிலாச் 701 
ஒருகாலையின் 440 கடன்கள்செய்து 677 கரசமுச்திய, 18 
ஒருகுரங்குவந்து 400) கடன்மறுட 885, கரச்குமா யமும் 94 
ஒருதிசைமுதல் (101* கடிசமழ் 801) சரணமென்றுமா 748 
ஒருவபேசென்று 891) கடித்தபற்குலங் 862! கரதலமதனினீடு 812 
ஒரு. வரேவல்லர் &09|கடித்தேஇருங் 680, சரத்தினிர் 50 
ஒருவரைச்கொல்ல414| கடுக திறலமர்க் 718| சரனொடுதிரிசிரா 854 
ஒருவணிச் இர 419) கட்டுரையதனைக் 297 கரன்மகன் 55 
ஒருவன்மாண்டன 882 |கண்களைச்சூல் 87&। கரியகுன்று 690 
ஒருவன்னென 480 | கண்டகார்முகில் 83 * கரியதிலதமலை 470 
ஒருவன்னொருவன்180 | கண்டசங்கர 587! கரியுண்ட 274 
ஒருவில்லியை 445 / கண்டதாமரைக் 616] கருகும்வார்குழற் 807 
ஒல்வதேயிவ் 455 சண்டத்துவ் 4911* கருங்கடனிகர்ப்780 
ஒழுடப்பாயும் 521| கண்டவளேயிவள் 28% கருல்குழற்கற்றை 875 
ஒறுத்துலகனைத் 008) கண்டனகனவும் 156 । கருமமுவ் 585 
ஒன்றலபல 517 | சண்டனனிராவண191 | கலத்தினிற்பிறந்த 725 
ஒன்றிடினகனை 545 சண்டனன்றிசை 270 | சலையினாற் 870 
ஓன்றுதானுளது 8851 சண்டாகுலமுாற்று 624 சல்லுக்கெடு 208 ஒன் அநீசஞ்சல். 4201 கண்டார்விண்ணோ185 சல்லெறிர்தன 16 
ஒன் றுமேதொடை 458 | கண்டாள்சண்ணாற்148! கல்லொன்று 30 

ஒங்காரப் 751 கண்டிலன்றலை 871 கல்விக்குகிமிர்க்த 240 
ஒங்கியசம்பியை 202[கண்டிலீர்கொலா 400। சவசத்தையுநெடு 804 
* ஓங்குவாலினை 810] கண்டிறக்தனர் 508|கவர்தபச்சமூல் 128 
peter orp her 431 கண்டுகைகளோடு 501 !சழன்றனமெடும் 909 
ஓசனையிரண்டு 505 | சண்டுதன் 167 | சளியானையும் 451 
தூஇன்றானை 8701 சண்டுநின்று 505 * கறங்குசால் 810 
ஐஇதரோகன 9509) கண்ணனே 432 கற்பினுக்கரடினை ப்722 

ஓய்வசன்றது 088| கண்ணிணையு இரமு728* சனகனாயிரங் 110 
ஐய்வுஞூற்றமும் (45) சண்ணிமைப்பசன் 84 கனத்தினாற்கடக்த 795 
ஒசாதேயொருவன் 608] கண்ணிற்கடுகும் 85 கணிச்துயர்கற்பு 738 ' 
ஒவருமுலகத் 001 | கண்ணினீர்ப்பெரு759 |* கணிவளர்பவளச்801 
இவிலாருடல் 454] கண்ணினுண்மணி 6(8| காகப்பச்தர்ச் 525 
இளின்முற்றாதுத 5801* கண்ணுடைசாய727|சாகமாடு 366 * தங்கைதருது 844 சண்ணுதலொருவ 6111 சாச்சலாகலாச் 508 
க்ங்கையோடியமு 788) கண்ணுதற்பரமன் 489 காக்சவுங் 70 
*கசிச்தஞானல்.சள் 77814 சண்ணுந்தோளு 818) சாச்குகரின்மை 427    
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காட்டியமோதிரல் 830| குடதிசைமறைந்த 785) கைகுன்றப் 533 
சாட்டினன்மாருதி 876|குடதிசைவாயில் 787। கைதுறக்.து 642 
சாணியைப்பெண் 712| குடப்பெருஞ்செவி018| கைத்தலமுவ் 535 
சாண்கிலன்சல்லி 842| குடல்குறைத்துக் 705) கையகலிஞ்சக்ு. 232 
* காத்திரமிகுத் 715) குடைச்கெலாங் 4001* கையார்வெஞ்ச 819 
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காந்தையருக்கணி 072| குமிழிரீரோடுஞ் 540) கொடிச்குலங்க 439 
காம்போடு 188 | குமுதகாறு 5985) கொடிக்குழீஇயின 01 
காயிருஞ்சிலை 488 | கும்பசன்னனாண்டு 951* கொடிமதில் . 786 
சாராயிரமுடனாகய296| கும்பகன்னனென் 70|கொடியின்மேலு 580) 
காராயின 208) கும்பகன்னனென் 420 |கொடியும்வில்லுங் 580 
* கார்ச்சன 792) கும்பசன்னனொடு 800) கொடீயேணிவை 148 
கார்த்தவீரியன் (50 ।கும்பசன்னனோடு 766| கொடுத்சேனன் 1:4 
சார்நின் றமழைகின் 651 | கும்பிகை திமிலை 57) சொடுநீள் கரி 274 
கார்மேலினனே 85)குயின்றனசுடர் 0811* சொண்டவன் 791 

சாலங்கொண்டெ 815) குரச்செத்தசசைச்884 கொய்ததுகொய் 634 

* காலஞ்சென்றத704| குரச்குகீரன் 692) கொய்தலைப்பூசற் 517 
சாலமாமாரி -. 850 |குரந்துணிச்து 437| கொலையொடுங்கா 17 
காலமீதெனச் 1141* குருக்களை 7001 கொல்லவர் தானை 25: 
சாலவன்படையுச் 48]குருஇப்புனல் 808|கொல்லாதமைத் 665 
கரலன்மார்புழைச் 808 குருதியின் சண்ணன்50| சொல்லோடகடர் 481 
காலிழந்தும் 445 (குலச் இரறிகன் 568| கொல்வனென்று 287 
காலின்மாமதலை 862 குலையப்பொருசூல 87| கொள்ளியிற்சுடர் 123 
காலும்வெங்-னலு049 | குவளைசக்சண்ணிய 1201* கொற்றவன்னுட815 
கசாலெனக்சடுவெ 279 
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காற்றன்றிது 95 

குறித்தெறிந்தன 450 
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சாற்றிசைசுருங்கச் 185 கூற்றின்படி 305 
காற்றினுச்சரசன் 841) கூற்றின்வெங்க 646 
காற்றுவக்து 201|கூற்றுக்கோடினுக்013 
காற்றெனவருமே 846 |கேட்டதின்றினி 781 
சானாளகிலமகளை4 6271 கெட்டஅதர் 864 
கிச்சுறுகிறி 18|கெட்டவான்பொ 873 
கடைச்சாணிசகன் 5341)* கெவனொடுகெ 918 
இட்டுர்சையிது 7108 கேடகங்கண 452 
கிழிர்தனமா 1761 கேட்டதோன்றல் 820 
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சங்காரத்தாற் 627 சுடர்க்கொழும் 361) @er AS Qwer 8249 

சங்குபேரியுவ் 92 சுணங்குறுதுணை' 128/(சொல்வித்தும் 820 
சங்கொலிவயிரின் 57])சுண்ணமுஞ்சாக்து 8109 சொற்றதுசேட்ட 248 

சண்டக்கடு 450] சுரிச்குமண்டலமக் 562 *Qerarc a ome TTL 

* சர்திரமானக் 800!சுருக்கமுற்றது 471|சொன்னசங்கெ 587 
சர்திரற்குவமை 923 FED wa! 5 a EH E848 “சொன்னசோபன 607 

சக்திரனனைய 184 | சுழிச்செறி 1009) சொன்னநாறடை 02 
சச் இரன்றேவிமாரி114]ருரியன்சேயுஞ் 480 சொன்னவாசகம் 7890 
சம்பரன்றன்னை 021 சூரியன்பகைஞன் 15 (சொன்னாரவர் 98 
சல்லியமகற்றுவது 197 சூரியன்பெரும் 20 சோணிதச்கண்ண 41 

* சவறியதஇருச்கை 502) சூரோடுதொடர்ச் 481| சோதியான்மகன் (096 

சாகத்திவினின் 885 சூலங்களுமமழுவுஞ் 815 (தகர்ச்துமால்வரை (88 

சாம்பனை வதன 422 [சூலம்மெனின் 29 EOE MM GM & 150 

சாய்ர்தவல்லுருழு் 604 கூலம்வாங்கிடிற் 409] தசம்பிற்பொங்கய 418 
சாலிகைமுதல 519 குழ்சடற்புனலும் 088| தஞ்ச்சானுனேத் 644 
சாலிவண்க இர் 15] சூழ்கடனான்கிற் 909 தடச்திரைப்பரவை285 
சானஇூயாம் 2814 குழ்வினமாயம் 826|தடி.ச்துமின்குலம் 01 
சானடூயுருவமாகச் 220| செங்க திர்ச்செல்வ 01] தடித்் துவைத் 503 
சான்றோர்மாதைத்188 |செஞ்சரத்தொடு 85]தடிவனகொடுஞ் 75 
சிகைகிறைச்சகனல் 14[செர்திவினை ௦95 | தட்டினார் தமுவினா 103 © 
சங்கவேறனைய 242]செம்புனற்சோரிச் 880] தக்துரீர்க்கடல் 22 
சித்தமொச்துளன் 018) செம்பெருங்குருகி 74| தந்தனன்மருச்து 515 
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சித் இரகூடக்இர்ச் 812] செய்கன்றாரிருவர் 65 | தர்தையர்தேரிடை 74 
சித்திரத்தன்மை 2441*செய்தமாதவம் 812] தர்தையைச்சண்டு 88 
இர்துரங்களின் 751 செய்யதாமரை 128 தசந்தைவேகமுக் 817 
௦ சிர்தைஅயவன் 1711*செல்வனே யின் 778 தமையனைக்சொன் 126 
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மின்னைச்காட்டுதல்740 

மின்னைகோச்கயவ்804 
மின்னையேயுழை 814 
மின்னையேர்மவுலி 925 
மீட்டுமச்கையால் 104 

மீட்டெழுச்து 828 
மீண்டவனிளவ 580 
மீண்டனவோ 601 
மீண்டுவேலையின் 418 
மீயவர்யாவரும் 19 
மீனுச்சது 802 
மீனெலாம் 78 
மீன்குலங்குலைச்து 190 

ஈழகுத்தமானது 794 

மூகையினாண்மலர் 128 
முச்கணான்படை 262 

111 
378 முக்கணான்முத 
650 முகச்கோடிவாணா 

முடிர்ததுகக்தம் 
மூடிபுனைக்த 
மூடியுசாட்டானே 
மூட்டியசெருவின் 

மூதியாருணர் 147 
முதிதம்வாணகை 221 
முத்தன்மைமொழி 220 

முத்துருச் 828 
ps Dats AVG 649 

முர்தைகாண்முதற் 766 
மூர்தைகாள் 319 

691 
245 
827 

239.   

மூப்புரமெரித்தவ 571 
மோரசொலி 848 
சோட்டடர் 318 
முூழங்கனெயானை 42 
முூழவிடுதோளொ 599 
மூழுவதேழுலகம் 247 
முூழைச்குலச்€யம் 14 
முளைக்கொழுங்க தி214 
மூறுவல்வாண் 12 
மூறைகெடவேண் 22 
ஈமுறையதுமயச்கி 102 
ழூற்கரச்சையர் 800 
ழூற்கரங்களும் 08 
மூற்பகெவிக் 18 
மூற்றியற்கிலை 548 
முனிவரர்வாசசகல் 718 
முூனிவயேமுதல்வ 492 
மூனிவர்வானவர் 808 
*முனிவன்வாண் 811 
மூனைவருமமரரும் 728 
மூனைவர்வானவர் 5509 
முன்பிறர்த - 77 
முன்புபின்பிரு 744 
மூன்னிற்றோன்றி 204 
முன்னின்றாரெலா 512 
முன்னேயுஎன் 448 
ன்னேயென ': 80 

முன்னைத்தேவர்த 125 

மூன்னைநீக்குவெ 702 
முன்னையோரிறம் 328 
முூன்னோடுதிரப் 482 
ழடியகெய்யொடு 278 
மூண்டசெருவின் 566 
மூண்டபோர்தொ 288 
மூண்டெழுசேனை 524 
மூதுணர்ந்த 401 
மூலத்தானையென் 400 
மூலமுதலாயிடை 400 
மூவகைத்திரு 824 
மூவகையுலகம் 822 
மூவகையுலகுவ் 287 
மூவர்ச்குமிளேய 883 
மூவுலகத்தவரும் 252 

"மூன்றினாற்றி 414 
மூன்றுகண் 410 

மூன்றுவைப்பினும்600 

ஈமூன்றெனரநின்ற 887 
மெய்கிடக்த 368



  

௬௪௧ சேய்யுண் முதற்குறிப்பக.ா£ தி 

மெய்குலைர்திரு 281: *வங்கரீணெடு 769 | வலங்கொண்டு 56 
மெய்சொள் . 689: வங்கெயம்வகுச்த 217 வலஞ்சுழித்து 114 
மெய்யிற்பட்டன 81!*வஞ்சகக்கொடி 09% | வலம்வருமளவையி7894 
மெய்யினுக்குயிரை860 | வஞ்சரில்லையிவ் 1.06) வலம்வருமிடம்வ 000 
மேசத்தின்பதங் 178| வஞ்சவினைசெய்து 461 | வலிச்கடன் 548 
மேகமெத்தனை 409; வஞ்சனைமன்னன் 282 | வலியானவிராகவ 260) 
மேக்குநீங்கெய 701| வஞ்சனையியற்றிய 889 | வலியிதன்மேலே 424 
மேதாவிளையோய் 152 
மேருவினைக்கடச் 178 
மேருவின்காடு 688 
மேவிக்கனன்முன் 140 
மேற்படவிசும்பை 886 

மேற்றிசைவாயிலை 288 
மேனகையரம்பை 711 
மேனகையிலங்கு 218 

மைச்தரைப்பெத் 71756 

மைர்தவோவெனு 808 

மைச்தனுமற்று 22% 
மைர்தனென் 227 
மைர்தனென்னை. 898 

மைந்நிறவாரச்கர் 48 

ஈமையலின்றியே 775 
மையொடுபகைச் 104 
மோய்த்தாரை 447 
மொய்யறமூர்த்து 845 
மோகமொன்றுண் 508 

மோதரன்முடிர்த 582 
மோதிரம்வாங்கஇத் 887 
யாண்டுவக் இங்கு 822 
யாதிதந்சொன்று 701 
யாதியானியம்பு 727 
யாதுமினிச்செயல்2 84 
.யாபேனுந்தான் 628 
யாவதுகிலைமை'த் 182 

யாவரால்இகல் 04 
யாவருமெழுச்தன 202 

யாவர்ச்குர்தீஇலா 112 

யாளிமேலும் 
யானலாலெச்தை 196 

யாணிவணிருர்த . 110 

யானிழைத்த 706 

யானுடைவில்லும் 280 

யானுமெய்யினுக்கு888 

யானேசெல 809 
யானைபட்டனவோ 64 

யானைமேற்பறைசா 57 

யான்றடேன் 100 
வகைநின் றுயர் 27 

435)   

வஞ்சனையென்ப 257 
வஞ்சியையெங்குல் 240 
வடகுண இசையித் 181 
வடவைத்தீயினில் 898 

வணங்கிநீயைய 56 
வணங்கியகந்த 095 
*வணங்கு அண்ணி 775 

வணங்குறண்ணி 24 

வணங்குறுண்ணி 715 

வணங்குவார் 851 
வண்டின துருவல் 250 
வண்டுலாவலங்கன். 48 
வண்டெனமடச் 189 
வண்ணக்கரு 268 
*வர்தடைச்துனக் 182 
வந்ததனைவானவர் 570 
வர தயணின்று 171 
வர்சனன்மருக்தி 201 
வர்தானெடுச்தகை 296 
வச்திலனிராமன் 118 
as Saar 234 
வச்துதாழ்ர்த 678 
வம்மினடவம்மின் 462 
வயிரமாணிக்க 904 
வயிறலைத்தோடி 67 
வரங்கணீருடைய 286 
வரதகேளெனத் 761 
வரதன்போய 551 
வ.ரத்தினாயினும் 622 
வரச்தருமுதல்வன் 848 
வரந்தரும்முதன் 165 

வ. ரமிரண்டளித்து 708 
*வரிசிலையிராம 770 
வரிசையின்வழா 800 
வருகதேரென 557 
வருணனடுங்கன் 7 

வருத்தமேதெனி 060 
வருச்தனீ தி 685 
வருமதுதிண்ணநீ 198 

வருவாய்போல 188 
வரைபொருத 585   

*வல்லரச்கரை 771 
வல்லவனவ்வுரை £ 71 
வல்லணமாயவிஞ் 268 

ஈவல்லிசோபன 007 

*வல்லைமாதிர 781 
வழங்காசிலை 260 
வழங்குபல்படை 412 
வழியடித்துண் 702 
வளனணிகலனுச் 92% 
வளைத்தார்மத 479 

*வளைபயிறளிர் 802 
ன்னும் 010 

வள்ளனின் 579 
*வன்புலவ் 781. 
வன்புலங்கடச்து. 851 
வன்றானையை 250 
வன்னிசாட்டிய : 186 
வன்னிமன்னனை 401 
வாவங்கினானிரு 760 

வாவ்குதுச் துல்க 901 
வாசரசாண்மலமமோ 170 
வாசகானாமலரோ. 650) 
வாடைகாலு 480 
வாட்டனின்வயங் 885 
வாமக்கரி 272 

வாயிற்கனல் 274 

வாய்நிறைக்தன 640 

வாய்ப்பிறந்தம் 861 
வாய்மடித்து 167 
வாய்வாய்தோறும் 629 
வாய்விளித்தெழு 457 
வாரணமனணையவன் 270 

வாரிநீர் 641 
வார்ப்பொலி 516 

வாலிசேயினை ச் 777 

வாலியென் றளவில் 708 

வாலியைவாளி 226 
aT G16 g ovuy Lo 270 
வால்பிடித்து 18 
வால்வளைத்துச் 176 
வாவிகொண்ட 439
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வாவும்வா௫ 584 
*வாழிமலைத்திண் 818 
*வாழியசீரிராமன் 928 
வாழியிலக்குவன் 9 

வாளிற்றிண்டுலைத் 77 
வாளும்வேலும் 689 
arerG Olé & cost F644 
வாள்வலம்பட 552 
வானநாடியர் 128 
வானகாட்டு 178 
வான்சாட்டை 540 

ானமங்கையர் 675 

வானமானமும் 864 
வானரத்தலைவனும் 007 
வானரப்பெருஞ் 405 
வான மகளிர் 899 
வானரவீரர் 42 
வானரேசனும் 807 
வானவர்கொடுச்ச 866 
வானவர்கிகறைவ 587 
வானனையமண்ண 582 

வாணின்றலை 806 
வானையுச் இசையை 848 
*வான்வளஞ்சுரக் 928 
வான்றலையெடுச்ச &51 
விசும்புவிண்டு 561 
விசும்புபோயினன் 115 

*விசைசண்டுயர் 85 

விடர்துடிக்கன்ற 237 
S965 Our apg 840 
விடைச்குலங்களி 126 
விடையின்மேற் 62 
விட்ட_போதினின் 510 
விட்டமாயினும் 402 
விட்டனன் சதை 329 
விட்டனன்விடு 614 

விட்டனையெம்மை 10 
விட்டில் தையை 9 
விட்டீயவழங்கெெ 480 
விண்களிற்சென்ற 548 
விண்செல்கல 208 
விண்டலத் திலங்கு817 
விண்டுநின்றாச்கை 941 
விண்டுவின்படை &02 

விண்டுவின்மார்பி 90% 

விண்ணார்த்தது 817 
விண்ணாரது 809 
விண்ணிடைக் 926   

'விண்ணிறைர்தன 454 
விண்ணிற்சென்ற 121 
விண்ணிற்பட்டார் 581 
விண்ணுறைவோர் 902 
விண்ணைவிழுங்கிய 12 
விண்பிளக்தொல்க 549 
விண்போர்த்தன : 05 

விர்சமன்னதோட் 119 
விரத. நான்முனிவ 914 
*விரசன்வீமாச்ச 918 
விராதனுங் 809 
விரிசகடனடுவுட் 915 
விரிஞ்சன்வெம்ப 171 
விரிச்தகன்படை 611 
விரியவன்மேரு 186 
4விருக்துமுண்டு 846 
ஈவிரைசமழோதி 802 
விலகினான் நடச் 507 
விலங்கலும்வேலை 008 
விலங்கனாண 692 

வில்லாளரானார்க் 848 
வில்லாற்சரச் 596 
வில்லிக்க த 805 
வில்லினால் 102 
வில்லினின் வலிதர 885 
வில்லினை த்தொழு 451 
வில்லுள்கூற்றுவத் 505 
வில்லும்மழுவும் 270 

வில்லெடுத்து 292 
வில்லைச்செலவீசி 20 
வில்லொலி 58 

வில்லொன்றாற் 582 
விழித்தசண்கசள் 486 
விழித்துமோ 474 
விழிபட 819 
விழுச்தனன்சிரம் 085 

ர்லிமுச்தவன்றன் 795 
விமுந்தழிகண்ணி 852 

விழுக்தாள்புரண் 16 
விமுச் அபு ட.வினை 574 
விமுக்துமேச்குயர் 827 

விளங்கொளி 087 
விளைச்தவாறு 164 
விற்ரொச்இய 273 

aS ter Cues 570 

வீக்சூவாயயில் 622 

SaGu sroror 349 

வீங்குதேர் 585   

SS Per icy st «esr 106 
வீனென்வயிரச் 202 

வீடணக்குரிசின் 807 

வீடணகீயும் 480 
வீடணனமலனை 334 

வீடணன்சொல 509 

வீடணன்றனை 776 
வீய்ந்துளனிராமன் 158 
வீரகாடுற்றுயோ 664 

&4வீரமாமுடி 692 

வீரரென்பார்கட்கு 838 

SroycuwsSrse ZL 
வீரன்வெங்கணை 284 

வீழ்ர்தமைந்தனை 755 

வீழ்ச்தவன் றன்னை 248 
வெங்சண்மதமலை 090 

வெங்கண்வானரச் 192 
வெல்சண்வெள் 91 

வெஞ்சிலையிருவரு 842 
வெடிச்சன்றன 200 
xa Ba Gye 785 
வெதிரொத்த 208 
வெம்பினசெருவி 2904 
வெம்மடங்கல் 652 
வெம்மையிற்றரும 922 

வெயர்த்தமேணிய 813 
வெய்தினினுற்ற 4 
*லெய்யவன் 701. 
வெய்யோன்மசன் 818 

வெளிதீர்ச்த 58%. 
வெள்ளநூறுடை 89 

QactorBenré a7 490 
வெள்ளமையைந் 982 
வெள்ளமொருதா 461 

வெள்ளமோழேழு 861 

வெள்ளியும்பொன் 018 
வெள்ளெருக்கஞ் 671 
*வெள்ளைஈறும் 844 

வெறித்திரிர்த ~ 485 
வெற்றிவெஞ் 918 
வென்றனனரச்க 194 
வென்றாருலகங்க 470 
வென்றானென்றே (27 

வென் றிச்செங்கண்520 

வென்றிப்படை 271 
வென்றியக் இசை 580 
வென்றியாய்பிறிது(00 
வென்றியாலுலகம் (055



௬௪௮, செய்யுண்முதற்குறிப்பகராதி 
  

வென்றியென்வய 518|ஃவேதசராதனும் 818| வேலைசட்டினோன் 119 
வென்றிலனென்ற 829! வேதநின்றார்த்தன 208| வேலைப்பள்ளக் 188 
*வென்றிவீடணன் 7851 */வேதமொரு 626 | வேலைவாய் 555 
வென்றிவீரர் 458| வேதமொருசாலு 569 | வேல்கொடு 824 
x Qa cr DC a 786 | Ga sGarene 6901 வேல்செவ்வன 444 
வேடன்றன 801 வேதாளச்கரத்து 891 | வேள்விக்குவேண் 257 
வேூியருடுத்ச 901! வேதியர்தமைத் 8809|வேள்விச்கேகி 181 
வேட்சன்றவேள் 289) வேதியர்வேதத்து 633 | வேள்விப்பகையோ 82 
வேட்பதுமக்சைய.780!; &வேர்தர்வேகந்த 1981 வையச் 020 
வேண்டிற்றுமுடிச் 709) வேர்த்துணர்தா 199 
வேண்டுருவங்கு 179) வேலாயிரம் 596 

  
  

  

  

 



யுத்தகாண்டம் முழுவ அக்கும் 
அரும்பத வகராதி முதலியன. 
  

அஃகுதல், ௮ திகா-69 
அகத்தியல் முகத்துக் 

விடீ-141 
அகத்திய னிராமனுக்குச் சாபம் 

புட்டில் கவசம் சுரிகை: மீக் 
தான், மீட்-280 

அகத்தை முகத் இனால் கோக்க - 
'அகத்தினழகு முகத்தில்தெரி 
யும்??: அணி-௩ 

அசப்பட, ௮ணி-28 
அகப்பொருள் - உள்ளாறைபொ 

ருள் இ.ரணி-82 
அசமஇழ்தல், மூல-157 
அகமெலிதல், நிகும்-128 

அகம்-மனம், இடம்: மீட்-184 
அசம்பன் இதம், இல-கே-88: அகம் 

பன்முத்பிறப்புவரலாறு, பி.ரமா- 
128: அ௮கம்பன்முதலிய அரக்க 
சோடுசென்று மணிதரைத் தாச் 
குவாயென இராவணன் மகோ 
த.ரனையேவுதல், பிரமாத் - 95: 
அகம்பன் ஐக்நூறு கழுதை பூட் 
டிய தேரையுடையவன் - 128: 
அகம்பன் அம்புமழை வீச ௮னு 
மானெதிர்த்துவருதல்- -125-130: 

அகம்பன்வ.ர அனுமான் தண் 
டாயுதத்தைச் சுழற்றல் - 126: 
அகம்பன் சண்ணெதிரிலேயே 
அ௮தநுமான் பத்துக்கோடி யானை 
குதிரை முதலியவற்றைக்கொல் 

லுதல் - 128: அகம்பன் தேரிற் 
பூட்டிய கழுதையும், அச்சும், 
சாரதியும் அழியுமாறு. அனு 

மான் தண்டாயுதத்தால் அடித் 
. தல்-182: அகம்பன் வில்லைவிட் 

டுத் தண்டைக் சொண்டு அனு 
மானோடு பொரவெழுதல்-188: 
அசமபன பாணததால அனு 

மான் சலித்தல்-182: அகம்பன் 
இடஅசகையால் அனுமன் மகர் 

பிற் குச்்.துதல், பிரமாத் - 187: 
அகம்பன் அனுமானால் உயிரி 
ழத்தல்-189: அகம்பன் மடிய 
அரக்கர் சேனைமாளுதல்-140 

அசம்புலம்பல், இச்.இி.ர-01 

காட்டல், 

  

அகலம் - மார்பு, நிகும் - 110, 
மூல - 108 

அகல்-விளக்கு, படைத்-18 
அசவுகா, நாக-07 
அகழி அர்ச்துவிடும்படி அரக்கர் 

கால்கள் அறுந்துவிழுதல், மூல- 
157 

அகழிமூன்று, மீட்-168 இல்-0 
அகழியமழுவதுபோலும், மு.ச-8 
அகழிவெள்ளம் ஊரை வளைதல், 

மத-5 
அகழிவேலை, இராவ. தே-17 
அகழ்-அகழி, மகுட-15 

அகத்றுதல்-ரீங்கச்செய்தல், கழித் 
தல், இசணி- 5 

அகனுறப் பொலிச்த வள்ளல், 
ஒற்று-20 

அசன்பதியைச்சுட்டான், crae-2 
அசன்வான், வான,௧௪-20 
அசன்றுபோதல் - மறைந்துபேர 

தல்: மருத்-108 
அகஸ்தியாச்சிரமத்தை யிருடிய 
சாணையா லிராம னடைதல், 
82-279 

அூலுஞ் சக்தனமு பிக கனமரதல், 
இரா. வ-248 

அக்கட, இரா. மந்-82 
அகட யத் குழம்பு, இல. 

க 

அச்சனையரைகத்துள்ளவன், கரக-8 
௮ச்ினி சொல்லால் சீதையின் 

மீது 2ற்றர் திர்தல், மீட்-207 
அச்கனியிற் புகும் பிராட்டி %புன 
லிடைச்சாமரைக்கோயிலையெய் 
துவாள், மீட்-85 

அசனி வலஞ்சுழிப்பின் ௩ற்சகு 
னம், பிரமாத்-166 

அக்குசோணி, மீட்-885 
அவ்கணம்- சாச்சடை, மாயாச-08 

அல்சண், திருமுடி-85 
அங்கதம்-வசைப்பாட்டு, aps-149: 
தோள்வளை, மூல-124: குற்றம், 
விடை-18 

அங்கன், ௮ங்க-28, படைத்-74. 
பிரமா- 47, இரா. தானை - 21,



௯௫௦ அரும்பதவக ராதிமு தலியன 
  

மு.த-109, 121, சாக-170, 278, 
திஞும்-07, வேலே-81, மூல-80, 
34, 58: அங்கதன் வானவர்க் 
இறைவன், Qa, Ca - 10: 
வாலிமைச்சன், ஹல - 55: 

அங்கதனை தத சனுப்புசல்ஈலம், 
அங்க - 9: அங்கதனை யறுமா 
னென்று அஞ்சிச்சுற்றத்தா நிரா 
வணனைச் சொமழுதலும், இராவ 
ண்னை யன்னவன் சாணுதலும், 
-15: அங்கதன் இராவண 
னாற்றலை வியத்தல் - 16: 
அங்கதனைப் பேதோபாயத்தால் 
இராவணன் வேறுபடுத்தப் பார் 
gaan - 25: அல்க தனைப் 
பிடித்தெற்றுமாறு இராவணன் 
கால்வரை யேவுதல் - 9; 
அ௫்கதன் சுபாரிசனைச் தெற்கு 
வாயிலிற் கொன்றது, முத-80: 
தெற்கு வாயிலில் wears 
தெயித்ரோனை வதைத்தது, 
மீட்- 168 இல் - 5: ஆழியுட் 
குன்றத்தை வரகங்கத் அண்டு 
தல், கும்ப - 187: ஆர 

வாறித்துக் கும்பசர்ணனது தே 
ரின் LOO ts GE SOX OG 

மேறு இடித்துக் குன்றத்தி 
யங்குதல், - 190: see gaye 
கும் கும்பசர்ணனுச்கும் நிகழ் 
நீத சம்பாஷணை , 191-194: 
அங்கதன் இலக்குமணனை த் சன் 

தோளிலேறிக் கொள்ளுமாறு 
வேண்டுதல், ௮அஇகா-182: அங்க 
தன்றோள்மேல் இளையபெரு 
மாள் சரணம்வைத்தல், - 188: 
அங்கதன்இலச்குமணனைத்தாங் 
கியவண்ணஞ்சாரிதிரிர்த இறம்- 
184: அங்கதன் ரோளினின்ற 
இலச்குமண ஸிறங்குதல் - 207: 
அங்கதனும் மசாபாரிசவனும் 
மலைதல், படைத்-10: அங்க சன் 
மகாபாரரிசுவனைக் கழித்தல்-78: 
மரங்கொண்டெற்ற அரகச்சர்தா 
னையழிதல், சாக-51: மலைகளை 
யெறிதல்-85: அங்க தனெறித்த 
மரம் இர்திரசித்தத் தேரைய 
ழித்தல், -148: அங்கதன் தென் 
மேற்கல் எழுயோசனை சாரம்   

அங்கதன் இம் இரசித்தின் தலை 
யை :யெடுத்துச் கொண்டு 
முூன்னணியிற் செல்லல், . இச் 
Gs-59: அங்சசன்கையிலுள்ள 
இக்திரசித்தின் தலையை இரா 
மன்சாணுதல், இச்திர-60: ௮வ் 
கதன் இலக்குவ வீடணர்களை 
விலச்சி வேலேற்கமுற்படல், 
வேலே-81: அவங்க தன்பேச்சைச் 
குரங்குகள் கேட்கமாட்டோமெ 
ன்கையிற் படைத்தலைவர் ஓடுவ 
இனின்று மீளுதல், மூல-85: 

அக்க சன் சாம்பவாணிடம் ஒடுஞ் 
செயல் சரியென்றெனக் சார 
ணத்தோடுகூறல், மூல-45-40: 
அங்கசன் சாம்பவானுச்கு கா 
ணம்நீங்கச் கூறுதல், மல-50- 

57: அங்கசன் அறுமான் இவர் 
கள் சாரிதிரிதல், பிரமாத்-82: 
அங்கதன் முதலிய மர்றை வான 
சறின்றிலை, காக-109: 

அங்கதாதியர், சாச-02 
அங்கக்சரவஞ்சுதல், காக-11 
அங்கம் -உடல், விபீ-187:போர், 

கும்ப-15 
அங்க ச்சர் - உடற்காவலர்:இரா. 

சானை-10 
அஙவகா - யடசா, அலலது படை 

யோர், இரா. தானை-11 
அ௮வ்இ-கெருப்பு, மூத-1 70,மீட்-80;: 

அங்கி இராமனுகச்குச் கூறும்வி 
டை, மீட்-01-05: அங்க பல் 
பொருட்கு ஐயங்கேடறசக் கேட் 
பது - 92: அங்கியித் சதை 

புகுர்சபோது சூடிய மலர் நீர் 
தோய்ச்தல் போன்ற - 87: 
அங்இயுலகுச் சழிப்பில் சான்று 

-97: அங்கயை யிராமன்லி 

னாவல் - 90: அங்கியொளிய 
டலங்குதல், இரா, வ-80: ஆங்கி 
வெந்தெரியுமேனியான், மீட்-80 

அங்குசம் கும்ப-220: ௮ இகா-114 
அங்கையால்விலச்சல், படைக்-88 
அங்கையினெல்லிபோரல், மீட்-70 

அசஞ்சலப்படை, இல. கே-41 

அசத்தம் - வலிமைபெறாசத, இ 
சாம், தே-8



அரும்பதவகராதிமுதலியன் ௬௫௧ 
  

அசச்.து-சேர்மையற்ற வழி, .இரா. 
வ-117 

௮ சனிகேட்ட வளையுறையரவம் % 
வானரரார்ப்புச் கேட்ட அரச்ச 
ஈகளிர்:சாக-284 

அசனியீன்ற சானம், வேலே-& 
அசனி யேறிருந்தகொடி-இக்திரர 

்-. தத்தின்மீதிருர்த கொடி, இரா. 
வ-14 

அசனியேறு இரிகளை யடர்தல் x 
கரடி தும்பிச்கும்பங்களை யிடத் 
தல், காக-&7 

அசனி யேற்றோடொத்தன குன் 
றம், காக-171 

அடக்கும், கும்ப-04 
அசும்பு-வழுக்குநிலம்:மூல.21:நீர்.த் 

இவலை, வருண-&&, பிரமா-107 
நீர்ச்கசவு-௮ இகா-89: நீர்வெள் 
எம் - 284 

அசும்புபடுசோரி, மூல-147 
அசும்புபாய்தேன், சேது-17 
அசுரர்கள்தம்பிரளயமே, இசா, 

வ-220 
அசைதொழில் - அசைதல், இரா. 

மர்-10 

அசைத்த--அசைந்த:மீட்-151 
அசையாதூர்தை, காக-244 
அசைவற்றுக் இடந்த இராமனைச் 

சண்டு தேவர் அஞ்சுதல், 
பிரமா-200 

அசைவில்கற்பு, இரா. மச்-90 

அச்சத்தால் மங்கலகாண்களைத் 
தொட்டுப் பார்த்தல், இராவ, 

தே-29 
அச்சத்தாற்கண்புதைத்தல்,பி.ரமா- 

71, இரா. வ-51 
HEF LP OT OW, மாயா&€17. 

அச்சமோ வறிவோ, தெறிர்தோ, 
இல. கா-12 

௮ச்சறுப்புண்ணல், மு.த-284 
அச்சரத்தை - உபேட்சை: இரா, 

மந்-28 
௮ச்சிற்றிண்டேர், வான. ௧௭-20 
அச்ச, கும்ப-822,கா௧-127,இராம. 

தே-8 

௮ச்செனச் கேட்டல் - மனத்துப் 
படியும்படிகேட்டல், நிகும்-0, 

அஞ்சலஞ்சலெனல், இரா. மச்-117 

அஞ்சவி-ஒருபாணம், சாக-115 
அஞ்சலித்தல், வருண-18: இரா, 

வ-176 | 
அஞ்சலென்றது, ஒற்று-80 
அஞ்சனச்குன்று, மீட்-252 
அஞ்சனமலை, விடீ-187 
அஞ்சனமேகம் முனிதல், 

தீ-00 
அஞ்சன மேனியான், விமீ - 143 
அஞ்சன வண்ணன் ஆழியேவுஞ் 

செஞ்சரரம் 6 வானரங்கள் இலங் 
கையில் வீசும் கொள்ளி, மாயா 

€-23 
அஞ்சனை சான்மூளை, படைத்-00 
அஞ்சனைய்கம், ந௩ாக-108 
அஞ்சனைகிறுவ னாச்சையாற்சேனை 

யஞ்சினத, மீட்-258 
அஞ்சனைபயர்த வள்ளல், காக-10)5 
அஞ்சனை மதலை, பிரமா-85 
அஞ்சியயர்தல், மாயா£-81 
அஞ்செனர் தொழில் வஞ்சனையாற் 

பற்றுதல், இரா.மக்-16 . 
அஞ்சுதல்-£ழ்ப்படு சல், ௮இகர-21. 
அஞ்சுமுகத்தவன், ௮.இகா-8 
அடங்கலும் - எங்கும், எல்லாம்: 

சே.து-517, சாக-17 
அடங்கலும் அவிப்பதற்கமைதல், 

பி.ரமா-196 
அடங்குதல், இரணி-28, நிகும்-46. 

அடர்தல், வருண-80, படை ச-78 

அடர்த்தல், ௮.இகர-1777 
அடல், இசா.மச்-88, மூல-102 
அடல்கடர்ததோள்இராவ. தே-10 
அடல்வலி, ௮அதிகா- 97, இரா. 

வ-18 
அடவி, மாயா€-70, மீட்-1909 
அடா, இரணி - 129, காக-78 
அடாதனவறையல், ௮ணி-17 
அடாநிற்றல் - பொருக்தியிருத்தல், 

இ.சணி-1209 
அடிதொழுத, இரா. மந்-111 
அடிதொழுதுணைவர், விடை-86 
அடித்தொழில், இரா.வ - 80: 

ட்-250 
அடி.சாயினேன், மீட்-242 
அடிபட்டதுயரம் நெருப்புச் சுட்ட 

துயரத்தில் மறைதல் சதை 
யின்பாலிருந்ததுயரம் ௮அயோத் 

ய்டை 

 



௬௫௨ 

  

தியின் தயரத்தாற் போதல், 
மாயாசீ-.76 

அடிப்படவருதல், மிகும் - 165 
அடிப்பேர்த்தல், ௮இகா-22 
அடிமலர்தொழுதல், மூல-88. 
அடிமுறை வணங்கிக் கூறுதல், 

படைத்-85 
அடிமை,இசா, மக்-80, மீட்-224 
அடிமைபுகழுடைச் ,மீட்- 808 
அடியவர்க் கடிமை செய்வோர் 

பெறும் பயன்,இரணி-82 
அடியனேன், கும்ப-128 
அடியிறைஞ்சுதல், இரா. மக்-65 
அடியின் வீழ்ர்துவணங்கல், இரா. 

Gen-55 

அடியுண்ட வரக்கன் %இடியண்ட 
மால்வரை: ௮இகர-2%2 

அடியுள்-பாதல்களில், ௮ங்க-42 
அடியுறை, இ௫திர-60, வருண-78 
அடியுறையாக அன்பைச்சேர்த்.அ 

தல், மீட்-8%5 

அடுகளம், முத-02, நிகும்-58 
அடுக்கல்-மலை, சேது-54, வான. 

கள-7 
அடுக்க மூவுலகு, இருமுடி. 26 
அடுக்கும்-தகும், மாயா €-02 

'அடதல்-கொல்லுதல், நிகும்.87 
அடுதொழில், இச் இ.ர-20 

அடுத்தது-ஏற்றது, இரணி-24 
அடுத்தநாட்டரசனாணையால் நசுக் 

கப்பட்டவர், விபீ-82 
அடுத்துச்சொல்லல், காக-280 
அடுபுலி, மூல-216 
அடுவன், ௮௧-80 இ. கா-84 
அடை- அடைதல், சேர்ச்து, இலை: 
அடைக்சலவ் கூறுஇன்றான் இன்று 

வச்தான் முதலிய காரணவ் 
களால் தள்ளற் குரியனல்லன், 
விடீ-100 

அடைகச்சலப்பொருள்,பி.ரமா-197, 
இசா. வ-70 

அடைச்சல மென்றானை விளைவு 
கோச்காது பற்றல் வேண்டும், 
விபீ-108 

அடைக்சலம், கும்ப- 857 
அடைக்கலம்புகுதல், மாயா£-6 
அடைக்கலம் புகுச்சவன் அழியப் 

பார்ப்பது என், வேலே-90 

அரும்பதவகசாதிமு தலியன 

அடைதல்-அார்தல், வருண்-00. 
அடைத்த ஈல்லுரை,படைக்கா-81 . 

அடைத்தல் - அணைகட்டுதல் இல. 

கே-0: மிகுதியாசப் பொருச்து 
தல்,. மூ.த-68: இறைவைத்தல், 
இரா. வ-280 

அடைத்து வைத்தன : திறந்து 
கொண்டு ஆற்றுதியாயித் இடை 

தீதி, மு.த-258 
| அடைந்தவரைக் காக்க நீ உயிர் 

கொடுச்ததனாற் சூரியகுலம் 
றப்பை யடைர்த சென இரா ' 

மன் கூறல், வேலே-&8, 
அடைந்தவர்ச்கருளாவிடின் அறனா 

ண்மைகள்பயனின்று, விடீ-111 
அடைச்தோர் தம்மைமாயனோம்பி' 

வீடளிப்பன், விடீ-114 
அடைப்பருங் காலச் காற்று, . 

நிகும்-90 
அட்ச குமாரனைச் சாந்தெனத் 

சரையில்தேய்த்தமை, ௮ங்க-84 
அட்சகுமாரன்வதை,படைக்கா-&60 
அட்டிலன், 67 &-208 
அட்டில், இசாம. தே 4 
அட்டிவைத்தல், கும்ப-210 
அட்டுதல், வருண - 52, 

வ-168 
அணங்கு, ஒற்று-22, மீட்-61 
அணங்குடைநெடுவேல்,இ௫*்-16 
அணங்குவெள்ளெயிறு,படைத்- 61 
அணவுதல்-தொடுதல், மூல- -168 
அணிகள் தோறும் தூதுவர் வரன் 

முூறைகாட்டிச் சொல்லல் % 
வேச வேதாச்தங்கூறும் பொரு 
ளினை விரித்தல், படைக் 
கர-0 

அணித்தெனவணுகுதல், நிகும்-60 
அ௮ணிபறிச் தழகுசெய்யு மணங்கு, 

அங்க-18 
அணிவகுத்தல், மூல-1%1 
அணுவெனச்சிறியவாச்கையடைய 

ஞதல், காக-185 
அணை தல்-சேர்தல்: இரா, மக்-01 

(அணைதோன்ற €ற்றமாறிய வை 
யன், இல. கர-50 

அணைத்தல்-தழுவுதல், மீட்-185 

இசா. 

  அணையின்றி யயர்ச்த வென்றி, 

@wu-159



அரும்பதவகராதிமுதலியன ௯௫௩ 
  

அணை வகுத்ததைப்போல் அரச்கர் 
செருங்இதிற்றல், மூல-150 

அண்டகோளங்கள் அடுக்கழிக்து 
உளைவுற வானரர்ஆர்த்தல், வே 
Ca-46 | 

அண்டங்கள் 
வருண-84 

அண்டங்கள் வெடிப்பன வென்ன 
வடித்தான், ௮இிசா-280 

அண்டங்இழியவார்த்தல், அணி-26 
அ௮ண்டங்குலுங்க வார்த்தல், நிகு 

ம்ப-01 
அண்டசன்மணிச்சயனம் - ஆதிசே 

ஷன், இராம. தே-12 
அண்டத்துமுதல்வ,இராவ, தே-22 
அண்டகெடுமுகடு, இரணிய-181 
அண்டமுதல்வன், ஒற்று-2 
அண்டமும்£ழ்மேலாதல்,மூல-225 
அண்டமெல்லாம் வயிற்றிற் கொ 

ண்ட ஆரியன், மு.த-223 
அண்டம் - ௮ண்டகோளம், இர 

ணி- 2: உலகம், வானம், இலங், 
கே-1, 2:வான்முகடு, மாயாச-87 

, அண்டம் % வேலைக்கலம்:சரக-108: 

புட்பகம், மீட்-101 
அண்டம் படைத்தவன் - பிரமன், 

பிரமா-150 
அண்டம் விற்குசன்காசு, இராவ, 

தே-21 
௮ண்டரை யெல்லாக் தொழில் 
கொண்டான், இசா. வ-125 

அண்டர் -தேவர்: மூல-00 

அ௮ண்டர்காதன், £-215 
அண்டர்சாயகனாயிரம்கண், 

வ-108 
அண்ணல், இசணி - 148 
அண்ணாவோ என்பது புலம்பல் 

விளி, இசா. வ-220 
அதரம், சாக-5 
அதர்மிஷ்டர்களாகயஉங்களுச்கே 

துறக்கம் முதலியனவாக வென 
விபீடணன்கூறல், நிகும்-170 

அதிகமாக, முத-140 
அஇிகொயன், இல. கே-50: ௮தஇிகா- 

7, ாக-4:௮ இகாயன் இராவண 
ன்மகன், ௮இகா-188: ஈராக்தக 
னுச்கு அண்ணன் - 2009: தான 
வரில் வலியோரைத் தளையிற் 

120 

வாரியுண்டவன், 

இசா. 

  

கொடுதந்தவன்-0:கரலால்வேலை 
கலக்கவலான் - 50: இவெனிடத் 

தும் அஞ்சாது எதஇிர்ப்பவன்-01: 
திருமாலின் சச்சரத்தைத் தடுத் 
தவன்-62: இறனல்லாவுயிரைச் 

சிதையான் - 65: தனுர்வேதத் 
தைச் இசவபிரானிடங் கற்ற 
வன்-04: அறனல்லதன்றிமாறறி 

யான்-065: மறனல்்ல பணியை 
மேற்கொளாதவன்-65: மாயச் 
தவர்கூடி மவைர் இடினும் சாயத் 
அயிர்விடினும் மாயஞ் செய்ய 
மதியான்-00, குபேரனை வெற்றி 
சொண்டவன்-105: சரன்முசன் 
படையாலன்றிச் சாகான்-200: 
பேரிசையுறல் ஈல்லசென்றுணர் 
வான்-05: அதஇிசாயன் தன்னை 
Alea முதவியோரல்லனென்் 
2௫, எதிர்மறையணி-10: அதி 
காயன்' செய்த சப்தம் - 11, 12: 
அ இிகாயன்தேர்ச்குதிரை இவெபி 
சானுடைய இடபத்தையொக் 
தவை-17: அஇகாயன்கும்பகர்ண 
னுடலைச்சண்டு வருந்த தல்-20: 
சாதை தலைஈண்டில னென்று 
சலித்தல்-28: மயிடனிடஞ்சொ 
ல்லியத துசெய்.இ-82 85: இலட் 
சுமணனை யழைத்துவரின் பல 
வகைச் சறப்புச்தருவேனென்று 
மயிடனிடம் கூறுதல்-25,87-15: 
அதிகாயனுடைய பூர்வசரிழை- 
07-70: அதிகாயனுடன் சென்ற 
யானை கோடி-18:; அதிகாயனு 
டன் சாமாணியராற் பொரமுடி. 
யுமோ%நீரைச்சொடு s&s Bar 
நிற்கொணுமோ-83: ௮ இதிகாயனை 
வெல்லச் வன் முதலோரில் 
லாவிடின் இலட்சுமணனே-8..: 
அதிகாயன் சேனைவீரர் ஏழெ 
ண்ணாயிரம்மதகரி சாண்டுதல்- 
120: ௮ திகாயனுடைய வீரவா 
தம் - 174-175: அதிகாயனைச் 

சனைக்குப் பின்ே முன்ன 
மோயேர பொருவ சென்று 
இலட்சுமணன் வினாவல் - 189: 
அதிகாயன் உனக்குச் சாவலார 
ஞர் காக்கவும் யானே பொரு 
வேனெனல்-1809: அதிகாயனுக்
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கும் இலட்சுமணனுக்கும் ஈடச்த| 
போர் - 192- 204: அதிகாயன் | 
அகலத்தைக்£றி அம்பு.நழைகை 
யில் அவன் தெய்வச்சிலையைத் 

தேரி லூன்றி யாறிபிருத்தல்- 
195: அதிகாயன்கொலைகற்றது 

காலனோடோ-199: அதிசாயனி 
றர்ததனால் இலங்கைஇராமனைப் 

பிரிர்ததயோத்திபோற் கவன்ற 
-270:அதிசாயன் முதல்வராய 
குமரரெல்லாம் அவிகொடுத்த 
னரென்றுதாதர் கூறல்-202:௮ இ 

காயனைச்சொன்றவன் இலக்கு 
வன், காக-0: ௮அதஇிசாயனைச்கொ 
ன்று தன்னுயி ரெனக்குவைத்த 
ஏழை-காக-70: அ திசாயனாச்கை 
யைத் தலையிலதாக்கய வெற்றி 
யன்-இலக்குவன், 615-228 

அதிகைதவர், ௮தஇிகா-07 
அதிசயம், மீட்-258 ~ 
அதிஇ-ழ்தல், மீட்-174- 
அதிதியரை எதிர்கொள்ளுவது 
போல இராமன் தன்னை யெதிர் 
த்த அரச்கரை எதிர்த்தல், மூல- 

அதிரேகமாயை, நாக-251 [102 
அதிர்குரற்சங்கம், வேலே-& 

அ.இர்.தல்-இடித்தல், ௮.இகர-144 
அதிர்த்தல்-ஆ.ரவாரித்தல், கும்ப- 
அ திர்ப்பு, மூல-19 [802 
அ.திர்மதக்குன்று, இரா. மக௫்-95 

அதுக்குதல் - நெருக்குதல், கடித்। 
தல்: அதிகா-102, காக-5 

அத். தஞ்சேர்தல், ஒற்று-10 
அத்தமானம்-ஹஸ்தூறி:இர-151 
அத்தலைப்பெய்தல், காக-8 
அகரந்சகோடி, நாக-60 
அநிக்தனை, மீட்-80 
அச்தகற்கு விருந்தீதல், சாக-18 
அச்தகனடியார்செய்கை யாற்றும், 

மாயாச-58 
அச்தகனாணையின் வ ழிறநிற்றல், 

கும்ப-827 
அக்தசனுமஞ்சிட, மகுட-28 

அந்தகன் - யமன்: இரா, மகச்-04 
அச்தகன்படைச்சலம், பிரமா-112 
அர்தகன்புசம், படைக்-48 
௮ர்சகன் றன்பத மிழச்தான், இல, 

கா-57 

அந்தகாரம், படைக்-15 

அச்தக்கரணம், இக்-55 
அ௮ச்தணரில்லெனப் பொலிந்தது, :. 

விடீ-100 
௮ச்தணருமுணிவர்களு மாச கூறு 

தல், இரா. வ-199 
அர்தணர், தஇருமு - 18, இசா. 

தே-27 
அர்சணர் அமரர்முதலியோர் தலை 

மேற் கரங்குவித்தல், இராம. 
தே-27 

அர்தணன்படைச்சலம், பிரமா-81 

அ௮க்தமிலாவன்பு, இரணி-1066 
அந்தமில்குணச் தினான் ,விடீ-152 
அர்தமின்மாருதி, மாயாச - 81, 

மீட்-15 
அந்தரச்சித்த ரார்ச்கு மமலை, அதி 

௧ர-208 
। அந்தரத்தமரர், நிகும்-05 

அச்தாத்தரமூனு, இசா. தானை-24 
அர்த ரத்துவாழ்வார், ௮தஇகா-270 
அ௮ந்தரமங்கையர், மீட்-227 

அக்தசமீன்9ிக்தவார்த்தல் ,அணி20 
௮ச்௪.ரம் - இடைவெளி, காக-978,. 
மு2,த-224; சா.ரதமியம், கும்ப - 
28: துன்பம், கும்ப-90, மகரக்- 
27: வானம், மாயச2-01: கேடு, 
கும்ப - 814: வேறுபாடு, நடுவு 

சிலை, -படைத்- 9:மாயாச-16 
அக்தரவருக்சன்மகன், மகுட-17 
அர்த ரவானம், மகர-27 

| ys scarcer, Pit -82 
| அக்தர்- குருடர், வர௬ுண-06 
। அந்தாக-அப்படியே, நிகும்-102 
! அச்.இ-சாயங்காலம்: இசணி-158 
' அச்இயில் மீன்குலம் பிறைச்சக்தி 

சன் அமைதல்போலக் குருதி 
யாற்றொழுச்கல்கொண்ட வா 
யிலே பற்குலமும் வெள்ளெயிறு 
மிமைக்கும், கும்ப-840 

அச்இதியின்கடன், மீட்-818 
அச் திவண்ணன் - இலச்குமணன், 

சாச-185 
அச்து-அவ்வாறே, இரா. வ-01 
அர்தோ, மகுட-27, கும்ப-825 
அபயங்காட்டுதல், இரணி-102 
அபயதானமீதல்கடப்பாடு, விபீ- 

120 
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அபயமளித்தல், வருண-75 | 
அபயமென்றடைக்து நின்ற இச் । 

தலை, காக-212 
அபயமென்றவந்தணற்சாக். கூத் 

றை மாற்றியது, விடீ-115 [118 
அபயமென்றழைத்த காள், விடீ- 
அபயமென்றார், விடீ-118 
அபயமென்ரானுயிரைச் தன்னுயிரி 

னோம்புதல், விமீ-117 
'பயமென்றான், விடீ-108 
அபயம்வழங்குதல், விமீ-124 
அபரம், முத-145 
அபிடேகஞ்செய்தல், தஇிருமு-88 
அபிடேகஞ் செய்து சொண்ட 

ஸ்ரீராமன் றரோற்றம், இருமு-80 
அபிமானம், விபீ-81, சாக - 956 
அப்பினுட் டுயிலை நீத்து வயோத்தி 

யடைந்தவன், மீட்-40 
அப்பு, இசணி-41, இராவ-106 
அப்புகீராடல், ஒற்று-10 

அப்புமாரி, நிகும்- -58 
அப்புறக்கடல்சு வ யற் றன, 

Ce g- 60 
அப்புறத்தது-சடச்ச வேண்டியத, | 

மீட்-14 
அப்புறத்து, மீட்-281 
அப்புறம் நிற்றல், இரணி-108 
gic ரரையி லாடையின்மை, | 

இர்-50 
அமரஞ்சிப் போன 

இல-21 
அமரர், கும்ப - 180: 

  

சேமியான், | 

படைக்கா-18:அமரசின் தவத்தா 
விராமன் ஈகநின்புற ச்துர்குன் 

.. இறுத்தான், ஒற்று-14: அமரர்த 
லையதிர்தல், ஞூல-101: அமரர். 
wre STE Ss தெனல், நிகும்-10: 
அமரர் a இராவ 
ணன் இனத்சல், இரா. வதை- -38: 
அமரர் சாட்டிடைச் சாண்டல்- 
இறத்தல், மருத் - 75: அமரர்ப 
ழகரம், மூல-150: அமரர் பூம 
ழை பொழிவது, விமபீ - 148: 
அமரர்போற்றிட ௮அன்னையர்செ 
ல்லல், மீட்-270: ௮ம.ரர் வேந்த 
னைப் போர்ச்கடர்தவன்,காக-28 

அமரர்வேர்தன், மூல-178 
அமருச்கஞ்சி யரண்புக்குப்பதுங்க 

னான், ௮ங்க-81 
அமசேசர், ௮இிகா-146 
'அமர்-போர்; இரா, மசஈ்-80, 82 
' அமர்க்களம் % அச்இிவானகம்,மு.த- 

198 
அமர்செவ்விதன்று, ௮திகா-182 
'அமர்தக்கதுமன்று, மூத-170 
| அமர்த்துறை, கும்ப-881 

| அமர்கெடுங்களத் இடை, 8-206 
அமர்பொருதலசல், இரா.சோ-51 
அமலன், மூல-218 ;இசாம. தே-10 

' அமளி-படுச்கை, மருத்-10 
, அமளியில் இன்புறச் கூடல், இசா. 

Sor-6 
' அமிர்து, வான.க௭-28 
' அமிழ்தப்பெருமத்த, இசா. வ-47 

அமரரைத் துயரத் திட்டாய், ௮மிழ் இன் வர் தவமிழ் த, மீட்-48 
மகுட-27: அமரரை யலச்சண் ; 
செய்தான், முத-184: அமரர் ௮! 
சக்ரையஞ்சா திருத்தல், இசா. 
மக்-02: அமரர்கூற்று, கிகும்-5: 
இசா வ.- 220: அமரர்சோமாத் 
கட்டவன்,மீட்-817: ௮மரர்கோ 

னகரம், பிரமாத்- 11: அமரர்கோ 

ஜனொடு வானவர் இிருககர் வருவ 
gx ஸ்ரீாமனோடு புட்பகம் கில 
ததைச் சார்வது, மீட்-358: au 
சர்கோன் விடைவடி வானது, 
இரசரா.மச்-88: அமரர்க்கு: நீணிதி 
யாதல், மீட்-171: அமரர்க்கு ர 

சனாயினான் தேவி, மாயாச - (2: 
அமரர்ச்.குறைவிடமாம் மேரு, 

' அமுதச்சொல், மாயாச-10 
'அமு.சுத்தோடு, ஆயிரமாயிரம் குதி 

ரைதோன்றியமை,வான .கள-83 
அமுதவிசைபாடினார், கும்ப-808 
அமுதின்செய்கையாள், மாயாச-0 
அமழுதின்வக்தீர், மாயாச-10 - 
அமுதின் வன்மை, காக-31 
அமுதுண்பாய் ஈஞ்சுண்பாயோ, 
@wu-131 

அமைச்சர், விடீ-15: ௮ணி-10 
அமைதல்- பொருச்அ.தல்: இரா. மர் 

-82: அடங்குதல், பிரமா-1 73: 

தொடங்குதல், இரணி-21:சோ 
ன்றிப்பெருகுதல், கும்ப - 923: 
உடன்படல், ௮இ௧கா-52 :
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அமைதி - தக்ககாலம், விடீ -23 

அமைந்தது-ஏற்றது: இரணி-11 
அமைப்பது-அடங்குவத,மீட்-228 
அமைய-அழுக்த, மாயாச-04 
அமையச்கேட்டல், நிகும்-172 
அமையுருக்கொண்ட கூற்று, ௮தி 

கா-190 
அமைவதாக்குதல், விமீ-40 
அமைவனம், வருண-88 
அமைவு - சேனைமுதலியன அமை 

கை, இரா. மச்-11 
௮ம்--ஆம், நிகம்-42 
அம்பரத்தனந்தர் நீங்கு யயோத்தி 

வந்த வள்ளல், விடை-87 
அம்பரத்தும்பர், இசா. மக்-82 
அம்ப. ரமம்பரத்தேகலாற்றல, வரு 

wae 
அம்பரம்-ஆகாயம், மூ.த-75: கடல், 

வேலே-7:அம்பாரி, மூல-121 
அம்பலி - வாச்செயவிசேடம், பிர 

அம்பியல்சிலை, கும்ப-282 (மா-5 
அம்பினாற்சமிதை, பிரமாத்-105 
அம்பின்முன்செலும், முத-282 
அம்பின் வெம்புங் காயச்சான், 

சாக 282 
அம்பு- தண்ணீர்: இரா. சோ-31 
அம்பு % பறவைகள்: காக-07 
அம்பு கற்களை யள்ளின, மு.த-20 
அம்புக்கு முன்னஞ்சென்று அரும் 

பகை முடிப்பலென்று வெம் 
புற்ற.மனம், மகுட-42 

அம்பு அண்டிக்ஈப்பட்டுக் கடல்நீ 
ரைப்பருகவே அச்சடல் திடரா 
5%, இசா. வ-53 

அம்புதுரச்குவ.து, அங்க-8 
அம்பு தைத்த இடந்தோறும் வெ 

ளிப்படுவ் குருதி, சாக-118 
அம்புதொடுத்தல்முதலியன அமர 

சாலு மூணரமுடியாமை,முத-152 

அம்புபறிக்க வாவி பிறிபவர், ௮இ 
கா-956 - 

அம்புயக்சண்ணன், மக.ர-18 
அம்புயமனையகண், இரா. a-9 
அம்புருவுதல், படைத்-70 
அம்புலியழைத்தல், இசா. சோ-50 
அம்புவாங்குதல், மகர-21 

அம்பெலாவ் சொம்புடைப் பணை 

கூறுற அறின, முத-20 

| அம்பொன் கனு Soe யவர், கும் 

u-161 
அம்போட்டி, இரா, மச்-109 
அம்போருசன், இரணி-111 
அம்மனையாடுதல், மூல-122 
அம்மா, இரா. மச்-85. 
அயச்கல்- அசக்குதல், Ce g- 10 
அயர்தல் - மனம்வருச்தல், அறி 

வொடுங்சல், விசாரங்கொள்ளல், 
இரா. மச்- 17, 92: இசா. a-238- 

அயர்த்தல், மருத்-12. 
அயர்வு-வருத்தம்: ௮இகா- 88: 
அயர்வுதோன்றுதல், இசா. வ-170 

அயர்வுறுதல் இசக்கம்மிகுதல், 

இரணி-85 
அயலிருக்துருகு காதலார், அதி 

| கர-259 
அயனம்-வழி, மீட்-108 
அயனின்றவர் நாமாண்டறுதல், 

௮திகா-177 
அயன், இரா, மச் - 1, படை-18: 

அயன் இராவணனுக்குத் தர்த 
சாப வரலாறு, விடீ-101: அயன் 
படை சக்சரப்படையோடு இரா 
வணலனுரத்துச் செல்லல், இரா. 
@-197: அயன்படைத்த வேலைம 
யன் இராவணனுக்குத்தச் தமை, 
வேலே - 20: அயன்றர்தவேல், 
மூ.த-208 

அயிக் திரகிறைஈ தவன், விமீ-42 
அயிச்திரவாய், மூத- 82 

அயிர்- நுண்மணல், மூத-174: நண் 
மை-7, இரணி-1017 

அயிர்படர்வேலை, இரணி-144 
அயிர்ப்பு, இரணி-51, விபீ-54 

அயிலாகச்தழுத்தல், மு.த-26 
அயிலின்வாய் - கூரியவாய், இரா. 

வ-147 
அயில், மகரக்-80, நிகும்-118 
க் கடச்தெறிய கோசக்கும்ரகி 

, அங்க-14 

அயில் சடலைவற்றச்செய்த வரலா : 
ஐ, .இகா-1;,8 

அயில்கொள் வாள்,மாயா2-7 
அயில்வாளி, வான, ச௪ள-8 
அயில்வாள், படை-7 
அயிறல்-உண்ணுதல், கும்ப-60 :   அயிற்படை- இல, ௧ர-22
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அயிணிநரீர் மந்திரத்தால். 
செய்தல், மீட்-46 

அயின்முசப்பசழி, இல. கா-20 
அயோத்தி, ௮ங்க-14, விடை-18: 

அயோச்தி சோன்றிற்றென்ன 
விமானத்திலுள்ளார் வணங்கு 
தல்,மீட்-821: அயோத்திமூகார். 
மாயா2-85: அயோக்தியர்கு 
லம், மாயாச-28: அயோத்தி 
யின்நினைவுற இராமன் மனநிலை 
கலங்கல், மாயா€-77: அயோத் 
இியையும்௮ழிச் தமீள்வேனென 
Qtg_grAssA கூறல்-80: அயோச் 
இயை இச்திரகித்து அழித்து 
வருவானென இராமன் வருச் 

தல் மாயாசீ - 170; அயோரலஜ்இ 
வேக்தனுக்களையோர், இச் 

இர50 
அய்யவன், காக-221 
அரச்கச்சேனை இராமனைச்சூழ்ச்து 

பொரு துகிற்றல், மூல-101: ௮.7 
க்கச்சேனை கடல்போன் நிருக் 
தமை - 150: அரச்சச்சேனைக 
ளைக் சண்டு குரங்குகள் ஓடல் 
உவிஷத்தைக்கண்டு தேவர்கள் 
ஓடல்-1.7: அரக்கச்சேனை குண் 
டான துர்மிமித்தங் சண்டு தே 
வர் துள்ளுதல்-81: அரச்கச்சே 
னையாவும் அழியுமென விபீஷ 
ணன் கூறல், மூல-88: அரக்கச் 
சேனையில் அகுலம்பிறத்தல்-80: 
அரச்சச்சேனையிற் பலவகை 
யொலியெழுதல்-195: அரக்கச் 
சேனையின்முன்னணிஇராமனோ 
டுபொருதல்-71: அரக்சச்சேனை 
யும் வானரசேனையும் கைகலச் 
தல், பிரமா-105: . அரக்சச்சே 
னையைக்சண்டு வானரர் பயக்து 

தடல் % பாம்பைக்கண்டு எலி 
பயந்து இடல், மூல-27: ௮ரச்கச் 
சேனையைப்பற்றித் தேவர்கள் 
வெபிரானிடம்பயச் துகூறல்-21., 
2: அரக்கச்சேனை யொருதிக் 
கிலிருஈ் து இலங்சைக்குவருதல் 
%கடல் ஒருஇிஈஇணின்று மற் 
றளொருதிச்சன்மேற் செல்வது,ப 

டைகீ-9:அரக்கக்சேனை வானரர் 
களாலழிதல், வேலே-12 :அரச் 

ave | 

  

சச்சேனை வான்வழிச் சென்ற 
மை, மூல-21 

அ.ரச்கத்தலைவரெல்லாம் ஒருசேர 
அழிரச்சமை, மூல-150 ல் 

அரச்கத்தன்மை நீங்கிச்சாதுச் சன் : 
மை யடைந்தாற் பிழைச்சலா 
மென மாலி கூறல், மாயா2-6 

'அரக்கமகளிர்ச்கும்மேகத்திற்குஞ் 
சிலேடை, இராவ-231 

அ.ரக்சமகளிர்புரள்வது ஓவியம் 
புரள்வத, இரா, சோ-48 

அ௮ரச்கமங்கையர் விழிசளினின்று 
நீரருவிஓக்தல், மூல-216 — 

அரச்சகமுதல்வர் அழிச்தமைசண்ட 

தேவர்பூமழைபொழிதல், மூல - 
அ.ரகீசரதுகாற்படை,ிகு-20 (159 
அரரச்கரரசொடும் புச்லச்சாவார், 

இல. கர-15 
அரச்சரருர் சவமுடையர்,விபீ-1 80 
அ.ரச்சகரழிவாரென்ற பேச்சு முன் 
னமே ஈடக்திருத்தல், மூல-158 

அரச்கராக்கையை யரம்பையர்தழு 
வினர், கும்ப-223 

அரக்கராதும். விடீ-20 

அரக்கரால் இராமனுக்கு அழி 
வில்லையெனத் திரிசடை தேதற் 
றல், சதை கள-24 [-49 

அரக்கறிடத்தில்தருமமில்லை, மூல 
அரக்கறிராமன் இிறங்கூதியத, 
மூல- 76. 

அரக்கரிறச்தவருணனை, மூல-108 
அரச்கரினம்புகள் ஊரழிச்சகனலை 

யொச்திருத்தல், மூல-107 
அரக்கரினளவின்மை, ூல-198 

அரச்கரின் சவத்தம். KX சங்குல்: 
மே.5-20. 

அ.ரச்கரின்குண்டலம் முதலியன 
வீழ்தல் 6 சண்டமாருதம் வீச 
விண்மீன்விமுசல்: கரக-188 

அரரச்கரின்கைகளும், இரங்களும் 
அறுபட்டு டர்தமை,மூல-12:) 

அரச்கரின் பண்புமுற்றும்மாதின 
மை, மூல-79 

அரக்கரின்பற்சள் யானையின் வயி: 
தாறும் மறைவன % வானிடை 

ப்புயல்தொறும் வெண்பிறை 
மறைதல், மூல-125 

அரக்கரின்பெருவலிமை,ஞூல-174
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அரக்கரின்மானம் 

நிகு- -168 

are) Corn if) அ ரச்சகரையெதிர்த்த வானரர் வா 

ச்ததென இந்திரசித்து கூறல், னவராகி அரம்பையரைச் கூடு 
தல், பிரமா-110 

அரக்கருகச்குப் பயந்த அமரர் சட அரச்சரோ வென்றவரென விபீஷ 
லுச்கு௮ப்புறத்தேயுள்ள 2.08 0 | 
சென்றுவருர்தினர்,இரா. மத்-94, 

அரக்கருடல்கள் கடலில் எறியப்: 
பட்டு அமிழ்க்தொழிரந்தனவா௫: 

லால் மருர்துக்சாற்றினால் உயிர்: 
பெறாமை, மருத்-102 

அரச்கருடன் இராமன் கடுமையா 
கப்பொருதமை,மால-102-100 

அரச்சருடைய பலசெயல்கள்,ூல 
-100 

அரக்கரும் ௮மர்த்தொழிலயர்தல், 
மகுட-2 (126 

அரச்கருயிரால்விண்கிறைதல், மூல 
அரச்கபே வரின் பிறர்செயலறிய 

லாகும், விபீ-05 
அரச்களரை௮அடியோடு அழிப்போ 

மெனல், மாயா£-78 
அரச்சகரை உயிரோடு தூலயைக் 
கஇள்ளுவோமெனவீரனரர்சபதஞ் 

செய்திருத்தல், நிகும்-76 
அரச்களை ஒருசணத்தில் அழிப் 
பேனென இராமன் கூறல், 
மூல- 84 

அ.ரக்கரைக் கடலிலிட்டசெய்தி 
. உன்மனமன்றி மற்றையோர்ச்கு 
் ததெரியாதிருச்ச வேண்டுமென 
இசாவணன் மருத்தனுக்குச் 
கூறல், 2தைகள- 

அரச்சகரைச்குலக்தோடு இராமன் 
அழிப்பானெனச் சிவபிரான் 

தேவர்களைத் தேற்றல், மூல-20 
அ.ரக்கரைக்கொல்ல இராமன் சாரி 
கை திறிர்தமை, மூல-209,212 

அரக்கரைச் சபித்தே யழிச்கவே 
ண்டுமெனத் தேவர் நினைத்சல், 
மூல-152 

அரச்கரையழித் தின்ற இராமன் 
யுசார்தகாலத்தில் உயிர்களை 
வாயுட்கொண்டு நிற்கும் .திரு 
மாலை யொத்திருத்தல் ,)மூல-282 

அ.ரச்கரையெதிர்க்கும் வானசரும் 
வான.ரை யெதிர்ச்குமரச்சரும் 
%ரீரினை யோட்டுங்காற்றுங்காற் 
தெதிர் நிற்கும் நீரும்: கும்ப-1.76   

ணன் அழுதல், மருத்- -7 (142 
அரக்கர் % உலவைச் கானம், மூல- 

அரக்கர் அதருமத்்தில்மிச்சவர், 
பிரமா-111 

, அரக்கர் அழிர்துபட்ட வருணனை, 
மூல-156-158 [189 

(அரக்கர்ஆரவாரித்தெழுதல், மூல- 
Wrest அழிப்படையும் அம்புர் 
தொடுத்த, மூல-197 

அச்சர் இராமனம்புகளைச் தடுத் 
தல், மூல-140 

அரக்கர்இராமனைவளைச்து எதிர்த் 
கல் %ஆறுசள் கடவில்விழுசல், 
விட்டிர்பூச்டு விளக்கில்விமுசல், 
மல-180 

அரக்கர் இராமனை யெதிர்த்து 
உயிர்தப்பமுடியாது, மூல-141 

அரக்கர் இராமனை வளைச் துபலபடி 
போர் புரிதல், மூல-108 

அரக்கர் இராமன்மீது பலபடை 
களைச் தாவுதல், மூல-181 

அரச்கர் இறக்க முனிவர்மடழ்தலை 
இச்.இிர௫ித்து சாணுதல், நிகு-60 

அ.ரச்கர் இறர்தமையைகச் சண்ட 

இர்சரசத்.தின் தோற்தம், சகம் 
-57 

அரக்கர் உடலிலே பொருர்துவ் 
குருதிச்சாரை கைவிளக்கெனத் 
தோன்ற, அனுமான் சவந்தச் 
காட்டைச்சாணுதல்,பிரமா-149 

அ.ரச்சர் உடல்கள் துகளாதல்,,. 
மூல-157 

அரக்கர் கடல் மணலினும் மிகு 
திப் பட்டுள்ளமை, மூல-41 

அரக்கர்கணையை வாரைர் மலை 
யால் விலக்குதல், பிரமா-105 

அரக்கர்சாலம் விளைதல், காக-180 
அரக்கர் சால்சைசகழுத்து முதலிய 

அண்டிச்சப்பட்டு விழுச் துட 
ந்தவருணனை, மூல-228 

அச்சர் சால்வேறு தலைவேறு 

அறுபடுசல், மூல-157 
அரச்கர் குதிரைத் தலையானை த் தலை 

யுடையர், ap 5-236
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அரச்கர்குலச்தை அழிப்பதற்காக. 
வேதிருமால்பிறந்துளானென்று 

சிவபெருமான் கூறுதல்,கிகு-142 
அசக்கர்குலமுற்றும்படுத்தல், மீட்- 

1809 
அரச்கர்குலம் முதலிலிறுதியுற்றது 

இருமாலால், இல. கா-16 
௮.ரக்கர்கோமகன்,மீட்11[மூல-79 
அரச்கர்ச்கு ௮அபசயமாகுமெனல், 
அ.ரக்கர்ச்கு இராமன்கணைக்கு மா 
றக ஒன்றுஞ் செய்ய முடியாது, 
மூல-140 

அரக்கர்க்குமரக்கன், வேலே-5, 
அரச்கர்ச்கு, மணிதர் குரங்கு மு௫ 
லியன உணவ, இரா. மச்-84 

அரசக்கர்ச்கு வானரமகளிர் புன 
லாட்டுதல் முதலிய செய்யுமாறு 

வருதல், இரா. ௧கள-5, 
அ.ரச்கர்சீகுள்இறர்தோர்ச்குப்பலி 

கீகடன் செய்யெனல், இரா,.சள 
-11. 

அரச்சர்ச்செல்லாம் Gaawn Nua 
கொடுத்தாய், மகுட-27 

அ.ரச்சர் சரங்களாற் பொத்தப் 
பட்டுக் சழற்டுக்காயை யொத் 

இருத்சல், மூல-112, 
அரக்கர் சரமதிலைச் கடச்கமாட் 
டாமை, மூல-171 

அரச்கர்சிலர் பறாகத்தண்ணீர்கே 

ட்டு இறத்தல், ௮ .இ௧ர-250 
அரக்கர்செய்யுக்தீமைகள், விபீ-15 
அரச்கர்சேனை சூழஇருர்ச வேள் 

விச்சனல்% கடலாற் சூழப்பட் 
டிருந்தவடவைக்சனல்,நிகும்-17 

அரக்சர்சேனைமீது சவிச்குலவ் 
கள் படிதல் %நீர்த்துறை வாவி 
யில்அன்னங்கள்படி.தல்,பிகும்.24 

அரக்கர் சேனையழிர்த வருணனை, 
மூல-88-08. 

அரச்கர் சேனையில் தூர்நிமித்தம் 
தோன்றியமை, மூல, 79 80, 

அ ரக்கர்சேனையின் பரப்பு, கிகும்-18 
அரக்கர்சேனையைக்கண்டு Gre 

குச் சேனை துடினமை, ஞூல-17 
அரக்கர் சேனையை யழித்த இல 

கீகுமணன் % தானவர்தானையை 
யழித்த தசரதன், நிகும்-48 

அ.ரச்கர்சேனை வற்றுதல்,மூல-172.   

அரக்கர்தமாசு ச€ரியோர்கெறியி 
ல, விடீ-08 

அரச்கர்சணிச்தணிவச் இராமனை 
வளைதல் % மதயானையை வன் 

றொழுவில்தளைச்தல், மூல-108 
அசச்கர் தெய்வப்படைகளை இரா 

மன்மேல் : வீசத் தேவர் ஈடுங் 

சல், மூல-225 
அரல்கா் தேரோடு மடிதல்%செங் 

சஈதிரோன் ஊரோடு மடிதல், 
ல- 198 

அரச்கர்தேர் ஒவ்வொன்றிலும் 
இராமன்உளனாகத்சோன்றுதல், 
மூல- -217. 

அரக்கர் தொடுக்க தேவ்ர்படை 
களும் அழிர் தமை, மூல-175 

அரக்கர் தோற்கவென முனிவர் 
கூறல், மூல-78, 

அரக்கர் தோற்பார் எனச் வன் 
கூறல், மூல-158, 154, 

அரச்கர் நிழலைப்போல் இராமன் 
... திரிதல். மூல-116 
அரரச்கர்படைச்சலங்கள் இராமனை 

யொன்றுஞ் செய்யமாட்டாத 
னவாதல், மூல-85 

அரசக்கர்படைச்சலங்களை விதிர்த் 
தல், பிரமா-102, 

அரக்கர் படைதாக்கச் குரங்குகள் 
ஈடக்கமாட்டாவாயின; பிர-100 

அ.ரச்சகர்படை யழியும்படி. இராமன் 
சசமழைபொழிதல், மூல-184 

அரரச்கர்பாணங்களால் வானரக் 
சளழிதல், கிகும்-26 

அரக்கர் பிரமணிடம் வரம்பெற்ற 
வர், மூல-186 

அரக்கர் பிறவி கஷ்டத்தை. யுண் 
டாக்குவதற்கேயாதல், மூல-175 

அரக்கர் புலையின் வாழ்ச்சையர், 
Ceg-81 

அரச்சர்பெற்ற வரங்களை இராமன் 
அழித்தமை, மூல-178. 

அரச்கர் பொடியாகி உதிருமலை 
யை யொத்திருத்தல், கூல-148 

அரச்சர்போரைச்சண்டு தேவரும் 
வெதம்புதல், மூல-108 

அரச்கர்போர்ச் இறம், கூல-09,100 
அரக்கர் மன்னுயிர்களை . யொத் 

திருத்தல், மூல-148
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அ ரக்சர்மாயச்செயலால் இராமர் | 
இவ்வாறு இரு*்கன்றாரேயன்றி 

உயிரிறச்சவில்லை யெனத் இரி 
சடை சீதைக்கும் :சாரணத் 
தோடு கூறல், தைகள 25, 

அ. சச்சர்மாயத் இல்வல்லவர்,ரிகு-70 

அரக்கர் மார்புசகளிலுள்ள் கவசய் 

- தனில் அம்புகள் மொய்த்தல் % 
சேனில் வண்டுகள் மொய்த்தல், 

மூல-208. 

அரக்கர்வருக்கமோடொழிதசவிற் 

கொண்டான், விடை-14 
அரச்கர்வலையிற்பட்ட மீன் குலத் 

தை மிகர்த்தல், மூல-142, 
அரக்கர்விட்ட அம்புகள் இலக்கு 

மணனம்புகளால் அறுபம்டுத் 
இசைதோறும் விழுவதை அனு 
மான்காணுதல், பிரமா-147, 

அரக்கர் விட்ட செய்வப்படை 
களைச் ௪ண்டு இராமன் முறுவல் 

சாட்டல், மூல-2245. 
அரச்சர் வீனெபடைகளால் gw 

ரர் கூசுதல், மூல-71 
அரக்கர்வெளிவருதல் % ஈடக்த ஈள் 

ளிசா ஒரு சிறைரின்று மீளுதல்: 
ws- -40 

அரக்கர் வேர்தன் - விபிஷணன், 
வான, &ar-2 

அரக்கர் வேந்தன் % ஐயனைப் பிரிச் 
அவைகுமனத்தன் : அணி-1 

அரச்சர் வேந்தன் பின்னேயோ 
விறப்பது, இரா. வ:2886, 

அரச்கர்வேரறுத்தல், இல. கர-11 

அரக்கர் வேலைக்கு ஐர் . தோணி 
இ.ராமன், முத-101 

அரக்க வானரப்போர் % தேவாசுர 
யுத்தம்: நாக-52 

அரக்கவீரரைசக் காலா வெறிந்து 
அனுமான் . அட்டதஇக்கு யானை 

யித் றிரிதல், பிரமா-110 

அரச்கலீரர் அறுபத்தேழுகோடி, 
மீட்-800 

HESS TT இனபம் 

இரா. கள-ட, 7, 

‘rea gh எல்லா வின்பல்களையு 
மடைதல் %முதலுங் குறைவறச் 

கூடினார் இன்பம் அடைதல், 
இரா. ௧ள-ட, 

அடைதல், 

      

அரச்சனழியமாயை யழிதல் 2 அயி 
ல்கெடச் சனவுமாய்தல்,மகர-50 

அரக்கன், இராவ, தே-8% 
அரக்கன் செய்த மாயமகச்திரம், 

சாக-185 
அரச்சன் சேனையை யரியின் 
சேனை வளை த்தல், பரவையெழு 
சதசாலத்து உ லகெலாமொருவ் 
குகூடியொ தங்குதல், அ௮ணி-28 

அரர்சன் ஈம்மை வஞ்ூித்து நிகும் 
பலைச்குச் சென்றானென விட 
ஷணன் கூறல், மாயாச-06 

அரக்கன் தலை நீரிடை விழுதல் % 
மேருவின் சொடுமுடி புணரி 
புகுசல், இரா. வ-150 

அரக்கன் படைச்சலம் % மழைபடு 

துளி: இரா. வ-70 
அரச்சன்றன் இீண்டவல்லவரில் 

லாதசிலை, இரா, வ-80 

அரச்சிகள் சதையை விமானத்தி 
லேற்றிப் போர்க்களத்திற்கு 
வருதல், சதைகள-8 

அரச்மொர்க்கு இதுவரையில் வரு 

த்த மென்பது புலவியே, இரா. 
a-2,3/ 

அரக்கியர் % குயில், பிரமா - 81 % 
அன் றிற்பேடை. இரா. சோ-2 

அரச்சயர்அழுதுகொண்டிருத்தல், 
இரா. சோ-2 

அரச்செயர் இறர்தூகிடக்கும் இரா 
வணனது உறுப்புக்களைக் கூறு 

கொண்டு தழுவியமுதல், இரா. 

வ-288 
அரக்கியர் கவவுறத் 

அறத்தல், மு.த-286 
அரக்கியர்தம் சணவரோடு இசர் 

தமை, வேலே-10 
அரச்யெர் தலையில் சைவைத்து 

அழுதல், இசா. ௧௭-21 
அரச்கியர் பேய்களின் சண்களைத் 
கோண்டுதலை இராவணன்காணு 
தல், இரா. ௧ள-24 

அ.ரக்யெர் பி.ராட்டியைச் சரண்பு 

தழுவியுயிர் 

குதல், மீட்-88 
அரச்கிய ரரற்றுமோதை % குலக் 
தொருவன்பூண்ட பரச்சழி 
இரா. வ-229 

அ ரக்கு-செக்கிறம்: மு.த-165
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அரச்கூட்டியவனையகண், 
இசா-ச௭-12 

அ ரங்கலொடுவார், இரா. மச்-107 
அரங்கு-போர்க்களம்: கும்ப-819 
அ.ரங்குதல் - அழுக்துதல்: சேது - 

50, மூல-121: அழிகல், இக்சே 
Csr par. geen இரா. வ-108 

அ௮ரங்கொண்ட கருங்கடல், கும்ப- 
361 

௮ரச.ராஇியடியவரர்தம், இசா. 
கள-7, மீட்-201 

அரசருருச் கொண்டமைந்த வேதி 
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குன்றின்மேலிவர் இங்கம், சன்று 
தாங்கிய தாய்-219. %னுமன் 

ரோள் மேலிலக்குமணன்றோன்று 
வது % வெள்ளிவரைமிசைப் 
பொன்வரை மிளிர்தல், கும்ப 
282: அனுமான் தோள்மீதேறி. 
இலக்குமணன் இராவணனையெ 
இர்த்தல், வேலே - 18: அனு 
மானது தோள் மீது இராமனே 
நியிருத்தல், பிரமா - 18: அனு 
மானிடம் இராமன் சீகைக்குச் 

செய்தி கூறியனுப்புதல், மீட்-14 
அனைவர்-அ௮வர், கும்ப-ட 
அன்பரானவர்ச்கம், இரணி-172 
அன்பழிசர்தசை, ௮ணி-17 (31 
அன்பினாலழிவ துசெய்தாய், மகுட- 
அன்பினாற் சொன்னாலுறுதிகொள் 

சாய், இரணி-121 
அன்பின் தன்மை, மருத்-4 
அன்பு-பக்தி: நாக-218 [மீட்-206 

அன்பு உருக்கொண்டு முற்றுரா த, 
அன்வயம்-மரபு: மாயாச-86, பொ 

ரத்தம், மருத்-02 
அன்வயித்தோர், இரணி - 187 

அன்றிலினுருவதாய அணிவகுத் 
தல், பிரமா-12 

அன்றிற்பேடை % அழுகன்ற?தை: 
மாயாச-80   

அன்னம், ஒற்று-25 
அன்னவேலை, பிரமா-80 [ ௪-1 
அன்னைமீர்...தங்கைமீரே, மாயா 
அன்னோ - வியப்பிடைச் சொல். 

ere-105 : 
அஷ்ட திச்பாலகர் மேருமலையின் 

எட்டுத், இக்குச்சளிலும் தங்க 
யுள்ளனர், மருத்-58 

அஷ்டகாகங்கள் கயிறாசச்சட்டப் 
பட்டுள்ளமை, இராம, தே-8 

அஸ்இிரபூசை, பிரமா-00 [238 
ஆ-இசச்சகச்குறிப்பு, இரா, வ-980, 
ஆசமால் சாந்தம், மீட்-118 
ஆகமே யாவம், இச்.இி-20 [-80 
ஆகுலம்-கலச்கம்: மூத-85, மூல 
ஆருலித்தல்,சாக-218, பிரமா-103 
ஆகுவதாகும், கும்ப-106 

ஆகுளி, இரா. தானை-12,பிரமா-7 
ஆச்னேயாஸ்திரத்தாற் கடல்வே 

தல், வருண-19-ந8 
ஆச்கை, மாயரச-18 
ஆசறகல்கல், இராவ, தே-8 
ஆசறுத்தல், மூல-110 
ஆசி, மூல-78, இரா, ௨-1 
ஆசு-விரைவ, விடீ-69, இல. கே- 

் 58: குற்றம், இரா. மஈ்-52,இல. 
கர-84: மூட்டு, படைத்-82 

ஆசுரப்படை, இரா, வ-06 
ஆசை-இக்கு, விருப்பம், சச.த-58, 

அங்க-4, மாயா ௪.99 18 
ஆசைச்கறரி-திச்கசம், இரா .வ-221 
ஆசைசோய் கொன்றது, மாயாச- 

ஆடகசக்ரி,வருண-&7 [26 
ஆடகக்குன்றமன்னவன்,இரா. வ. 

ஆடககச்குன்றில் முருகன் கான 
கமலர்தல் % சுசரீவன்மேனி 
யில் இரத்தநீர் பெருகுதல், பிர 
மா-175 

ஆடகக்குன்று இ ராமலட்சமண 
ர்: இரா. தானை-20 

ஆடகத்தலம், இல, கா-86 
ஆடகத்தோள், காக-104
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டலம்பரி, -17 

sue - aise, வலிமை, போர் 
புரிதல், கும்ப-825, பி.ரமா-170, 
மாயா£-2, வான, க௭-15: சஞ் 
சரித்தல், இரா, வ-௧ 

கடல்திருத்தட, மீட்-6 
டவர்க்கரசன்- புருஷோத்தமன், 
கும்ப-81(0 

ஆடவர்திலசன், இச்-71 

். அடனுண்ணிடை, இரா. சோ-4 
ஆடன்மாகரி சேவகமமைச்தது % 

இலக்குமணன் பிரமாத்திரத்தி 
ஞற் சேவகமடங்கெயது, பிரமா 

-173 

ஆடுதல்-மூழ்குதல்,இரணி-4: தோ 
ன்றுதல்,சேது-09: மீதுபடுதல், 

கர-21 

gcbeuna, wan €- 70 [44 

ஆட்டுதல்-8ீராடச்செய்தல், மீட்- 

ஆணவம், இரா, ௨-898 
அணி-அதா.ரம், நிகும்-10 
ஆணிப்பொன், தஇிருமு-82 
ஆணியாயுணர்மாருதி, முத 220 
ஆணியுலூனுக்கு, விடீ-04 
ஆணை-கட்டளை, இரா. மர்-4, 7168: 

உண்மை, திண்ணம், காக-285- 
ஆண்டகை,இரா. மச்-100 (இச்-86 
ஆண்டகைவீரன், இரா. வ-107 
ஆண்டலை, ௮ .இகா-118 

ஆண்டவில்லி, இரா. வ-161 
ஆண்டுமுதலியவற்றைத் தட்டிலட 

க்யெது அத்தேர்,இராம, தே-0 
ஆண்டொழில், இசா. மக் - ட9 
ஆண்டொழிற்செயல், மு.த-200 

ஆண்டொழிற்றுணிவு,இ.ரா.வ-181 
ஆண்பிறந்தமைர்தார்சக்கு Tus 

சொல்லுதல், மகரக்-10 
ஆண்மையழகு, இரா. மக்-68 
ஆண்மையாற்புகழைப்புதுக்குதல், 

கும்ப-205 

ஆதபத்திரம், மீட்-188 

ஆத.ரத்சாதர், ,கிருமு-20   
ஆதரம் பெறுவதற் காக்கையோ, | 

மீட்-248 
ஆதி-முதல், தொடக்கம், Ber. | 

கள-7, மீட்-2%9 
ஆதிசேஷன் பூமியைத் தாங்குதல், ! 
நிகும்-12 

ஆதிசேஷன்மேற்கெடெர்த இருமால் 
உ பிணங்களின் மீதுடர்தஇலச் 
குமணன், பிரமா-108 

ஆஇசாயகன், இரணி-27 
ஆதிப்பரம், இரணி-110 

பு ஆதிமூர்த் தி, விடீ-55 
ஆதியம்பரமன், விபீ-22 

த சியான், மருத்-53 
ஆத்தியோ அம்பையுஞ் சூடி 

னான், முத-115 
ஆம்-தகுதியின்மை ஐதியெம்என்ற 

பொருளில்வருதல், மாயாச-82 
ஆம்பலுக்குச் சூரியன்பகை, மூல- 

45 
ஆயத்தார்-கூட்டத்தார், சாக-282 
ஆயப்பெறுஈன்னெ றி, இரணி-108 
ஆயம்-இல பம், இரா, வ-111 
ஆயவெள்ள மசனளிர்-ஆயமாகயவெ 
ள்ளமகளிரென மற்றோருரை, 
மீட்-1 76 

ஆயிரகோடிக்கவச்தத்துக்கு மணி 
ஒரு முறையாசிதல், மூல-928 

ஆயிரங்கண்ணினான், காக-286 
ஆயிரங்கைகூடி இரண்டுசையா 

தல், கூரல-218 
ஆயிரசாமத்தண்ணல், பிரமா-157 
ஆயிரசாமத்தரி, மாயாச-07 
ஆயிரர்தோளவன் - கார்த்தவீரி 

யார்ச்சுனன்: இரா, மச்- 79, 
இரா. வ-211 

ஆயிரமடங்கற்றேரான், காக-220 
ஆயி ரமறை, இரா. மச்-48 
ஆயிரமுருவது-- ஆயிரவுருச்சரம்: 

கும்ப-280, 20 
ஆயிரமெளலியண்ணல், நிகும்-0 
ஆயிரம்பணச்தலையனச்தன், படை 

க்சா-22 
ஆயிரம்பரிபூண்டதேரு ௮இகர-17 
ஆயிரம்பெருங்கஇர்த் தலம்-சூரிய 

மண்டலம்: கும்ப-802 
ஆயிரம்பேய் சஈமநர்தளித்த கேட 

கம், கும்ப-801 
ஆயிரவெள்ளமரச்சர்தானை, இல 

கர-4: ஞூூல-182 
ஆயுதவகைகள், நிரும் - 86 
ஆய்தல்-வலியோய்தல், உயிர்போ 

தல், அதிகா - 10: ஆராய்தல், : 
Qasr. 6-29
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ஆய்த்தாயத, அ.இகா-174 
ஆரணத்தமுது, இரா. தானை-17 
ஆரணமச்இரம்அமைய ஓஇயபூரண 

மணிக்குடம், சிகும்ப-45 
ஆரம்-சர்தனம்,முத்துமாம்; ஒற்று- 

7: முத்துமாலை: காக-188 
ஆரம்பம்-சன்னாகம், கும்ப-17 
ஆரம் வீங்க, விடை-2 
ஆரழனெருப்பு, அருப்பமென்று 

இகழ்தல் நீதியன்று, முத-92 
ஆராழியவண்ணல், ௮.இகா-08 
ஆரியச்சூழியானை, மீட்-17 
ஆரியன், விடீ-1060, காக-189 : 
ஆரிருட்பிழம்பு, பிரமாத்- 190 
ஆரை-மதில், கும்ப-287 

ர், இர்-506. 
ஆர்கலி, கும்ப-817: ஆர்கலி கலச் 

சவு மமுதளிச்தத, விடீ-128 
ஆர்கலிமேலாறுசென்றன, Ys- -10 
ஆர்சலியுங் காரு மஞ்ச வார்த்தல், 
ஆர்சலியேழு, மூல-189 [மு.த-18 
ஆர்ச்குறவாகுவன் இவன், விடீ-00 

ஆர்தல்-பொருந்துதல், நிறைதல், 

நிகும்ப-29 
ஆர்த்தல்- -கெருங்குதல், ஆரவாரித் 

தல், கும்ப-172: ஓட்டிச்கொள் 
ளுதல், கும்ப-25: கட்டுதல், 
முத-115 

ஆர்த்தவாயன - ஒலிக்கன்றவாயை 
யுடையவை என இத்தொடர் 
சங்குமு தலிய nor 55 hal) & lan & 
காட்டும்; கும்ப- -214 

ஆர்ப்பித்தல் - ஆர்ப்பாடஞ் செய்யு 
மாறுசெய்தல், மாயாச-11, [284 

ஆர்ப்பினோதகை, அதிகா-90, சாக- 
ஆர்ப்பு அடிச்சன்றதென்னச்செவி 

தொறும் பிடிச்சின்றது, காக- 
277 

ஆர்ப்பெடுத்தல், இரா. a-85 

ஆர்ப்பையுண்ணுதல், இசா. வ-28 
ஆர்ப்பொலி-கர்ச்சனையொலி: இர 

ணி-149 
ஆர்வமு முூயிருமொன்ற அழுர்து 

றத் தழுவல், நிகும்-1 
ஆலகாலம் % வெகுளி, கரக-72 [61 
ஆலங்கொண்மிடற்றவன், ௮இகர- 
ஆலமன்னவரக்கர், மூத-51 
ஆலமுண்டவன், விபீ-111 
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ஆலமும்வித்து மொத்தடங்குமாண் 
மையான்; இரணி.-74 

ஆலம் விஷம்: இசாவ. தே.0 

அலாலமுண்டவன், ௮.இகா-102 
ஆலி-மழை மாயா...) மீட்...72 
அலிசாட்டுச்சடையன், இருமு-82 
ஆலிணிலையிற் பிள்ளை % சிலையிற் 
Quran ap or: இரணி-102 

அவத்து, a9:-108 
Bai- yyy wv, Qrr.ws-88 
ஆவலங்கொட்டியார்த்தல், ௮ இசா- 

214 
ஆவலிப்பெய்தல், சதைகள-28 
ஆவலுச் அயரு மறிவினாற் றகையத் 

தச்ச, இரா. வ-210 

ஆவி-புகை, இரா. மச் 18 
அவி குறைத்தல், நிகும்-81 

ஆவிசிச் துதல், மாயா£-51 
ஆவிசுழலல், வேலே-18 [௪-6 
அவிதள்ளுதல்-ஞூர்ச்சித்தல், மாயா 
ஆவிபாழ்படுத்தல், மருத்-70 . 
ஆவிபின்னமாதல், மாயாசீ.45 
ஆவிபோற்றல், மூல- -46 
ஆவியனையாள், ஒற்று-8 
ஆவிமீதல், மருத்ஃ89 
அவியுண்டிலையென்ன வோய்தல், 

மருத்-8 
ஆவியுண்ணல், நிகும்-2 
ஆவியு மூடலுமொன்றத் தழுவல், 

மீட்-845, 966 நிகும்-1 
ஆவியோடல், மூல-87 
ஆவினைச்செற்றோர் சாரர்தொழுஞ் 

சுரர், மீட்-170 
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மீட்-17 
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இகல்-வலிமை, Cunt, &uaesnr-1i, 

இ.ரா. மச்-&41, 87, முூத- -89 

Qe avs Bul cor சடை-போர்முறையி 
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இசா. வ-18 சாரதி, ந -95 
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பித்தல், முத-194 
ஆறுதல்-கோபர்தணிதல்,படை-16 
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ஆத்றலூற்றம், ௮ .இகா-222 
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இப்பேராற்றில் படைச்சலம் 
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ஆற்றுதல் - உறுதியாகப்பற்றுதல் 

மூத-00: மனம்பொறுத்தல், 
செய்தல், நகாக-ற5, இரா. மக்- 
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ஆனச்தவாரி, இ௫்-05 
ஆனவர்-அவர்: இரா, மக்-68 
ஆனனமலர்தல்- வாய்திறக் அசத்த 
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ஆனனம், மீட்-58 
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இசையாவளர்த்தல், இரா. மக்-82 
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இச்சைகல்லனவுறுதிகள், இர £, 
இஞ்சி-மதிள், பிரமா-86 
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இடங்கர் கவ்வவழைத்த யானை, 
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இடங்கர்மா, விபீ-118, மூத-4 
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இடத்தல் - பெயர்த் செடுத்தல், 
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| இடச்துடித்தல், நிகும்-77 
இடபவயமத்தர்போர், ௮தஇிகா-228 
இடபனது வீரத்தொழில், சாக-56 
இடபன் கட்டியிறுச்குதலால் வய 
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மலைக்குலஞ் சலித்தல், இரா. 
வ-18 
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இடுச்கு - சங்கடம், இரா. மச்-27, 
வருண.50:இச்சட்டான சமயம், 
கும்ப-807: மூலை முடுச்சான 
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இடுதல் - போகட்டிருத்தல், இசா. 

மச்-12: ஊட்டுதல், இரணி-115, 
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இட்டுழி, வருண-41 
இணங்கர்-ஒப்பு, மீட்-147 
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இணர்ச் அழாய், மீட்-08 
இணையடி, ேலே-87 
இணையாரமார்பு, சாக-206 
இணையாரு மிலவன், மூத-180 

இசம்-ஈன்மை, ஓற்.ஐ-50 
இதழ்-உத0, படை2-65 
இதால், கும்ப-124 ் 
இதுபோது, அதஇுகர-15 
இர்சனம், பி.ரமா-56:. இரா.வ-248 
இர்தியங்களைதல், மீட்-105 
இச்.தியங்களை வெல்லல், மீட்-205 
இச்தியர் தொறுமுஎன், இரணி-?2 
இச்திரகுருவன்னார் % மக்திரவிதி 

யினர், திருமு-25 
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இலட்சுமணனா லிறப்பான்,. 
கும்ப-90: இச்.இிரசித் தின் வில் 
பிரமன் இர்திரனுச்சாச வயிர 
மலைகொண்டுசெய்ய அவனைச் 
சிறைவைத்தபோது அவனிடத் 
தினின்று சவர்ச்தது, ௩ரக-10:: 
இர்திரசித;இற்குச் தெய்வப் 
படைகளைச் வன் தந்தான், 
சாக-12: இச்திரசத்த னம்பரு த் 
அகணி % கூற்றின் கூடு - 17; 
இச் இரசித்து எடுக் அச்சகொண்ட 
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இன் மார்பையடைக்சகுன்று % 
கூடமுறும் கெருப்பையுற்றதொ 
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சேச-90: இர்.திரசித்தைக்கண்டு 
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றையிடுதல், இ.ரா.மக்- 115: 
இர்திரனை முதுகுசண்டவிராவ 
ணன், இல, கா-5: இச்இிரன்ப 

கை-இச்இரசித்து, மகர-14: இக் 
இி.ரன்பாசத்தழும்பு மறையாது, 
ராக - 82: இந்திரன் கட்டளை 
யால் இராமனுக்குத் தேர்வந்த 
மை, இசாம. தே-15: இச்இரன் 
குலிசம் % சிகரம்: முத - 128 

இர்திரன்செம்மல், ௮ங்க-24 

| இமையவர்பேறு - 

இ்.திரன்பதி, இசணி-5 
இர் திரைகொழுகன், இசா. வ-120 
இர்து % அங்கதன்: ௮ங்க-42 
இக்து இரவியோடும் வேற்றுமை 

தெரிவது, மாயாச-0 
இக்துமண்டிலக்தின்மே லி ர வி 

மண்டிலம்,இசா. வ-01 
இப்பி, சேது-25 
இமயக்குலவரை,மருத்-24. [28 
இமைக்தலுங்கடனல, இல, கே- 
இமைத்தல்-பிரசாடச்தல்: ம்ப- 
இமைப்பிலர், இராவ. தே-82[252 
இமைப்பில்கண், கிகும்ப-04. 
இமைப்பின்னிடை, சாக-128 
இமைப்பு - இமைக்கும்பொழுது: 
இசணி-167, மூ.த-282 

இமையவரிமைத்து வியர்வையெய் ' 
அதல், வருண-88 [இரணி-8 

அவிர்ப்பாகம்: 
இமையாமுக்சணிறைவன், இராவ, 

தே-8 
இமையிடையாகச்சென்றான், ௮தி 

கர-170 
இமையிடையொதுக்காமுன், அ 

கா-218 
இமையொடுங்குதல், வருண-70 
இமையோர்தக் இ-திச்கஜம்: இரா. 

in6-1138 
இம்பரிலுதிர்ச்தன, வர௬ுண-40* 
இம்பர்ஞாலம், பிரமா-118 
இயக்கர், இரா. மச்-289, சேது-10 
இயக்கியர், இரா. சோ-21 
இயக்கு-சஞ்சாரம், முத-8 
இயங்கள், கும்ப-18ந 
இயங்குதல், மாயாச-( ட் 
இயம்பலாற்றுதல், இரா, மந்-792 
இயம்பியுறுதல், இரா. மச்-58 
இயலுதல்- இரா. மச்-$9 
இயல்-பெருமை, மீட்-174 
இயற்கை-ஈற்குணம், வருண-11 
இயற்கை தாய்சல், நிகும்-72 

இயற்றி-வல்லமை, இரா. மந்-8 
இயற்றுதல் - (அனுபவிச்குமாறு) 

செய்தல், ௮இகர-ந1 
இயைக்திருக்தான், அங்க-15 
இயைபு, இசா. மந்-01   இயையாக்கரு, மீட்-110 [-154 
இசச்கத்தால் அறம் வளரும், மூல



    

அரும்பதவகராதிமு தலியன ௯௭௩ 

இரச்சமிலவர், விபீ-.09 பிடிபட்டசச்இரன், நிகும்-80; 
இரச்தாட்சனுயிரை . களன் வாங்| இரத்தப்பெருக் இனால் வைய 

குதல் மகரக்-81,84 மங்கை மங்சலச்செய்கோலம் 
இரங்குங்காலம், மகுட-82 

இசல்குபடர், இரா. மர்-01 
இசட்டிவருதல், மீட்-21 
இரட்டுறுமுரசமென்ன விசைத்த 

தே யிசைத்தல், நிகும்-104 
இரணம்-பொன்: போர்: விபீ-00, 

அதிகா-142, மாயாச-8 
இரணமத்தன், இல. சே-45 
இரணியன் பஞ்சபூ தவலிமைபடை 

தீ சுவன்.இரணி-1:எல்லாவண்ட 
த்துச் சன்பெயரேசொலவாழ்ச் 
தான்-2:எதனாலும் சாகான்-14- 
18: சன்னொழுக்கத்தால் ிரிஞர் | 
தீ.திசளினும் 2மம்பட்டமை, 53-| 
54: பிரசலாதனைக் சொல்தூழல் 
x Cane wr கறியைக்கொல்லல் | 

- 125: தாணிலெற்றுதல் % உரு 
மூலீழ்தல் - 127: இரணியன 
துதாளலாலருச்சனை செய்யார் 
-9: இரணியனை வேதங்களும் 
பரம்பெரருளென்றுவண 
ங்கியது-10:சாபமும்சேராது-16 
இரணியனிடத்து அச்சத்தால் 
Q@is இடச்தெரியாமல் தே 

வர் மறைவர்-154: இரணியசவ் 
காரம்-158- மூல-210: இரணி 
யாட்சன் இரணியனுக்குப்பின் | 
பிறச்தவன்:இரணி-121: இரணி 
யாட்சனுச்குக்குண்டலம் உதயா 

க்தமனமலைகள்-12 

இசண்டாயிரம் பேய்சுமந்தவாள்- 
கும்ப-801 

இரண்டினொன்றாக்குதல், இசாவ. 
[ தே-26 | 

இரண்மொன மூமிழத்தல்,இல. கே.| 
இசதம் பாதரசம், ஒற்று-81 [50। 
இசதவீரர், ௮இகா-116 
இசத்தசப்பரு தியீன்றபூ - சூரியசா | 

ச் இப்பூ: மகரக்-20 | 
இரத்தத்தில் ௮ரக்கர்கை வெட்டு! 

ண்டு இம்போடு Spi HO | 

  

  

புனைர்தவளாகச் காணப்படுதல், 
மூல-180: இரச்சம்பெருச விள 
ங்கும் அனுமான் % குணபாற்படி 
வுற்றபருதி, நிகும்-122: இரத் 
தம்பொடித்சல், மகுட-10: இர 

தீதவாற்றில் இக்.திரசத்்தினோ. 
WS Sore அவிதல், நிகும்-46: 

இரத்தவெள்எத்தா லீர்ச்சப்பட் 
ய பொன்னோடைச்கரி கடலை 
யடைதல் % மேகம்மின்னோடுக 

டலில் விழுதல், மூல- 201 

இசத்தவெள்ளத்தில் யரனைக் 
கோடுகள் கடத்தல் % செக்கர் 
வெண்பிறை இடத்தல், வான, 
sor-16, இசத்தவெள்ளத்தில் 
வாள்கள் இறவு மீன்களை யொக் 
இருத்தல், மூல-202 

இரச்தோர்க்குக் குறைவறச் கொ 
டுத்தல், விடை-15 

இசவலர், கும்ப-225 
இசவி மகுட-50: % இராமபாணம், 

வருண-40 
இரவிசகான்முளை, மீட்- 160 

இசவிதன்குலம் வேலே-48.இரவி 
தன் பெரும்பதம், இரர.வ-78 

இரவின இனநிகர்மதகரி, அ.திகா- 
139 [epm-40 

இரவினெண்ணிட வேறிருக்தான், 
இரவு ஈண்பசலும் % இராவணனனு 

ம் இராமனும்: இரா, வ-25 
இராச்சதசங்காரஞ்செய்து தேவர் 

துயர்திர்த்தல், மீட்-204 
இராக்சதப்படைமீது வானரப் 
படை பொரச்செல்லுதல்% தெ 
ன்சடல்மேல் ஏனைச்சட லெழு 
சல், ௮இகர-88 

இசாச்கதப்பதாதிு விடைக்குலவ் 
கள், பிரமா-99 

இசாக்கதர் தவம்மு தலியன உடை 
யோராயினும் சமயத்து அவத் 

றைச்கைவிடுவர், விடீ-67 
தல் % அலைகடலில் அ.ரவக்குலம் இசாப்பொழுதுவிடிதல், அணி-23 
மரச்ளையோடும் வீழ்க்துடத்। இராமகுணம், விடீ-180 

தல், மூல-200: இசத்தப்பெருச் | | இராமன் முதற்கடவுளினவதாரம், 
ஓலழுக்திய குடை % இராகுவாற்। இரா, மர்-111,மாயா£-77, இரா.
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“சள-15, இசா. @-135: Scots 

கும், -கும்ப-189: ETO EWA 

sg வானவர்கடாவவே, இல. 

கா-18: இலங்கையை விமீடண 
னுக்கு அளித்தல், விமீ-142:பல 
Sot சூழச் (சுக்ரீவ விடீட 

ணர்சைலாகுதர) ச் சுவேலத் 

தேறுதல் % அரியரசு சீயம்பல 

வும் புலிசளுஞ் சுற்ற அருவரை 
யிவர்சல், இல. கா-20: மகரக்க 

ண்ணனை மாயத்தோடு பொருது 

வீழ்த்தியமை, மகர- 17 - 29: 

அணைகடத்தல், ஒற்று - 6: சுக 

இரீவனைச்காணாது வருர்துதல், 

மகுட- 26: வட திை சவாயி 

லில் தம்பியோடும்கிற்றல் ௮ணி 

- 7: இராவணனை வெறுங்கை 

யனெனம் கொல்லவுன்னாமை, 

முத-251: இராவணனுக்குச் Aa 

கூறுதல்-252-250: கும்பகர்ண 
னுடைய உறப்புக்களைக்குறைத் 

துத் சலையையு மறுத்தல், கும்ப- 

339-350, 361: ப.ரதனிறக்தா 
ஓயிர்வாழாமை, மாயாச - 40: 

இதையினுடைய gorse, 

21: கருடபகவானுக்கு முகமன் 
கூறுதல், காக-267-269: ஆயுதபூ 

சைசெய்யச்செல்லல்,பிரமா-00: 

சம்பியிறர்சானென் றபுலம்பல் - 

205-220: தயிர்தோய்பிரைபோ 

ல்எங்குவ் சலக் அள்ளவனெனல், 

நிகும்ப-145: சதையைவெட்டி 

னதைய்சேட்டு உணர்வற்றுவிழு 

தல்,மாயா2-00: இலக்குமணனை 

விடீஷணனுக்குத் சம்பியெனல், 

மூல-08: வில்லைத்தொழுது வா 
ங்கல்-70: ஒருவனாகவே பல 
கோடிப்படைகளையுங் கடிதல்- 
104: அம்புசளினால்பேரணிவகு 

சீதல்-141: சரமதிலமைக்க அர 

ச்சர் இகைத்தல்-170, 178-177: 

காந்தருப்பாத்திரம் தொடுத் 
தல்-182: சலை௨ளைக்தபோதெல் 

லாம் 1265 5% குவிதல்,207: 
போர்க்சளமெல்கும் அளறு தல்- 

210: இராவணனைக் கொல்லப், 
பிரமாஸ் இதிரம்.விடுத்தல், இரா. 

வ-198-194: இராமன் தேரையி 

    

அரும்பதவகராதிமு தலியன 

் இரனிடம் கொண்டுபோமாறு 
மாதவியை யனுப்புசல் - 205: 
பகைமைலிட்டு இராவணனுக்கு 
ஈமச்சடங்குசெய்யெனவிமீடண 

னிடம்கூறல்-216: தொழவந்த 
சேவர்களைச் காணச் செல்லு: 

தல்-217: *வீடண ! ஈமதேவி 

யைத்தா? எனல், மீட்-87: சதை 
யைக் S065 கூறுதல், 

62-68: சதையை அ௮ங்கோரஞ் 

செய்யுமாறுசெரல்லல்-07:இராவ 
ணனை வடகச்குவாயிலேத்த,168 

இல்-1: பரத்துவாசனைச் சாணு 

தல்-182: தாயர் முதலியோர்க் 

குச் சன்றுமுதலியனபோலுதல் 
-887:... அரசுபுரிதல், விடை- 

86 87: இராமனை யடையாது 
போனால் புசலிடமில்லை, கும்ப- 

141: இராமனைச் காணும்வேட் 
கை சசையினாவியைப் போசாது 

மீட்கும், மாயாச-28: இராமனை 
சாராயணனென்று மண்டோதரி 

நினைத் இருத்தல், இரா. வ-245: 
இராமனைச்சண்ட சதை அவ 

னைச் சாரப்பொருர்துதல் % உயி 

நினைக் சண்ட வுடல் அதனைச் 
சவரப்பொருக்துதல்: மீட்-58: 
இராமனை யெதிர்கொள்ளவெற் 

நிய முரசொலி ரல்கூர்ச்சவர் 
கைப்பட்ட ஃனசம்-209: இரா 

மனைப் பரமென்றறிந்தவர் பா 

சத்தளையினின்று மீள்வர்-102: 
இராமனது மேனிச்கும் வீரச் 
சேய்கைக்கும் சதையால் சாம 
னும். சானும் காயெனச்தகச்கேம், 
கும்ப-80: இராமன் கோதண்ட 
மணி ஏழரை சாழிகை ஒலித்தல் 
மூல-228: இராமன் தஇரிர்சசாரி 
கையால் அரக்கர்கள் அவனைத் 
சத்தமக்கெதிரிலுள் எவனாகச் ௪ 

ருதல், மூல-116: இசாமன்விற் 
றரொழிற் காயிர மிராவணரமை 
விலர், கும்ப-85%: இசாமனாண் 

. டாலென்ன, இராவணனாண்டா 
லென்ன, மூல-48: இராமன் 
கணை இராவணமகுடசத்தை வீழ் 
த்தல், மூத-245: இராமசரங்க 
சளால் மகோதரன் துணிப்புண்
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அதல், இரா, வ-15: இராமனுச் 
கும் இலச்குமணனுக்கும் உயிர்; 
ஒன்றே, மருச்-22: ஸ்ரீராமனது | 
சோக நிகழ்ச்சி, சாக-221-225: | 
இராமனெனுங் சளிமாவுண்டா 
டிய களம், ௮.இகா-27; இசாம| 

ராவணர்ச்கு ஏமுகசாள் போர்! 

கடத்தல், இரா, வ- 184: இசாம: 
பாணம் இராவணனுடைய வுயிர் : 
பருடப்பாற்கடலினீராடிக் குரு: 
இப்பரவைமேற் சென் ஐபுட்டிலி. 
ற்கரச்தது - 199: இசா 
மன் சடிர்து கூறியவற்றுக்றுச் | 
தையின் சமாதானம், மீட்-75- 
77: இராமனருகு சதையை யப் 
இ கொணர்தல் - 96: இராமனு 
டைய தெய்வம் கைகேயி-129: 
இராமனது பட்டாபிஷேகச் 
செவ்விசண்டார். பிறப்பெனும் 
பிணிசடீர்ந்தார், HG cp-36: 
இராமனது முடிசூட்டுவிழாவில் 
தாமே மூடிசூடினார்போலப் பல 
ரும் ம௫ழ்க்தனர், இருமு - 4.0 | 
Qrrwcr Ger ps_anrgs gf 5a, 
அங்க-14: இரரமன்கணை % ஊழி 
யனல், ஹூல-14 x wen Mair cor 
னுக்குச் இறுவிலை சாளுதவியது: 

இசா.வ-59:இராமன்வின்னாணொ 
வி உயுகாக்தசாலத்துமண்மு தலி 
யனவாய்ப்பெய்துண்ணு முருத் 
இரனார்ப்பு: மு.த-225: திருமாலி 
ன்சங்கொலி, மூல-190.இ.ராமனா 
ற்சொற்பவரச்சச் சேனையழிதல் 
ு வேலைச்சின்னீரிரவிபருகுதல்: 
கும்ப-80: இராமன்வாளி x 2a 

ணவண்ணல்-846: இராமபிரான் 
மார்பு இரத்தினஹாரம் நீங்கியி 

ருத்தல் 4 இர்.திரதனுசுநீங்கியவா 
னத்துமேசம்,விமீ.185: இராமன் 
தோளில் நிலாத்தவழ்தல். உமர 
க. தமலைமேல் HITT BH, ஒற் 
௮-22: இராமனுடன் வாழ்க்த 
சதை இராவணனுடன் வாழ்வ 

ளோ % அரியோடும் வாழ்ந்த 
பேடை நறியொடும் வாழ்வது 
ண்டோ, மாயாச-68: இராம 
னைச்சூழ்ந்த அரச்கர் % சிங்கத்   தைச்சூழ்ச்தயானை கள், மூல-78: 

பசலோனைச்சுற்றிய பரூவமே 
கம்-100:இராமன்: அரச்கரினீங் 
இலிளங்குதல் வெய்யவன் இரு 
ளினீம்சப்பெயர்தல்-101: இரா 
மன்மேல் அரசக்சர்படைகளைச் 

தாவுதல் % ஒருமலையின்மேல் 
மேகம்மழையபொழிதல்-188: % 
சாமராவணர்பொருதல் % ஞான 
கருமக்களும் விஞ்சையவிஞ்சை 

களும் பாவபுண்ணியங்களும் 
எதர்தாக்குசல்: இரா, வ-24; 
இராமன்வில்லொலி % ஊழிமா 
மழையொலி-85: இராமபாணம் 
படப்பெற்ற இராவணன் %குத் 
அச்கொடுசெடுங்கோல் பூக 
ளிறு-56: இராமன்வரவு % தர் 
தையார்வரவு: மீட்-826: இராம 
னுடைத்தோவிற்சாமரைகடெெற் 

றுதல்% மரகதச்சயிலமீது நிலா 
ப்பாய்தல், விடை-8: இராமல 
சமணர் பரம்பொருளின் அமிச 
மானவர், இரச. மக்-85: இராம 
னுக்கு இரக்சமல்லால்வேறோரு 
யிறில்லை, மாயா ௪.24 

இமா இயர் அயோத்திசெல்கை 
யில் மலர்மழைபொழிதல், இரு 

முடி-8 
இராவணன், நிகும்-174: இராவ 

ணன் வாவிச்சகொடுங்கெயவன், 
இரா. மச்-10: கைலையைத்தூச் 
இயவன்-25:மனிசரை வெல்லவ 
ரம் 'பெறவில்லை- 78: சார்த்தவீறி 

றக்க தக்கு தோற்றவன்- 
: 66 BS @ w சபிச்சப்பட்ட 

வன்-80: சாபம் தன்னையொன் 
அஞ்செய்யமாட்டா தென்றான்- 
106: இருமாலைப் போர் தோ 
று. துரத்தியவன்-118: தன் 
பெயர்சேட்டலால் ஈசனும் அரி 
யும் எய்த்தசச்சையராவரெனல்- 
116: சுச்ிரீவனைத்துகைத்தல் 
% மதசரியை யநிநெரித்தல், 
மகுட-11: சைகளால் சுக்கிரீவ 

ead hens Aims 
- 18: சனெத்துடன் க்இரி 
வன் சரத்சைப்பிடித்தல் x 
மேகம் உருமைத்தொடாவோடி 
விமுதல்-22: மச்திராலோசனைச்



Sm 6T Sr அரும்பதவகராதிமு தலியன 
  சபைசேர்தல், அணி-09: தானே ; 

வட இிசைவாயில் சாப்பவன்-22: 
வருணலோகம் முதலியவற்றை 
Qacrpacr, 2986-38: வானத் 
தார்முதலியோர் ஈகுவதற்கு வா 
டாதுசானகெெகுவளென்றேசாம் 
புதல், கும்ப-11: கும்பசர்ணனு 
சக்கு உணவளித்துக்கலன்பூட்டு 
தல்-78: சதையினிடம் கூறு 
வன, மாயாச-9, 40-54: இனக்து 
சீதைமீதுசெல்ல, மகோதரன் 
203 50-60: கருடனைப்பற்றிச் 
கூறும் பரிகாசவார்த்தை, சாக- 
206-298: சாட்டத்து நீரொடு 
குருதிதேச்செமை, கும்ப-09: 
விஞ்சையர் வேக்தனை வென்ற 
மை, வான, கள 84: யமனை 
யும் வென்றமை,இசா. சோ-898: 
காலகேயரைச் செயித்தமை-57: 
அம்பைசூடி இராமனோடு போ 
ர்க்குச்செல்லல், இராவ.தே-16: 
மூவலகைகயும் வெவன்று 
அமரரால் arose சூட்டப் 
பெற்றமை - 16: தேரைப்பூசித் 
தமை-24: எழுகடல் முதலிய 
‘ao pp படைக்சலம்வைத்தி 
ருந்தமை, இரா. வ-70: உணர்வு 
தெளிச்ததம் தேரைவிலக்இ 
நிறுத் தியதற்காகச் சாரதியைச் 
சினத்தல் - 177: 
விழுதல்-200: உயிர் தறக்தபோ 
a கம் ம் மடங்கு 
பொலிதல்-201: தாூதரைவெட்டி | 
வீழ்த்தல், இரா. சேர-ந5: இரா 
வணனது ஏழுசிரங்களும்புலம்பு 
தல், இரா. சோ-16-22: இராவ 
ணன்தேர்இக்திரன்தக்தத,ஆயி 
சம்பரிபூண்டது,மு.த-05: வீணை 
க்கொடியுடையது-101: இராவ 
ன்பத்துக்கார்முகம்-107:இராவ 
ணன் புலத்தியன்வழி as 
தவன், கும்ப-82: இராவணன் 
பொன் நினானென்பதைத் திரு 
மால் முதலோரும் பொய்கொ 
லென்பார்,இரா.வ-215; இசாவ 
ணன்வலிமைக்குத் தேவர்முதல் 
மூவர்வரையில்ஒடுங்குதல் இரா, 
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தம்,நமு.த-128-181:மகுட-16-25: 
இசாவணன்முடிமணிபறித்தது, 
சிவன்முடித்திங்களையும் இரு 
மாலின் மார்பின் மணியையும் ' 
பறித்தலிற் ரத, மகுட-47; 
சாவணன்சேனையின்தொகை,. 

Qo. Cs-29: இராவணன்சண் 
ooh 16H) sx at weir cy தலியவற் 
தில்இலர், இசா. மச்-26: இரா 
வணசாபம், we - 80, 104: 
இசாவண வனுமர்களின்போர், 
மூத-188-188: இராவணன்முது 
இல்தழும்பிற்குக்காரணம் இசை 
யானையின்கோடு மார்பிற்புச்கு 
வெளிப்பட்ட புண்ணினாலாகி 
யஅ, இரா. வ-212: இராவணன் 
பல்லைக் கடிச்துத் தரையிலடித் 
தீல், இரா. சோ-0: இராவணன் 
முன்குரங்குகள் % சீயத்தின்முன் 
சாயினம், இல. கர-4: இராவ 
ணன் மகுடமணிபறித்தெழுர்த 
சுக்ரீவன் x பணிபறித்தெழுச் 
தீ கருடன், ௮ல்க-18:இராவண 
ன்கொடுக்க அங்கத னரசுபெறு 
தல் % காய்தரச்2யேம் ஈல்லரசு 
கொள்ளுதல் - 29: இசா 
வணன்தோளிலிரத்தம் நீலக்கு 
ன்றத்து இளவெயில், அணி-0:இ 
சா வணன்கையில்தோன்றுமிலக் 
குமணன் % கடலினலையில்தோ 
ன்றுஞ்சக் திரன்,மூத-211: இரா 
வணன்மீதுசெல்லும்இராமன் % 
யானைமேற்செல்லுங் 
யேறு-215: இராவணன்சேரயில் 
சேர்தல் % களிறுகூடம்புகுதல், 
கும்ப-5: இராவணனமனளிசேர் 
தல் % யானைசேவகஞ்சேர்தல் - 
9: இராவணன் கும்பகர்ணனை த் 
தழுவுதல் % நின் றகுன்று சென் 
மகுன்றைத்தழுவுதல்-72: இரா 
வணனமுடி %மின்றியைத் தருக் கனைவிரித் த மீன்தொக்க௮, 
மாயாச-17: இராவணனையருகு 
சண்டசீதை % வல்லியமருங்கு 
சண்ட மான்-18: இராவணன் 
சோகத்தால் திரையில்லீழ்தல் 
% மசாமரம்மண்மேல் விமுதல்- 
76: இராவணனுள்ளவரையில் 

கோளரி -



அரும்பதவ்க்ராதிமு தலியன் ௯௭௭ 

  

இருந்து அழியுமாச்கர். % நீருள 
தளையுமூள்ள _நிகும்ப - 

166: ர இசாவணன்முனி தல் வல் 
லியமுனிதல், இச்திர-12: இரா 
 வணன் சண்களிலிருந்து நீர்பெ 

ருகுதல் % உருகுசெம்பு ஓதல், 
இரா. சோ-8: இராவணன் வில் 
லொலி % ஏழுவேலைகளினார் 

டப்பு, இரா. வ-85: இராவணனது 
வானத்தெழுர்ததேர் % மந்தரக் 
இரி, மாருஇதந்த மருச்துப்பொ 
ருப்பு- 58: இசாவணன் றலைபெய 

ர்ச்தும்முளை த.தல் % இறக் தவுயிர் 
பிறத்தல் - 152: இராவணன் 
தோள்மார்புகளினின்று அணி 
கலனும் மணியுஞ் சிச்துதல் % 
சார்மழை நின்றுருமுஉதர்தல்- 
200: இராவணன்்மீது விபீஷ 
ணன்வீழ்தல் % மலைமேல்மலை 

வீழ்தல்-218: இராவணன் தோ 
ள்மீது விழும் ௮ரச்சகமடச்சை 
wr x கடலலைமிசைவீழன் 

னம்,282: இசாவணன்்மார்பி 
ல் மண்டோதரியுறுதல் % வே 

லையிற்றடி.த்துவீழ்தல், 287 
இராவணி-இர் திரரத்து, சாக-161 
இரிதல், படைத் - 28, மகரசக்-20 

இரிர்துதோற்றல்-- தோற்றிரிதல், 
மாயாச:5 . 

இரிர்அபாறுதல், 676-218 

இரியலிடுதல், ௮.இகா-206 
இரியல்காணுதல், படைக்கா-8% 
இரியல்போதல், படை-08 
இரிபுண்டவர், கிகும்-88 
இருசுடர், நிகும்-150 
இருகை-இருபச்கம், மூல- 141 - 

இருச்கை, இரா.மச்-86,மாயாச-87 

இருங்கடியரணம், இல. கே-19 

இருஞ்சிறகற்றபுள் % சதையைச் 
, காக்கமுடியாதஅனுமான், மா 

இருட்பிழம்பு,இரணி-140[யாச-48 
இருதலைக்கொள்ளி யொப்பேன், 

காக-212 

இரு௮, இராம. தே-9 
இருகிதிக்சிழவன், வான. sot-34 
இருகிலமடக்தை மெய்குலைக்து 

விம்முறல், நிகும்-00 [ம்,மூல-4% 
இருச்தாலன் றோ புசழைப்பெறலா 
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Bot gurugig, திருமூ-80 
இருபத்தாராக்கத்தவம் ப.ரமான்: 

மா, மீட்-104 
இருபுறஞ்சாமரையிரட்டல், மீட்- 
இருப்புச்சம்பியன், இசா. வ-121 
இருமடி, கும்ப. 217 [272 
இருமையு சோச்சல், வேலே-44 
இருளை அடைய்பளன், மருத்-01 

இருமை யென்றுரை செய்கடல்- 
இரணி-0% 

இருவரையொருங்குகாணும் யோகி 
% விபீடணன், ஒற்று-20 

இருளுடைச்சுடலை பிரமா-148 
இருளுறுதாமதம், இசா. வ-80 
இருளைஇராமன் ஆக்கேயாஸ்திரத் 

தாலோட்டுதல், காக.-218 

இருளொசக்கு மென்று விடியாய், 

615-233 
இருள் £ அசச்சர்,இல.. கர-27:இரு 

ள்-பாவம், காக-215: இருள் வரு 
ணனை, காக-217: இல. சகே- 5 

இருள்££ங்குதலின் வருணனை ,வரு 
ண; இருள்பள் எத் திலன் நிவெ 
ளியிற்பல்சாது % கள்ளம்கருத் இ 
லாம், விமீ- 91 இருள்போ 

ய்விடி சல் % அமரர் குன்றையும் 
கோட்டிற்கொண்ட வெள்ளநீர் 
வடிதல், இல. கா-28 

இசைத்தல் - “றுதல், கும்ப-210 
வாய்விட்டுச்கதறுசல், காக-215 

இசைத்தார்ததல், மருத்-100 
இரையுண்டு அுயிலும்வாளி, நரக- 
இலக்கணம், விமீ-%8 (108 
இலக்கம், வருண..77 
இலக்கு, முூத-141, மாயாச-0 
இலச்குமணன்சாணெறிய அ.ரக்கிய 

ர்மாங்கலியத்தை யெறிதல், கும் 
ப-209: காலன், குலிசன் கால 
சங்கன் மாலி மருத்தன் என்ற 
வர்களைக்கொன்றமை, ௮.இகர- 
125: அதிகாயன் 9 ரத் ைதப் 
பிரமாத்திரத் தாலறுதச்தல், 
206: மனையும் வாழ்வுமுறக்கமு 
மாற்றினவன், காக-158: யஞ்ஞ 
சத்துருவைமாய்த்தல், படைத்- 

85: பிசாசனைச்கொல்லுதல்-0)0: 

பதினான்குவருஷம் புரியா இரு 
த்தல்,பிரமா-200: அனுமான்
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மீது ஏறிச்கொள்ளுதல், 
-281, ers-101, 

உயிர்தோறும் பொருந்தியுள்ள | 

கடவுளெனல், கிகும்- 143; 
ெம்மைகிறமுள்ளவன்-168: இச் 
இி.ரசித்தைக் கொன்றமை, இச் 
இி.7-02: இக்இரசித்தின்றலையை 
யிராமன் நிருவடியிற்சமர்ப்பித் 
சல் -00: இரா மனைத்! 
தன்னுயிராகக் கருதியிருத்தல், ! 
'வேலே-47:  இலக்குமணனால் 
இந்திரசித்து கிகும்பலையிற் செ 
ws wee செடுதல், நிகும்- 
44-51: இலச்குமணனுக்கு ஒப்: 
பானவர் இன்னவர், முத-204, 
காக.120: இலச்குமணனே தாய் 
முதலியயாவுமென இரசாமன்இச ; 
வ்கல்,பிரமா-207:இலச்குமணன 
ம்புஇரச்சமற்றஇராகச்கதர்களையு 
ம்தேவர்களாக்கியது-111:இலக் 
குவன்சிலைகாணொலியைக் கேட் 
டவரச்கர்சீயத்தின் முழச்சங் 
கேட்டயானைகள்,முத-142:இல 
க்குமணன் யாச்கையையயெடுத்த 
ல் % பொன்மலையை யெடுத்தல்- 
209: இலக்குவன் % வேணிலான், 

கும்ப - 221: இலச்குவன்சரம் 
தமிழ் நி ரம்பும்புலவர் 

-220: இல ச் குமணன் 
பிரிர்சேகச்கண்ட இராமன் % 
விசுவாமித்தினுடன் இராமன் 
செல்லக்சண்ட தசரதன், நிகும் 
ப-14: இலக்குமணனும் இக்திர 
சித்தும் பொருதல் % கடலும் 
கடலும் பொருதல்-108: இலக் 
குமணன் வேறொரு கணையால் 
பிரமாத்திரத்தை மீட்டல் % விட 
மொன்றுகொண்டு மற்றொரு 
விடத்தை மீட்டல்,-180, இலச் 
குமணன்ஈண்ணம் பலங் குறைக் 
தஇக்இிரசித்து % 

கும்ப| 

இக்தி - 59, 

கலுழனண் 
ணப்படங்குறையரவம், இக்.இ-2 
இலச்குமணன் வரவுபார்த்து 
நிற்கும் இராமன் % இராமன் வர 

வுபார்த்து நிற்கும் பரதன், - 64: 
இலக்குமணனம்புகளால் இசா 
வணனம்புசளழிதல் x காற்றினா 

ற்பஞ்சு அழிதல், வேலே-19:   

இலக்குமணனம்புகள் இராவண 
னெறிக்த வேலினை யொன்றும் 
செய்யமாட்டாமை % மாதவத்: 
தொருவனைச் இறுதொழித்தீ 
யோன்வைதவைவினி லொழி 
தல்-209: ட 

இலக்கை-பாதுகாப்பு, கும்ப-840 
இலங்கை, இரா. மச்-20:இலங்கை 

% கடற்கிறைவன்பூண்ட மாலை, 
ல-88: இலங்கைககர்காப்பவரி 
ன்தொகை,இல.கே26: இலங்கை 
மதிலின்விஸ்தாரம் எழுநூரோ 

சனை,இல,கே-18: 4எழுதர்ரோச 
tore DED SUA Ges Hada 
ங்கை,?? (ஊர்தேடு-220) “உட் 
புலனெழு நாறென்பரோசனை?? 

(கடராவு-04)என்பனவுங்காண்க 

இலங்கைமதிலினாழம் நூறரோ 
சனை, இலங். கே-18; இலங்கை 
யிலுள்ளயச் திரம் முதலியன-10 
இலங்கையி னுற்பத்தி - 17:, 
இலங்கையின் மதின் மூன்று, 

மீட்-168, இல்-8: இலங்கையூர் 
சாற்பெருவாயிலை யுடையது, 
படைச்கா-0. இலங்கை யெறரி 
யபுண்டபின் பறுமத்தண்ணல் 
பண்டுபோற் படைத்தல், இல. 
சே-07 

இலவ்கைச்செல்வ மிளையவற் இச் 
தமை, ஒற்று-84 [228 

இலங்கை மேனாட்பெற்றவன்,காக- 
இலங்கையாமகள் நீட்டியகை % 

சே, சேது-67 
இலங்கையைவானரர் கொள்ளியால் 

எரித்தல், மாயாச€-24 
இலங்கை வாயிலின் வழியாகச் 

சேனைகள்வருதல் x கடவுளின் 

வாயிலிருந்து உலகழமுதலியன 

வருதல், மூல-16 
இலங்கை வாயில் அரச்சச் சே 
னையைவெளியுமிழ்தல் xX Gm 

முனி கடலையுமிழ்தல்,பிசமா108 
இலட்சுமணன் % ஊழியுரு£த்இரன், 

மூத - 118: இராவணனுக்குசத் 
தூச்ச முூடியாதவனாதல் - 210: 
அதநுமானா லெளிதில் தூக் 
சச் செல்லக் சாரணம் -213: 
எண்ணாயிரகோடி. யிராவணர் 

&
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அரும்பதவகரா திமுதலியன “௭௯ 

முதலியோர் ஈண்ணிடினும் எதி। இழைபடி.மசரிலவு, இரா, தானை-8 
ர்ப்பான், ௮தஇிகா-78:ே.ரழிச்ச | இழையாவேதம், மூல-70 (20 
கும்பசர்ணனுடன் அனுமன் 
Carob Ite பொருதல், 
பழியென்று பாரிழிதல், கும்ப 
-240: யானைச் சேனையைச்கொ 
ல்கையில் யானை வடிவுள்ளவை 
யெல்லா மஞ்சுதல், ௮இகா-]54 
இலட்சுமணனைச் சேர்ந்த இரா 
மன் % வெய்யவன்றன்னைச்சே 
ர்ர்த மேகம், சாக-221 

இலயப்பரி, படைத்-100 
இலயம், வான, ௪௪ 11 
இலவச்செவ்வாய், சஸி-4 
இலவச்தீவினர், படைக்-12 
இலவிசழ், சளி-7 
இலாம் -இல் ஆம்: இரு ப்பிட 

மாகிய, இ.ரணி-70 
இலைசள்கோதுங் குரங்கு, படைச் 

கர-87 
இல்-பிறர்தகம், புக்சுகம்; 

387, 
இல்லிழத்தல், இரா, மச்-100 
இவண், இரா. ம௫*்-81 
இவர்தல்-ஏறுதல், மூல, ௧ர-20 
இவறுதல்-விருப்பங் கொள்ளுதல், 

இ.ரா. வ-88 
இவுளி, ஞூல-157 
இவுளிப்பச் இ, மீட்-105 
இவ்வழி, அங்க-2 
இழவு, இரா ௧௭-12 

இழிகுதல், நிகும்-42 
இழிச்சுதல், கும்ப-178 

இழிதால், இச்.திர-1 
இழிதல், விபீ-150, காக-281 
இழிப்பு, மீட்-07 
இழுகுதல், கும்ப-102,இ.ரா. வ-02 
இழுகுமாக்கல், மூ.த-11 
இமழுச்சம், மாயாச-87 
இழுக்இல் வழக்கு, மிட்-287 
இழுக்கு, மாயாச-10 
இழுக்குதல்-வமுக்குதல்,௮இகா-08 
இழுஅ-கெய், நிணம், இரணி-85, 
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இழையெனக்தகைய மின், சேது - 
இளகுதல்-பின்வாங்கல்,௮அதிகா-00 
இளச்கம்-சளர்ச்சி,கும்ப- 208 
இளச்குதல்-அசைத்தல், அ.திகா- 

120 
இளவல், விட-10 
இளைஞர், இரா. மச்-7 

இளைத்தல்-சலித்தல், மூ.த-76 
இளைப்பருர்சலைவர், இணிஃ25 
இளைப்புறுமருங்குல், மாயாச-ட( 

இளையகோ, ௩காக-100 
இளை யகோளரி, கும்ப-281 
இளையபெருமாள் % செம்பொன் 

குன்று, மாயாச-28 [al 8.145 
இளையவற்சவித்த மோலிகவித் இ, 
இளை யவீரன், ஞூல-234 
இறக்கம்-உயிர்உடலிணின் றிறங்கு 

தல், இறப்பு, கும்ப-224 

இறத்தல்-அழிதல், கடத்தல், மிகு 
தல், மீட்-124, ௮ங்க-7 

இற் துளான்மேல் வயிர்த்தலென் 
னதோ, இரா. வ-216 

இறப்பவர் தஞ்சிறுவரைக் குறிச் 
கொளுமென்று கூறுதல், காக- 
106 

இறலியப்பெருச் தீவு, படைக்-18 
இறவு-ஓர்மீன், மூல-202: மேம்ப 

டுகை, பிரமா-185 

இறுகப்புல்லுதல், கும்ப-107 

இறுகாலை, நிகும்-161 

இறுக்கித்சகை தல், மகுட-12 
இறுக்கியபாசம், 615-283 

இறுக்கியேய்தல் - செட்டியாகப்பி 

டித்திருத்தல் , இதிகா-08 
இறுக்குதல் - Gee Gal க்கு த 

தல், மு.த-184 
இறுதல்-முறிதல்,முத-24, உயிரொ 

ழிகல்-18, அறுதல், படைத்-41 
இறுஇ-முடிவு, மாணம், வேளை, 

யுசாந்தம், இரா. மச்-100, இரா. 
வ-242, மாயாச-78, மூல-143 

இழுதையர், மூல- -160: (வருண- 29 இஅதிசெய்தல் ய றைய கொர் ய் 

இழை-ஆபசணம், 9 Har-21 
இழைச்தல்-செய்தல், ஆலோசனை இறுச்சல்- PD bX, 

கொள்ளல், வருண-00, காக- 88 

Deny neo pus, இ.சா; வ-121 

தல், மீட்-270 
அழிச்சு: ஸ், 

தங்குதல், மூத- -15, படை g-H, 

ஙிகும்.127, டடக். 1
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இறுத்துச்கூறுதல் - விடைமீதல், | 

முத-87 ம.த-250 
இறுத்துவீசுதல்-பிடுக்க Qui ge, 
இறை - சணப்போது, கடவுள், 

இரா.வ-181: இருமு-11: சிறித, 
நாக-& (55 

இறைச்குன்று-இமயம்: வான,கள- 

இறைகல்குதல், கும்ப- 859 
இறைகிற்றல் - தாமதத்துடனிருப் 

பது: விபீ-40 
றைவன், கும்ப-15 

Peal, காக-272 
இற்கடன், மாயாச-87 
இற்றனவென்ன விறுக்குதல்,காக- 
இற்றிது, இரா. மம்-40 (192 
இற்றிலர்-தோற்றவ.ரல்லர்,மூல-817 
இற்றைகாள், இரணி-47 (144. 

இனத்தலை, தலை-ஏழனுருபு, காக- 
இனம், இரா.வ.228, மீட்-207 
இனிதிருத்தி, இரா. மக்-117 
இனியுய்வசெங்கே, காக-91. 
இனியொருபோச்கு முண்டோ, 

இ"்-88 
இனைதல்-வருர்தல், மாயா£-14 
இன்ரறாதல், இரா.மச்-82 [5-256 

இன்றுபோய் காளைவாவெனல், மு 
இன்றுளார் சாளைமாள்வர், இச்-10 
இன்னகை, படைத்-101 [30 
இன்னசெய்தவிதியினார், மாயாச- 
இன்னருள்பணித்தல், மக.ரக்-4 
இன்னல், மாயாச-42 
இன்னல்செய்யினும் அருளாளர் 

தஞ்செய்கையிற் பிழையார்,விமீ 
இன்னிம௰ம், நிகும்-88 (-128 
இன்னுயிர்-£தை, இல.சகே-10 
ஈசலாது-தராமலிருப்பது: இரா. 

மக்-80 

ஈகை, இரா. மக்-71 
ஈங்குளார், மீட்-148 
ஈசர்கள், இரணி-108 . [கா-214 

_ ஈசற்குமித்தொழிலியலாது, ௮ 
ஈசனாயவுன்னை நீயுணராய், வரு 
ண-72 

ஈசன், இரா. மக்-50, மூல-141 
ஈசன்மச் திரவயில், கும்ப-28 
ஈசன் முதலியோர் பூசல்காணவரு 

தல், முத-224 [கரக-274 
ஈசன்வேலுங் குழிப்பரிதாயமார்பு,   

ஈடு-வலிமை, பெருமை: நாக-28 
ஈடுபடுதல்-வலியொடுங்குதல், இல, 

Ge-60, sre-89 
ஈடுறுதல்-தளர்ச்சியடைதல், காக- 

101, பதிசல், ௮இ.கா-288: ஒன் 
மரோடொன்றொச்தல், மீட்-882 

ஈட்டம்-கூட்டம், கெருச்சம்: இல, 
கர-20, சேது-617 

ஈட்டருமுவகை மீட்டியிருர்தவன், 
இரா. ௪ள-12 

ஈட்டார், மாயாச-15 
ஈட்டிய-எண்டிய, மீட்- 2460 
ஈட்டு-தொகுதி, இரா. வ-152 
ஈுட்டுதல்-சேர்ச்தல்; இல. சா-45 
ஈண்ட-நெருங்க, ஒற்ற-1:பொருச் 

த, இரா. வ-18] 
ஈண்டு-இங்கு, இரா. மக்-117 
ஈதல்-கற்பித்துச் கொடுத்தல், .இர 

ணி-1: சவிர்தல், சதைசள-17 
ஈதுச்சோ சரியில சென்றெண்ணு 

மணிப் பூண், விடை-26 
எதைகடீர்க்கு நாமத்தி ராமன், 

சாக-275 
ஈமத்துணின்ற சறை மிடற்திறை 

வன், மூல-281 
ஈமகாடு- மயான பூமி, இல, கே-44 
ஈமம்-சுகாடு, மூல-281 
ஈமவிதி, இரா, வ-246 
ஈமோ, இரா, மச்-65 
ஈரத்தண்டு, இரணி-97 (ண-10 
ஈரநீவ்குதல்-இரக்கமறுதல், வரு 
ஈ.ரம்-அன்பு, கடல்கர-7 
ஈருள், அதிகா-255, இரா.சேோ-41 
ஈர்ச்சடைபகழி, நாக-205 
ஈர்தல்-௮றுத்தல்: படைக்-6 
ஈர்த்தல், சேது-0, மூல-180 
ஈர்த்தோடுதல், கும்ப-855 
ஈவது தெரியாவுள்ளத்திராச்சதர், 

இல. கர-45 

ஈவு-அழிவு, மூல-127 
ஈறிலாத்தரும€ல, மீட்-12 [149 
ஈ.நிலாசாளும் பெந்ராய், கும்ப- 
ஈறிலாப்புகழோன், மீட்-151 

ஈிலாவாயுள், மருத்-57 
ஈறிலென்பகை, இரணி-80 [298 
ஈ.றின்றோதிய சல்வியாளர், காக- 
ஈறுகாணல், மருத்-78 
ஈறுசேர்தல், மருத்-1 11 

ய
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ஈனம், ஒற்ற-50 
ஈன்றவள் பகைஞன், மீட்-885 . 
உகங்களின்சடைசென்றாலுமோ 

ய்வில, முத-1த5 
உகம்--யுகம்: தேர்றுசமென்பாரு 

முளர்: மூ.த-145 
உகள்தல், ௮.இகா-147 
உகாந்தத்தில் உலசையழிப்பவன் 

சிவபெருமான், நிகும்-101 
உகிராற்பிளவாச்குசல், முத-25 
உகிர்-ஈகம், பிரமா-12, நிகும்-40 
உ௫ர்ப்புரை-ஈசச்சச்து, இரணி-188 
உகிர்ப்பெருங்குறி, படைச். 5-00 
உகுதல், ஒடிதல், இ.ரணி-89: இர் 
gga, மாயாச-50: நிகும்-80: 
உயிரொடுங்குதல்,-இறத்சல், மா 
யா2-48, நிகும் - 58: வெளித் 
போன்றுனல், வருண- 9: அப் 
பாற்போதல், கும்ப-205 

உக்ரவயிரவாளி, மூத-181 
உச்சலொவுடுக்கள், இரா, வ-05 
உச்குறுகண்ணகீர், மீட்-828 
உங்காரம், இரா. வ-182 
உங்கை, இரா. மக்-17 
உச்சி-கூரியமுனை, கும்ப-194 
உச்சிக்காலச் சூரியன்போலெரி 

மூகம், இலக், கே-40 
உச்சிச்சொருகுபூ, இராவ, தே-18 
உச்சிமுற்றியவெய்யவன்,பி.ரமா-71 
உச்சிரம்-சரத்தின் மேவிடம், இல. 

கே-%0 
உஞ்சு-உய்ச் து, இரா. வ- 179 
உடம்பு இறக்கல், இரா, சோ-7 
உடர், நாக-40 
உடவிடைத் தோன்றிற்றொன்றை 

யறுத்து உதிரமூற்றிச் சுட்டுத் 
Siar, @wu-146 

உடலுதல்-மாறுபடல், நிகும்-50 
உடலை முன்போலாக்கும் மருரது- 
ஸாவர்ண்யகரணி, மருத்-90 

உடற்சாவலறரின் தன்மை, இரா, 
தானை-10 

உடற்சாவல்-சவசம், காக-15 
உடற்குறையா டல், நிகும் - 51 
உடற்பரங்கள் கொடொதுங்கினர், 

௫ாக-04 [-52 
உடற்பொறை, அதிகா-111, நிகும் 

உடற்றுதல்: வருத்துதல், மருத்-98 

உடனாதல்-கூடுதல், ஈரக-262 
உடனே தஇிறிகிழல், மூல-116 
உடன், இரா. ம&-114 
உடன்பிறப்பின்பய ேே னோ ரான், 

கும்ப-858 
உடன்பிறப்பு இன்ராடும் தவிர்ச் 

சற, கும்ப-167 © 
உடன்றெழுதல், மூல-188, 
உடுக்கள்தம் உலகு-ஈட்சத் திரமண் 

டலம், படைத்-50 [வ-02 

உடுக்குலமுதிர்ச் து இர் அதல், இரா 
உடுத்தல்-சூழ்தல், மீட்-261 
உடுபம்-தெப்பம்; இரணி-101 
உடுமீன் தொத்தப்பொலி சனசச் 

இரி % முத்துக்கள் தொத்தப் 
பெற்ற அனுமன்மேணி, பிரமாத்- 

உடை - உடைதல்: மகுட-12 [117 

உடைக்கடல், இரா. வ-70 
உடைதல் - வலீயழிதல், உயி 

சொழிதல்,சாக-70,இரா.வ-128, 
251: நிலைகெடுதல், கும்ப-188; 
போக்குதல், மாயாச-47 

உடைந்தவர்ச்குதவுதல், விமீ-111 
உடைப்புறு புனலி னோடுதல், பிர 

மா-17 
உடையான்-ஸ்வாமி, இரணி-175 
ae muy, இலல், சே-4 [89 
உட்குதல், இரா, மந்-9%, படைச்- 
கடியை டகர வின் கஞ் 

சனை யடன்கொடுவாழ்தல் ஈன் 
று, விடீ-8 

உணங்கல் - வாட்டமடைதல், கும் 
ப-168 

உணங்கு சகொரம்புச் குயிர் தரு£ீர் x 
சீசாபிராட்டிச்கு அனுமன் கூதி 
ய சொல், மீட்-15 

உணரச்கூறுதல், இசா. மந்-87 

உணர்ச்சிசகொடராத தன்மையுரு 
வாய் மறைதல், காச-252 

உணர்சல்- -நிச்சயித்தல்: இரணிய - 
100: ஆராய்தல், இரா. மச்-50, 
மனத்துச்சொள்ளுதல், ஒற்று- 
28: தியானித்தல், கும்ப-115 

உணர்ச்தஇருர் இன்னலுய்ச்குச் தம்பி 
%கல்லறிவு: நாக-201 [16 

உணர்ச் திலர்களொன்றும், மகுட- 
உணர்ச்துகோ டி ேயல் சன்று, 

கும்ப-86  
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_ஊர்விலி, இரா. மர்-110 
உணர்வ கூடுதல், மருத்-105 
உணர்சோர்லாள், மாயாச-47 
உணர் உடையான் விடீடணனென்் 

றம், குலச்ிழவன் மாலியவா 
னென்றும் சொள்ளலுமொன் 

௮, அதிசர-2785 

A 

உணர்வுதோன்றிய பித்தர் ௪௫. 
fam Bust ie ee 

உ போன்ற இராமன், விடீ- 58 
உணர்வெஞ்ச தல், கும்ப-267 
க.ணர்லொன்றுதல், விடீ-128 

உதாரம்-உள்ளிடம், இரா, சோ-1 
' உதவலிற் றரசைல வின்றி. விடை- 
உசவியோன், சாக-2009 
உதவுதலாற்றலேன், மீட்-20 

உதவுசல்-கற்பித்தல், இரணி-21: 
கைகொடுத்தல், முத-258, தரு 
தல், விடை.51 

உதிச்கும் அருணன் % குருஇயின் 
செச்சர் சூழ்ச்தெழ நின்றவன்: 

திரத் சாழி,கும்ப-218| கும்ப-287. 
உதிரத்தொமழுக்கம், முதற்-27 

(25 

| உதிரநிறக்குளல்கள், வான. ௪௪-24 
உண்குற நீருகுத்தல் - தர்ப்பணஞ்|௨ திரநீர், கும்ப-100 

செய்சல், இரா. ௨-252 
உண்டலர்க்குரியதுமுன்னஞ் 

தல், கும்ப-157 

உண்டிலை மென்னநின் றவயிர், E76 | 

-200 
உண்டை, இரா, வ-78, 108 
உண்ணிீரைசெல்வம், சேது-19 
உண்ணீறையடல், விபீ-82 
உண்ணிலை ட்பு-பிரஜ்ஞனை, மீட்-70: 

உண்ணின் நலை கடல் என்பதை, 

உள் நின்று அலை கடல்எனப் 

பிரிச்சு, 9 Han-142 
உண்ணுசல்-உயிலரக்கொள்ளுதல். 

இல. கே.57: இரஹித்தல், முத-! 
- 247: நிரம்பியிருத்சல், BG 0-38 | 

உண்ணு தீர்க்குழுயிர்க்கு மூயிர 
aor, 11-209 

உண்பத மூலவை யாதலா லுறங் 
இலர், இல, கே-25 

உண்முஇழ்த்தல்-மனம௫இழ்ச்சி 

றல், கும்ப-207 
உண்மை-இண்ணம், கும்ப-07 
உண்மைபோலுயர்க்தது இராவண 

ன்தேர், இராவ, தே-25 [260 
, உண்மையெனலாயதன்மை, நாக- 
உசயசாலத்தில் கடலும் மலையுந் 

கோன்றல் % இரத்சப்பெருக் 
கும் யானைகளுர் தோன்றல், 
படைகத்-57 

உதயகாலை, மீட்-819 
உசயக்குன்று,மகுட-1 (நிகும்-78 
உசயஞ்செய்தல் - அவதரித்தல், 
உ தயமண்டிலம், வேலே-8 
உதயம், இரணி-151 [இசணி-12 
உதயவக்சமன மலைகளின் தன்மை, 

குன் 
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உதிரர் தாவுதல், இரா. வ-150 
உதிரப்புனலில் கொடிகள் அலை 
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வீழ்தல், கிகும்-85 

உதிரப்போர்வையான், கும்ப-295 
உதிரமாரி, இரா. வ-19 
உதிரமூறுதல், இரா. மக்-18 
உதிரம் கடலொடுபொருதல் % 
சடலொ௫ெடல்பொருதல்: ௮தி 
7.1384 © ( வருண-80 

உதிரம் கடற்றிரை பொருவன, 
உதிரவாய்ப்புரவி % சனலிசாலுறு 
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உ திரவாரி,கும்ப-08,சரக-820ப-406 
உதிர வாற்றின் வருணனை, நிகும் 
உதிர்-பொடி, கும்ப- 202: கூறு, 
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உதைத்தல்-வில்லினின்று செலுத் 

அதல், மூத-247, இரா. a-46 
உதைர்சன, கும்ப-884 
உத்தமர்க்குரியது ஒன்றில் நிற்றல், 

கும்ப-85 

உச்சமனார்தேவிதனை யோரசாசே 
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உத்தமன், விடீ-18 
உத்தரகுருசாடு, மருத்-5, 57 
உத்தரீகம் ண அருவி,இரா, தானை-5 
உத்தாமம், இரா, வ-117 
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உச்துதல்-சள்ளுதல், ௮இகர-88, 

மாயாச 28: தாக்ூலீழ்த்தூதல், 
சாக-00: செலுத்துதல், மகரக்-2: 
தாண்டுதல், மாயாச-29: நீங்கு 
சல், மருத்-108; தருதல்,விடை- 
23
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உகந்தை, இரணி-22, விபீ-146 
உச்தையை யுயிருண்டவுதவியோ, 

ன், கும்ப-198 
உபநிடத்து, இரணி-20 . 
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உப்புக்கடல் முதலிய ஏழுகடல் 

கள், மூல-187 [வருண-88 

உப்புவேலை . யப்புவேலை யாதல் 
உமை, இல. கே-58 
உமைக்கொருபாசன், பிரமா-28 
உமையன் -உன் தமையன், உமை 
யையொருபாகத்திலுடையவன், 

அ௮திகசா-100, மீட்-120 
உம்பரார்த்தாடுதல், இரா. வ-172 
உம்பருக்றைவன், இரா. மச்-82 
உம்பருமுலகும்பரவும் மெய், மீட்- 

உம்பர், மகுட-2, ௮இகா-9 [188 
உம்பர் உணர்வி DANE Sais, 
மூல-42 [கா 91 

உம்பர்சானெனப் பொலிதல், ௮ தி 
௨உம்ப்கசோனகச ர மொவ்வா வ 

யோத்தி, மீட்-820 
உம்பர்தஞ்சூழ்ச்ச, இசா. மச்..111 
உம்பர்சாடிழச்து வீழ்ந்தஒளியவன், 

காக-202 
உம்பர்சாயக-€தை, மீட்-207 
உம்பர் மச்இரிச்குமேலா வொரு 

மூழமுயர்ர்தஞானத்தம்பி, இல. 
உம்பர்மாதர், மீட்-44 [கர-15 
உம்பர்மீது, இரா. தானை-8 
உம்பல்-யானை, நிகும்-20 
உம்பி, ஓற்று-68 
உம்பிமரர், காக-& 
உம்முன், மீட்-218 
உம்மையினின்று - முன்னாள்தொ 

டங்க, ௮இகா-4 (209 

உயங்குதல்-மனச்தளர்தல், காக- 
உயர்குலத்தஇியற்கை-ஒழுக்சம்,இசா 

206-99 
உயர்தருதல்-மேலெழல், மூத-195 
உயர்நீர்மை-சிறர்த உபசாரங்கள், 

மீட்-0 
உயர்ச்த பரஞ்சுடர், இரணி-105 
உயர்வனம்-பெருவனம்,இசா,ம109     

௬௯௮௩ 
    

. உயாவுதல், மருத்-28 ் 

உயிரழிவளித்தல், சூல-20 
உயிரற்றநபின்பும் தொடங்கிய தொ 

ழில்செய்தல், படைத்த-100 

உயிரன்னார், கும்ப-148 
உயிராசை-உயிரினிடத்துப் போல 
ஆசை, இசா. வ-221 

உயிராற்றல், கும்ப-828 
உயிரிலன்பினால் பொரச்செல்லா 

மை, காக-160 
உயிரிழந்த யானைகள் உதிரப்புன 

லில் மிதத்தல் % மரச்சலம் கட 

லில் மிதத்தல், நிகும்-87 
உயிரிழக் துலத்தல், மூல-224 
உயிரிற்புல்லுதல், இரா. வ-284 
உயிரினைமறத்தல், மாயா£-51 
உயிரினை பூசனின்றாட்டல், மீட்- 

218. (50 
உயிரினோடு திரங்காலுதல், பி.ரமா- 
உயிரினோம்பும், விபீ-180 
உயிருசப்பொருமுதல், மாயாச-03 
உயிருச்சேயுசவி செய்தல், காக- 

174 [மீட்-882 
உயிருண்டென வுலர்ச்த யாச்கை, 
உயிருண்ணல், இரா. மக்-27 
உயிருந்தீரசக் கணைமாரி யுருவுதல், 

இசா. ௨-170 
உயிரெலாம் இராமனை வழுத்து 

தல், மீட்-129 - [மச்-50 
உயிரெனத்தகைய தேவியர், இரா. 
உயிரைத்தரும் மருந்து. மருத்-00 
உயிரைத்தின்னல், மூல-102 
உயிரை விண்ணோர்குழாத் தடைச் 

கூட்டல், பிரமா-180 
உயிரொடுங்கலத்தல், வேலே-10 
உயிரொடும் பொருச் இனான்-உயி 

ருச்குச் சமனானவன், மகுட-50 
உயிசொப்புறுபடை, ௮ .இ௧கா-08 
உயிரொல்குதல், காக-70 
உயிர்-பெருமூச்சு: ௮இகா-209 
உயிர் உலகுதச்தார்கொளசின்றது, 
இசணி-118 

உயிர்களின் முதலில்வைத்த எழுத் 
,இினன்-அகா.ரரூபி:இசா. வ-155 

உயிர்கள் த்தான், இரணி-120 
உயிர்காலுதல்-பெருமூச்சு விடுதல், 
படைத்த-10 (கா-6 

உயிர்குடிச்குவ் கூற்றம், கடல்
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உயிர்கொடுதிறிவார், கும்ப-510 
உயிர்கொடுத்துக் காத்தாரெண் 

ணிலர், விடீ-119 [இரா. வ-226 
உயிர்கொடுத்துப் பழிசொள்ளல், 
உயிர்கொடுப்பவர்யார், மாயா£-81 
உயிர்கொள்ள வாய்வெருவுகூற்று, 

ஓ.ற்று-57 
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உயிர்தீர்ச்காலு மோய்விட 

லான், காக-121 ் 
உயிர்தொறுமுறைசரு மொருவன் 

இசா. வ-8& 
உயிர்த்தல், வெளிப்படல், கும்ப- 

862,வெளியுமிழ்தல் இரா.மக்-88 
. உயிர்நிலை-உயிர்வாழ்கை, மீட்-280 
உயிர்படைத்தல்-வலிமையடைதல் 
உயிர்பருகல், இச்-22 [வருண-56 
உயிர் பிடுங்கெயுண்ணல், மூல-2& 
உயிர்போக்குதல் - பெருமூச்சுவிடு 

தல், மீட்-208 
உயிடர்போல்வருமசன், முத-171 
உயிர்ப்பு, இ.ரணி-184,ஓற்று-22 
உயிர்ப்புப்போதல்- பெருமூச்சுமிகு 

தல், மாயாச-86 

உயிர்ப்புவீங்கல், இரா. sar-12 
உயிர்ப்பொறை, இரா. சோ-8 
உயிர்மாற்றுறுதல், இசா. மச்-2% 
உயிர் முற்று முண்பதுபோலு மு 

ளிவு, ௮ங்க-80 
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உயிர்விண்சேறல், ௮திகா-280 
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| சொணர்தல், மாயாச-27 
உய்த் தய்ம்மின், இரணி-114 [119 
உய்க்தவர்ச்கருக் துறக்கம், மீட்- 
உய்யும்உணர்வு$ீ2 தான், சீதை 
உய்வித்தேன், இரணிய-25 [௧ள௭-8 
உரசதேயம், இராவ. தே-18 
உரகமன்னசொல், இரணி-87 
உரகம்பூண்டவுருளை, காக-148 
உரகயேழையர், இரா. வ-285 
உரச்சரி, இரணி-05 
உரச்குப்பை, aps-165 (287 
உரங்களெர்மதுகையான், இரா, வ- 
உரப்புதல், இரா. மச்-72 
உரம், மார்பு,இரா. மத்-90;ரூல-817 
| உரம்படுதல் - வலிமைகாட்டுதல், 
உலிமையையிழத்தல்,இசா. மர்-54 

உரவு-பலம்: கூரல-8% 
உரவுகாகம் % வாள்: கும்ப-811 : 
உசவோர்-அறநிஞர், மீட்-111 (24 
உரறுதல் - ஆரவாரித்தல், இச௫்- 

உரறு9.. ழிகு.ரல், மூல-160 
உரற்றுதல் - ஒலித்தல், கும்ப-209 
உராய்-மேல்விழுக்.து; மீட்- 

உசாய்தல், மூல-80 
உரி-தோல், இரா. வ-50 
உரிமைபுரிதல், இரணி-175 
உரிமைபேர்தல் - உரியநிலையினின் 

பிறழ்தல், மீட்-12 ௮பி.றழதல, பக்த 

உருகுதல்,-அ.இகா-89) மருத்-110   உருக்கு, வருண-&47 
உருச்குசெம்பெனக்சண், பிரமா* 
'உருச்குசெம்பென வுதிரமோடல், 
உருக்குதல், மீட்-206 '[வேலே-7 

உருத்தல், ௮தஇிசா-81, மாயாசீ-80 
உருத்திரனும்முடல்கூ௪, காக-122 
உருத். இரன், ரூத-925, மூல-89 
உருப்பசி, இரா, தானை-ட, மீட்-42 
உருப்பம், இல, கே-84 
உருப்பவிர்கனல், மீட்-820 

உருப்புணர்நெருப்பு, இரா. மந்-12 

உருமிடித்துழிசாகம், முத-124 
உருமிடிவீழ்தலு மிரியல்போனம 

யிற்குலம் % சுக்கிரீவன் பாய இரி 
கீ தஅ. ரம்பையர்,மகுட-6 

'உருச்கரைத்தல், பிரமா-116 
(175 
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உருபிற்கடுமைகாணும்வாளி,இசா. 
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உருமின் வீழுயிர் x “ee ael 
னரம், கும்ப-852 

உருமின்வெய்யவன், கும்ப-124 
உருமு%சகரம், முத-128 [230 
உருமுக்கொடிபாய்க்தகடல்% காய் 

ந்த இரும்பின்கட்டி தோய்ச்தநீர், 
இரா, வ-75 . 

உருமுமஞ்சப் பார்த்தல், அதிகா 
உருமுவெள்க, ௧௧-02 : 

உருமுறழ்கணை, ௮.தி௧ர-181 
உருமெலாமெரிக்தன, கும்ப-200 
உருமெறிபருவரை % கணைபடுகறி, 

௮இகா-19% [47 
உருமெனச் கைகள் வீழ்தல்,நிகும்- 
உருமெனச் தெழிக்குஞ்சொல், 

af 8-37 
. உருமெனககுதல், இசா. மச்-117 
உருமேறு, வான. ௪௭-26, மூல-7: 

பேரிடியித்றோன்று மின்னல், 
இரா. தே-7 ' 

உருமேறுகுளிர்க்தன, ௪௪-00 
உருமேறுமுதலியன பெருக்குதல், 

மகரச்-22 
உருமேறெனமுணிதல்,கிகும்ப-128 
உருமைத்தின்பான், ௮இகர-215 
உருமையுஞ்சுடுவன, கும்ப-68% 
உருமையேற்றைப்பிசைச்தெரிழது 

வான், கும்ப-6 
- உருமொத்தவெங்கண், 
உரும்-இடி, மின்னல், 

817, வேலே-6, மூல- -161 [178 
உருவொளி, உடலொளி: இரணி- 

ட வ் af 8-24, 
இசா. வ-05 : (முத-172 

ர க ல்கார்கதல். £ர்த்திசேது- 64: 
உரைகணசக்குரைத்தல், மூல-221 
உரைசெய்காளம், ழூத-85 
உசைதருதல், படைத்-6 
உரைத்தது மறுக்கலேம், ore-15 
உரைத்தல் - பூசுதல்: இரணி-84 
உமைத்தனைய, மீட்-190 
உரைத் திறுத்தல் - பே௫முடி த்தல், 

இசா. மச்-8 
* 124 

காக-205 ! 
படைத்த- | 

  

உரைநிகழ்த்தல்,: வேலே-88 [32 
உரைரேர்தல், மு.த-182, வேலே- 
உரைபிடி த்தல், நிகும்- 145 
உரையுர்தாசான், ௮ணி-1 
உரைவழயங்குதல், பிரமா-44 
உசோமப்புள்ளிபொடித்தல், aif 

-125 
உலகங்களைப் பன்முறை யழித்த 

ழித் தாக்குவான், இரா. மக்-8 
உலகங்காவலர், இரா. மச்-18 
உலகஞ்செய்த பாக்கிய மனைய 

வீரன், முத-1&6 * 
உலகத்துயிரையுண்பவர் காலனுச் 

அதமும்ஈமனும், மூல-108 
உலகமழியுமேயென்று இராமன் 
தெய்வப்படை தொடுக்காமை, 
மூல-226 

உலகமீன்றவன், மருத்-89 
உலகமு முயிரும்...தான்,ரு.த- 116 
உலகமூன்று மெதிர்தோன்றிச்செ 

Aad வெற்றியுனதாக்குவேன், 
இசா. மக்-00 

உலகம்-€வான்மா, மீட்-78 
உலூயற்கை, இசா. வ-24% 
உலூனைக்கல்லலாம், கும்ப-81 
உலூனையெடுத்து உம்பரோரங்கும் 

பொன்னினாடு %புட்பகம்: மீட் 
-185 

உல$௫னைவரம்புகட்டச் சொல்லலா 
ம், கும்ப-81 (8 

உலூன்முக்தையோன், இரா.ம- 
உலூன்றவக்தணன், இ.ரா.வ-198 
உலகு - பூமியின்கூறுபட்டஇடம், 

காக-218 
உலகுஉய்த் தவன், மூல-176 
உலகுசெவிடுபடல்), மூல-101 
உலகுமுறைதிரிதல் % குயவர் Hil 

கை தஇரிதல், மூல-105 
உலகுவிடம்ப.ரக்தென வெழும்பு 

தல், மீட்-88 (04 
உலசெலார்தவழ்ர்த சர்த்.இி,மரு்- 
உலகெல்லாங்கொள்ளும் மண்ட 

பம், இருமு-20 
உலகேழுநீர்,துதல், இரா. மச்-71) 
உலகேழுமூடுசிறையான், காக-202 
உலகைஉட்கொண்டான் அவலின் 

மேல்உறைதல் % நிகும்பலையிற் 
பரச்தசேனையிருத்தல், நிகும்-10
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உலகைச்சுழ்ஏரி-கடல்,படைத்-25 
உலகையு மெடுக்குஞூற்றம், இல. 

கே-80 
உலகொ.ருமூன்று, நிகும்ப-156, 
உலக்குஈருலக்கின்றார்-மிகுதி யாக 

இறப்பவர், நாக..05 

உலங்கு-கொசுகு, இரா. மச்..20 

உலத்தல்-இறத்தல், அழிதல், இர 
ணி-17, சாக-87, மகர-95, இக் 

2-28 ep ev-129, வேலே-20, இரா. 

உலப்பருமுரு, மருத்-88 (கள-18 
உலப்பிலவு இரவாறு, முத-288 
உலப்பில்யாச்கை, மீட்-250 
உலப்பு-நாசம், இரா. வ-218 
உலம்பிடுதல்-சதறுதல், கும்ப-200 
உலவா-சணக்கிடமுடியாத: உலத் 

தல்-கணகஃகிலடங்குதல்: இர 
ணி-2 ் 

உலவதல்-சஞ்சரித்தல், சே௮-17 
சஞ்தலத்தன்மையடைதல்,இரா, 

we-84 : 

உலவை-காற்று, இல.கா-25: மரச் 
ப. செறிவு: படைச் - 12, மூல- 

142 
உலறிடல், ௮இகர-145, இச்-26 
உலறுதல்.கதறுதல், படைத்-72 

உலாவருதல், மூல-7 
உலை-அழிகை, ௮.இகா.01 
உலைச்குவட்டுறுகு செம்பு%கண்வ 

ழவ்குஇிர£ர், 4 Sas 267 
உலைதல்-௮ழிதல்,கடல் கா-1, வரு 

ந்துதல், நிகும்-44: கலைதல்-88 
உலைத்தல்-பீடி. த்தல், காக-ட்4 
உலைர்தயர்தல், படைத்-00 

உலையுறவெச்தபொன் செய்கூடம் 
9 மலைலிசப்பெற்ற மாருத 
மார்பு: கும்ப-198 

உலைவு - அழிவு: இரணீ - 120 
உலோபர்%குன்றம், Ce-19 
உவகைபூத்தல், மூல-220 
உவகையினுயர்ச்ததோள்,ஞூல-220 

* உவசையினுவரி, திருமுடி.82 
உவகையூறுமுள்ளம், இக்இிர.00 
உவகையுன்றல், வான, சள-4 
உவகைவிம்மல் - களிப்பின்பூரிப்பு, 

.மீட்-25 
உவகைவெள்ளம், மீட்-26 
உவணப்புள், இரா, வ,142 

"உவணன், 76-20 

  

உவணவண்ணல் % இசாமன் வாளி, 
[கும்ப-840 

உவமையாது, கும்ப-262 
உவயமுறுஉலகு, நிகும்ப-158 
உவரி, வருண-88, மு.த.288 
உவரிமீரைத் தீயெழச்கலக்இனான், 

அதிகா-18%4 [கள-18 
உவரியின்மணலினீள்வார், இரா 
உவர், இரணி-& 
உவன், இரா. மக்-1] . 
உவா, ௮இ.கா-270 
உவாசவர், மீட்..181 
உவாவுற்றென்னச் கடல் வளர்ச் 

தது, கும்ப-207 
உவை, வான, ௧௭-24, 88 
உவையலோரகம், கும்ப..181 

உழக்குதல்.கலக்குதல், அ௮.இகா- 
98, 121, கும்ப-547: மிஇப்பித் 
தல், துகைத்தல்-47, 178 

உழிஞை - பகசைவர்மதிலை முற்று 
செய்கை, ௮ணி-5 

உழுதல் - பொருந்துதல், படிதல், 
தரையிற்படக்சவிழ்ச் திருத்தல், 
இசா. வ-205, மீட்-247, முயன் 
பொருதல், இரா, சோ.-25 

உழுந்துருள்பொழுஅ, மாயா2-77, 
Qasr. ar64 - 

உழுவை, மு.த-198, மருத்-06 
உழுவைப்போசத்து, இரா, சோ-17 
உழை - இ௨ப்பொருளுணர்த்தும் 

உருபு, இரா. மகச்-87: ' மான், 
இசா. சோ.17 

உழைத்தல்-வருக்து;தல், நாக-88, 
222, நிகும்-88, இரா. சோ..14 

உழைப்பொலிகண், இரா, வ-281 
உழையர், காக-270 
உழையினான் - பாகத்திலுடைய 

வன், மீட்-107 [47 
உளகாள்-தோன்றினகாள், இரணி. 
உளப்பெருச் தகைமை - சங்கற்பம், 

இசா. கள-15 
உளர்தல்-ஓலித்தல், விடீ.80 
உளவு, 676-170 
உளை, படைத்-88, இரா, தே.24 
உளை தல், மாயாச-47 [யாச-27 
உளைத்சல்-பேரொலிசெய்சல், மா 
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ஓக்கும்-பொருர்திய, சே௮ு-18 
ஒடி.தல் - உயிர் களையப்பெறுதல், 

வான. ௧௭-17 

ஒடித்தல்-சிதறடித்தல், 
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ஓட்டுதல்-உடன்படல், இல, கா-2. 

கும்ப-259: ஏறிட்டுக் கொள்ளு 
தல், விபீ-07: பிரதிஞ்ஞை செய் 
தல், இசணி-100, மகுட.15 

ஏஒண்மை-வன்மை, இல, கே-54 
ஒதுக்குசல் - போக்குதல், கும்ப- 

238 
ஒதுங்க லுறல், படைக்கர-5 

ஒச்தது-சம்மதம், ௮இிகா-18 
ஒத்தசளினம் - ஒரு சே.ரமலர்ர்த 

தாமரைமலர், கும்ப-4 [125 

ஒத்தல் - அனுகூலனாதல், இரணி- 
ஒத்துறுதல்-மனத்திற்படுதல், ஒற் 

m-35 
ஒத்தேயவன - ஒத்து 

காச-28 

ஒப்ப-ஏற்றிருக்க, இருமு-1 
ஒப்பனை, இருமுடி-1 
ஒப்பாருமிலான் -- (*தன்னொப்பா 

நில்லப்பன்:?? ராக-201 
ஒப்பினாலுரைக்கின்றாரோ a cir 
மையேயுரைக்சன்றாரோ, இல. 

கர-11 
ஒப்பு- “ஒத்தல் அதிசா-17: 

காரம், மீட்-%6 
_ ஒப்புற ஒருசோ, மீட்-48; பொருச் | 

த, 8-58 
ஒப்பெழுத வொண்ணாத கற்புடை 

யாள், மீட்-226 
ஓய்ய-விரைவுக்குறிப்பு, மூல.1053 
ஓய்யென, பி.ரமா-187 

உ125 

Ce a.62:) 

வருபவை,   
அலய்! 

ஒருங்குதல்-கெருங்குதல், 

| ஏழிக்கல்- அழித்தல், இரா. 

ஒருகுடை.ஒத்தைவெண் கொத்றச் 
குடை, மீட்.224 

ஒருங்க, காக-177 
ஒருங்காசல், ஆ இகா-158 
ஒருங்கியுண்ணுதல் - ஒன்று சேர்த் 

தழித்தல், காச-210 

ஒருங்கு, இரா. மச்15 
ஒடுங்கு 

தல், அழிதல், இரா, மச்-00; 
கும்ப-26 

ஒருதணிச்தலைவன் மனக்குவருத 
லால் since mine ARG i, இச 
ணி-88 

ஒருகணனியிகல், அங்க-5 
ஒருதொடையி லோராயிரம் நிமிர் 
இன்றன, ௮.இகா-140 

ஒருகெறிபோதல், படைச்சா-8 
ஒருபக லூழியொப்பன, வருண-0 

ஒருபுறம்போதல், மூல-8 
ஒருபேர், இருமு-26 
ஒருபொருளன்று, வருண.-1 

ஒருமுக த் தினாலெய்தல், மூல-170) 
ஒருமை, மு.த- 170 
ஒருமைகூறல், மூல-170 
ஒருமைத்தலைவன், மூல.10 + 
ஒருவயிற்றுதித்தல், இரா. மச்-103 
ஒருவனில்லுறைதவத்.தி, இசா.மச் 

ஒருவுதல், மீங்குதல்-௮,திகா-00[-51 
ஒலிஉலகைவிழுங்கல் % ' இருமால் 

உலகைவிழுங்கல்,பி.ரமாத்-104 
ஓலிகள்பிறப்பன, மாயாச-50 
ஒல்குதல்,.பின்வாங்குதல், இரா, 

மந்.902: சோர்தல், காக-101 
ஒல்லுதல்-கேர்தல், ௮ இகர-72 
ஓல்லென-மு.த-64: இரா. வ-50 
ஒல்லை-விசைவு, இசணி.108 
ஒல்லொலி, நிகும்-78 
ல்ல, மூல. 130 [9 Bsn 3% 

ஒல்வான், எதிர்ச்தப்பொருபவன்; 
! ஒல்லீர் - வல்லமையுடையவரே ! 

இரணி.05 
ஓழிசல், இரா. மச்-0%, 110, இச 

ணி-148, மூ.த-81, “Pagel BS 
இ.ரா. வ௨-11 

106-20 
ஒழிவருமுதவி, மகுட-91 

| ஒழிவிலுண்மை, மருத்-108 
| ஒழிவு-மிச்சம், இசணி-142



௯௯௫ அரும்பதவகராதிமுதலியன 
  

ஒழுகுதல்-அமிழ்ச் தவிடுதல், வரு 
evar -8 4 

ஒழுச்சல்.பெருக்கு, கும்ப-840 
ஒழுக்இன்மாலை, சேது-82 : 

ஒழுக்குதல்-இழு ச் கப்படுதல், 
அதிகா..00 

. ஒளி-விபீ-06, படைத்-28 
ஒளித்தரை,%கடல், சேது-04 
ஒளித்தல்-மறைத்துக்கொள்ளுதல், 

இரா. ம*-04 
ஒளிச்துக்கொண்டவன்-தெரியாம 

ற் கைக்கொண்டவன்,இல,கே-6 
ஒளிப்பிழம்பு, களி-5 [202 
ஒளியவன் % இலக்குமணன், காக, 
ஒளிர்தல், இல. கா-35 
ஒளிறுதல் - விளங்குதல், முத-45 
ஒள்வாள், இரா. தானை. 
ஒள்ளிய, ௮ங்க-1 
ஒறுத்தல்-அலைத்தல், படைக்கா 

22: கோபித்தல், வெறுத்தல், 
காக-160:கொல்லல்,மாயா£-88: 
வருத்துதல்,முத-192:அழித்தல்- 
280:வெட்டுதல்,கும்ப-811. 

.பாலின்கீரினை வேறுசெய்யு மன் 
னம், ஒற்று-5 

ஒற்றர்இலங்கைவேச் தனேவக்கு ரங் 
குருச் கொண்டுவரல் ஒற்று-24 

ஒற்றர்ச்குயிர்கொடுத்தத, ௮95 
ஒற்றல், வேலே-8 ளு 

ஒற்று, ஒற்று-05 
ஒ.ற்றையாழிவள்ளல், மீட்-800 
ஒன்றாயுதம், 'மு.த-108 , 
ஒன்று.இறிது, இரா. மஈ்-08 
ஒன்றுதல், விடீ-86: இரணி-161.' 

அ௮திசா-240: மீட்-2959 
ஒன்றுநினைய வேறொன்றாக விளைக் 

ததென்கருமம், மகுட.20 
ஒன்றுகீரஞ்சல், மூல 57 
ஒன்று பெருமையுரிமை - பொருச் 

இய சிறப்புள்ள உரிய செயல், 
் இசணி-174 

| தடிப்பழிசொள்வ திலும் 
ஒற்றசை யுணர்ந்த விடீடணன்% | ் 

' ஓ௫ுதல்-விட்டுரீங்குசல், இரா. 
ஓடை, இரா, சேர-26 

| இகசைமங்கலங்கள்பாடுதல், மீட்-௧4 
' ஓங்கலிலங்கை, சே.து-05 
தங்கலையோதம், வான, ௧௭-29 
ஓங்கல்-மலை, படை.த்-54; RIGS 
லுள்ளஅலை, அணி-25 

ஓங்காரப் பொருளென்றுணர்ந்த 
வர் வினையுகுப்போர், மீட்-111 

ஒங்கவெலீசன், ஒற்று-52 
ஒங்குதல்-பொங்குதல், 

23: 
தல், நிகும்-88: மேம்படுதல், மா 
யாச-48 

இங்குகற்சான்று, ௮ங்க-25 
ஓசனை, மூல-71. . 
ஓசையால்யாரும் பார்வீழ்ர்தடங் 

குதல், இரா, வதை-5 [188 
ஓசைவிண்ணைக்சார்த்தல், சாக- 

। ஓச்சுதல், பிரமா-187: மூல. 

இரா. வ. 

  
“| ஓடகோக்குதல், மு.த-00 

' ஓடரி, மீட்-72 
| ஓடாதுரைத்தியேல் விளையாட்டா 
| டுவேன், அதிகா-288 

இறச்அ 
புகழ்சொள்வதுசன்று, ரூல-47 

தார் 

[னை-22 
இடையானை, ஞூல.84 
peur, Ceg-68 

| ஓட்டாகெடுந்தேர், காக-8 
' ஓட்டிடையுழலும், இரா, வ-71 
ஒட்டுதல் - ஓடச்செய்தல் குத்த 

ல், மீட்,218: ஈடச். அதல்-894: 
கெடுசச்செலுத்துதல், ஒற்று-10 

ஒட்டைமாமசம, இரா, மக்-109 
esis, சேது-90 
இதநீர்உவரிஅடைச்சது % உடைக் 
திவானரசேனை மீண்டுவக்திரை 
த்தது, பிரமா-8% 

இதமொத்தனன்மாரு தி, மு.த-221 
ஓதம், பெருவெள்ளம், இரா.சோ- 

1. கடல் (பெருங்கூட்டம்) நீர்ப் 

பெருக்கு, மூல-102, ஒற்.று-18 ஒன்றொழித்தொன்றாதல், மகு-50 இ.தவேலை, மூல-02 ஓன்னலர், இரா. மந்.$7 
ஒன்னார்-பகைவர், இரா, மச்-05 
ஓகம், வான, ௧௭-௩0 
ஒகை-ம௫ழ்ச்சி, இரா, சோ..20 
கைப்பொருள், 

ஒ.இச்கேட்டல், இரணி-80 
இதிமம், விடீ-20 

இதுதல்-கற்பித்தல், 
உணர்தல்-175 

இரணி - 21: 

4 Bar - 45: இதை, மு.த-225 

மனஷவூச்சங்கொண்டுகளர். 

t
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இரமோசகாராயணாய, இ.ரணி-28 
ஓம குண்டம், வான, ௧௭-14 [68 
ஓமச்சனலவிதல் தீநிமித்தம்.நிகும்- 
ஓமகெறிவாணர், ஒற்து-12 

ஓமம்-ஆகுதி, இரணிய-8 
ஓமவேள்வி, இரணி-42 

ஓம்பித் திரிதல், சாக-12 ; 
ஓயாப்பூசல்- ஓயாத பேராரவாரம்; 

௮.திகா-266 
ஓய்தல்-ஒழிதல், ௮இகா-119, உயிர் 

போதல், முத- 155: வலிமை 
குன்றுதல்-இல்லாததாதல்,இரசா. 
மர்-74 

ஓய்வுறுசச்தை கும்ப-8& 
ஓய்வுறுமனம், வான. ௧௭௪௭-1 
ஓரச் சொல்லுதல் - அறியும்படி 

சொல்லுதல், இரணி-20 
ஓரி, பிரமா-202 
ஒசெழுத்தென வருதல் - பிரணவ 

ரூபியாதல், இரணி-72 
ஒசேழு£ர், இராம. தே-22 
ஓர்தல்-ஆலோூத்தல்,இரா. மச்-87 

ஒர்வுறுமனத்தன், ஒற்று-25 
ஓலக்சம், இரணி-5 
ஓலமிடுதல், சேது-88 
ஓவருமுலகம் இரா. வ-210 
ஓவலம்-ஒழியோம், சே.து-50. 
ஒவலின்மாரி-இருமு-8 
ஓவல்-நீங்குதல், இரணி-08 
ஓவாமாதவம், ௮இகா-57 
இவிய மமைந்தககர், இரா. 6-49 
ஓவியமுயிர் பெற்றன்ன வயோத் 

இ, மீட்-820, 889 
ஓவிலார் -- கணக் 

மூல-127 

ஒவுதல்-ஒழிதல், கும்ப-217 
ஒளி-ஒழுங்கு, வான. ௧௭-10, தொ 

கு.தி, மூல-08 
ககனமுட்டை - உலகவுருண்டை: 
இசணி-190 

ககுத்தராசன்சதை, இரா. மக்-88 
ககச்குதல்,' இரணி-80 
கங்கசாலம், ழூ.த-52 

கங்கச்வறெச்கணை, இரா, வ-05 
கங்கணம், மூல-123 

இல்லாதவர், 

- கங்கபத்திரம், காக-109 
கங்கம்-கழுகு, கும்ப-151; பொன், 

பிரமா-78   

கங்கு-பருக்து: நிகும்-42 
கங்குலாகி நீங்யெகற்பம், ௮ணி-23 
கக்குலினிறத் இனான், விடீ-125 
கங்கை, இரா, மர்-88 [சா-10 
கங்கைத்திருசாடுடையான், கடல், 
கசமுகன், விடை-8 
சசேச்திரமோட்சம், வருண-71 

விடீ-118 
சஞ்சமலர், இரணி-102, மீட்-140 
கஞ்சு௫, கும்ப-6, மீட்-46 [இர-03 . 
கடசம்வரும்௮ங்கை, ஒற்று-18 
கடகரிபுரவியாட்டேர், அணி-22 
சடச்சரியானுடல், ௮ இகா-20 
கடச்களிறு, இராம, தே-2 
கடக்கார், வான, ௧௭-11 
கடங்கொள்ளுதல், இரணி-184 
கடத்தல்-இரா. மச்-85, கும்ப-80 
கடப்பாடு, விபீ-120 
கடம்-உ௨டல்,நிகும்-48, வான.௧௪- 

11: சாடு, ௮.திசா-155, பிரமா- 
202: கன்னம், மதம், மூல-17 

சடலாகூயே அச்னிகுண்டம், வரு 
ண-19: சடலிடைச்சேய்ட்ச 
கோட்டம், கும்ப-140, மாயா2.- 
52: கடலில்கெருப்பு * பொய் 
கைபூத்ததாமரை, வருண-82: 
கடலில்விடம்பிறச்.த.த, இசா. 
சோ-7: கடலினும் எழுமடல்கு 
அதயர்தழைத்தல், கடல்கர-11: 2 
டலின்சாள.ரா % கடலின் திறர் 
தகுடல்: வருண-51; கடலுக்கு 
ஆழமும் அசலமுமளப்பறிய, 
வருண-88: சடலுடு5தபார்,விடீ 
-182: கடலுள்வைகும்மாதவர் 
அங்கம் வெக்தஇலர், வருண-95: 
கடலையடைச்சத, சேத-8, மா 
யாச-47: கடல்.கூட்டம், ap s- 
19, காக-206: % கா.ரகல், வருண - 
27:கடல் இராமனது குலமுதல் 
வராற் பரர்தது,வருண-2:கடல் 
கடைச்தசாலத்தில் மருக்துகள் 
உண்டானமை, மருத்-28: கடல் 
சடையச் கருடன்விசும்பில் மர் 
ரங் கொணர்ச்தமை % அனு 
மன் விசும்பில் ஓட திகொணர்ர் 
தமை-97: சடல்கடையவச்த 
மணி, இல..கர-21: கடல்கோத் 

தேற, கும்-940: கடல்பருகும்
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வடவனல்,இச்-18:கடல் மணலி 
னும்மிச்சனவாதல்,இல. கே-00, 
மூல-53 

கடவு-தகுதி, சாக.250 
கடவுண்மன்னன், இரா. மச௬்-88 
கடவுதல், இசா. மச்-116,மூல-160 
கடவுளுண்ட ஃஞ்சு, விடீ-120 
கடவுளோம்சல், மருத்-90 
கடவுள் எங்குமந்தர்யாமியாயிருத் 

தல்% மலரில் மணமும் எள்ளி 
லெண்ணெயுமிருத்தல், இசணி- 
20: கடவுள் உள்ளும்புறத்தும் 
உளனாதல், பிரமா-220: அன் 
பத்தொடர்பில்லாசவன்- முன் 
பின்ஈடுவில்லாதவன்-227: கடவு 
ளின் தன்மை, இரணிய-50, 09- 
77, சடவுள்வாழ்த்து:சடவுளின் 
உருவம் குணம், செய்கைஉல 
கம் மூன்று, கண்மூன்றும் முச் 

சோதி, இரணி-122: கடவுளின் 
செய்வினை தேவர்முதலியோரா 
ஓம்செரியவொண்ணாது, இர 
ணிய-08: மாயம் தேவராலுக் 
இர்ச்சவொண்ணாதது, பிரமா- 
228: சடவுளினும் உலகம்வேறு 
பட்டனவல்ல % பொன்னிற்பி 
றிதாலபொற்கலன், இரணிய- 
112: கடவுளைநினைவாரின்் பிறப் 
பு நீங்கும், இரா. ௨-122. கட 

வுளையிறைஞ்சி விற்பிடித்தல், 
சடவேறு, அ.இகர-155 [ ம,த-96 

கடற்கடு% தமொழி, இரணி-70 
கடற்கரையிலுள்ளன, விபீ-20-28 
கடற்கிறைவன், வருண-6 
கடற்குட்டம் xX கூனையவ்கியின் 

குண்டம், வருண-19 
கடற்செலூஉம்வங்கம் % போர்ச்ச 

சத்துவிலைந்துசெல்லும் வச்சி 

ரமுஷ்டிதேர்: மு.த-52 [118 
சடற்பெருக்தகையினர், இரா, வ- 
கடனறிகாவலன், விபீ-50 
கடனீரில்வேவன % காரசல்கெய்யி 
டைவேவள: வருண-27 

- கடனுரை % துல்: கும்ப-73 

கடனெருப்பு-வடவை,இல ,சகே-01 
கடன், மருத்-78, மீட்-285 
கடன்மணலின் மும்மைசாரிசை 

புழன்ற, இரா, வ-78 
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| கடன்மை, விபீ-80, 145 
கடாமுகம், வான, ௧௪-81 
சடாவுதல்,முத-150,இசாம.தே-15 
கடி, மாயாச-19, நிகும்-27 
கடிகை, இரா. ௧௪-10 
ஈடிதல், மாயாச-05, மூல-104 
கடிதாவுதல், மு.த-242 
சடித்தடந்தாமரை, மீட்-257 
கடித்தலம், மு.த-07 
கடிபொழில், வான, கள-22 
கடி.ப்பு, கும்ப-100 
ச௪டு, நிகும்ப-52 
கடுஞ்சாறிசை இரிதல், மூல-110 
கடுத்த- ஓடினவற்றை: வினையால 

ணையும்பெயர்: இரண்டாம்வேற் 
௮மைச்தொகை, பெயரெச்ச 
மாசவுரைத்தலுமாம், ௩ரக-50 

கடுத்தல்-விரைதல், மூல-56, ஓத் 
தல், கும்ப-545, படைத்-58 

சடுப்பின்கொட்பு, மூல-2|17 
கடுப்பு, முத-152, ௮இசா-116 
கடுமணி, மூல-216 
கடுமை, இரணி-௫(0, 02 
கடும்பகல், ஞூல-154 
கடை -யுகாச்தசசாலம்மூடி 

௧ர-108, எல்லே Were ia, 
SL SO, 675-205: பின்னணி, 

 கும்ப-103: கடைவாய், இராவ, 
கடைகாணுதல், நிகும்-107[22-18 
கடைச்சணித்தல், இரா, வ-180 
கடைச்கணோச்சம், விடை-98 
கடைச்சண்ணோச்கு, சளி-18 
சடைச்சண்தியுகுதல், பிரமர-107 
கடைக்கால், மீட்-107 
கடைக்குழை, ஒற்று-6, மூல-141 கடைக்கூட்டு-பிரார்த்தனை, கும்ப- 

950: முடிவுசாலம், அதிகா..229 
கடைதுறத்தல், இரா, வ-175 
கடைகாள், மூல-144 [196 
கடைரின்றுசணிச்தல், ௮ இசா- 
கடைந்தவேலை, பிரமா-94 
சடைப்படுபழி, மூல-175 
கடைப்பாலமை பயன்,இரணி-74 
கடைமுறை-மூடிவு, மை -91 இசா. வ-211, மீட்-187 fan 243 
கடையிடல்-முடிவிடுதல், இரா. 
கடையுகத்துருமு உ வாளி, மூ.த- சடையுவா, மீட்-180 [140
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கடையுற-முழுதும், வருண-28 !சண்செல்பண்பு, மூல-84 
சடையுற. சாலம், Crs-219 | சண்டசர், அ.திசா-108, epe-125 
சடையுறுகோச்கு - எல்லையானஞா ! கண்டங்காணுதல், ஒற்ற-80 

னச்சண், முூத-109 ' சண்டசாண், ore-188 
கடைவாய்சக்குதல், படைச் - 81 சண்டப்படதல், வான.கள-21:கண் 

(566 சடைகக்குதல், கும்ப-ந9), டம்-துட்டம்: இரா. வஃ48 

சட்சடைதைத்தல், இசா. வ-92 |கண்டலம் பசம்பொன்னவன்-இர 
கட்செவியுரசம், படைத்-42 [100! ஸணியாட்சன், இரணி .- 19 

கட்சேல்-சண்ணாகியசேல்,௮ இகா-। கண்டல், விடீ-20 

சட்டமைகோடு, ௮.இகா-226 | சண்டன நிலை-சேர்ர்சனவான நிலை 
சட்டமைதேர், மூ.த-144 (677 மை, ௮இகா-28 
கட்டல்-பேர்ச்அுவிடுதல், ௮.இகா-' கண்டன்-கொடியவன், நரக-60 
கட்டழித்திடுதல், விடை-4 . சண்டா குலம்-சண்டையின்டொ 

ப்ர அதனா] கும்ப-257 குதி, இரா. வ-126 “ 
சட்டார்சிலே, மூல-110 சண்டித்தல், மூ.த-184 
சட்டு, இரணி-115 'சண்டு-கற்கண்டு, பிரமா-8 
கட்டுதல், இரணி-84, அதிகா-12 | கண்டுகாட்டுவார்-ஞானிகள்: இர 
கட்டுரை, மாயா&ீ-10 சண்டுகோடி, மாயா2..84 [ணி-71 
சட்டுரைத்தல், இரணி-4(0 சண்டை-மணி: இசாவ, தே. 51. 
கட்டை, கும்ப-182 ஓர்வாச்சியம், பிரமா-$ 
கட்புலம்புதைத்தல், காக-5% கண்டைச்சார், நாக-192 
கணச்கு-தன்மை, கும்ப-121 கண்ணகன் பெரும்படை, கரக-00 
சணங்கொள்கை, விடீ-87 கண்ணடி, இல, ௧ர-42 (81 
சணந்தருகுரங்கு, கும்ப-108- கண்ணரங்குதல் - வருந்தல், மூல. 
கணிதம், நிகும்-109 . கண்ணருவி, மீ,ட்.190 ் 
சணித்தல், அங்க-1,மூல-220 சண்ணறல், இரா, சேர-0 
கணுவை-ஐர் வாச்சியம், பிரமா-5) கண்ணன், இராவ, GC 5-28 

கணை % வெயில், காக-00 % மனம், | சண்ணாரச்சாணுசல், மாயா2-00 
அதிகா-119 சண்ணிணையு சிரமும் புனலுல்கர 

கணைச்சானம், நாச-114 ஓதல், மீட்-70 
சணைப்புட்டில், சாக-17, மீட்-280 । கண்ணியபெர ருள்,இரணி-1'ல.51 
கணைமாரிவித்தல், மகரச்-18 ' சுண்ணி லெகல்கனம் விழிப்ப தம 

. கணைமாறுதல், ௩௧-09 சண்ணித்கடுகுசல், படைத்-06' 
கணையம்,கும்ப-105 கண்ணிற் கூறுதல், மீட்-78 
கணையால் மனத் தமை Hogs g கண்ணிற்கொல்லல், worure-48 வீழ்ந்தோன்,இரா.வ-204 [எ-19। கண்ணினீர்ச்சலச மாட்டல், மீட்- கணையின்குளிர்மெல்லணை, சீசைக| 298 
சண்-குணில்கொண்டடிச்கப் ப௫|சண்ணினுண்மணி, இரா, வ.101 

மிடம்,கும்ப-214:இடம், வானா. கண்ணீர்கூடற்கழியழித்தல், விப. கள-3: எண்ணம், மூல - 170: சண்ணீர்சோர்தல், மீட்-9(8 (28 
சணு, இரா. வ344; தயை, கண்ணீர்பொடித்தல், மாயா€-58 
இல, கே-2% சண்ணீர்வார்தல், விப-187 

சண்கலுழ்தல், பிரமா-79% சண்ணுதல் - சிவன், கும்ப - 145: 
சண்களைச்சாசமுண்ணுதல், மாயா। அனுபவித்தல், இரா.க௪-7: ௧௬ 

#-82 அ.தல், இரா. மச்-84 
கண்களைப்புடைத்தல், பிரமா-222| கண்ணு சற்பரமன், ஞூல-220 
சண்கள் செருன, சாக - 287 சண்ணுதிரங்காலுதல், இரணி-70 
சண்கோடல்-துயிலுதல், கும்ப-10|கண்ணளர், வான, ௧௪-11  
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சண்ணுறுதல், கடல்கா-2,விபீ-82 | 

கண்ணைவிழுங்குதல், படைத்-28 
கண்படைத்தபயன், மாயா£-895 
சண்பிளக்தசகலகோக்கல், 

௧௭-20 
கண்புடைத்தல், பிரமா-1909 
கண்போலுயிரைக் கரைவித்தல், : 

ராக-210 
சண்மணி% இராமன்: வீடீ-15% 

சண்முகிழ்த்தல் கும்ப-01 (கா-269 
கண்மை, ஒற்று-51 
கதமலை, ௮இசர-182 

கதமா, ௮இகர-141 
கதமிகுங்கடல், இல. w1-27 
கதமொழி, இரணி-70 
கதம்புலர்தல், மூல-0 - 
கதலி, முத-104, வான. ௧௭-24 
கதழ்-விரைவு, படைத்-88 

சச்தகெளிறு, விடை-23. 
சந்தமாதனம், படைக்-15, 

(168 
Re. = 

| சக்தம்-இழங்கு, மீட்-207 
இரா. |கக்தரம், கும்ப-855 

। கர்தருப்பரகர் % அர்தரத்தெழுக்த 
வரச்சன்றேர்: இரா. வ-58 

கந்தனார்தந்தை, நிகும்-1017 
சந்துசம், மகுட-28 

| கபாலம், மூல-228 
சண்மணியைக்சாட்டாயோ, ௮. சபோதோபாச்இயானம், விபீ-112 

சப்பணம், இரா. வ-189 
சமலச்சண்ணன், மீட்-201 [145 

கமலத்து முளைத்ததாதை, கும்ப- 
கமலம் பூத்தசாளமேகம் % இரா 

wer: Qo. «7-28 
சமை- தாங்கும்வல்லமை, பொறு 

மை, அதிகா. 179: வருண-88, 
பி.ரமா-106 (128 

௪ம் - தண்ணீர்: மூல-121: இரம் - 
கதழ்தல்-விரைதல், உக்கிரமாதல், சம்பம், சாக-108, இக்.இி-60 [-58 

கும்ப-67, இராம. தே-11 

க.இி-சக்தி, மூத-1 79 
க இகுலைதல், மூல-108 
க.திரவருச்சி சேர்ந்தவருவரை% : 
மோலிகூட்டியசென்னி,விபீ-148 ; 

க.திரவர் தோன்றுதல் % விமானக்! 
கோன்றுதல், மீட்-922 | 

கதிரவன்கதிர் மதியவன் க திரித்| 
குளிர்க்தன, சேது-01. 

குரவன் கரத்தால் தாமரை மலர் 

தல், படைத்-58 [படைத்-56) 

சதிரவன்புறத்திருள்ச டிச் தான், 
ச திரவன்மைந்தன் % பாலசூரியன், 
க.இிரவாள், கும்ப-08 (௩ாக-200 
கதிரும்வானமுஞ் சுழலுதல், இர 
கதிரொளி, நிகும்-06 (ணி-70 

க திரோனொடீர்சென்றன போல் 
தேர்சென்றன, ௮.இகர-25 

சதிரோன்மண்டிலம், இராவ, தே- 
கதிர்க்சொடுங்கண், ழூத-28 (21 
க திர்மீச்செலாமதல், ழூத-8 

கதிர்முசம்வருடல், வருண-ட 

கதுப்பு, கும்ப-56 
கதுமென, இரணி-84, மூத-216 
& gaol, 676-188 
கதுவல், நிகும்-25 

கதுவுறுதல், அதிகா-1%0   சதை, அ௮திகா-]5 

' சம்பரதுதேசாபிமானம், மருத்து 
கம்பரின் தமிழபிமானம், 
கம்பலி-பிரமா-5 
கம்பலை, இராவ, தே-84 
கம்பித்தல், இரணி-70, ௮தஇகா-11 
சம்மியர்கூடமலைத்த உலையிற் படு 

இரும்பு % சுக்இரீவன்வன்கை செ 
ருங்குதியன்மார்பம், ௮ இகா-26 

சயலைச் கமலத்தாற்ெத்தல் % 
சண்களைச்கையாற் புடைத்தல், 

சயிடன், மூல-171 [”தைக-7 
கயிலையிடகச்தவன், மு.த-04 
கயில்-ஞூட்டுவாய், இரா, வ-86 
கயிறுசேர்கழல், மூல-95 
கரகம், படைத்த-42 
க.ரக்கநிற்றல், பிரமர-224 
கரடிகை -ஓர்வாச்சயம், பிரமா-5 
கரடிக்கரசு, இரா. தானை..28 
கரடி மாளைகளினிதி னுண்டன, 
ச ரணமிடுசல், மூல-106 [௩௪-47 
கரணம்-பொறிகள், மீட்-106 
கரண் சரணம், மனம், விபீ-54:; 
கரத்தல், மருத்-29, 78, சாக-180 
கரத்துணை, மகுட...22 
க.ரந்துநின்றதன்மை, வருண-2 
கரக்தசைகசூடி, இரா, சேோர.11 
கரம் சிரச்திற் சேர்த்தல், தை 
ச.ரவு, ஞூல-212 [ear-28 

இரா. 
[@ar-25
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கரன்புதல்வன் - மகரக்கண்ணன், (கருணன் வயர்தனைப் பிசைச்ு 
மகரக்-16 . நெற்றியிலிட்டமை, மீட் - 148 

க.ரன்முதலோர்வதை,இசா. மக்-00, 
இல. சே-08, படைக்-41 

கரி, இரணி-8, மூல -145 
சரிசவின் மருப்பு % முப்பகற்றிவ் 

கள் முளை: அதிகா-107 
கரிச்சரம், சாக-152 
கரிர்தகண்டசர்கண் x நீர்வற்றிய 

சடலிற் காணும் பலமச்சங்கள், 
@s-191 

கரிப்பிணத்தோங்கல், கும்ப-828 

கரிய கொண்டல், மருட-6 
கறியிருச்தகளச்தில் நரிவிரும்பி 

வந்திருத்தல், நிகும்-88 
கரியோன், நிகும்-103 
கரிவளைரந்ததிறலவன் % மழை 

பொதி செஞ்சுடர்: ௮ தஇிகா-140 
௧௬, காக-285, மூல-2225, மீட்-284 
கருகுதல், மீட்-187 
கருக்குலமேகம், படைச்கா-7 
கருங்கடல் கொள்ளே கொள்ளுதல் 

% இருள்பசத்தல், இல. கே-2 
கருங்கழல், இரா. ம௫்-15 
கருங்குரு இ, வான. ௧ள-26 
கருங்குவளை மாலை %மழை: இரா. 

காரனை-8 

கருங்கோளரி, நிகும்-114 
கருஞாயிறு வட இசைமலை யொன் 

றில்உற்பாதமாகத்தோன்றுதல் 
%சுவேலத்து இரான் தோன் 
அதல், இல கர-27 

கருடப்புட்கள் வாய்தோறும் அழல் 
தொடுதல் % விண்ணெலாம் 
விளக்க மெடத்தல்: இரா. 
வ-1148 கருடனதவருகை, காக 
-249-240-: சரூடனது ஏறை% 
விரிச்ச கொய்சசம், இராவ, 
தேே-0:சருடன்% மேரு:ாக-240 
கருடன் இராமன்றேர்ச் கொடி 

யில் தங்குதல், இரா. வ-85 ௧ 
டன் திருமாலின்சட்டளையாற் 
கடையும்பொருட்டு மநர்தரத் 

தைப் பாற்கடலிட்டான், 
கும்ப-840 கருடஸ்தோத்சம், 
காக-251-201 

கருணன்- கும்பகர்ணன்: 
816, மாயாச-1 

கும்ப-   

கருணாகரன், சைகள-18 [இல்-2 
கருணைக்கடல், இசா, வ-48 
கருணைச்கொண்டல், சேது-85 
கருணைச்கோயிலுக்கு வாயில் மூத 

லியன, விபீ-50 
கருணைச்செல்வம், காக-208 
கருணைபோலும் ணன். மீட்-152 
கருணையங்கடல் கருங்கடனோச் 
HE9U6 5 3, aGan-5 

கருணையான்-இரசாமன்: மீட்-201 
கருணையில்லோன், மகுட-80 
கருணையினவிதல், பிரமா-204 
கருணையினால் திருமாலுலகம் 

படைக்இன்றான், வருண-62 
கருணையோர்கடன்மை பேருதவி 
யைச்கைம்மாறுவேண்டாதுஉத 
வுதல், நாக-271 

கருணையோர்க்குச் சீரிய தன்மை 
அபயமடைச்தோரைச் காத்தல், 
விடீ-110 

கருணைவள்ளல், விடீ-140 
கருதாதார், இரா. தானை-26 
கருதியூன்றுதல், கும்ப-815 
கருத்திலாவிறைவன், கும்ப-157 
கருத்தும்சண்ணும் இல்லாதவன் 

கையாற் சித்திர மமைத்தல் % 

Gerona esha இல்லாத 
வன் ஆலோசனை கூறுதல்: இரா 
மக்-07 

கருத் துறசோக்குதல், விடீ-107 
கருநிறமுள்ள இராவணனத செந் 
நிறக்சடைவாயில் கோரப்பற் 
கள் தோன்றல் % 8ீலமேகஜஞ் சூழ் 
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குலம்முளைத்தல், இசாவ,.தே-18 

கருப்பங் கலங்கும், இல, கே- 55 

'கருப்புச்கார்மழைவண்ண, (கருப் 
பு-பஞ்சகாலம்) இரா. வ-121 

கருப்பைபோற் குரங்கு, மு.த-02 
கருமச்சூழ்ச்சியர், விடீ-14 
கருமச்செயல், மீட்-204 
கருமணி கண்டத்தான், மகுட-7 

கருமத்திட்டு - கருமத் தொகுதி, 
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சருமனரிருதக்கள் எர், ஒற்ற-80 !கலைக்தோல், இரணி-81 

கருமுடித்தமைக்த மேசம், மகர-17 

கருவரை % இராமன், கும்ப-108 
கருவாயளிக்குவ் களைகண், பிர 

மா-228 
கருவி, இரணி-84, இசாவ., தே-4 
கருவிளை மலர் %தாசு, மிட்-45 

கருவொடுவ் சலக்குதல், பிர-108 

சரைகாணுதல், மாயாச-85 

சரைசெயற்கநிய தேவர், மீட்-58 

கரைதெரிவிலாதபோசச் களிப்பு, 
இருமு 42 (215 

சரைச்தல் - பெருக்குதல், காக - 
கலசம்-போர், விடை-& 

கலக்கம், மூல-140 ( கானை-28 
கலக்கும்-சலங்கச்செய்யும், இரா. 
கலக்குறுகண்ணர், BTE-YO 

கலசம்-சலசநீர்: மீட்-186 
சலத்தல்-ஈட்டல், பிரமா-188 
கலப்பை, மாயாசீ-95 
சலம்-அ௮ணிகலம், மூல-114: மரக் 

கலம்-121 

கலவியின்குறி, படைத்-05 
SAMOA X HOT, FL. கர-0 

சலாம்-போர், காக-188 
கலிச்சடன், இரா. ௧௭-11 
கலிங்கக்கம்மியர், நிகும்-52 

கலிதல்-மிகுதல், மூல 159 
கலித்தல்-ஒலித்தல், படைத் - 25: 

செருச்குதல், மூல-180 
சலிமா-கு திரை, நிகும்ப-18 

சலியினுங்கொடியவுள்ளம்-ரூல-58' 

சலினமா, மீட்-840: கலினமான், 
மூத-156 

கலுழனைக்சண்டு றும் நாககுலய் 
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அரக்கர்குலம், மாயாசீ-28 

கலுழன் % இராமன்கணை, கும்ப- 

911: அங்கதன், ௮ இகர-188: % 
யுகமுடிவெழுசடல், இரா.வ-85: 
கலுழன் அனுமானால் காணுதல், 

முத-220: கலுழன் அஅம னாத்' 
றலை யாற்றுமோ, கும்ப-20 

கலுழி, மருத்-11 
சலுழிப்புனல்-கலங்கனீர்,மீட்-218 
சலை-நூல், பிரமா-115; கலைதல்- 

ஒழிதல், ௮இகா-28 
கலைகுலாம்ப. ரவை, ௮ணி-28 

  

கலைமகள், இரா. வ-226 
கலையினாற்றிங்கள்வளர்தல், இசா. 
சோ-47 

கலையுடைத்தேர்-அல்குல்,மீட்-22 
கல்-மலை, இரா. மர்-62:ஓலிக்குறி 

ப்பு, படைச்-41 
கல்லதர், மீட்-278 (15 
கல்லினாற்கடலைச்சட்டுசல்,ஒற்று - 

கல்லினும்வலியதோள், அஇகா- 

2806, மகுட-86 
கல்லின்மாரிபொழிதல் % அற்ற 

தலைஅம்பொடு£ழ்விழுதல், பிர 
மா-140 

கல்லுதல்,சாக-88, நிகும்-5 
சல்லெடுச்சகவுரியான், சாக-74 
சல்லெனச்திரண்டதோள், மாயா 

௪-42 [௨0 
கல்விக்குகிமிர்க்தசர்த் தி, மாயாச- 

சல்விக்குப்பிரை, இசணி-57 
சல்வித்தாம்வார்த்தை, 61 5-210 
கல்விமாண்பு ஒருவசையிற்றன்று, 

சாக-105 
கல்வியினமைவு, கும்ப-220 
கவசஞ்சுற்றுதல், முத-917 
கவசம் - னெலாம்பூத்தவான், 

மூத-111 
கவசம்பற்றற்றருகுதல், காக-281 
கவடுகப்பொருதகாய்களிற %௧ i= 

டுப்பட ரநிலையினைச்கொண்ட 
இராவணன், இரா, தானை.1 

சவர்தங்களைக்கண்டு மற்றபிராணி 
கள் ஈடுச்குறுதல், மூல-100 

சவர்தல்கள்கூத்தாடக் தாளம்போ 
டும் பேய்கள் % கூச்தமைவிப் 

பான் ஈடச்சால்காட்டுங்கண்ணு 

ளர், வான, ௧௭-11 
சவக்தபச்சமாடுதல் கும்ப-178 
கவந்தமொன்று ஆறெண்ணாபிரம் 

வீடியபொழுது ஆடுவது, அதி 

கா-118 (ருண- 07 
கவயம் கவசம், இரட்சகம்: வ 

Sawer, மூத-199, இரா. தானை- 

-80,% சயங்குடைந்தாடுங்களிறு, 
சாக-59 

கவயாக்சன், இரா, தானை-80 
கவறிச்கற்றை, இல. கர-87 
சவலையவலமெய்தல், ஒற்று-50
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Saori, epa-166, விடை-24 
குவான், இரணி-1585 

கறங்குதல்-ஒலித்தல், இரணி-40 
[-22| கறவை, வேலே.&0 

கவிசள்கற்களோடுமுருளுதல்,மூ.த கறிகழங்சென, வருண-20 
[15 கவிகை, தஇருமுடி-8 

சவிஞரின திவுமிச்சோய், கும்ப - 
கவிப்பரப்பு % கடற்பரப்பு, சேது - 
கவியரசு, கும்ப-205 (64 
சலியின்மாலை, ௮இகா-100 
சவிலீரர், ௮இகா-05 
சவை-கவ்வை, கும்ப-14 
சவ்வை, மீட்-108, 206 
ஈழலுதல், சாக-6%, நிகும்-120 
கழல் - வீரர்காலணி, இரா. மச் -. 

88: கழற்சாய், மூல-112 
கழிகள், விடீ-2ட 
கழிதல்-அப்பாற் போதல், விமி-. 

௦8: பிற்படுதல், நிகும்-15: மிகு 

தல், ஞூம்ற-119: இறத்தல், இச 
கழிவித்தல், இரா, வ-125 [ணி:. 14! 
கழுகனுக்கரசன், மகுட-5, 40 
கழுகினம் - பேய்க்கூட்டம், மூல- 

100 
கழுதுகள்-பிணச் தின்னல், பிரமா 
கழுத்து, மு.த-25 [-56 
கழையினுற்றுப்படராறு % செம்பு 

னல், மகுட-18 
களம்-போர்முனை, கழுத்து, மூல- | 

124, qpg-47 (52, 145) 
களவியல் - கள்ளத்தன்மை, விடீ-| 
களவு-மாயத்தன்மை, இரணி-02 
களன்-கெறிகளம், விடை-27 
களிஈடம், இரா. ௧௭-23 
களிப்புவீங்குதல், இச்.இ-00 
களியர்போல் உவகசைமிகுதஇஇயில் 

- அடையிலாதாராதல், இருமு-11 
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வானர ராச இராவணனுக்குக் | 
கோன்றுதல், சளி-20 

களிற்றோங்கல், மூ.த-234 
சளைகட்டல், இரா. ம௫்-5% 
களைகண், சேது-50 

களைதல், பிரமா-228 
கள்வன், இல கே-10 
கள்ளவ்கத்றசண், காக-281 

. கள்ளநீர்வாழ்க்கை, கும்ப-1610) 
கள்ளுயிர்த்தல், கடல்கா-5 

கறங்கு % காலதாதர், கும்ப-45, 
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 சறைநீர், மூத-170 
கறைபடுதல், கும்ப-810 

| ' கறையிடற்றவன், மூல-50 
'கறையுள்ளம், முத-185 
கறைவெண்டிங்கள், மகுட-47 
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அணி- 28, கும்ப-27 

கற்பனை-எமாற்றச்செயல், களி-0 
சற்பினுக் உணி, மீட், 148- 

கற்பினுக் க. ரசி- 128 [808 
கற்பு, மாயாச-19: கருத். த, கும்ப- 
கற்பெனுங்கடவுட்டீ, மீட்-80 
கற்றடக்தோளினான், இரா, மந்-22 
கற்றல்- பழகல், மூத- 149 
கற்றவர் கற்றவருணர்வுகாண்டு 

லர்: வருண-56 
கற்றைநிலவு, விட-186 
கனகக்இரி, பிரமா-1117 
சனக$£ரம், விடீ-27 
கனகத்தாரைச்கோபுரம், 
சனசமாரி, விடீ-140 

கனகமான், விடீ-07 
கனகவெற்பு % சுக்சரீவனுடல், 
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கனசன் % உயிருடைமேரு, இர 
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கனசினம்-மிக்கசினம், மேகத்தின் 
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கனத்தல், மீட்-207 
கனம்-பருமை, மீட்-84: மேகம், 

௪தைக-? 

சனலி, வருண-98, மகர-80 
சனலின்வீழ்ச்தபஞ்சு, மூல-50) 
கசனலுதல், படை-ட5 
சனலெனச்சனத்தல், நிகும்-07 

[சள-20 

இரா.
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வார், ஒற்று-ந6 
கனைதல்-நெருங்கல், மாயா276 
கன்மம், இரா. மச்-08 
கன்றியநிறம்-கருநிறம்: இல, சே-8 
கன்றுதல், இரா. மந்-]$ 
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னியமாலினி, ௮.இி.கா-274 

கன்னமூலம், வரன. ௪௭-18 
சன்னல்-காழிகை, பிரமா-80 
கன்னிஈன்மயிலன்னார், கஸி-1 
சன்னிமாமதில், மகுட-1 
சன்னெஞ்சருமழுதல், Feng 5-5 
கா-காத்தல், ௮இகா-15 
காகப்பந்தர், வான, கள-ட 
காகமணி, பிரமா-216 [57 
காகம்கண்ணைச்சல்லுவ, மாயாச- 
காகுத்தன், மாயா€-50 அஇகா-4த 
காக்குகர், மூல-60 [இனம், மீட்-5 
கசாசு-பொன், இல, கா-84, இரத் 
கரடு-தொகுதி, இரா. சோ-18 
காட்சிக்கையுற வெய்துதல், ௩௱க- 
காட்சியேசடன், விடீ-10 (105 
காட்டாதனகாட்டியதாதை,காக-9 
காட்டித்தருதல், நிகும்ப-03 
காட்டுதல், இரணி-9, மருத்-02 
காணி, மருத்-58 

காணுதல், இரா, மர்-07, இரா. 
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வேண்டுதல், கும்ப-850 - 85%: | 

கும்பகர்ணனது காூிக்காற்றால் 
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மூச்சையும் செவியையும்சொண்் 
டு சுக்இரீவன்தம்மவரைச்சேர்த 
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கும்ப-50: இனம், இசா, மச்-80 

குலவரைக்குவடு % இராவணன் 
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"குதித்தல், இசாவ. ம்-101 
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குறைவு, கும்ப- -106. மாயாச-5 ' கூலம்-லாங்கூலமென்பசன்விகார 
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102, ஒத்று-52 
 கைவலிச்சவதியுண்டோ ? 

2அ-பிறகுறிப்பு, மகுட-43 
கை வாக்கிற்கூடப் புதைத்தல், 
மீட்-241 [40 

கைவிசைத்தல், நாக-1009,படை ச்- 
கைவிட்டுக்காலும் விட்டான், கும் 
கைவித்தகம், கிகும்ப-162 [ப-16:) 
கைவிளக்கு % மெளலிமணி, மகுட 
கொங்கு-தேன், கடல்கா-2 {-51 

ws - 

என்
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கொங்கைதன்தோளொத்த,கும்ப- 
கொச்சை, இரா, மக-112 [4 
கொச்சைமானுடர் - அற்பமணிதர், 

இரா. மக்-101 
கொடி, பிரமா- 100: % ஊழியச்த 

் சன்சா, முத-101:% இலைதுறு 
மரம், ௮தஇகா-01 

கொடிசள்காற்றாலசைவன வானம் 
விளச்குவபோலும், இல. கர-87 

கொடிச்குலங்கள்அம்புகளின் தயி 

னால்வெரச்தழி.தல் 5 Career 
ள் இடிக்குலம்வீழச்சாடுவெரச்.த 

ழிதல், மூல-01 
கொடிக்கொழுர்து, பிரமா-100 
கொடிஞ்ச. இராம. தே-8 
கொடிரஈகர், முத-55 [epa-152 
கொடிப்படை, இரா. மக் - 57, 
கொடிப்பவளம், கடல்கா 6 
கொடிமதில், முத-8 
கொடியாடை, மூல-121 
கொடியிந்பேய் .இச்இரசித்தின் 

விருதை யார்த்தல், காக-21 
கொடியின் மேலுறைவீணை, இரா. 
கொடியேன், கடல்கா-8 [வ-84 
கொடுங்காற்றினால் வான்மீன் முத 

லியன அழிச்துவிழுதல் % இலக் 
குமணனம்பால் அரக்கர்தலைமு 

தலியவிமுதல், நிகும்-44 
கொடு௫ெடுந்துயர், இராவ.தே-26 
கொடுக்தொழில், மாயாச்...79 
கொடும்படை % வயிரக்கோடு, 

௮.இகா-222 (மாயா2-50 
கொடும்பழி கூட்டிச்கொள்ளல், 
கொடும்பூண், இரணி-150 
கொட்டுதல்-தட்டுதல், காக-111 
கொட்பு, பிரமா-5%4 [4 
கொண்டல்நீர்குளிர்ப்பில, இரணி 
கொண்மூ, அதிகா 2 [79 
கொதித்தல்-கோபித்தல், ௮இகா- 
கொத்துறுதலையான், ஒற்று-95 

அரும்பதவகராதிமு தலியன 

கொம்மை-இரட்சி, பருமை, அதி 
கர-9, மீட்-28 

கொய்சசம், இராவ. தே-ட0 
கொய்தல், இரா. ௪௭-21 
கொய்திறச்சடை, கும்ப-171 
கொய்துவீழ்ச்தசிரம் ண இடந்தூரி 

க்குவடு, இரா. வ-154& 

கொய்யுளை, கும்ப-222, 244 
கொலை, கும்ப-71, கிகும்-88 
கொலைகோள், ௮இகர-51 
கொலைநீடுதல், பிரமா-114 
கொலையின்மேற் GMs saan, 

இசா. சோ-45 
கொலைவாட்சண், காக-1 டராக- 9 
Qane- _சொல்லுக்தொழில், அச்சம் 
கொல்லத்தகாதவர், விடீ-08 
கொல்லத்தெருவிலூ?விற்பா ர௬ண் 
டோ, இரா. வ-121 

கொல்லனுலை, கடல்கா-4 
கொல்லாதவிரதத்தார், இச்.இி-56 
கொல்லியவரினு மூள்ளவ் கூறு 

வன், மாயாச-18 
கொல்லினால்அமைச்தசண்டு, பிர 

மா-188 
கொல்லுதல், இசணி-06,மீட்-212 

கொல்லெள, கும்ப-250 
கொல்வானுக் கொல்லப்படுவானு 

ங்கடவுளே, காக-257 
கொழித்தல், கடல்கா 4 
கொழுங்கடை, சளி-? 
கொழுயங்க இர், வருண-4 
கொழுகச்தி, CGaGa-43 

கொழுந்து, சேது-54, மீட்-222 
கொளை-பாட்டு, இரா. ௧௭-28 
கொள்கை-சோற்றம், கும்ப-70: 

கருத்து, விடீ-58: செயல்,ஒற்று 
-8: வலிமை, மகரக்-8 

;கொள்கைமூத்தத, நாக-206 

கொள்ளார்தேங்குறித்த கொற்்   றம், விபீ-142 
கொச்தளம்--குக்தலம்; மயிர்முடி, சொள்ளியட OF GIES ot x oir 

Geu-171, Qe-H4: 
தல், கஸி- 8 

கொச்து-கொத்து, மீட்-170 
கொரம்பு-தக்தம், பிரமா-27: மரச் 

இளை, விடீ-80: கொம்பு பல் 
லொக்கூடிய.ஆ$வேள்விச்கு,பிர 
மா-105 

பொங்கு னலுடன் வெண்மேகம், மா 
wr E-21 

கொள்ளிவாய்ப்பேய்களின் தி % al 

ளித் திடுதீபம், மூல-185 
கொள்ளை-மிகுதி, இரணி-17 
கொள்ளை கொள்ளுதல், மூல-221 

|கொள்ளைநீர்-கடல், விடீ-]5
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கொள்ளைபூணூதல்- இரளாகக்குவி 
தல், இல. கா-28 [Gwu-222 

கொற்றத்தரம் - றக்த வெற்றி, 
கொற்றமங்சலம், சாக-204 
கொற்றமாச்சோயில்,கும்ப-48, 40 
சொற்றவன், ஒற்று 05 
கொற்றவில்லி, ரூரல-74 
கொற்ற்வைதமீஇய பொற்றோள், 

இக்தி 07 
கொன், முத-80, சாக-100, மூல- 
சொன்றனமானம், மாயாச-25 : 
கொன்றாரவரோ, ராக-7 [161 
கொன்றையலங்கலான், பிரமர - 
கோ-பசு, மீட்-261:சிறப்பு,வான. 

கள-09: வானம், சே௫ு-25 

கோசலம், மூல-102, விடை-27 
கோசலை, €தைக-15 [50 
கோடிசனுலகுதந்தது, இரா. மக்- 
கோடணை வரிசிலை, இ£-21 
சோடல்-எண்ணல், இரா.மச்-104: 

சார்தள், சாக-261 
 கேரடற்குரியவசைபுரத்தல் முத 

லியன, வருண-11 
கோடற்பொறி - கொள்ளுமளவு, 

இசரணி-08 
கோடி, இரா. வ-188 
கோடிகல்தண்டு, கும்ப-52 
கோடு-தந்தம், வரம்பு, இரா. மச்- 

118: வருண-22: சகரம்,கும்ப- 
828: முனை, ௮இகா-149:சல்கு, 

கோடுதல், கும்ப-858 [முத-17 

சோடைச்கதர் % இரணியன்சண், 

இசணி-08: % சொடியகணை,கும்! 

ப-810 
கோடைகாளிடிச்குலம், மூல-91 
கோடைப்பரிதி, மகர-81 
கோடையில்வறச்தமேசச்குலம் % 
இராமவிரக த்தால் மதமின்றிக் 
இடந்த யானைகள், இருமுடி-0 

கோட்டி-துன்பம், சாக.108 
கோட்டுதல், பிரமா-182,மீட்-134: 

கோடுதல்,மாறுபடல்,விடீ-1 
கோட்பு-வலிமை: படை-22 
கோணம், கும்ப-28 

கோணற்பூ, ூல-50 

கோணிலம், முத-121 
கோணுடைமலை,%லை,இரா. வ-84 
சகோணுதல், al 8-13 b 

- 1115]. 

    

கோண்-பகுப்பு, இரணிய-124 [21 
கோண்மா, சேது-28, வான. ௪௭. 
கோண்மூகத்தசவம், கும்ப-271 
கோதண்டமணியொலித்தல், ஊல- 
கோதாவிரி, மீட்-180 [210 
கோது, மருத்-79, இராம. தே-10 
கோசை - விரற்சட்டை, வருண- 

16, பிரமா-86: வரிசையுமாம். 
காக-61: வில்காண், கும்ப-285 

கோதையும்புட்டிலும் இராவணன் : 
கைகளில் அலஞ்சேர்கறைமிடந் 
றருவ்கறையெனவிளய்சல், இரா 
வ. தே-0 

கோசையைக்சையிற்சுற்றுதல் x 
கற்பசச்கொம்பினைச்சநிய மாச 
ணம்சழுவுதல், ர,த-112 

கோத்தல், மகரச்-10, பிரமா-57 
கோபச்தோடுதிறக்த வீ. ரரின்வாய் 

sor x அாமத்தோடும் சுடர்இன்ற 
ஒமகுண்டம், வான, ௧ள-14 

கோபமூண்டஇராவணன் % விடம் 
பிறந்தசடல், இரா, சோ-1 

கோபம்-மனத்தில்தோன்றுர் தாப 
ம், மீட்-229 

கோபுசக்குன்றம், மகுட-2 (னை-2 
கோபுரம் மேருமலை: இரா. தா 
கோப்புண்ணுதல், படைத்-97 
Cana x வடவரை, இல.கே-28 
கோசையின் றலையகணை, காக-11() 
கோலங்கோடல், மீட்-40 
கோலப்புருவம், மீட்-28 
சகோலியிலை, af S-92 
கோல்,கும்ப-251,1809: கிகும்-20, 

இசா. வ-88 
கோல்கொளுமொருவன் - சாரதி, 

நிகும்-181 
ிகால்படுமனைகள், இல, கா-88 
கோல்பிடித்தொழுகுறு குருடர் 

கூட்டம் % வால்பிடித்சொழு 
குங் கவியின்மாலை, ௮இகா-100 

கோவமாண்டெழுதல்,இரணி -11) 
கோவியல். இரா. மச்-49; இரா, 

Ger-43 
கோவிளங்களிறு, பிரமா-150 
கோவை-தொடர்ச்சி, அணிவடம், 

வரிசை, இரணி-15, ap 6-226, 
கும்ப-2௦2, சாச-188 

கோளரி, ௮.திசா-288
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கோளிரண்டைச் Rap mass 
வன், இல, கே-40 

கோளிலாமன்னனாட்டிற் குடிகுலை 
தல் % வீரரற்ற சேர்யானை |: 

மு. சலியஓடிச்குலைதல், பிரமா- 
150 

கோளுடைவானமாமதி % வலச் 
கைவாள், கும்ப-840 

கோளுறல், மாயாச-80 
கோளொடுதிரியும்கேமி % குலம 
ணிப்பூண்,. இரணி-150 

கோள்-கொள்கை,இரசா, மர் 104: 
வலிமை, வருண-4, 08: இங்கு, 

மூல-154: ஊர்கோள், இ.ரணி- 
150: கொள்ளுதல், ௮திகா.54: 
சிச்குண்டுகிற்கும் நிலை, மாயாச- 
84: அறியும்௮றிவு, மருத்-87: 
னி, வான. ௪௭-10: எண்ணம், 
இசாவ-44:மாறுபாடு, ஒற்.று-00: 

சொல்லுதற்றொழில், இல. சா- 
42, 'கும்ப-889: பெருமை,கர௪- 
240: ஈல்லெண்ணம், மருத்..79: 
உபாயம், மாயா?-82 [126 

கோறல்-கொல்லுதல், இரணிய - 
கோனிறக்குனிவில், இல.கா-41 
கெளசலை, மீட்-225-220 
செளத்துபம் செம்மணி, மகுட-74 
சசடவாழ்ச்கை, கும்ப-190 
சசடு, ௮திகா.48 
சசடை.ர்வாச்சியம், பிரமா-5 

சகரம் முந்நீர், வான. ௪௪-18 
சக.ரர் கடல்படை.த்தவர், இரா.ம 
சச்ச.ரத்தண்ணல், மீட்-828[6-88 
சக்கரயூகம், நிகும்-71-: 
சங்கபாலகுளிகாதி ors, 615-62 
சங்கம்-தொகுதி, சங்கவாச்சியம், 

முத-99. கும்ப-206, ௩௧-85 
இரா. வ-28 

சங்கரற்கழிமுப்டுரத்தவர் xX 9 
Lot © @ uy coor L இங்க ரர்: இல. 

கே-08 
சங்சா.ரம்-அழிக்கை: இரா, வ-182   சங்கயொநிற்றல், மீட்-02 
சங்கெத்தாமிடிச்குரல்,௮ இகா-90 
'சங்கை - எண்ணிக்கை, காக-978: | 

கூச்சம், மாயாச.41:இரா. சோ- | 
சஞ்சவக. ரணி, மருத்-27 [58 
சடம்-உடல், நிகும்-77 | 
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Fag so, 

சிவபெருமா னாலமுண்டது, இக் 

அரும்பதவகராதிமுதலியன 

சரங்கொய்துெெபொருத் தினாந்! 
- -பொருச்தாது% இழக்தவீரம் இ 

னிவசாது: : கும்ப-881 
சிரதலங்கரஞ்சேர்ச் திடல், இரணி- 

-37 
சரக் தவன் - தலைமைபெற்றவன், 

இரா. மத்-27 
சிரத்தி னான்மறை யிறைஞ்சவுக் 
தேடவஞ்சேயோன்,இரா.வ-123 

சிரத்தை - ஊச்சம், இரர-ம௫்-29 
சரக்சொகை - ஏகரவரிசை, மீட்- 

264 
சரப்படை-ஏறர்தபடை, இல. கே- 

சிரற்று தல் - ஒலித்தல், கும்ப-2009 
சிருங்க2பரி - குசனுடைய ஈகரம், 

விடை-81 
சிலச்தி%கட.வுள், பிரமா-226 
சிலம்பு, மூல-8, களியா-8 
சிலவர், இரா. மச்-80 
சிலை, கடல்கா- 6% கூற்றின் புரு 

வம், முத - 148: வானவில், 

பிறை, இரா. வ-18 
இலைக்குரல், முத- 145 (-96 

சிலையின் மாற்றமென்னாணொலி,மு.த 
சிலையொலிமழையைச் £றல், ௮.இ 
சில்கணை,௮இகா-10 டகா-181 
சில்லரிசசதங்கை, களியா-8 
கில்லியக்தேர், கூரல-5 
சில்லியல்கோசை, இல, கே-3 
சில்லுடல்.ஏிறியஉடல்,படைக்-52 

கும்ப - 46, இரா. 
தாரனை-18, ஞூல-114 

சிவந்தகுன்று-உதயமலை, வருண-8 

- 409: சிவபெருமான், மாயாச௪ - 
21, நிகும்-124, மூல-11, 24, 50, 
இராம.தே-28, இரா, சேர-18,|ச 
58, படைக் .. 25, 2, 26, மீட் - 

11நசிவபிரான் களிற்றின்தோால் 

போர்த்தல் % பவளமாளிகை 
புகைசுற்றல், இல, கா-௩ம், இவ 
பெருமானுக்கு எட்டுச்தோள் - 
கும்ப-21, சான்குதோள்.76:சவ 
பெருமான் யமனை யுதைச்சல், 
நிகும் - 124: தாதை தலையி   

௧௦௧௫ 

லொன்றை யறக்சவமைக்ச.த. 

கும்ப-145: இராமனுடைய உண் 
மைகிலையை யுரைக்க, மீட் - 
118: சிவன்முசலியோர் கரண 
(நிடுதல்,மூல-100: சவன்பிரமன் 
மூசலியோராலும் இராமன் ௮ம் 
புகள் அளவிடமுடியாமை-220' 

சிவிகை, விடை-11 
சிவிறியோடுதல், மீட்-3489 
சிலையின் வாய் இறக்க மேக்கு, 

செந்தி யுயிர்ப்புறுகலி லுவமை: 

கும்ப-14 

கிறச்தள், கும்ப-851, இரா,வ-153 
சிறப்பு, விமீ-48, இல.கே-27: நாக 
சிறிது -சற்றுகேரம், மூ.5-21% [-70 
சிறியர் - வலிமையற்றவர், அற்பர்: 

மாயாச-80, மாயா8-65 
சிறியன், இரா. மக்-113 

சிறுகுறள், மூத-110 
சிறுதாதை, நிகும்ப..129 

சிறுசொழில், கும்ப-00, மு.த-107 
சிறுகை, இரா. தானை-85 [357 
சிறுசெறி அதருமகெறி, கும்ப - 
சிறுமானுடர், இரா, மச்-58 

சிறுமை, மாயாச, 1, 2, கும்ப-84 
சிறுமைகண்டவர் பெருமைசண் 

டல்லது தேரார், வ௫ுண-14 
இறுவர்.புதல்வர், இரா. மந்-85 

சிறுவிலைகாள், இரா, வ-52 
சிறை, ஒற்று-85, மாயாச-87, மா 

wa €-38 [-245 
சிறையான்வேதங்கள்பாடுதல், சாக 
சிறையுடைச்சரம், இசா, வ-101 
சிற்பம்-தொழிற்றிறமை, கும்ப-27 
சிற்றவை, விபீ..186 
சிற்றியல் இரா, ௧௭-28 
சிற்றையாளன், இரா. வ-&க் 
சினக்கொடும்படை, இசா. ம£-]103 
சினஞ்செய்தல், இரா. வ.158 
சினக்துளார், மாயாச-20 
சனப்போர், இசா. மக்-58 
செவுண்மை, கும்ப-17 
செனவுதல், இரா. மச்-84, மூல-1033 
சனையால், இரணி-.109 (மீட்-112 
சினையின்பர்தம் - தேச சம்பந்தம், 
சன்னன்செய்தல்-ெெவட்டுதல், மா 

யாசி [177, பிரமா-52 
சின்னபிள்ளங்கள், அங்க.11, காக-
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சன்னமானவர், இல , கே-65 

சின்னீர்-சொற்பநீர், கும்ப 80 

இன்னெறி, மருத்-16 
சீகரம்-நீர்த் தவலை, ஓற்று..21 

௪9, கும்ப-2908 
சதம், இரணி.86, சாக-245 
சதையின் றந்த குணங்கள், மீட். 

60, வானின்று வர்தவள் - 124: 
இலக்குமியினமிசம், இரா.மக்-81, 
இல. கா. - 12, மாயாச - 58; 
மண்ணில் வச்தவள், €தைக-25: 
சீதைக்கு உயிர் இராமன், மாயா 
௪-24: சதை தன்னாவியை வைத் 
துச் சொண்டிருச்சச்சாரணம் 
-22: சீதைே மனி யைப் பிற 

சாற் புல்லமுடி.யாது கும்ப-81: 
சதையின் தமொழி, மாயாச-10- 
24, 71: தையென்றொருகொடுங் 
கூற்றம் தேடினார் ௮இகர-117: 
தை இலங்கையில்வர்த தாள் 

-மூதல் ௮மரர் அரக்கரிடம் அச்ச 
மொழிதல், இரா. மச - 
91-04: சீதையை விடின் ஈல 
மென்றது, இல. கா-10, அணி- 
16: கும்ப-95, இச் - 6:சழை 

யென்றமிற் இற்ோராய்த் த 
see, இரா. சேசர-$8:; 
சீதையழசத் தேவதாஸ் இரீகள் , 

அழுதல், சீ தக -5: சீதை| 
சிறைப் பட்டிருத்தல் % குண்டை | 
அளற்றில் விழுதல், மாயா௪.40: | 
சதையைப் பிறிர்த இராமன் % 
துணைபிரிந்தயருமன் றிற் சேவல், 
இல.கா-80,2தையைச் றையில் 
வைத்தல் % தீயைத் துலிடைப் 

" பொதிதல், விடீ - 47: சதை 
யைக் காதலித்தல் 3 தியினைகயப் 
புறுதல், இரா, மச் -48: எதை 
இராமனை க்சண்டும் சாரமுடியா 

மை நீர் ஈசைமான் நீர்ச்தடல்| 
கண்டு அங்குச்சாரத் தடைபெ 
ற்றமை, மீட்-71 

சீயமா, மூல-80 

சீயம் ன் அங்கதன், ௮ங்க-13 
சீயம்தும்பியைத் தொடர்வதல்லாற் 
குரல்கனைச்சொடர்வதுண்டோ, 
நிகும்-08 

  

சீரிற்செல்கின் ற இல்லை யிச்செரு: 
சீரிற்று, கும்ப- -42 [@s-216 
₹ர்-அலங்காரம், மீட்-87 

£ர்க்கு உறவு-செல்வ ச் இற்கு உறவு, 
விடீ-60 

சீர்த்தல், மீட்-810 
சீர்த்தியோதுதல், இரணி-105 
£லச்சேனை, படைக்-45 
Eouw, al 8-8-4 
சீறு நூல்-போர்நூல், காக-117 

FD pape a sy Bair ap or, 5-156, 
கும்ப- 188 

சுசசாரணர் நிசவடிவம் பெற அதல்- 
இசசத்தான்மாறுபட்டபொன்ரிச 

வடிவம்பெறுதல், ஒற்று-81. 

சுகம் போர், இல, கே-88 
சுகன், ஒற்ற-30 

சுக்ரீவன் % மேரு: விடீ-181: % 

ஈரசிங்கம், மகுட.21: % கடைந்த 
முதுகொள்ளும்வள்ளல், சக70: 
% சடாயு, மகுட-5: % வாலி.17: 
சுக்ரீவனை இராவணனுடைய 
தோள்கள் சுற்றுதல் % சூரியனை 
ஊர்சோள்கதுவுதல்-10: சுச்ரீ 
வனை ஒளிமறைத்த வரச்சன் % 
வெங்கதிர் கரரச்ததொரு மேகம், 
-20: சுக்கிரீவன் விபீடணனைச் 
தழுவுதல் உபசலும் எல்லியுக்தமு 
வுசல், விடீ-123: சுவேல மலையி 
லிருந்து இராவணக்குன் றிடைப் 
பாய்தல் % சூரியன் ஒருமலையிலி 
ருந்து வேறளொருமலையிற் பாய் 
தல், மகுட-4: சுக்கிரீவன் முன் 
அஞ்சாது நின்றஇரரவணன் %ஆ 
லவிடம்௮ன் றிவரகின் றசிவன்-7: 
சுக்கிரீவன் இராவணன்முன்னிற். 
தல் கயிலை நீல்வரைமுன் ஸிற் 
றல் 7:சுக்கிரீவனோடும் அறுவரா 
ஜோம், விடீ 140: சுக்கிரீவன் வச் 

இரமுட்டியைச் சிதைத்தல், முத- 
54: கும்பனை மாய்த்தல், த. இகா- 
247: சூரியசத்துருவைச் கொல் 
லல்,படை 5-87: இராமனடித்தல 
க்து இராவணனது மகுடமணி 
யைச்சூட்டல், மகுட-88: சுக்இரீ 
வன் பிரிவினால் இசாமலுகச்கு கே 
ர்ந்தநிலை-85: சுக்கிரீவன் இராவ 
ணனது மெளலிமணி கசொண்ட
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“போது படைச்கல முண்டோ, 
அணி-15:சுச்சிரீவன் அங்கதனை 
யும் விலச்சி இராவணனெறிக்த 
வேலேற்கமுன்செல்லல்,வேலே- 

51: சுக்கிரீவன் முதலியோர் 
மானுடவடிவங்கொள்ளல், மீட்- 
162: சுக்ரீவனை இராமனடைச் 
தது சவரிசொல்லால், மீட்-26817 

சுடரவன்சேய்,  ுகுட-10 [தே-14 
சுடரைர் து - பஞ்சாச்னி, இசாம. 
சுடபரோன்-தழல்வண்ணனணானூவன் 

மூல-151 
சுடரோன்மகன், இரா. வ- 164 
சுடர், காச-5, மீட்-83: சுடர்கள் 
சுற்றுற கலே ட்டே ௪ண்னுமி i 
சரயகப்பரிதி% அரக்கர் சுற்றுற 
நடுவட்டோன்றும் இச்இிரசத்த, 
பிசமா-11 

சுடர்க்கனல், இரணி-87 
சுடர்தல், மூல-215 
சுடர்ப்படை % மேசத்துதிச்கும் 

நெருப்பு, இ.ரா. aw-43 
சுடுதல், ஒற்று-48,இரா. வ-194 
.சுடேணன்-ஐர் வானர வீ.ரன்,இரா. 

தானை- 82, பிரமா-179 

a gamed, Q\s-5 
சுணங்கு, மீட்-01 
சுண்ணம், கடல்கா-5, ஒற்று-21 

சுதைத்தலன், மகுட -11 

சுதையம்- ட்சத்திரம், மகுட-4 
சுர் தரம்,கும்ப-855,மக.ர-14, மாயா 
சுந்தரியர், மீட்-227 [#-16 

சுபாகு, இராவணன் மாமன்:அவனு 
டையவதம், ௮ங்க-62 

சுபாரிசன்-ஐர.ரச்கத்தலைவன்: அங் 
அதனால் தெற்குவாயிலிற் கொல் 
லப்பட்டான். முத-80 

சுமத்தல், இரணி- 3 

சுமச்திரன், மீட்-852, இருமுடி-87 
சுமித்திரை, தைக-15 
சுமித்்சைசிங்கம் கும்ப-208, 247 
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சேகு-உறுதி: நரக.-14;. குற்றம், 
மூல-288, ஐயம், மாயா. 

சேச்கை, கடல்கா-8, மாயாச-?0 
சேடகம்-பெருமை, பிரமா-()   சேடர், பிரமா-170
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சேடன், இரா. வ-25: உலகைத் 
தாங்ிற்பன், படைக்கர-972 

%மாருதி, இருமு-4 
சேடி, மாயாச-88 
சேட-உயர்ச்ச: கும்ப.287 
சேண், இரா. a-38 

சேதனை அறிவு, இசா. 
சேஇித்தல், மீட்-08 
சேது % ஓங்கிய சேடன்முதுகு,சே 
அ-66:சே.துஅ அுயோசனைகீளமு 
ம் பத்துயோசனையகலமுமமைச் 

வ-10 

தது-11: சேதுபந்தனம், சேது-। 
ei ஓற்று-02: சேதுவாகப்பெற் 

றிலமென்று கங்கையும்தவம்புரி 

இன்றாள், மீட்-172: சேத வான; 
ேேரசர் தொகுத்தது - 166: 
சேதுவினேற்றம், மீட்- 172 இல் 
உள்ளபாடல்கள்: சேதுவின் 
தொடர்பாற் கச்தமாதனமும் 
பாவனம், மீட்-108: சேதுவின் 
தோற்றம், சேது-06-09: சேது 

வுக்கும் சங்கைமு.தவிய ஈஇக 
ளஞக்குமுள்ள வாசி, 5-169 

சேமக்குன்று, காக- 73 
சேமத் தஇிண்டிலை, படைத்-40 
சேமத்தேரீராயிரம், முத-105 
சேமம், ௮ங்க-12, காக-28, _இசா. 
சேமலீடு, இரணி- 42 (வ-60 
சேமலெங்பண.... கும்ப-105 
சேமித்தல், நிகும்-147 
சேயகசாலம், கடல்கா-8 
சேயவர், ௮ணி-8 
சேயவள்-அழகசயவள், இல.கா-12 
சேயவன் - சேய்மையிலுள்ளவன்: 

இரணி-128 
சேயிருமணி, மூதற்-105 
சேய்-குமாரன்: பிரமா-102 
சேய்மை-அரம், மருத்-86 
சேர்ப்பு-எல்லை, மருத்-58 
சேவகச்செய்கை, கும்ப-80 

சேவசம்-லீரம், படுக்குமிடம்,சாக- 
10,களியா-19 

சேவகர்-காலாள்வீரர், முத-க்க் 
சேவகன், அங்க... கும்ப-881 
சேவடிசூவொரெய்துக் தன்மை, 

விடீ-158. 
சேவடிமராடுவார் பாவம் நீங்இ 

யமரராவார், விபீ-158 

அரும்ப தலகராதிமு தலியன 
  

சேறும் % செல்! என்பதன்கன்மை 

. ப்பன்மை, மூல-187 
சேற்றுட்சுரிஇன்ற குன்றம் % ஒளிக் 

கன்றவுலோபர், சே௮-109 
சேனைடஇலங்கையிற்புகுதல் % கால 

ன் கடலை மற்மோரிடத்திடைச் 
சேர்த்தல், படைச்கா-ட 

சேனைசாவலன், இரா. மச் -15 
சேனைசாவாளன், இல, கர-1 
சேனைகாதன் தாய்ப்பாட்டன் கூ 

யதைக்கண்டித்தல், ஒற்று-51 
Carrer pets, மரயாச-75 

சேனை யகத்தும் புறத்அஞ்சுற்று, 
தல், கடல்கான்-2 --126 

சேனையாடவர்-சேனாவீரர், அதிகா 
சேனையிற்பிடிக்குங் கொடிகளின் 

வருணனை, கும்ப-101. 
சையத்தினுமுயர்வுற்றனம தம ர, 

௮.திகா- 168 [வம், ௮இசர-50 
சையப்படிவம் - மலைபோன்ற வடி. 
சொரிதல்-வெளிப்படல், பொழித 

ல், நிகும்-50, மூல-150 
சொரறிவு-நீர்ப்பெருச்கு, மீட்-228 
சொர்ச்சத்தார், இரா. வ-225 
சொல்்-புகழ், மகுட-48,சாபச்சொ 

ல், படைத்-76 [8% மூத-91, 
சொல்சுசஏன்றது, மாயாச - 81 
சொல் தவறலாகாது, விடீ-118 

சொல்லமிழ்தமன்னாள், விபீ-150 
சொல்லறுச்கும்வலிய க்கர், மூல - 

102 
சொல்லாடுசல், ௮இகா-55 ' (48 

சொல்லாயெனவினவல், ௮தஇ.கா- 
சொல்லுதல் - பழிக்கப்படு தல்: 

இரா. மஈ-111 
சொல்லும் பொருளு மாகின்றான் 

கடவுள், காக-257 
சொல்லொன்றாய்ச் செய்கையொ 

ன்ரறாய்த் தஞ்சுதல், இரா,வ-15 
சொறிச் அ தினவுதீர்தல், மூல-10 
சொற்குன்றுதல்-சொல்லைமீறுதல், 

௮இகா-81 
சொன்னவா சொல்லா வண்ணம் 

அதிசயர்தோன்றுதல், இல.கே- 
சோணிதக்சண்ணன், மகரச்-7[48 

சோணிதம், இர்.இி-20 
சோதனை-பரிசோதித்தல், இ.ரணி- 

105: தாண்டுதல், இரா, ௨-6 

| 

     



அரும்பதவகரா திமு தலியன ௧௦௨௧ 

  

சோதி, கும்ப - 277 
சோதிடர், மீட்-211 
சோதியான், மருத்-55, மீட்-2 
சோபனம், மீட்-17 
Censor, Qe B-53 
சோரி-இரச்சம், படைத்-84, காக! 

-120: சொரிகை,விடை-ட0 

சோர்தல், சாக- -126, இசா-171 
சோர்வு, விபீ-44, காச-204 
சோனைமாரி, பிரமா-59, 68 
ஞாலங்கடலோடுகுடித்தல், இரா. 

வ-140 
ஞால மிருளி னீங்குதல் % இல்கள் | 

அ.ரவம்விழுங்இறீங்கல், வரு-% | 
ஞாலமுடையான், படைத்-77 | 
ஞாலமுூண்டவ, கும்ப-122 
ஞாலமேழுகாகமேழு மானும்வில், 
மூல-78 [கும்ப-24 

ஞாலம்வயிற்றிடைவைத்தமாயன், 
ஞாலவாளி, மூல-05 

ஞாளி-சாய், வேலே-17, மூல-25 
ஞானச்கணை, இரா. வ-123 

- ஞானச்சண்ணுடையார்மேல் நினை 
யாதார்வினை,யஞ்சிச்துதல்,இரா. 

வ-129 
ஞானகாயகன், இரணி - 28, சே 

அ-08 
ஞானச்தொடர்ச்சசுடர், காச-255 
ஞானமுற்றினார், விபீ-15% 

ஞானமூர்த்தி, மீட் 821 
ஞானவாழ்ச்கை, சேது-70 

- ஞானவாளி, மூல-05 

ஞானி, இசணி-10 
தகர்தல்-முறிதல், இரா. மக்- 118 

Qar, a-164 
தகவு, கடல்கா 8, விபீ-45, முத- 

218, @wu-359 
கசனசம்ஸ்காரம், இசா. வ-250 

தகுதல்-ஒத்தல், இரா. வ-110 
தகு.தியாய்கின்றமாரு தி, மு.த-222 | 
தகை, விடீ-08, இரணி-118, ௮.இி.; 

கர-188, இரா, வ-160 

தகைப்பு, அ.இ௧-207 
தகைப்புலம் தடுத்தலை யுடைய 

இடம், விடீ-05   தகைமை-தன்மை, இரா. மச்-108: 
தக்கவாறு, நிகும்-4 
அகச்கை-ஓர்வாச்சியம், பிரமா - 5 

,திச்கோர்செட்டாலும் வண் ம 
யொழியார்,சேது-18 [-820 

தக்கோர்மூன்வாக்கழத்தல், கும்ப 
குங்குதல்- -அடங்கிவிடுதல், தடைப் 

படுதல், இரா. மர்-21, இரணி - 
091, கும்.-18 (ல், அல்ச-39 

| சங்கையின்மூக்குமு.தலியன WAS 
| தசங்கம் தசாங்கம், ம,௪-99 

, தசமுகத்தான்-இராவணன், மகுட 

-15 [211 
தீசமூசன்கரம் உ கடலினலை, மூ.த- 

। தசரதன், மாயாச-80; இவன்சம்ப.ர 

னைப் பொருது வென்றவன், 

இரா. ம௫்-82, நிகும்-78: ger 
தன் இராமனாற் பெற்ற மேன் 

மை, மீட்-118: 120-சைகேயியி 
ன்மீதுகொண்டசனெத்தை இரா 
மன்மொழியால் சவிர்தல், மீட் 
-191 

தசம்பு-குடம், ௪௪௮௪-17, மூல-21: 
சலசம், ௮இகா-284:பாலிகைப் 
பாத்திரம், இரா, தே-18 

தசும்புநுண்ணெடுங்கோள், பிரமா 
-167 

தசை, கும்ப-78, இரா. வ-87 
தச்சன், இரா. மக்-4, மகரச்-81 
கஞ்சமென்றடைந்த வீரரை விட் 

டுச்செல்வதிலும் சாதல் ஈன்று, 
மூல - 47: தஞ்சமென்றடைந் 
தகோர்தம்மைப் பிழைசெய்யலா 
மோ, ஒற்று-28 

தஞ்சம், விடீ-144, இரா, வ-170 
ச - அடைச்சலப் பொருள், 

af $-126: எளியது-115:பற்றுக் 
கோடு, இரா. மந்-10: நிலையா 

oor 5, படைத்-8 
தட, கடல்கா-$ [ அனா, cp gs-t 
தடம்- -5தி, வான. கள - 26: தாழ் 
தடவுதல், வேலே-22 

தடறு-உறை, இரா, சோ-5 
தடி. - மாமிசம், வரன. கள - 17: 

அதடி.த், மின்னல், ௮.இகா-28 

தடி.தல் - த்தல், மூத - 981, 
கும்ப-848 [கள- 17 

தடித்தல், அதிகா - 188: வான, 
 தடி.த்து-மின்னல், இரா.வ-4த5,237 
'தடித்தெறித்தல் % சுடர் வீசுதல்: 

இரா, a-43
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தடிச்து-தடிச்தேன்: இறர்தகாலத் 
தன்மைமுற்று, மீட்-151 

தடியோடுதுடச்சிய கெர்ண்மு x 
%மதச்களிற்றின்பின்னே செல் 
லும் பிடி, ௮.இிகா-28 

தடுத்தல், கும்ப-180 
தமோறல், நிகும்-146 

தடை, ௮இகா-251, மீட்-1689 
தட்டல்-தடுத்தல், மீட்-160 

தட்டவுயரம், மகுட-15 
தட்டு-தேர்த்தட்டு, கும்ப-220 
தணப்பு-பிரிவு, மீட்-08 
தணிவு, நாக-]85 
தண்கதிர், மருத்-86 (181, 277 
தண்டகம், தண்டகவனம், ட்- 
சண்டம்-தண்டனை, படைத்த-10 
தண்டலை,மசரச் - 18, %. திரை, 

ஒற்று-7 
தண்டல் - நீங்குதல், இரா. மக்-8, 

கும்ப-268, இராவ, தே-82 
தண்டாயுதமெறிதல், இரா.வ-105 
கண்டு-ஐர்படை,தடி, இரணி-11, 

-9, 87 
geireni pia reveal கும்ப-252 

சண்டோடு தண்டு மோதுதல் % 
இடியோடுஇடி இட்டுதல்: அதி 

தண்ணளி, விபீ-102 [கர-244 

சண்ணீர்பெறாதுவிளிக்து வீழ்தல், 

தண்ணுமை, தஇஇருமு-88 (காக-164 
தண்மை-அற்பம், இரணி-124 
சதிமுகன், இரா. தானை-88, பிர 

மா-179, விடை-8 

ததும்புதல், கடல்கா-8 [மூ.த-118 

சதைதல், கும்ப 101, மகுட-4, 
சச்.ததல்-சாவிப்பாய்தல், ததும்பு 

தல், பரவுதல், மூத-66, இரா. 
சானை-5, அதிசா-207.மீட்-846 

தச்துவம், இரணி-61 

கச், இரா. மக்-118, அ.திசா-140 
தர்.இிரம், கும்ப-129, படைத்-9, 

மீட்-352% சாற்றுறு சாம்பல், 

தர்.இரியர், மீட்-227 [கும்ப-06 
தர்தை, மீட்-288, 285 : 
தர்சை சானந்தந்து புதல்லராற் 

பொலிந்தான், விபீ-140 
தந்ைத ச ந்தை-பாட்டன்: காக-149 

தபனன்மைந்தன், மீட்-175 

தபோதரிற்பெரியோன், மீட்-180 

| தபோதனர், மீட்-185, 278 
| தப்பு-கும்தம், மூல-15 
தப்புதல்-தவறுசல், இரணி-142 
।தமரம்-ஒலி, வருண-16 
'தமர்- இரா. மச்-01, ௮தஇிகசா-52 '! 
! தமனியக்கச்சு, இராவ, தே-5 
' தமிணெறிவழச்சமன்னதணிச்சிலை 
் வழங்குஞ் சரம், இரா, ௧௪-25 
தமியன், பி.ரம-201 
। தமிழ்முணி, நிகும்-0,மீட்-174,2709 
; தமையன், கும்ப-158 [77 
। தம்பி,மார-18,மாயாச-77, மருத் - 
தம்மடங்குமுணிவர், இசா. வ.201 

தம்முன், வேலே-47 
'தம்மைத்தாமுணர்தல், இரணி-61 

தயரதசாமன், தஇருமுடி-25 
| தயா-மீட்-97 
, தயிருச்சனஞூளைகள், முத-174 
| தயிலம், இசா. சோ-61 
தரல்கம், விடீ-27, ௮இகா-268 
த ரமலாப்பெரியோர்,இரா.மரஈ்.118 

தரம், இரா. மச௬்-6, மீட்-181 
| தரளச்சண்ணீர், கடல்கா-8 

| தரளத்தாமம், இசா, வ-118 
தரளப்பத்தி, மீட்-44 

; தரளப்பர்சர் ஈடு வைச்த 1உரகத 
| மணி % பாற்கடல்வைகும் பர 

மன், இல, கா-41 
| தராதலமகள், மீட்-805 

| தரித்தல்-ரிலைபெறல், மு.த-174 
தீருச்கு,கும்ப-848,ரரக-81., பிரமா 

-175, வேலே-11 

தருக்குதல்-செருக்குதல், விடீ-80, 
மூத-18: உடைத்தல், மீட்-171 

தருணமங்கை, வருண-த5 
தீருதல்-பொருரச்துதல்,இரணி-12, 

படைத்தல்-52, காத்தல்-1860 
தருப்பை, ஒற்று-17, கிகும்-57 
தகருமதானம், விட.-100 

தருமத்தைச் தள்ளிவாழ்ர்த 

மம், ௮இகா-228 

தருமநீ.தி, விபீ-62, மீட்-281 
சருமமூர்த்தி, காக-275 

சன் 

  66: புண்ணியம், இரா, வ-24 
தருமம்பார்ப்பார் செய்யவேண்டி. 

யது, கும்ப-142 

தருமம் %புண்டரீகத் தணை, மருச் : 
-66: தருமம் - தன்மை: இரணி -
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தருவனம்,அதிகா- 200, மகுட-9, 
மருத்-50 

தரைகாணுதல், நிகும் - 26, தரை 
ப்படுதல், காக- -143 

தலம்-கும்ப-06, 216, ச£க-188 
தலை உத்தமாய்சம், அல்க-11, சிக 

சம், இல, கே-17: இடம், மருத் 
-05: ஆரம்பம், ௮இகர-152: 

நெற்றி, கும்ப-289 
தலைகள் (கணைபடப்படச்) சேணி 
டையெழுச்திழிதல் % பாவைகள் 
விண்ணினூடு இசைமீதயோய் 
மண்ணிடையமழுக்துதல், சாக-08 

் தலைச்கொள்ளுதல்- ஏற்றுக்கொள் 
ளல், இரணி-80 

தலைதொடர்தல் - தலைமையாகப் 
பொருச்அதல், கும்ப-06 [52 

தலைத்தலை, கும்ப-216, 822, ore- 
தலைகிற்றல், இரணி-84, af $-18 
a: ௮ இக ர- “33, இசா. 
தே-26 (218 

தலைமசன், படைத்-8, இரா. a- 
தலைமயக்குறுதல், மு.த-16 
தலைமூன்றுடையவன் - இரிஏரன், 

அதிகா-177 
தலைமேற் கொள்ளல், கும்ப-8 
தலைமை, ஞூல-&0,இசாவ, தே-15 
தலையறுபட்டவானரம் கையிலேர் 

,திய மலையையும் தம் தலையையும் 
எதிரிமேற்போகட்டுத் தாமும் 
மேல்விழல், காக-05 

தலையாள்-இரதிகன், கும்ப-217' 
தலையினில்கதைத்து வேமோர் தலை 
யென நின்ற மலை, கும்ப - 198 

தலையின்மேல் ஒரு சேது தந்த 
Cure, Ce 5-48 (லே-88 

தலையெடுத்தல், இச்-02, 08: வே 
தலைவெட்டுண்டு குரு கிவீசியமொய் 

யடல் % வனசர்தொலைர்த பின் 
எரியுங்கட்டைகள், 675-42 

தவக்கடற்கும் வரச்சாவற்கும்வலி 

யான், இசா. வ- 242 [-51 
gag §- -கற்புடையாள், இசா. மர 
தவமில்லாரான துன்னாதார் வை 
தன பிரகலாதன் மீது அசுர 
ரெறிர்ச படைகள், இரணி-82 

தலம்-தப௬, நிகும்-1: பொறுமை, 
௮ங்க-7;சல்லொழுச்கம், இ.ரணி   

-22: ஈல்வினை, இரா, மச் - 08: 
கற்பு: மீட் - 77 

தவழ்கின்றபருவம், இரா. 
தவறிலாப்புகழ், விபீ-14% - 
தவன், கும்ப-115 

தவிசுடைப்பீடம், கும்ப-12 
தீவிர்தல்-ரீக்கல், இரணி-6, மருத் 

-86, படைச்-18 
கவிர்ச்தல் - செய்யவொட்டாது 

விலக்குதல், இரணி-52, 55 
தவுதல்--தபுதல்: ore-146 
8aq/50, Qasr. 06-30, 9 Ban - 

218, படைத்-58,இரா. வ-141: 
மீட் - 335 

திவ்வேலென வருதல்,௮.இக- 156 
தழங்குதல், மக.ரக்-9, நிகும்-82 

தீழலாறுதல் - செருப்பு தணிதல், 
இசா. மந்-18 

சீழல், இரணி-46, வருண-28 
தழல்நிறத்தவன் - சிவபெருமான், 

இசா, மச்-102 
தழல்விழிக்கொலைச் சீயம் %௬இ 

ரீவன், மகுட-80 

தீழிஞ்சி, முத-250 
சழிய-- தழுவிய, மு.த-84 
தழும்பு, இல. கே-40 

சோ - 

[49 

தழும்புதல்-பழகுதல், இரா, வ-(4 
தழுவுதல், இ.ரா. மச்-89, மாயா 

-1], மீட் - 817, விடை-11 
தழை-தளிர், இரா, வ-246 
தளம்-கூட்டம், சேது-4: இதழ், 

மாயா£ீ-12: பருத்தது, இசா. 
தளர்தல், இரா. மர்-77 [@-159 
தளை, ௮இகா-09, காக-280, wp s-6 
தளைத்தல், பிரமா-181] 
தள்ளல், மூத-88 
தள்ளவாநி-சோம்பன், ஒற்று-57 
கள்ளாடுதல், நிகும்-120 
கள்ளித்துளங்குதல், ௩ாக..280 
தள்ளிப்படுத்தல், காக-53 

கள்ளிப்போதல், சாக 281 
கள்ளு, பி.ரமா-100 
தகள்ளுதல்- கள்ளாடல், மீட்-.22; 

அசைத்தல், இணி: 009: வெளி 
ப்ப தீஅதல், 42: வலிய ல் 
இரா. we- 162 nee, 

தள்ளுறல்-பின்னிடல், பிரமா-॥7 
ED- SH oir, இரணி-120
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சறிபட்டவுடற்றுண்டம் % சக்.இன் | 
அண்டம், 75-49 

SDE HIT, கும்ப-848 
தறுகண், விடீ-81, மூல-20 

ததுதல்-தெறுதல், கும்ப-154 
தற்கர்-- தஸ்கரர், கள்வர்: இரா - 
தற்கு-செருக்கு, ழத- -48 [ws-18 
தற்பம்-செருக்கு, கும்ப- 

தற்பரன், மருத்-84 
சனக்குர் தன்னிலையறிவருமொரு 

தனித்தலைவன், இரணி-88 
தனதன், நிகும்-70: மீட்-148 
கனிச்கொலை-இரகசயமாகச் செய் 

யுக்சொலை, இரணி-18 ' 
சுனிசாயசன், ௮திகர-]75 
சனிரிலை, இரணி-60 
தணிமைநீங்குதல், மீட்-848 
தணனிமைப்பாடு, மாயாச-74 
தனு-உடல், வில், பிசமா-174,௮.தி 
தனுமறை, காக-82 [சா-02 
தனுஷ்கோடி, மீட்-171 , 
தன்போல்பவரிலாப் பொன்மேனி 

யன், அதிகா - 70: தன்போன் 
மாறிலாவீரன், மீட்-854 

சன்மை-மேம்பாடு, நற்குணமுமா 
ம், மூத-12: கொள்கை, இரா. 
வ-17 

தா-வலி, இரா. வ-1206: குற்றம், 
இ.ரணி-41 

தாகுசல்--தாவுகல்: இரா, வ-126 
தாக்கணங்கனையவள், கும்ப-820 
தாக்குதல் - மோதுதல், படுதல், 

கும்ப-205, மீட்-241 
தாங்குதல்-பாதுகாத்தல், பொறுத் 

தல், மாயாச-48, பிரமா - 150: 
சள்ளப்படுதல், ௮இ.கர.-268 

தாங்குவான்விழ அரற்றுவ்இளை % 
பழும.ரம் பறிக்க வரற்றும் பற 
வைக்குலம், சேது-55 

. தாசரதி, ௮தஇிசா-216 
தாடகைவதை, ஆங்க-32 
தாடை, கும்ப-52 
தாடொடுதடச்கை, மீட்-848 

அணி பபுருகல், அரும்ப 
தாணு, இரா. மக்-80 [10 
காணுவின்தோரச் ற்றத்தான், நிகும்- 
தாதவிழ்கூர்தல், கும்ப-8 
தாதியரைச்தொழும், மீட்-258   

சாதராகம், கும்ப-200 
தாதை, ௮திகா-51 (.சாக-250 
தாதைதாதை - பிதாமசக்கடவுள், 
தாதையர், அ.தஇிகா- 260 

தாபதர், கும்ப-15, 205 
தாமக்குடை, காக-25 
தாமச்சுடர், மூல-208 (117 
தாமதம்.தாமசாத்திரம், இரா. வ- , 
தாமதாத்இரத்தால் ஒருதிசையில் 

இருள்மு தலியனவும் மற்றொரு 
இசையில் வெயில்மு சலியனவும் 
விரிதல், இரா. வ-92: தாமதாத் 
தரத்தை ஸ்ரீராமன் வொஸ்திரச் 
தாற் போக்குதல்-94: தாமதாத் 
இரம்பலவகைப்பட்டமுகங்களை 
யுடைய -90 

தாமம் - ஒளி, மாலை, முத - 228, 
நிகும்-82,இ.ரா.வ- 118, திருமு-82 

தாமரை - ஒர்மலர், பதுமமென்ற 
சணக்கு: கடல்கா-2, அதிகா - 
58, வான, ௧௪-81 [விடீ-124 
Pe ae exe - 111, 
தாமரைச்இழச்தியோடு ராமன் % 
கொண்டலும் மின்னும்,விடை-1 

தாமரைக்தடம் இராமன், இல), 
கே-]4 

காத்த வவவளி Game nibes, 
காளிகாஸ்திரம், சாக - 111 

தாமரைப்பூ கெருப்புறுதல் x Fang 
அயரில் மூழ்குதல், 2தைக-& 

தாமரைப்பொகுடு, இரணி-104 

தாமரைவளையம் கையில் வரய் 
குதல் % இராவணன் புசமை மு 
ளையோடும்களைச் இடுதல்,மு.த-6 

தாமுளாரன்றே புகழினைத்திரு 
வொடுதறிப்பார், நூல.44 

தாம் - தாமம், ஒளி; இரா. வ-110) 
தாயம், விபீ-80 
காயர்சொலோசக்கினான், மீட்-18 
தாயினன்பன், இரணி-10 
தாயினுச்தொழச் சச்காள், இரா. 

211 
தாயினும்பழடினார்ச்கும் தன்னிலை 

தெரிச்சகலாகா மாயம், அணி-3 
566 இல. கே-86 

தாயினை இழக்தகன்று % இராமனை 
யும் தையையும்இழக்த இலக்கு 
மணன், மாயா£-ட1
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தாயெரி வீழக் கண்ட பார்ப்பு] 
சனகன் இராவணனைவணங்கசக் 
“சண்ட €தை, மாயாச-51 

தாய் - தாவி, முத-7% 
தாய்தெரிர்துலகங்காத்த தவத்தி- 

சீதை, ஒற்று-88 
தாய்ப்பறவையை வல்லூறுகொண் 

டெழச் சிரற்றின குஞ்சு, ad 
இரீவனைச் கும்பகர்ணன்கொண் 
டெழச் சதறின கவிக்குலம், 
கும்ப-269 (சம், விடை-28 

தாரரகைக்குழுவைவென்ற முத்தா 
தா.ரணிதாவ்கயமலை, மீட்-18 
தா.சம்-மனைவி, வருண - 10: ஓர் 

பண், மு.த-7: 
தாரி- வழி, இரணி-118 [ws-89 

தாரு--தரு, கற்பகமரம்; இரா. 
தாருசன்-இரரக்கவீ.ரன், ௮திகா - 

121, அதிசாயனுக்குத் துணை 
யாவுடன் வந்தவன்: வன் 
இலட்சுமணனோடு பொருது 
இறச்தான், 9 Han - 122; 123, 

தாருகன், சுப்பிரமணியக் கடவு 
ளாற் கொல்லப்பட்டு ௮சம்ப 
ஞாய்ப் பிறக் தவன், பிசமா-128, 
இரா. வ-100 

தாசை - நீர்வீழ்தொடர்ச்சி, இரா. 
வ-281: ஒழுங்கு,௮இகா-28:ஐர் 
ஊாதூகருவி, கும்ப-51 

தாரைசேய், நாக-80 
தார், ஒற்று - 01, அதிகா - 288, 

காக 26:படைத்-28; இிருமுடி.-7: 
முன்னணிச்சேனை,நிகும்-18,19. 

தாலமீன்-பனைமீன், வருண-25 
காலம்-காச்கு, இ.ராவ.தே-9:பனை 

ம.ரம், ௮இிகா-2%0 
தாலியைத்தொடல், இரா. சோ- 

21 
தாவரு--தாவுதற்குஅரிய, மாயாச 

-90: கும்ப-88, 58 
தாவருதல்-வலிமை பொருக்துதல், 

இசா. ws-23 [56 

தாவல்-இளைப்பாறுமிடம், சேது - 
தாவுதல், மீட்-152 
தாவுதுதல், அதிகா-254 

் தாழ்ச்சி, இரா. மந்-11 
தாழ்ச்சியிற் பொருடருச் 

மூர்த்தி, விடீ-19 
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தாழ்தல்-நிறைதல், இரணி - 140: 

மிகுதல், 90:1இழிவாதல், கும்ப- 
822: குறைதல், மாயாச - 46: 

். தாமதித்தல்,வருண-88, அங்க- 
25, அ௮இிகா-54: தங்குதல்,காக- 
241: வணக்குதல், இரா. ௮. 
-17, நிகும்-68 

சாழ்த்தல்-தாமதித்சல், வி3-180, 
காக-800, €ழ்மைப்படுத் தூதல், 
இல. கே-& 

தாழ்ர்ததோர்கருணை - மனவிரக் 
சத்தைத்தெரிவிக்கின்றகருணை, 
இரா. வ-218 

தாழ்வித்தல் - பின்வாங்சச் செய் 
தல், பிரமா-211 

தாழ்வியாத - தாழ்ச்சி யுண்டாக். 
காத மேன்மைகள், இசணி-ச்த 

தாழ்வில்வாழ்வித்தல், மாயா£-05 
தாழ்வினை - தாழ்வுறச் செய்யுச் 

தொழில், இசா. மச்-14 
தாளதாமசை, முத-7 
தாளளவு, இசணி-8 
தாளறுதல், ௮தஇிகா-35 

தாளுறத்தொழுதல், மருத்-110 
தாளெடுத்தல் - கால்விசைசொள் 

ளுதல், கும்ப-889 [228 
தாளைச் கையாற் றைவரல், சாக - 
தாள் - கால், நிகும் - 87: காம்பு; 

நிகும்-80: முயற்சி, இரணி-101: 
வலிமை யென்பாருமுளர், 120 

சாறு - அங்குசம், ௮.இக-24 
தானஈகரம், ௮இகா-275 
தானம், இராவ. தே-8 
தானவர், ஒற்று-03, மூல-102 
தானவர்க்கிறை, வான, ௧௭-82 

தானிமாலி - இராவணன் மனைவி 

யருள் ஒருத்தி, அதிகாயனைப் 
பெற்றவள், ௮திகா-206, 209, 
273: தாணியமாலிணி புலம்பு 
கையில் உருப்பசயும் மேனசை 
யும் அரண்மனைக்குச் சொண்டு 
போதல்-274 

தானை, இரா. ம&்-86 [85 
தானைச்கொழுக்து, இ.ராவ. தே- 

। தானைப்புரவலன், கும்ப-101 

| தானையானவர், இரா. மச்-%0 
| தானைவைப்பு, விடீ-152 
| திறிபற்றும் ஏகசாதனன், பிரமா 

[-124
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இகைத்தல் மூல - 152, இரா, 
கள-12 

- இக்கசங்சளின் தந்தங்களை முறித் 
தல், இரா. மச்-11'8 இரா, வ-81 

கஅிச்சடங்கலும்வென்றான்,கும்ப-68 
இச்சணாந்தேவர், இரணி-154 

இச்சணிரின்றயானை, பிரமா 88 
,இக்கயம், இரா. மத்-82 
இிச்கு-ஆகாயம், மீட்-828 
தஇிக்குவிசயம், ௮இசா-271 
இங்களிளம்பிறை, மூல-188 
இிங்களிற்பாதி, காக-100 
திங்கள் % இலக அதல், விடை-4 

திங்கள்கொதித்தத, ஒற்று-21 
இிசாஇிசை, இரா. மர்-42 

. இசைசள்வெடிச்சன சாக-102, 
திசைகழிதல், சாக-104 [கா-104 
தஇிசைச்காவலர், ஒற்று-51, அதி 
திசைசெவிடெறிச்தன, கும்ப-200 
திசைரிலைச்களிறு, மகுட-42 
,தஇிசைபத்து, இரா, தானை-4 
திசைமுகச்தோன், இரணி-175 
இசையிடி த்தல், இரா. சரனை-18 
இசையோடண்டம் பிரிச்தன வெ 

ன்ன முழக்குப்பிறத்தல், இரா. 
a-4, 

இிசையோர்-இச்பாலகர், மீட்-8 
திடம், ௮இ.கா-58, மீட்-280 
இடர்-குன்று, காக - 187, இட்டு, 

மருத்-88 மேடு; கும்ப-820 
,இிடல்-மலை, முத-105 

திடல் திறத்தல், வருண-51 
,திடுக்சமெய்த, கும்ப-107 
இட்டியின்விடம் % கற்பின்செல்வி, 

கும்ப-80: % கணைகள், ௮இ 
௧ர-1902 

இணித்தடங்கிரி, இராவ, தே-20 
இண்டாடுதல், ௮இகா-27 
இண்டிறல், இசா, தானை-85 
'இண்ணம், இரணி-110 
இண்மை, இரா.மந்-8% 

இமிங்கெ இமிங்கிலகலங்கள், வரு 
ண-23; இமிங்கிலம், சேது-15 

இமிதமிடுதல், சேது-42 
இிமிரமா-பன்றி, வான, ௪௭-28 
இமிரம்-இருள், மூல-161 
இிமிர்த்தல் - அசைவற்றுச் டெத் | இ 

தல். இரா, வ-80     

,கஅிமிலம்-- துமுலம், இரா, வ-12 
இிமிலை-ஓர்வாச்சியம், பிரமா-ந 
இயங்குதல், இசாவ, தே-25 
Busse, சேது-80 ் 
இியாகமாவினோதன், மருத் - 58 

இரளுதல், காச 201 
திரிகூடமலைவரலாறு, இல.கே-17, 

மருத்.த-08 
PR ee Rm papain முத 

20 
திரிசடை, மாயாச-08, தைகள- 

21-29, மாயாசீ-08,மீட்-81,147 
தரிசு - அதிசாயனுடன் வந்த 

வன்: வடதிசைவாயிலில் சொல் 
லப்பட்டான், இரா. we-97: 
திரிசரச் சான் ம மலை: ௮இகா- 
178 HA@r7, இராவணன்.புத 
ல்வன்: இல. கே-51, இரிசரா- 
கானுடன் சேர்ச்தவன்:படைச் 
-41 

திரிதல், விடீ 122, மூத-60, 160, 
165-ஞூல 

இரித்தல்-திரும்பச் செய்தல்: மா 
யாச-28 

திரித் இடுதல்-இிரிச். தப் போச்குத 
ல், 9 Hanr-37 

இரிச்தயர்தல், மருத்-82 
இிரிபுர சங்காரம், பிரமா - 23, 

மூல-76, 178, படைச-27 
இிரிவ-சரம், வருண-18 | 
இரு, மாயா&-47, மீட்-201 
திருகுதல், மகுட-9, சாக.86 
இிருச்கு-மாறுபாடு, மீட்-225 
இருக் குவால் - பொருட்குவியல், 

மீட்-110 
இருச்சரங்கள், மாயா ச-55 
இரு தி-பொறுமை, வருண-15 

இருத்தம் தீர்த்தம், துறை: சே 
அ-41, இரா. வ-284 [3-70 

இருத்துசல், விபீ-107, 180, மரு 
இருஈகர், இரா. ம௫்-% 
இருசாமச்தைச்சொல்வதாற் செய் 

வினை தீரும், இரணி-20 
இருந்தசோக்குதல், செவ்வனே 

பார்த்தல், இரா. மச்-4 

திருப்புல.த்தல், இசா. வ.180 
2ருமடந்தை சேடியாம் '।பாங்க 
னாள், மாயாச-88
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இருமறுமார்பு, மு.த-111 
இருமறை, இராவ. தே-8 

உ இருமணம், இல, கே-8 

தீ 

இருமால் முத்தொழில் களையுஞ் 
செய்பவன், காக . 252: இரு 
மால் பிரமனது தந்தை, நிகும் 
-167: இருமால் பாற்கட 
லில் தேவர்க்கவய மளித்தத, 

இராம. தே-1: உலசளச்தமை, 
இராவ, தே.27: திருமாலே இசா 

மனாயவதரித்துள்ளான்,மூல-45: 
இருமாலடியார்க்கடியாரும் வீடு 

பெறுவர், பி.ரமா-18%: இருமால் 
உலகுவிழுங்கியமை, பிரமா-104; 

இருமாலுருத்திரமூர்த்தி YG 
வா பூழியிலழித்தல், மூத-118: 
இருமால் திருப்பெயர் உணர் 
தல் முதலியன செய்தற்கு உரி 

யது, இரணி௩0: திருமால் எற் 

றைராளினு முளனெனு மிறை 

வன்-2 திருமால் ஆயிரச்தோள் 
முதலியன வுடையவன், இரா. 
மர்-115: சலுழன்மேல்தோன்றி 
அவுணர்களை யழித்தான் - 87: 
இரா வணன்வ. ரத்தை யெண்ணி 
மானுட வடிவங்கொண்டான், 

இல.கா-18: தஇருமாலினவதாரத் 

இன்தன்மை, இல.கா-8 இருமா 
ல்உலகளர்தபோதுச ரம்பவான் 

மூரசஞ்சாற்றுதல், மருத்து-28 
திருமேனி, ஒற்று. 12, அதம 

வடிபுனைதல், மாயாச-- 
Bown ipa, SSMS, iB L272 
இருவடியின்்வரவன்னான்,முத-102 

இருவாழ்மார்பன், பி.ரமா-228 
திருவாளன், இரா. வ-208 
இருவிலி, விடீ-89 _ [மு-89 

தருவும்பூமியுஞ்சேரும் தோள்,திரு 
இருவைச் தேவரூர் கோச்சாவண் 

corn CaO ene Bu or arn csr, wb 
ப-176 (வம், கும்ப-62 

இரை,% தண்டலை, ஒற்று..0: புரு 

,இரைசகொண்ட மணற்பரப்பிலி 
ருச்கும் ராமன் % சீதையின் புரு 

வத்தைச் சார்ச்த கண்ணின் 

மணி, விபீ-15% 
இரைகச்கரம்,கடல்கா-9 [மீட்-208 
இரைசெறிசடல் x நஈகரமாந்தர்,   

,தஇிரைத்தல்- அலைமோதல், கடல் 
சா-8, இல, சா-27 

திரைவருக்தோறும் பாயும் கவி 
கள் %புரவியிற்படர்வ, ஒற்று-0 

திலோத்தமை, இரா, தானை-0, 
மகுட-2, மீட்-4] 

திவசம், காக-171, நிகும்-125 
,தஇிவலைச்கோவை, விபீ-20 
திவளு தல்-விளங்குதல்,பிரமா-182, 
இளைத்தல், மீட்-204 [படைக்-14 
திறத்தல், இரணி-127, நிகும்-88 

இறத்திறத்து, நிகும்- 79; இறத் 
திறன் - அண்டர் துண்டமாக, 

கும்ப 851: இறக்இறமாக - கூட் 
டங் கூட்டமாக, மாயாச௫ . 75: 
ஒவ்வொரு பகுதியாக, ௮ணி-10 

தஇிறம்-தன்மை, இரா, 06-69, 9B 
சா-85: கூட்டம், மகுட 80: நிலை 
மை, விபீ-88, சாமாத் இயம், ௮.இ 
சா- 174, 178: காரணம், மா 
யாச-74, வலிமை, நாக-08. 
வசை, முத-150: செயல், இரா. 
வ - 178: கூறுபாடு, கும்ப-84: 
பொழுது, சாக-128 

திறம்புதல், நிகும்-76' 
திறல் இரிதல், இ.ரா. வ-170: 
,தஇிறை-கப்பம், வான, கள-82 
இனகரண், மூல-108 
தினம்-சாள், மீட்-102 

தினவு, மூல-10 [184 
இனை, விபீ-57, வேலே-90, மீட்- 
இன்ராமுன்னம், ௮ங்க-20 
இன்றிடுதல், இரா. மக்-55 
தின்று தீர்வனபோலுஞ் இனம், 

இசா. வ- 88 
இச்குளிர்தல், இரணி-85 {147 
தீச்செலாம்-- இச்செலாம்: கும்ப- 
Sas wer, o@GL-45 

தீங்கு-தீச்குணம், சமை, விடீ-190, 
கம ee - 80: குறை, 

oT, we- 
கீச்சிசை, இல. கர-85, கும்ப-851 
தீட்டுதல்-சிச்இரிச்தல், இரா. சள 

-12, oe நடத்துதல், 

மூச-119 
தீண்டுதல், விபீ-101 
இீதல்-தீர்துபோதல், மாயாச-88 

திநிநத்து ௮க்தி, இல. கே-1
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தீபம் % சண்,படைக்-78% ஞானம், 
வருண-81 

தீமைசெய்தால் தீமை 
இரா. மக-60 

திமையோர், இரா. மக்-7 
மொய்த்த செம்மயிர், நிகும்-52 
தயணுஇனாற் சுடாது சணிவதுண் 

'டோ, ஒற்று-28 
இயமைத்தல், மீட்-78 
தீயவன், பிரமா-54 
தயிடைக்குளித்த இலங்கைமா 

ஈகர் % கதிர்மணியனவாய்ச் குரு 
,தியிலமுச்திய ரதம், பிரமா-58 

தியிடைக்குளித்த தெய்வச் கற்பி 
னாள், இரா. மர்-81 
யிடைஈடத்தல் சந்தேசத்தைப் 
போச்சச்செய்யுஞ் செயலு ளொ 

ன்று, வருண-05| யான்,காக-121 
தியிடை கெய்வார்ச்தன்னவெகுளி 
தியினாற்செய்தசண், கும்ப - 858: 
இீயினுமுதிர்வுறச் சவர் சண் - 

கும்ப-275 
யினுமெரியு கெஞ்சு, மருத் -5 

ணை டடத % சீதையை 
விரும்புதல், இரா. மக்-43 

தயுண்ணுதல் ~ எரித்தல், இசா. 

ws-46 . வ-188 
தீயெனவேருய் வ கருநிமை இரா. 
தியைத்துகலிடைப் பொதிதல் % 

சதையைச் en pent வைத் 
BO, 9-47 

தீயொடு சாலையும் பிழிர்து சாறு 
 கொள்பெற்றியான், கும்ப-110 
இியோம்புதல், வருண-4த 

இ.ர-முழுமையும், சே 5-45 
இரச்கொடியார், ௮ இகர-89:) 
Sor, இசா. மச்-84 [28 
இ.ராமாயம் வல்லதியோன், மகுட- 

தீர்தல் - உயிரொழிதல், விடீ-12, 
இல.கே-59,முற்றுதல்,விபீ-180 

திர்ச்தல்-போக்குதல், மு.த-178 
தீர்த்தன், af 8-142, ual. g-36, 

இசா. வ-14 [26, மாயாச-8 
திர்ச்தார்-உயிர் தப்பியவர், மாயாச- 
இர்வதுபொருளோ, நிகும்-1. 
தர்வினை சேர்தல், ஒற்.ற-81. 
தீவர்தோன்றிய முழைத்துணை, 

படைக்கா-2% 

விளையும் 

  

தீவியசனி, மீட்-820 
தீவிழி, மாயாச-01, இரா. சோ-5 

திவினை, மருத்து-72 
இவினைப்பயன் % இராவணன்சரம், 

இசா. வ-52 
தீவினையலச்கணுற்ந து, கும்ப-840 
தீவினையை வென்றவர், இரா, 

மச்-65 
Sa Cat Quin CH ai oor செய்யத் இங்கி 

லாதோர் வீவினையுறுவர், கும்ப- 
144 

தஇீவினைவேர்ச் அவெம்பி விழுதல், 

இரா. வ-172 
BS pa DS x தந்தை பகைச்ஏிறை 

ப்பட்டா னென்ற அயரத்திற் 

பட்ட சதை, மாயாச-894. 

திற்றுதல் - பூசுதல், தஇன்பித்தல், 
ஒற்று-21, மீட்-46 

தீன்- இரை, சேது-28 [மூல-157 
துகள்-தாசி, குற்றம், மீட்-186, 
அகிற்படுக்தல்- அடையை யொத் 

தல்: இரணி-198 [சாக-71 

அகைத்தல் - தாக்க வருத்துதல், 
அக்கமித் தொடர்ச், கும்ப-148 

அங்கம், பிரமா-176, இசா, w-147 

அஞ்சலினயனத்தையன், விடீ-144 
அஞ்சுதல் இரா, மர்-02, படை த்- 

-8, மீட்-252 
அடி-ஓர்பறை,-பிரமா-5 

அடித்தல், இரணி-88 
அடிப்பு-விரைவு, இரா, வ-0 
துடியின்பா தக்குன்ற-யானை,வான, 

௭-1 
அடும்பல்-ததும்புதல், சேது - 58 
தடை, அதிகா-181 

அடைத்தல்-அழித்தல், இரணி - 
159, அணி-12, முத-195 

அணங்கை, கும்ப-200 
அணார்-பூங்கொத்த, மருத்-05 

அணர்தல், ஒற்று-42 
அணிசல்,மூ.த-02, நிகும்--71, இரா. 
Cer-55: துணித்தல்,அஇகா-128 

அணிவித்தல், சிகும்-160 
அணிவு, இரா. மக்-111, விடீ - 01, 

இரணி-83 
அணுக்கம், மாயாச-20, வேலே - 

45: இரா. தே-20 [19 
அணுக்குறல், மாயாசீ.59, களியா-
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துணை- _ஒப்பு, வேளை, இரா, மச்- 
901, அதிசா - 102: இரட்டை, 

- நாக-249: கூட்டான பொருள், 
.. இசா-சோ:10 
அணைவர், விடீ-10, 17, மீட்-148 
துணைவன், விடீ- 109, இல. Ca-4 

துண்டம்-சண்டம், மூக்கு, கும்ப - 

21, பிசமா-12 
gre ewer dl 

இரா. வ-120 
துதைதல், அ௮ங்க-42, கும்ப-75 
அர்நிமித்தல்சள், இரா. மச்-05,96, 

மூல.61, இரா. வ௨-22 
அப்பு-வலிமை, பவழம், சேது-00, 
மூல-15 

துமி-துளி, சே௮ு-42 [விடை-8 
தபிதல், பிரமர-50, மூல - 118, 
அமிர்தன் -துவிவிதன், விடை-8 
துமிலம்--அமுலம், இல. கா-28, 

இரா. வ-82 

அமுலம்-பேசொவி, மு.த-192 
தும்பி-யானை, வண்டு, காக - 210, 

படைத்-58 
அம்பிகலரச்த காமரை,% அம்பு சல 

ர்தமுகம், படைத்-58 

அம்பை - போர்செல்வோர் சூடும் 
மாலை, மூத - 97, 282; போர், 
பிசமா-118 

தும்பைமலர் வேள்வியிற்தூவுதல், 
பி.ரமா-105 

தயச்கு-அசை, இரா, தானை - 1: 

சோர்வு, மூல-88: மனத்திறிவு, 
இரா. வ-254, மீட்-144 

துயரமுழக்குதல், மீட்-217 
அுயரினாலிறத்தல், மருத்- 111 
துயருதவல்- அுன்பந்தரல், வேலே 
துயர்குடித்தல், சீதைக- 8 [-47 
துயர்ச்சடல், மசரக்.&4 . 

அயர்துடைத்தல், விடீ-118 
அயிலுறுதல், மீட்-818 

அயில்துறச்சான், மு.த-158:நிகும்- 
துயிற்சுவை, ஒற்று-22 (104 
அய்-பஞ்சு, இரா. வ- 180 
அய்த்தல்- உண்டல், கும்ப-09 

அரகதம், இருமு-2 
து ரகம்,படைத்-42, இராவ. தே-2 

அரத்தல்,வருண-23, அ.தஇகா-105, 
பிரமா-.9, வேலே.2 ,இரா, வ-8 

FEE குறிப்பு, 

  

துரிசு-அழுச்கு, மாயாச-98 

துருவம், திருமு-10-- 
திருவிச்தேடதல் - குடைந்து தே 

டல், மருத்-9 

அருஏ ௪ல்- சேடல், பிரமர-152 
துர்ச்கை-சண்ணன்தங்கை, சதை, 

௧-5 
அலச்கம்-விளக்கம், இரா. ௧௪.1 
அலங்குதல், கும்ப-825 
அலைபுக்க வேர்தன் - சிபி; விபீ- 

110, கும்ப-3506 
அவக்கு-பிணிப்பு, இ௫்-01 
துவசம், காக-171 
துவர்-செர்கிறம், கும்ப-75 [150 
Baw = Harv, Ce g-G2, epo- 

| IDWS oir x பீன்டுலம், சேது-57 

துவனம்-ஒலி, இரா. வ.-97 
அவன்ற தல், மூத-56, பிரமா-105 
அவிவிதன்-மைந்தன்றம்பி,விபீ-11) 

அவைத்சல் - ஒலித்தல், இரா, 
,தரனை-12 

துழனிப்பொம்மல், விபீ-140 
துளச்கம், மகரக்-20, பிரமா-35 
அளக்கு - நடுக்கம், இசணி - 140 
துளங்குதல்-ஈடுங்குதல், சலித்தல், 

மூத-182, நிகும்-40, களித்தல், 
மீட்- 313 

துளவியல் தும்பை, மூத-115 
துளைச்கைமா, இராவ, தே.-2 
அள்ளல்புரிதல் உவகைச் 

இரா. வ-188 
அள்ளி ளி, eHn-81 
அள்ளுதல், இசணி-105 [மீட்-115 
துறக்கம், கும்ப-224, வேலே-17, 

குறி, 

1] அறதவி, விடீ-129 
துறவுபூண்டோர், கும்பா148 

துறுதல், ௮தஇிசா-188, களியா-19), 
ஞூல-74 [மீட்- 255 

துறை- இடம், காச-140, வரலாறு, 

அத்ற-அர்த்தன, கும்ப-320 
துணி- பிழை, பி.ரமா-171, மாயா 

-14, துன்பம், மாறுபாடு, கும்ப- 
389, 152; அச்சம், மீட் - 190; 

Ganga; 825, 
துனைழல்- இசா. வ-116: மீட்-847: 
அன்பச்கடல், மாயா2..17 

துன்பம்வெல்லுதல், மாயா£€-87 
அன்பவிளையாட்டு, 'பிரமர-927
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ன்பு, மூத-68, மீட்-206 அ£மம், இரணி-70, ௮ம்க-41 
அன்மதி, இசணி-50, விமீ-47 அமிராட்சன் இராவணனுக்கு மா 
துன்முசன், இல. சே-42, இரா. மன்முறையினன், sre - 25: 

மக்-51, தன்முசனென்ற அச், இவன் அனுமானாற் கொல்லப் 
சலீரன் சேனைகளுடன் CupG பட்டான், படைச் 72: முதன் 
வரயிலில் அஅமானாற் கொல் முறை இராவணன் இராம பிரா 
லப்பட்டான், முூத- -81-85 னோடு, பொருது தோற்பதத்கு 

துன்றுதல், இரா.ம5-110, விடீ-17 முன்னமே இவன் அ அமானாற் 
துன்னம்கொள்ளுதல், கும்ப- 160 | கொல்லப்பட்டானென்ற வான் 
அன்னருகெறி, மாயாச-4% | மீசத்தாற் பெறப்படும், 

அன்னாதார்-பசைவர், இரணி-82 அம்பு கும்ப-09, காக-57 
அன்னுதல், விமீ - 110: Qasr, srw. சிற்த ஆலோசனை: af 8-61 

  

  

gi tan -4 Twi, இச- 19: அாயவர், விபீ-80 

அ-மாமிசம், பரிசுத்தம்) வி.பீ-17, | அயவன்- கடவுள், இசரணி-82 
மசரச்-20, இல. ௧7-35 । தாய்மையாள், மீட்-285 

அரச்குதல், கும்ப-2, மீட்-241 அசகெகொன், மகுட-19 
அ£க்இருள், மிகும்-155 ,அரி-ஓர்வாச்சியம், பிரமா-$5 
ஆரங்குதல் - தொங்குதல், இ.ரணி- அரியங்கடல்போலச் துவைத்தல், 

151: பொழிதல், Ye s- ன் ce இசா. தரனை-12 
குதல், கும்ப - 62: சோர்தல், அர்-வேரையடுச்துள்ள அடிடீரப் 
கும்ப-118, (இரா. வ-2982 (311. பகுதி, கும்ப-170, மருத் - 95 

a R-  ஒன்னணிப்படை, அதிகா- | அர்த்தல், சேது-0: மூத-02, 117 
தூசு - ஆடை அசையாடை, இரா. | அர்ப்பு, மு.த-287 

ஒ-151, விடை-17 அவி - சிறகு, வேலே-0 
தசை உத்தரிசத்தொடு வீசுதல் | தாவுதல், ௮ங்க-40, ore - 231 

மஇழ்ச்சிச்செயல், காக-180 | அளி, முத-16, ௮.இகா- 89,மணல், 
தூணம், இரா. மக்-5 | 675-96 [இல,கும்ப.. 172 
அணி, மூல-70 அதாளியார்ச்சப்பாவை தள்ளியார்த் . 

காண் - மாமிசத்தடி., கும்ப - 209. அறு-புதர், முத- -10 
கம்பம், இ.ரணி-128, மூல - 50; ae கும்ப- -258 
உகரம், இசா. a- 84 தெண்டிரைச்சடல், இரணி- 11/35 

தாண்டுதல் கும்ப-187,இரா.வ- 161, தெண்ணீர்சேசர்கின்றகண்,மகுட- 
நூதரைச்கோறல் வென்றி யன்று, தெம்மடல்குதல், இரா. வ-201| 

லிபீ-7, 97 தெம்முறைததத்தல், காக-210 
தரத் ப.றலையுருக்கொண்டு பகை தெம்முனை, கும்ப- 193 

வர்சேனையைக் சடச்து வருதல்,  தெய்வக்குன்று, மருத்-117 
மாயாச-75 ' தெய்வச்சந்தை, களி-14 (194 

தூரனைச் ஈளியன்மினென்று இரா | தெய்வச்செயல் கணை, 9 Han - 
wor SHnEGsv, 2 Ban-1G | Opies sé oor இல்க்சையைப் 

தாதன் வால்வலிகாட்டிப் போர்த। புதுப்பித்தல், இசா. மக்-1 
ஈகர், மகுட-48 (தெய்வத்திண்டேர், இரா. ௨-10 

தூது, வேலே-16, மீட்-78 | தெய்வத்தேர், ore-19 [s-21 
தூதுவர்-ஓந்றர், ழூத-82 தெய்வசாயகன், வருண-82, அவ் 

பம், வருண- -81, படைத்-78 தெய்வசாறுசெஞ்சாக்தம்,கும்ப-75 
அதாமச்கண்ணன் - சஅாமிராட்சன், 'தெய்வறிதி, ௮இகா-40 

படைத்-40, சாக-25 தெய்வநீராடல், இருமுடி-87 
காமராட்டவன் ௭ தூமிராட்சன்: தெய்வகெறி, or &-265 

இவன்பிணக்தஇன்னி, இல.கே- 44! செய்வப்படை, இ௫்-52
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தெய்வப்பள்ளி, நாக-105 
தெய்வப்பாசம், இ.சணி-02 
தெய்வப்பாடல், ௮ணி-1 
தெய்வப்போது, களி-21 
தெய்வமரணம், விடீ-116 
தெய்வமருக்து, மருத்-00 
தெய்வமனம், மருத்-47 
தெய்வமில்லையோ, மாயாசீ-45 
தெய்வமுண்டு, நிகும்-1 
தெய்வவரம், மகர-25 
தெய்வவில் % சற்கள், மூ.த-190 

தெய்வவெறி, திகுமுடி-15 
தெய்வவேதி, மாக-2 
தெய்வவேரி, சே.து-17 
தெரிதல், இரணி-181, 
தெரியலாள், மீட்-54% 

தெரிவு, மருத்-82 
தெரிவுற-தெளிவாக, கும்ப-820 
தெரிவைமார், மீட்-58 (விடை 7 
தெரிவையர் பலாண்டு கூறுதல், 
தெருடரு.பிளையவீ.ரன், மீட்-514, 

மருத்-80, மூல-4ட6 
தெருமரல். மீட்-194 
தெருள்-தெளிவு, விடீ-127 
தெல்-பகை, இரா. மச்-80 

[காக-142 
மூல - 14, 

தெவ்வரைச் செறிஞர்-கெடுதறிண் 
ணம், விபீ-78 

தெழிக்குகர், ௮தகா-20 
தெழித்கல், இரணி-81, பிரமா-0 
தெழிப்பு, ௮திகா-180, கும்ப-851 
தெளிதல் சாக-29, மூல-120 
தெளிவு, கும்ப-1:0 
தெள்விளியாழ், இரணி-75 [18 
தெள்ளியீட்டியபடைஞர், ௮ணி - 

தெறித்தல், வருண-81, ஒற்று-25, 
மூல-184 

தெறுதல் - அழித்தல், 
இசணி-98; நிகும்-41 

தெற்கடங்க நிறைந்து செறிச்த, 
ழூத-48 (ன்றது, மீட் -10% 

தெற்குவாயிலிற் சுபாரிசனை ச்கொ 
தெற்குள்ளனபொருப்பும் நிலனுச் 

தாழ்தல், கடல்கா-1 

தெற்றுதல்-முட்டுதல், முத - 289: 
நெருங்குதல், 100: தடுமாறுதல், 
காக-806: நெறித்தல் - 100 

தெற்றென, காக-102 [101 
தென் திசையான்-பமன், படைத்- 

சுடுதல்,   

தென்புலக்கிுழவன், மூத-110 
தென்றல், கடல்கர-5, இல, கே: 

8: ஒற்று-21 
தென்றிசைக்கிழவன் மாதர் %கும் 

பகர்ணனிடத்துச் சென்ற பணி 
யாளர், கும்ப-48 (192 

தென்றிசைச் திமைதீர்த்தல், மீட்- 
சென்றிசையல்ல து கோக்குறான், 

மீட்-208 
தே, மகரச்-20 
தேச்குதல்-மனத்துக் 'கொள்ளல், 

மகுட - 51: தேங்கச்செய்தல், 
கும்ப-821 

தேசத்தார், நாக-20% 
தேசம், காக-208, இரா, வ-57,114 
தேசர் - Capac er ai, தவல், 

அங்க-% 
தேூகன்-ஆூரியன், மீட்-167 
தேசு-ஓளி, மீட்-5 
தேடி. கான்முகனுங் காணாச் சேய 

வன், இரணி-128 
தேடிய தவம், தைக - 22 
தேடுவார், விபீ-158 [175 
தேமன் - தேவேச்இரன், இரணி- 
தேமுதற்கனி, சேது-18 [18 
தேம்படு-தேன்பொருக் திய,விடை- 
தேம்பற்பிறை, சாக-12 
தேம்புதல், இல. கே-8, கும்ப-80; 

மாயாச-62, மீட்-21 
தேயம், மூ.த- 95, 142 
தேய்தல் - அழிதல், மெலிதல், 

இல. சா-4, மூல-182: குறைவு 
பெறுதல், இரணி-08, ௫ல-182, 
வலிமைகுறைதல், ௮திகா.101 

தேய்த்தல் - கொல்லுதல், இரா, 
தேய்ச்சவாயுளர், apg-51 [ws-29 
‘Cshpss’ (apg. 73) என்றபாட 

லின் முதல்மூன் றடிகளை அப்பட 
லத்த 65-ஆம் பாடலோடு ஓப் 
பிக. 

தேர் கலம், சாக - 58: ஊழிக் 
காற்று, மூத-88, இரா வ01: 
தே ரழிர்தவை % கம்மாளரின் 
பட்டரையிலுள்ள சகடம், காக- 
140: தேரிவர் மண்டிலம் - 
போர்ச்களம்,காக-184: தேரைப் 
பற்றச் செல்லும் அங்கசன் % 

சூரியனைப் பற்றச்செல்லும் சா
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சம், படைச்-75:தேர்கடவுஆள்- 
பாசன்,படைகத்-88: தேர்குலையச் 
குதிரைகள் சிதறல் % wrap Sw 
பறலைதத.தல்,இ்- 89:தேர்ச்சக் 
கரங்கள் இரத்தநீரில் உடைந்து 
விழுதல் உ சச்இரர்கள் கடலில் 
ஆழ்தல், மூல-200: தேர் எல் 
லோம் வலியுஞ்சுமச்ச வெனல், 
இரா. வ-2 

தேர்தல்-ஆராய்தல், மகுட - 85, 
G ga - தலைவனே! இரா, வ-214 
தேவதேதவர் ஞூவர், விபீ-108 
தேவதேவன் - வன், முத. 220: 
தே.வமடக்தையர் மண்மடச்தை 

யர்கட்குள் ஊடலுண்டாதல், 

திருமுடி-15 
தேவமாதர் சதைக்கு அ௮லங்கரித் 

தல், மீட்-41, 46 
தேவரார்தசன், இல. கே-51 
தேவரின்மெய்யன், இரா. வ-50, 
தேவே வானரராகப் பிறர்திருத் 

தல், பிரமா-110 (70 
தேவரைவென்றவர், இரா, மச்- 
தேவர்களபிடேகஞ்செய்ய Qos 

குமணன் வீடணனுக்கு முடிகுட் 
டுதல், மீட்-6 

தேவர்களின் வாழ்த்தொலி கேட் 
டுத் கிருமாலெழுதல் % வானரர் 

* ஆர்ப்பொலி கேட்டு இலக்கு 
மணன் எழுதல், மருத்-104 

தேவர்கள் இராமன் வேண்டியபடி 
வ.ரமளித்தல், மீட்-186 

தேவர்செய்கையன், இசணிய-41 
தேவர்முறையில் வைத்தல், முத - 

254: 
தேவன்-கடவுள், இரா. மச் - 113: 

இவன்: வருண-61 

தேவாசுரர், நிகும்-28, மூல-108 
தேவாஇிதேவர் ன் நித்தியசூரிசள்: 

காக-251 
தேவாக்தசன் இராவணன் : புதல் 

வன்; இல, கே-51: இவன் அனு 
மானாற்சொல்லப்பட்டான் ௮இ 

. கா-171 
தேவி-மனைவி, ௮ங்க-5, மூத-111 
தேவியைப்பிரித்தபாவி, விடீ-126 
தேவியை விடாவிடின் ஆவியை 

யொருகால்விடகேரும்,கும்ப-88 

தேவேக்திரன், நிகும்-121, விடை- 
தேறல், சாக-120 [17 
Cees di தெளிதல், வி4-121 
தேற்றம், இரணி 45, விமீ - 197, 
தேற்றுதல், நாக- ர் [ore- “175 
சேனகுதல், மாயா€-18, சளியா-8 
தேன், ாக-287 
தைத்தல், மகுட-60 
தையலார், இருமுடி-12 
தையல்பாகன், இல. கே-ரக் 
தைவருசல், படைத்-21 

கொகுதல், முத-218 , 
தொகை - தொகுதி, இரள், அதி 

கர-120, கும்ப-251, சணக்கு, 
இ.ரணி- 147 

தொகை நிலை-ஒன்றுகூடி நிற்றல், 
இ.சாவ. மச்-%5 

| தொசைவிடுதல் - தொகுதியாக 
ட்டுசல், முத-14 

தொகச்கது-தொகு தி, மாயாச-117 
தொர்சல், மீட்-98, விடை-16 
தொடக்கம்-.ஆசம்பம், இ.ரா. வ-5% 
தொடக்கு, 515-242 [வருண-1 
தொடச்குதல் - கட்டுக்குட்படுதல், 
கொடர்- சங்கிலி, காக-41, பற்று, 

அன்பு, மீட்- 835 
தொடர்தல் - தொடர்புகொள்ளுத . 

ல், இரணி-180, மாயாச-86, வே 
லே 40: நெருங்குதல், சாக-57, 
பின்வருதல், மீட்-15% — 

தொடர்பு, பிரமா-227 

கொடி, மகுட-48 
தொககெழல், அதிகா-261 [டி-26 
தொடுச்குதல்- -தொடுத்தல், இருமு 
தொடுதல் - கையித்சொள்ளுதல், 

கும்ப-2&5: கட்டுதல், மாயாச-8 

| தொடுத்தல்-பொருத்துதல், மத - 
தொடுபடை, மூல-101 
தொடுவேலை, காக-2 
தொடை - தொடுத்தல், s- 109, 
பாவின்தொடை, கும்ப-22: ௮ம் 
பு,பிரமா-50, நிகும்- 189: தொட ... 

ர்க்திருத்தல், கும்ப-55 

(37 

iQsrarOs1@g 5a, Gbu-237 
தொடையல்-தோள ணிமர லை, 

இ.ரா.வ-205   தொடையன்மாலை, மீட்-851 [102 
தொடையின் - வரிசையாக, விபீ-
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தொட்ட தொட்ட விடக்தொறுச் 
தோன்றுதல், இரணி-126 

. தொட்டுண்ணுதல்-வாங்கிப் புத்த 

ல், இரணி-115 
தொத்துதல், மூ.த-41. 
தொச்.துப்படுதல்- தொகுப்பே 

ல், இரா.வ-56 (168 
தொய்யல் சேறு, முத-88, ௮தஇிகா- 

- தொய்யில் - மகளிர்தோளெழுது 

கோலம், கும்ப-75 
தொலைவிலாத்தாணி%கவிஞர் கா 

வருஞ்சொல், மூத-114[ மீட்-838 
தொல்லறச்சான்றெனநின்ற வன், 
தொல்லை,மருத்-86, வேலே-47 
தொல்லைசாயசன், விபீ-28 
தொல்லைகாள், இரா, வ-27 
தொல்லைப்பொருப்பு, காக-240 
தொல்லையதுணரத்தக்க வீடணன், 

மாயா£-62 
தொல்லோன், மூல-188 
தொழு-சிறை, விலங்குகள் ௮டைச் 

குமிடம், இரணி-171, மூல-181, 
இசா. வ-21. 

தொழுதல், மீட்-248 
தொழுதெழுதல், பிரமா-89 
தொழும்பு, இரணி-171 
தொன்முறைகெதி, விபீ-72 
தொன்மைப்பேரகழ், முத-12 
தொன்மையர், இரா. ம&-68 
தொன்று-பழமை, விடீ-109 
தொன்றுதொட்டு, இரணி-10 
தொன்னகர், இல, கா-24 
தொன்னிலை, இரணி-59 
தோசை, இரசாவ, தே-16 
தோகையர்வலிவென்றவன், ௮இ 

கர-170 

தோடு-பூவிதழ், மீட்-1409, இருமு-4: 
பனையோலை, களியா.ஃ&4 

தோடுழுதல் - ௮அகவிதழ்பொருநக்து   தல், இசா. வ-205 
தோட்கானம், மாயாச-8 (100 
தோட்டடங்குலுங்குதல், இரா, மச்- 
தோமரம், முத-57, அதிகா - 169 

தோம்,விபீ-38,இ.ரா.கள-1,விடை- 
தோயம், இருமுடி: 22 (12 
தோய்தல், மாயாச-80), இரா, வ- 

169, மீட்-219 [இரா. சானை-17 
தோரணம், இல. கே-60, மு.த-44, 

௨180 

தோரணம்சஈட்டு மேற்றுகில்பொதி 
தல், மீட்-268 

தோலின்வினையுறு செருப்பு - மர 
வடி, மீட்-847 

தோல்-தோல்வி, இசா, சோ - 18: 
யானைப்படைத்-48, ௮திகா-05, 
கேடகம், கும்ப-209 

தோழம்--தொழுவம், மூல-18 

தோளாம்மலை, முச-148 
தோளாற்றல் மெலிர்தாயோ, அ.தி 

சா-269 [-170, இரா. சோ-17 
தோளிற்சித்திரம் எழுதுதல், நிகும் 
தோளிற்றோன்றும் பொன்னரி 

மாலை% நீலவரையின் வீழருவி, 
மாயாச-௦ 

தோளைப்பூட்டுறுபாசம், ௩ாக-242 
தோளொடு தோள்சோக்கப் பல 

காள் கழியும், கும்ப-111 
தோள்-கை, மகுட-&2, கும்! -105 
தோள்களைப்புடைத்தல், ஒற்று-&0 
தோள்கொட்டுதல், மீட்-952 
தோள்்அச்குதாணி, மு.த்-54 
தோள்புடைகொட்டல், மூல-180 
தோள்புடைத்தல், கும்ப-880 
தோள்வளை பூண்ட கும்பகர்ணன் 

கை உஊமர்சுணஞ் சுற்றிய மர்த. 
சம், கும்ப-845 

தோள்விசை, முத-185 
தோற்றம் - தோன்றிய வரலாறு, 

சாக-10;பிறவி,இரணி-௩க, மீட்- 
107: தோன்றுகை, அ௮ங்க-10 

ஆகாரம், இ.ரணி - 146: வல்ல 
மை, மூத - 255: சாட்சி, இரா. 
வ-11: எண்ணம், இரா. வ-70 

டி கூற்றின்சூழல், கும்ப - 
L59 

தோன்றல் - புத்தொென்: இரளணி - 
87, சாக-210, மீட்-221 

தோன்றாஈடுவன், அங்க-80 
5-மேன்மை குறிக்கும் இடைச்சொ 

ல், இல. கே-%0 
ஈசங்களிற் பெரியவேழம், (ககம்- 

மலை): மூத-145: ஈகம் - மரம், 
ஒற்று-20 

ஈகம்படையாகச் கொல்லும் ஈர 
சிங்கமூர்த்தி ௩ தண்டாயுதங் 
சொண்டு கொல்லும் அனு 
மான், பிரமா-122
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சசம்பலில்லதோர் ஈரசிங்கம், இல. 
கே -33 

சகரம், வான, ௧௭-18 
சுகர், இரா. மக்-2 
ஈசல் மதித்தல்-சிறித்தலைச் கொள்' 
ளுதல், இசா. மந்-06 [-136 

ககழ்தல்-வழன்றுபோதல், ௮இகா 
க்குதல்-விளங்குதல் இசா,தானை-25 
கை-சிரிப்பு, இரா. மச்-45; ஓளி, 

மூல-202 
BOE SHS ல்-சிநித்தல்,இரா. மந்-50 
சகைகாறுதல், வான, ser-14 

சசை பிறத்தல், இரா. ௧௪-27 
சகைப்புலத்தத, விடீ-10% 
சகையொடு புகையுக, வருண-0. 
ஈக்கரம்-முதலை, படைச்சா-17 
சக்குதல்-அழித்தல், கும்ப-318 
ச்கை-இரா. தானை-2, கும்ப-880 
நசை இிறத்தல்-உள் விருபபம் வெளி 

ப்படல், இரணி-127 
சச்சுதல்-விரும்புதல், மீட்-286 
கஞ்சம் ௮மிழ்தத்தை வெல்லல்% 

சல்லறத்தை வஞ்சவினை வெல் 
லல், இராமனை அரச்கர் வெல் 
லல், மூல-155 

“ஞ்ச செய்தகெஞ்சனான், முத 
-208 

ஈஞ்சின்வெய்யவன், இசா. மச்-117, 
விடீ-71 

நஞ்சு, இசா. மச்-02, விடீ-115 (14 
ஈஞ்சுகக்கியெரிசண், இசா. தானை- 
ஈஞ்சுமஞ்சுவிழி, : இரா. தானை-18 
ஈடக்சால் காட்டுதல், வான.கள-11 
நடத்தல், முத-40, மீட்-05 
ஈடரஈவிலல், ஞூல-100 
ஈடம்பாவகத்துஆடல், இரா.கள-6 
நடுக்குகின்றவுடல, இரா. ௪-0 
சடுவணின்்றதோர்மலை, கும்ப-111 
ஈடுவன்-யமன், ௮ங்க-80 
ஈடை-ஓழுக்கம், ௮இகர-18 
ஈட்டல், மிகும் -88, மீட்-287 
ஈட்டவாமெனவீழ்தல், கும்ப-219 
ஈண்ணலார், அ௮ங்க-10, இரா. 

வ-212 
Gaia Hit Hue sap rr, விடை-8 

சண்ணினர்-உறவினர், முத-108 
ஈண்ணுதல்-கிட்டுதல், ஆலோத் 

தல், இரா. மச்-26, 08 

அரும்பதவகரா திமு தலியன 

ஈண்புசெய்தல், வீடீ-3: 
ஈதிசாய்மானம், ௮தஇிகர-7 
ஈத்தொலி, நந % ஓலி, 615-38 : 
நந்திச்குராலுதோள், இரா. மச்-60 
ஈர்திசாபம், இரா. மச்-106 
ஈந்தியம்பதி அயோத்திக்குகிருரு தி 
இசையிலுள்ளத, மீட் - 195, 

இருமுடி-2 
நர். அதல், இரா. மச்-80, இரணி-65 
ஈந்துறல் - ௮விர்துசொண்டிருத் 

தல், நிகும்-57 
ஈம-நம்முடைய, இசா. மச்-52 
ஈமரல்காள், வான. ௧௪-6,8,12 
ஈமனார், ௮இிகா-157, நிகும்-80 
ஈமனுக்கும் ஈமன், நிகும் - 91: 

ஈமனை யுறுதல் - இறத்தல், இல- 
5-04 

ஈமன்உயிரின்போகம் வெறுத்தல், 
முத-148, பிரமா-44 

நமன்றிசைவாயில், அணி-190 
ஈமோசாராயணாய, இரணி-42 
ஈம்பரம் % ஈம்பொறுப்பு, இல, 

கர-15 
நம்பன், இரா. மக்-86, மூத-221, 
படைச்கர- 86 

ஈம்பி-கடவுள், கடவுள்வாழ்த்து. 
ஈம்பியர்-பெரியோர், இரா. மக்-47 

சம்புதல்-அன்புகொள்ளுதல், திரு 

கட விபீ-08, நிகும்-105 
sus eo nota, ௮ங்க-8 
ஈயம்-முறைமை, நீதி, இரா. மக்-50, 

விடை-8, இனிய, கும்ப-85 
சயனம், மகுட - 84, காக-245 
ஈ.ரகமெய்தல், இரணி-87 
ஈரகம்-துன்பம், இரா. மச்-02 
௩.ரஇல் வீழ்பவர், விடீ-117 
உரகு, கும்ப-117 
ஈரடிங்கத்தின் விசுவரூபம், இர 

ணிய-131-180: ஈர௫ிங்கமூர்த்தி 

பிரகலாதனை கோக்கிக் கூதிய 

முகமன், இசணி-166-168: ௧.7 
இல்கமூர்த்தியின் கைத்டிதாகுதி 
% இரைப்பரப்பு-140 

' நரசா.ராயணரேஇராமலட்சுமணர், 
. பிரமா-8, நிகும்-141 
' நரம்பியல் இன்னரம், மருத்-106 
|ஈரர், இரா. மம்-41, அல்க-27 

  ' 
|
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சஉரன்-மணிதன், அங்க - 22: காரா 
யண சீடனான ஒரு மூணிவன், 

காக-120 
sire seer இராவணண் புதல் 

வன், இல. சே-51: அதிகா 
யனுக்குத் தம்பி, ௮தஇிகர-209: 
ஈராச்தசன் கேடகம் பற்றிகிற் 
நல் பகலவன் ஊரிடை நின் 
றல்-210: ஈரார்சசனையங்கதன் 
பொரு தகொல்லுதல்.212.214, 

சராபதி, விடை-88 
நருக்குதல், மீட்-184 
ஈலங்குசுல்,. மூல.50 

ஈலம்-ஈன்மை, ஈற்குணம, அழு, 
இசா. மச்-100, மிகும்-186, மா 
யா€-9;ஈலன், விடீ-41,180 

ஈலார், இரா. மர்-00 [73 
ஈலிகொடா கெடுஞ்சேமம்,இரணி- 

ஈலிதல்-வருத்துதல், இங்கே ஓடித் 
தல்: இரா. மச்-80 

சல்குதல் - கொடுத்தல், இடுதல், 
இரணி-65: கருணை செய்தல், 

மூத-127: கொண்டாடுதல்-188 
ஈல்லதோர்பகையைப் பெற்றேன், 
நல்லறம், பிரமா-44 (கும்ப-81 
நல்லறிவு-ஆன்மா, சாக-201 
ஈல்லார்க் சேய்ந்த பூண், 

கள-81 
சல்லாறுடைவீடணன், ௮ இகா-55 
ஈல்லுணர் வொடுங்குதல், பிரமா- 
ஈல்லான், மூல-196 (179 
நல்வரவு, விடீ-105 [ தே-27 
நல்வினை, கும்ப . 889), இராம, 
ஈவசு-வானம், படைத்-00 

சதை 

நவமணிச்சாழ்,விடை-24 
சவம்-புதுமை, படைத்-06 
ஈவிலுதல், இ.ரா- மச்-58 
சவை-குற்றம், குறை:£தைக-29, 

இரா, கள-4, மீட்-179, இரா, 
ஈவையர், மூல-156 [வ-190 

நவ்விசள்-மரக்கலங்கள்,படைத்-40 
ஈழுவிச்செல்லுதல். வான, சள-12 
ஈளன், மகர-91, 98, பிரமா-178: 

விசுவகர்மாவின்புதல்வன், ஒற் 

o-16: ஈளன்-சேது வமைக்குந் 
தன்மை, சேது-40, 47: ஈளன் 
வேலையை யாறு சய்தரன், 
இரா, தானை-27: ஈளனுக்கு ஸ்ரீ 

    

  

சாமன் வருணனுதவியஅஆசமளிக் 

தான், ஒற்று-5 
நளி, சாக-800, மூல-120 
சளிர்மணி, மூல-18 
ஈளிர்மலர், விபீ-52 
சளினம், மூ.த-112, வான, ௧௪-8 
சள்-இசவு, இரணி-17, மாயாச-22, 

ஈட, வான, ௪௭-26 
சள்ளார், ௮இகர-210 

ஈள்ளிரா, மூ.த-40 

ஈறவக்குரு தி, கூல-202 
Boab, 6@w-51, 174 
ஈறவு சண்: இல, கே-8 
ஈறிதின் வெர்தவூன், கும்ப-105 
ஈ௮, இரா.மர்-18,இ.ரணி-] 04, விடீ- 

149, இரா. ௧௭-ம தஇிருமுடி-1% 
ஈறை-தேன், மூல-208: ஈறுமணம், 

ws-145, 
சறைக்கடல் %காமநீர், சேது-52 

ஈற்புறம், முத-112 
நற்பொருள், விபீ-56 

ஈற்றவம், ஒற்து-24 
சனர்தலை, இரணி-18, இராவ, 
ஈனிஈடத்தல், இரா, ம௫்-80 [@ 5-9 
சனிமுதல்வேதம் - மிச்சமுூதன்மை 

பெற்ற Ca gw, af 8-60 

கனை-மலர்மொட்டு: மூல-159 
ஈன் மணி, சாக-127 
சன்மதிச் வர், மிட்-821 
சன்மையிற்றொடர்ச்தார்ச்குச் சே 
டுண்டோ, இரணி-150 

சன்றாகுக - ௮ங்கோரக் 
௮.இகா-77 

ஈன்றி-ஈல்ல, கும்ப-85 
நன்று-அங்கோரவார்த்தை, ௮ங்க- 

10, கும்ப-48 

நன்றுகொல்லுதல் இரா, மச்-௩1, 
ஈன்றெனல் அ௮ங்கோர வார்ச்சை, 

அ௮தஇிகா-206 
ஈன்னலம் வாங்குதல்-ஈன்மையுள்ள 

இடத்தைக் தேர்தல், ஒற்ற-1( 
ஈன்னுதல், விபீ-101 
ஈன்னெறி-ஆகாயம்: ஸத்பதம் என் 

பசன்மொழிபெயர்ப்பு,காக-180 
நாசக்கணை, சாக-107 [விடை-80, 
சாகணைத்துயிலைத் நீர்ஈ தான், 
சாசபாசம், நிகும்-75: சாசபாசம் 

பிரமன் வேள்வியிற் படைச்தது, 

குறிப்பு,



௧௦௩௬ அரும்பதவகராதிமு தலியன 
  

ஊழிக்காலத்துருமினூத்றத்தது 
இவபிரானால் Qe GsiGsHEGS 
கொடுச்சப்பட்டது, 676-2385: 
சாகபாசத்தால்தான் DB Hiren 
ரோளையிறுக்கெது, இதனால் 
தான் இக்திரனையுங் கட்டினது- 

986: சாகபாசம் தானே விடி. 
னல்லது சதுமுகன்முதல்வராய 
வானவரால் நீக்கமுடியாதது- 
237, சகாசபாசத்தாற் பத்துத்; 
இக்இலும் இருளிரிக்தோடுதல்- 
189: சகாசபாசம் சாசமாதல், 
படைத்த-12 [கள-260 

சாசபு.ரம்- பாதாள லோகம், வான. 
சாசமேயனைய ஈம்ப, காக-180 
சாசமேழு-மேலேழுலகம், மூல-[8 
சாகம்-இராகு கேதுக்கள், படை 

ச்த- 75: மானை, வான, ௧௭-ட 
சாகம்வாழ்மூக்கு, மு.த-21. 
சாகசம் வேர்போலும்,: சேது-84 
சாகர்-தேவர்: இரா. மக்-07 
சாகர்பாவை, தெய்வப்பெண்,இல. 

௧7-42 [ ௧7-18 
சாகர்புரம் - தேவலோகம், இல. 
சாகலோகம் புக்ககணை % புற்ற 

டைச்த அரா: 575-66 
நாசவுயிர்ப்பு, மக.ரக்-1 
நாகியர், இரா. தானை-18 
நாச்சொடுகடைவாய்சச்சல், இரா, 

" நாசம், கும்ப-51 [௧௭-27 
சாசி, இரா. தானை-21 
சாஞ்சில்-கலப்பை, கும்ப-105, மா 

wae-40 
காடி-ஈரம்பு, வான, ௧ள-12 
நாடு-உலகம், ஊர், இரா. வ-212, 
மீட்-248 (28 

ர 

  - நாடுதல், இசணி-128, இசா, சோ- 
சாட்டம் - கண்: இரா, மச்-100, 
சாட்டுதல், விடீ-50| இராவ.தே-81 
சாணங்கூர்தல், மாயா2-71 
நாணத்தாலூர்க்குத் திரும்பாமை, 

காக-1609 
சாணத்தாற் பூமியை நோக்குதல், 

கும்ப-8, மகுட-80 
நாணம்பாறித்தல், மாயாசீ-01. 
காணினை த்தெறித்தல், மூத-128 
சாணிஷஞொல்லொலி, நிகும்ப-78   நாணுதல், மாயா£-21, வான,க௭-18 

சாணெறிதல், சரக-01, நிகும்ப-86 
சாணொலி, மூத-226, ௮திகர-21. 

மகரக்-177: ண வெள்ளவ் கெடுக் 
சாளுருமினார்ப்பு, மு.த-127 

சாணொலிவெளிப்படுத்தாத சிலை % 
இக் இரவில், நிகும்-21 

காணோசையாற் குரங்குகள் நிலை 
கசெட்டோடல் % காலச்காற்றால் 
கடல்கிலை செட்டோடல், நிகும் 

சாண்பொருவில், srs-105 [u-90 
சாண்மலர், முத-117 
காதவீணையிசை, இரா. தானை-0 
காதன், கும்ப-127 
சாத்தழும்பேறுதல், மூல-196 
சாச்தகப்பாரவாளி, மூல-0ந 
சாச்தகம், ௮தஇிகர-200 

சாப்பண், விபீ-188, விடை-1 

சாமக்கஞ்சுகத்தர் - கஞ்சுகெயரென் 
2 பெயரினர்: இரா,தானை-14 

காமநீர் ஈசறைச்கடல், சேது.ந9 
நாமதூல், விடீ-00 
சாமம், விடீ-192, இரணி-8, 

மேத-210, வான, ௧௭-14 
சாமறுதல் ன் பேருமில்லை யாதல், 

இசா. மச் - 41: படைத் - TG 
மருத்-100 

சாழுறல், விபீ.88, விடை.88 
சாயசக்கோயில், - ஞீரங்கசாத 

னென்னுச்திருமா லெழுரச் தருளி 
யுள்ள கோயிலென்றல், ஏற்கும்: 
இருமுடி-11, 16: % மேருச்குன் 

நாயகச்கோலம், மீட்-41 | ௮-17 
சாயகன், இ.ரணி.19, மூல-189 

சாயினஞ்சீயங்காண்டல் % Grae 
கள் இசாவணனைச்சா ணு தல், 
இல. கா-4 

சாயினுங்கடைப்பட்டோனே, மா 
யாச-08 

சாயினேன், விமீ-147, வருண-65; . 
ரூூல- 64 

சாயுணுமுணவு, இசா. சோ-86 
நாயுயிராகும், மாடாச-14 [ ண-69 
சாயேற்கித்தனை வேணுமோ, வரு 
நாய் இராவணன், மாயாச௪-07 
ஈா.ரணனாகிய சாயகன் படையர்ப் 

புறா Tore: நாரணன் படை - 
சாராயணாஸ் இ.ரமுமாம்: இரா, 
a-186



> 

அரும்பதவகரா திமு தலியன ௧௦௩௭ 

  

சாரணன் நிருவுச் தியி 
இரா. வ-192 ் 

நரரதமுணனிவற் கேற்ப 
வுரைத்த நா, கும்ப-1 

நாரம்-சாணி, இரா. வ-2%1 
சாரவாளி, மூல-05 
நாசாயணசாம மகிமை, இரணி-42 
நாராயணாஸ் இரம் இலகச்குமண 

னைப் பிரதட்சணெஞ் செய்து 
சென்றமை, இச்.இி-4 

சாரியோர்பாகத்தண்ணல், ' மீட் - 
297 ் 

சாரர்-சாண்கயிறு: இரா, மந்-80 

நாலாயிர ஈவயோசனை கரறிச்சேனை 
வரல், ௮தஇகா-151 ் 

சாலுதல், மாயா€ - 69,கும்ப-800 
சாலுபாலும், மூல-84 
நரல்வகைமருக்து, மருத்-90 
சாவலம்பெருகச்இவு, மருத்-48 

நாவாய் % தேர், வான, ௧௭-0 
நாவுலர்தல், கும்ப-2710,நிகும்-56 
தாவேதல், இரணி-81 
சாழ்மலர், இல. கர-47 

நாளம், இரணீ-10 
நாளறாக்காலம், மீட்-56 (75 
சாளுலத்தல், அங்க-80, அதிகா - 

நாளுற்றவிருக்கை- காளோலக்கம், 
௮ இகா-84 

சாள்-பகல், முத-118; ஈட்சத்தி 
ரம், மக.ர-7: பட்சம், நிகும்-1117 

சாள்தொலைதல், கும்ப-844 
சாள்பிழைத்தல், கும்ப-827 

சாள்மேந்றோன்றுதல், மூல-47 

சாறுதல், வான, ௧௪-14 

னான்முகன், 

"நயம்பட 

. கரற்கடல், முத-117, பிரமா-10 
சாற்கடன்மேலுமார்ப்ப, சாக-25 
சாற்படை, படைக்கா-14, நிகும்- 

18, பிசமா-126 
சாற்படைகள் நகெருக்கத் தோன்று 

ம்இசாவணன் % கடலேழு நெரு 
கச விளங்கும் மேருவசை, முத - 

காற்றுமுடி, வான. ௧௭-25 [100 
கானகு பகைஞர், கும்ப-11 
கானகெய்-சஸ்ூரிப் புழுகு, மீட் - 
சானச்திட்டுசல், மீட்-44 [42 
சானப்புனல், இரா, கள-& 
சானம், இரா. ௧ள-5 

சானா, நல-18 

சானாவளர்க, இசணி-178 

சானாவிசம், மூல-118 

நானிலக்கிழத்தி, திருமுடி-11 
நாணிலப்பொறை, விடை-85 
சானிலம், இராவ. தே-16. 
சான் உனச்குகோய், இரா, மச்-81 
சான்மறைபுகன்றான், மீட்-150 
சான்மறைப்புலவர், இர் .இர-ந்17 
நான்முகக்கடவுள், மூல-220:கான் 

மூசனாடு, இராவ, தே-10: நான் 
மூகனார்மொழி - பிரமதேவன் 

வரம், ௮இிகா - 57: சான்முக 
னுலகு, .இரணி-5: சான்முசன் 

முதலிய உயிர்முற்றம் இருமா 
லின் சாமீசமலத்துப் பொகுட் 
டில் ஓர் புரையில் தங்கும், 70: 
கான்முகன் முதலோர் உண்மை 

நிலையைத் தெரிகன் நிலர் - 106 
 இருமானான்மூகன் செஞ்சடை 
யானென்றிஏர்கள்எம்பெருமான் 
றன்மையை யாரறிகிற்பார்.?? 

நிகர்த்தல், கக-80 
நிகர், விடீ-8, முத-108, ௮ இிகா-20 
நிகழுங் கள்-பெருகி விஎங்குன்ற 

தேன்: மு.த-8 
நிசழ்தல், நாக-290 [மச்-15 
நிகழ்த்துதல்-சொல்லுதல், இரா, 
நிகும்பலை, நிகும்-19 
நிகும்பன், ௮அணி-14: அ.கா - 10; 

248: நிகும்பன் அச்ினியை 
வென்றவன், கும்பகர்ணன்புதல் 
வன், இல.கே-84: நிகும்பனென் 
இராவணனுக்கு மாமன்முறை 

யான ஓரிராச்கதனு முளனென் 
ப: நிகும்பனும் ௮ங்க தனும் பொ 

ருதல், அதிகா-248: நிகும்பனை 
அனுமான் அறைந்து கொல்லு 
தல்-25: நிகும்பன்மீதுசெல்லும் 

அங்கதன் %ீலக்கரி மேணீமிர் 
பொற்கிறி-240 

நிசாச.ரர், மூத-80:நிசாசரன், இரா. 
மந்-42 

நிடதம்-ஒருமலை, மருத் 25 
நிணப்பல், மூல-109 
நிணம், படைத்-58, வான, கள-24 

நி.தி-பொன், மீட்-5 

நிர்தனைஈறவம், விபீ-100   
நிபம்-சகாரணம், பி.ரமா-170
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நெடிதுகல்குதல், மருத் து-114 
கெடிதுசாள்வளர்த்து விட்டாற்கு 
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கெய்தல்குறிஞ்சிநிகர்த்கது, சே.து- 
கெய்த் தலையழல், கும்ப-180 
கெய்த் திருண்யெரும்மலை, இசா. 
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கெய்த்தோர் - உதிரம், வருண-25, 
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கெய்யாடல்-மஇஒழ்ச்சிச்கு .அறிகுறி 
யாச எண்ணெய் ௦ தய்த்து 

மூழ்குதல், சதைக-1. 
செய்யார்பெருவேள்வி, 2தைக-20 
நெரிதல், அஇகா-145, மக.ரச்-84 
'கெரித்தல்-கொருக்குதல், மகுட - 

11, மாயாசஃ2 
கெரிக்தார், ௮ இகா-105 
கெரிச்தெழுபுருவம், மகரச்-10 
கெரிபட்டழிதேர்ரின்றார் % எரிப் 

பட்டமலைக்சணிருர்தவர், 9H) 
1-257 

கெரியும்பல்பிணப் 
கும்ப-250 

கெருச்சாலெரிந்தார், அஇகா-165 

கெருக்கிடுதல், இல. கே-14 
நெருச்சினுலத்தல், அதிகா-258 
நெருக்கு, விடை-6 
நெருக்குதல், மூல-60 [168 
சொருப்பாமெனவுயிர்த்தல், மூ.த- 
கெருப்பின்கற்றை, அதஇிகா-108 

கெருப்பின்தோத்றத்தசரம், 9B 
கா- 

நெருப்புச்சண்ணான், Qs-52 
கெருப்புகீரினன்று, வருண-%8 

கெருப்புப்புறச் தப்பொய்யெபங்கி, 

பெருங்களை, 

மூல-6 
நெருப்புயிர்த்தல், ௩ாக-7 
கெருப்புரைத்தாலு மொவ்வா 
வொளி, கும்ப-82 

கெருப்பெழ நிமிரப் பார்த்தல், 
௮ங்க-20 

கெருப்பைமீளத்தின்றுதின்று மிழ் 
கின்றார் ம அடிச்சடிதுன்பச்செ 
யலைச்கேட்டுவருக்அபவள்: மா 
யாச-29 

கெல்-வாகை, ஒற்று.17 
நெளிதல்-அஞ்சுதல், தச்சலித்தல், 

சுருளுதல்: அதிகா-10, மூத- 
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நெறி-நீதிமுறை, இரா, 
கும்ப-587: உபாயம், இரணிய- 

108: வாழிடம், இரா. மச்-55 
சன்மார்க்கம், விபீ-100 

கெறிதல்-கெறிப்படுதல், கும்ப-200 
கெறிப்பு, ௮ங்க-80 
நெற்றி - சேனையின்முன்னிடம், 

ஒற்று-ட 

மந்.84, 
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நெற்றியிற்கட்டிய வீரப்பட்டம் % 
மழைக்குழுவிடைமின்,மூத-115 

சென்னல், கடல்கா-5, 9188-36 
சேசத்தார், ௩க௧-209 oe 
சேசத்தானிறைச்தகெஞ்சு, .இசா. 

Gen-15 [219 
சேசமற்றார்செய்தொழில், பிரமா- 
சேசன்-பக்தன், மீட்-280 
நேடுதல், இரணி-167, அதிசா-51 
கேத்திரத்தர், இரா, சானை-16 

ஈமி-சச்சரவாளம், பூமி, இரா, 
தானை - 22: ஆஜ்ஞா சக்கரம், 
இரா. ம&-82: சோ திமண்டலம், 
சூரியன்: இரணி-150 

கேமி தானவருனைத் தேய்க்த௮, 
சாக-22 [Gs-23 

கேமிப்புள் பசலிற்கூடும், இல, 
கேமிப்பெயர்பூகம், நிகும்ப-17 
கேமிப்பெருமான், இசணி-161 

கேமியான், ஒற்று-15, மூல - 57; 
சேயம், மீட்.214 (வரன. ௧௪-35 

கே. ரலர்-பகைவர், மூல-116 

கேர்குதல்-இணவ்கியருள்செய்தல், 
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கேர்தடுத்தல், மூல-86 . 
கேர்தல்-எதிர்தல், விடீ-40:-சொல் 
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சேர்த்ததுங்காணல் - சாண்பதற் 
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இரா. வ-145 , பகிரண்டம், இரணி-180 
கொறில்-விரைவு, மு.த-54, கும்ப- , பசிர்தல்-பிளவாதல், மகுட.24 

281, வேலே-8 । பசிர்ப்படுதல் - பிளவுபடுதல்: இர 

சொறுக்குதல், காக-71. ணிய-188 [இசா. மக்-88 
சோச்சியபொழு?தபாதகம்௮அனைத் பரதன் SHOE TES வரலாறு, 

தும்தராறஞ் சேது, மீட்-108 பகுஇ-சேனை, மூக-108; பகுப்பு, 
-இல்-8 இ.சணி-182, மீட்-112: மூலப் 

கோச்கு - பார்வை, மாயாச-88. பிரகிருதி, இரணி-60: பகுஇ)% 
தோற்றம், சாக-07, பெருமை;: அனுமான்: பகுதிக்கு மேற் 
கும்ப-92,0 [மீட்-27: பட்ட பதம் இராமன், மூத - 

கோக்குதல் - மனத்திலாராய்தல், 222: பகுதியால் யாவும் விளைக் 
சோதல்-வருர்துதல், இரா. மச்-78 சன, மீட்-100 
கோய்கொண்டு மருர்.து செய்யா , பகுவாய், இரணி-184, கும்ப. 852, 
வொருவ, ௮இகர-282 .. சாக-280, இரா. வ-220, வான, 

கோய் தச்சவனே இர்வு நுவல்,, கள- 14 
இரணி-118 பகைஞர், இரா, வ-29%: த 

கோனார்-பகைவர், மகுட-21 ' பகைஞனுகச்கு ஈண்புசெய்சல், விபீ 
கோன்கழல், மூ.த-81, நிகும்-53, ! பகைதேடிக்கொள்ளல், இக் .தி-4 
சோன்பினோர் சொல் % பிழைப் :பசைப்புலஞ்சார்தல், வி1$-05 

பிலாச்சுலம், கும்ப-250 | பகைப்புலத்தோர் துணையல்வர், 
கோன்புகழ், மருத்து-607 விடீ-104 
கோன்மை-வலிமை, அ௮.திகா-282, (பகைமுடி த்தல், இரா, மமு..27 

நாக-19, படைத்-18 பகைமேற்புகுதல், இரா, சோ-87 
சோன்றல்-பொறுத்தல், மீட்-174)பகையாடுதல்-பசைமை பாராட்டு" 
பஃ்றலை, பல் தலை: முச்தலைச்| 3ல், ௮இகா-02 

vn, இரா. வ-197 [43 பகையுறவருதல்-பகைவர் நெருங்க 

பஃறிசை, பல் 4 இசை: இரா. வ-| வருதல், விபீ-03 [படைத்-55 
பஃறிரை, வான, ௧௭-10 பகையயொழித்துப் பின் நீராடுதல், 
பசடு - அண்யானை., படைத்-41: ;பசைவரிரத்சத்தில். பரசுராமன் 
“பெருமை, 'கும்ப-587 - --- மூழ்கியெழுர் சமை, மூல-110
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பகைவறிறர்த செய்தியை serg 
தார்க்கு முரசறைவித்துத் தெரி 

விச்தல், க-1 
. பகைவநிறர்தாரொென்ற மகஒழ்ச்சியி 

னால் இராவணன் நிதியை வாரி 
யிறைத்தல், £€தைக-1 

பசைவரைத் துணையெனப் பற்றற் 
| கேற்ற வகை, விடீ-80, 82 : 
பகைவர்சாட்டின் எல்லையில் தம் 
யானைகளை நிறுத்தல், படைக் 
கர-21 [389 

பகச்சகோச்சிமொழிதல், இல. கே.' 

பக்கம்-சிறகு,  சாச-204: இடம், 
இரா.வ-%8: பக்சபலம், சாக-81. 

பலங்கம்-குற்றம், சாச-170, மகரக்-' 
85: சிகும்-11: தோல்வி, கும்ப- 
15, காக-11 

பங்கயம், இரணி-1409, ஒற்று-20 . 
பங்கன், கும்ப-150 
பங்இ, மூல-0:% சனல்: கும்ப-07 
'பங்கி புகையால் வெண்ணிறங் 

கோடல், முத-108 
ப௫க்குமருச் த, கும்ப-04 
பசுங் சல்-அரைக்கும் சல், அம்மி: 

கடல்கா-0 
பசங்கழற்சண், ௮இகசா-284 
பசுர்தலை, மாயாச-28 
பசுர்திங்கள், ஒற்று-20 
பசும்புண், மூ.த-61,இ.ராவ, தே-28 
பசும்புலால், சே.து-17 
பசும்புனல், இரா. வ-107 
பசும்போன், வருண-44, இராவ,. 

தே-28 
பசை-இரச்கம்: இரணி-91 
பச்சிமம்-பின்புறம், பிரமா-7] 
பச்சிரத்தம்-புதியஇரத்தம், இரா, 

106-28 
பச்சிலை, மீட்-57 

். பஞ்சசேனாபதிகள், இல. கே - (2 
. பஞ்சபாதகர், மீட்-171 
பஞ்சபூதங்கள், இரணி-7 
பஞ்சமம், இரா, தானை-18 
பஞ்சமிப்பெயர்த் திதி, மீட்-1:40 
பஞ்சம் - கருப்பு, மூல-145 [168 
பஞ்ச.ரம்-பறவைக்கூடு, இரா, வ- 
பஞ்சவடி, மீட்-281 

பஞ்சு, இரா, மச் - 16, மூல - 58, 

இரா. சோ-58 

| பஞ்செனச் Aas eG 
: Cpa, af 18-126 

| படகம், மூத-00 
| படச்துடிக்கன்ற சாகம், நிகும்-77 
| படப்பை சோலை, விடை-18 
படர் -யுத்தலீரர், காக 
| இன்பம், இரா. ம&-61 
, படர்தல்-செல்லுதல், நிகும் - 87, 

மூல-164: படர்தல் - பரவுதல், 
மேத-185, கும்ப-821 [88 

, படர்த்தல்-செலுத்துதல், படைத்- 
படலை-தொகுஇ, வருண-65 
படி-பூமி, சாக-249: வடிவம், ௮இ 

கர-154: பேரல-149: தன்மை, 
பிரமா-81, மருத் 81 

படிகாரன், ஒற்று-54 
, படிகை-அம்பாரி: படிந்த இறக்கு 

வாருமாம்; ௮திகர.-.182 
'படிதல்-தவ்குதல், நிகும்-24: அட 

வ்கிப்போதல்-147: மூழ்குதல், 
இரணி-4, மாயா€-65, மீட்- 160 

படிமச்கூக்து - இன்னவாறு ஆட 
।. வேண்டுமென்று காட்டும் மாதி 
। நிச்கூத்ற, வான, ௪௭-11 
|படிமை-தன்மை, மூல-151 
| படியேழ்-உலகமேழ், கடல்கா-6, 
| மூல-117 
படி.வம்-வடிவம், 67 s-98, 202 
படுகளச்சிறப்பு, மூத-27, 30, 49; 

198, கும்ப-252, 255, ௮.இகா- 

Quer arp 

187, 

| 114-116, 6715-96-98, Ag a-32- 
; படுகளம், ழூத-51 [42 
| படுதல்- பொருந்துதல், படைத்-88 

இசா. ௧௭-17-7: தோன்றுதல், 
- நிகும்-85; தாக்குதல், மூத-70, 
அஸ்தமித்தல், விழுதல், அகப் 
படுதல் ௮திகா-74: அழிதல், பிர 
மர-87: இரா.மச்-85,61, படைக் 
-15,88: ஒலிச்சல் காக-277 

படுத் தல்-கொல்லுதல், இரா. ம.- 
17, ௮ங்க-52, மூல. . 

படை-அயுதம், மு.த-280 
படைகள் % மீன்குலம், நரச-58 
படைச்சடலின் வைகுங் கொண் 

டல், ஓத்று-2 
படைகச்சலங்களா லறுப்புண்டு 

௪   இடக்கும் தலைகள் % மின்மினி 
மொய்த்துளவன்புற்று, AG w-34.



௧௦௪௪ அரும்பதவகரா திமுதலியன 
  

படைச்சலங்களால் போர்க்களம் 
மேடாதல், கும்ப-820 

படைச்சலங்களால் வெயில்தோன் 
றல், பிரமா-09 

படைக்கலம் சொறியுக் தன்மை 
யுஞ்செய்திலவாயின, இரணி-38 

படைகச்கலவாரி, கும்ப-221 
படைச்சாவலன், மூத-02 
படைச்குகாயகர். கும்ப-102 
படைஞர், காக-117 
படைத்தல்- அடைதல், ஒற்று-40, 

இரா. மர்-88, மாயாச-%7 
படையமைலிழியாள், மீட்-108 
படையிலாப்படை., ௮ணி-16 

பட்டம், திருமுடி-0 
பட்டழிதல், ாக-2 
பட்டாபிடேசம், விடை-18 
பட்டிடுதல்-இறத்தல், இசா. மச்-58 
பட்டொழிதல், இரா. சோ-14 

் பணம்-பாம்பின்படம், இல.கா-40 
பணவம் - வாச்சய விசேடம், பிர 
பணாமணி, மகுட-46 [மா-5 
பணி - சர்ப்பம், ௮ங்க - 18: கம் 
டளை,இரணி-88,கும்ப-6, மீட்-41 
வேலைப்பாடு, இரா. வ - 205, 
இல. கே-1]1: செய்யவேண்டிய 
செயல், வருண-2 

பணிக்குலம்-அணிசலத் தொகுதி, 
இரா. வ-200 

பணிசெய்தல்-ச ட்டளையைச் செய் 
தல், இரா. மச்-82 [நிகும்- -21 

பணிலச்குலம்-சங்குகளின்கூட்டம் 
பணை-ளை, மாயாச-70, ரூல-28: 

மூங்கில், முத-180,௮ திகா-100: 

Sab, திருமுடி-9: சங்கம், இ 
சா, வ-218:தோள்,இசா. தானை 
-7:பறை, கும்ப-847, பி.ரமா-4 

பணைகொட்டுதல், படைத்- -6 
பணைத்தல்-பருத்தல், இரா. வ-226 

பணையுகுதல் %புகழுகுதல், முத - 
176 [கா- 142, eva-176 

பண் - அலங்காரம், சேணம், அதி 
பண்களாற்களெவி, மாயாச-?7 
பண்கணிர்த சானம், 5h &-280 
பண்டருகளவி, பிரமா-8 
பண்டிதர், இரா. மச்-8 
பண்டிரிதல்-பண் - இரிதல், இசை 

மாறுபடுதல்: முத-0   

பண்டு-முன்பு, வேலே. 10, இராம. 
சே- 12 

பண்டை, இ.ரணி-& 
பண்டையுறையுள்-சடல், ஓற்று-2 
பண்ணவன் - தேவன்: இரணி - 

103, பி.ரமா-80, இரா. வ-88 

பண்ணை-இ.ரள், கும்ப 207, மகரக் 
-9, மூல-220: மசனவிர்கூட்டம்: 
காக-281, இசா. கள 6: வயல், 
வருண- 81: நீர்த்இரள், நிகும்- 20 

பண்பழிதல் - பண்பு அழிதல், 
படைக்கா-1% 

பண்பிறச்தவர்-பண்பு இறந்தவர்; 
குணத் இனால் மேம்பட்டவர், 
மீட்-124 

பதகன், அ௮ணி-27, சா ௧-263 
பதங்கம்-விட்டி ச்பூச்ச: மூல-180 
பதங்கன்-சூறியன், கும்ப-212 
பதடி, இரா, வ-121 

பதம்-பதவி, அதிகாரச் தொழில், 
இரணி- 4இல. சே-72, சாக: 
பக்குவம், மீட் - 284: சொல், 
இசணிய-28: உணவ, இரா. ni 
88: கால், மூல-70 [ கும்ப- -212 

vom @ergige காலூன்றி நிற்றல்: 
பதயுசம்-தாளிணை, விடை-6 

பதலை-ஒருகட்பகுவாய்ப்பறை, மக ' 
ரக்-0 [டை, மூ.த-82 

பதனம் - பதணம், மதிலுள்மே 
பதாகை, முத-10, நாக-04, மூல- 

88, இராம. தே-10 [லே-3 
பதாதி, கும்ப-246, சாக-87, வே 
ப.இ-ஊர், ௮இகா-07 
பதினெட்டுப்பிரிவுள்ள பூமி, இரு 

மூடி-ட0 [ வ-114 
ப.துமகாளங்கள் உ நாசங்கள்: இரா. 

பதுமம்-தாமரை, இல, கே - 67, 
மூல-177: ஓர்பேரெண், இல. 

கே-81 
பதைத்தல்-விரைதல், சாக - 110: : 

துள்ளிக் குதித்தல், மாயாச-82 
பத்தி-வரிசை, கும்ப-231, 9 Har 

-158,இசா. வ-1606:பதாதி, முத 
-66: தூரம், இரணிய-155 

ப,த்திவன்றலை, மு,ச-41; பத்தாகய 
வலியதலையுமாம். பத்திப். 

பத்தினி, வருண-?76, . மாயா2-00. 
மீட்-75



அரும்பதவகராதிமு தலியன 

பத்துத் திசையுஞ் செவிடெய்தின, 

௮.இகா-245 

பத்துசாலென வடுக்கயெ வுலகங் 

கள், மீட் - 159 
பர்தம் - தொகுதி (இலச்கணைப்। 

பொருள்), பிரமா-202 

பர் தரினுரிமைசெய்தல், மாயாச-52 

பக்தலிற்சட்டும் ஆடை xX முகல், , 

சேது-15 

பந்தனை-கட்டு, சேது-2,கும்ப-103 

பச்.தி-வரிசை, ஒழுங்கு, வருண-20; 
கும்ப-80, 849, மீட் - 205 

பப்புகீர்--பம்புநீர்மை - பரவுகந்தன் 

மை, ஒற்று-10 
பம்புதல் - பரவுதல், செறிதல், 

ஒலித்தல், நிறைதல், வருண-4(, 
கும்ப-154, நிகும்-42, சாக-202 

பம்பை-ஓர்வகைப்பறை, பி.ரமா..5 
பம்மல்-தொகுதி, நாக . 219, 

கெருக்சம், மு.ச.152 
பயஞ்சுற்றுதல் - அச்சஞ் சூழ்ந்து 

கொள்ளுதல், இரா. சோ-8 
பயத்த துன்பம் அச்சத்தோடு 

கூடிய துன்பம், மீட்-194 
பயத்தல் - விளைத்சல், பெறுதல்; 

இரணி-51, விபீ-88 
பயர்த.த-பயப்பட்டது, பின்வாக் 

தியது என்றபடி, முத-1890 
பயச்தவள் - பெற்றவள், மீட்-214 
பயமுழற்றுக் குலைவாதல், அதிகா - 

148 [185 
பயம்-அச்சம், இரணி-89, கும்ப - 
பயனும் பயன்றுய்ப்பானு மாகுப 

வன் சடவுள், இரணி-74 
பயனுய்த்தல்-பயனை யறபவிச்தல், 

இசா. ம௫்-62   
பயன்-காரியரூபமான பிரபஞ்சம், 

இரணி-69 ் 
பயிர்தல்-பயிலுதல். பிரமா*210 
பயிலுதல் - பொருகச்.துதல், பழகு: 

தல், இரா, வ-86, 104 | 
பயிறல் - பயிலல், பழகுதல், இம்! 

கே கூத்சாடுதல், பிரமா-81 : 
பயிற்றியர் - பழச்ச முடையவர், 

படைத்-48 
பயிற்றுதல்-பழக்குதல், இசணி-51 | 

பயோதஇி-சடல், மருத்-28 [-179| 

பரசாயபிரவேசம், சே.து-80, முத; 

௧௦௪௫ 

பரச்கழி-சாணமற்ந செயல்,இரா. 

பரசுடைச்சடவுள்,மீட்-58[வ- 220 
பரசுதல்-த தித்தல், விடை-0 
பரசுராமன் குமா.ரர்களோடுகார்த் 
தவீரியனையும் கூத் இரிய 
வர்ச்சச்சையும் வென்றமை,ஒற் 
று-57 

பரசுராமன் தாய் வினணைசெய்யச் 
கொன்றனன், கும்ப-144 

ப.ரதன், மீட் - 195, 211: பரதன் 
தருமர்தானலஇல்லெனுக் தன் 
மையான் - 284: அன்புருச் 
கொண்டதா மெனலாகுவான் - 
206: தென்றிசையன் றி வேறறி 
யான், 19%: சகரக்கின்புறத்தே 

யும் அருக தவஞ் செய்தல், 224; 
தவம்புரிர்துடல் வலிகுறைந்த 

வன், மாயாச - 406: பிறவிவால் 
கத் திருவடி புனைக்க செல்வன், 
விடீ-188., மீட் - 882: பரதனை 
யெதிர்க்க மூவுலகத்தாலும்முடி 
யாதெனல், மாயாச் - 88: பரத 
னருளுச்குமுன் எண்ணில்கோடி 
யிராமர்களும் அருகாகார், மீட்- 
282: பரதன் பெருமை யூழிதிறி 
யினும் பேராது, 281: பரத 
னுக்கு இளவரசு முடிசூட்டி 
ஸ்ரீராமன் செங்கோல் ஈடாவறப் 
பணித்தல், இருமுடி - 42; பர 
a சத்துருக்கன்னை மன்ன 
னாதியென வேண்டுதல், மீட் - 
220:ப.ரசணிறச்தால்உலகம் இற 
க்கும், மீட்-226,280: பாசனைம் 
சண்ட ராமன் % சன்றுசாண்கசற 
வை - 346: பரதனை யிராமன் 
தர் சதை MUU Curae 
சண்டான், 384: பரதனிடம் 
அனுமான் மணித வடிவுடன் 

சென்றான், 250: பரதன்மோஇ 
சத்தைக்கண்டபின் அடைந்த 

மஇழ்ச்சி - 248-258: அனுமானு 
கீகுப் பரிசு தருதல்,200: இசா 

மனை Qu Bai Qan or on 
மூசசறைவிக்குமாறு கூறல், 

262: சஈகரலக்கநிக்கச் கூறிய 

தைச் சத்துருக்கன் சும இர 

னுக்குக் கூறல்-205: பரதனது 

ப.ராக்கரமம், மாயாச-88, 84
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பரதாரம், இரா. மச்-52 
ப.ரத்துவன், மீட்-204, 801: பரத் 

துவாசன், மீட் - 181: பாரத்து 
வாசன் இவபிரமர்களாற் புகழ் 
தற்கொத்தவன், 197: பரத்து 
வாசனாச்சிரமம் கங்கைக்கரையி 
லிருச்து இரண்டு யோசனை 
தூரம் - 808: பரத்துவா சாச்சி 
மம்வரை முத்அப்பர்தர் வைக் 

கக் கூறுதல் - 204 
பரப்பு, மகுட-24 
பரமன், மூல்-155 
பரமார்த்தம்நீ, மீட்-101 
பரமேட்டி, பிரமா-220 
பசம், இரணி-109,மீட்-102, சமை, 

தொகுதி, இரா. மச்-00, பெரு 
மை, நிகும்-760 

பரம்பரை, வான. ௧௭-80 
பரம்புதல், காக-60, வான. ௪௪-25 

பரம்பொருள், இரணி - 80: பரம் 

டஓுபாருள் மனிதனானமை, முத - 

116: பரம்பொருள் திரிமூர்த்தி 

சொருபமாய் முத்தொழிலை ஈட 

த்துதல், மீட் - 109: பரம்பொ 

ருள் புகுதியில்லாதவர் புலத் 

இத்று ஆகாது, இரணி-09 
பரல், மூல-8, மாயாசீ-25 
பரவை, இரணி-4, அதிகா - 101, 

மீட்-854 ் 
பரவை £றியதனையன், மூ5-188 

பரவை புனலற்று மணிகளட்டிய 

பேழையிற் பொலிர்தன, வரு 
ண-52 (மூல-212 

பரவைமணலிற் பலர், இசணி-50, 

பசரவையென்னும் குழி, வருண-82 
பரவையேழ், இரணி-189, படைச் 
பரன், இரணி-6017 [கா-2 
பராபரம், விடை-88 

ப.ராவுதல்-சொல்லுதல், இரணி - 

68, மகரச்-88 
பரி, மூல-107 (162, இச்-64 
பரிசு-தன்மை, இல, கா-&, ஞூல- 
பரிதல்-௮ன்பு கொள்ளுதல், நீவ் 

குதல், கும்ப - 248, இரங்குதல்: 
௮திகா-148 (காக-281 

பரிதிபடுதல் - சூரியனத்தமித்தல், 
பரித்தல்-தாங்குதல், சேது-48 
பரிபவம், இரா, மச்-12, கும்ப-17   

பரி பார்சென்றில சென்றன, ௮.இ 
கர-25 

பரிமளங் கமழும் வேலை % வாச 
மூட்டிச் சார்த்திய தண்ணீர்த் 
தசம்பு, சேது-17 

பரியல்-வருத்தம், முத-207 
பரிவு-அன்பு, மருத்-44, மீட்-228 
பருகல், மீட்-20 ் 
பருணன் - பருணிதன், தேர்ந்த 

வன்: இல, கே-58 
பருணிதர் - அறிந்தோர், படைத்- 

10, விடை-12 

பருதி% பைம்பூண், இருமுடி-2 
பரு திவானம் % பர்தர், சேது-18 
பருந்து, மூல-164, மகரக்-4, மீட்- 

71 
பருந்துகள் பொருதல் % இராவண 

சுச்இரீவர் பொருதல், மகுட-18 
பருப்பதம், ஈரச-210, மருத்-86 
பருப்பதம் புக்கொளிச்குஙவ்கணை % 

மூழைபுகு பாம்பு, கும்ப-212 
பருப்பதம் வேதல் % வருண்னுடல் 

எரியினொளிபடர்தல், வருண- 14 
பருமணிப்பூண், பிரமா-00 

பருமம்-கு.திரைச்கலனை, யானைக் 

கழுத்திடு மெத்தை, ௮.திகா- 
182, பி.ரமா-50, நிகும்-80, மூல- 
108, இருமுடி-9 © 

பருவசாள், இரா. மச்-08: 
பருவகோக்குங் கணமயில் %இரா 

மனைப் பார்ச்குஞ் சிறைப்பட்ட 
பாவையர், இல, கா-40 

பருவம்-காலம், மீட்-199 

பருவசல், இரா. வ-845, மீட்-287 
பருவலி-மிச்ச வலிமை, சாக-178 
பலமுறை, இரா. மச்-104 
பலம்-சேனை, கும்ப-129, இராவ. 

தே-85 [186 
பலவகை முமச்கம், ஆதிகா- 90, 
பலவென்னு மொன்று - ::ஸர்வம் 

கல்விதம் ப்ருஹ்ம??: ராக-255 
பலிக்கடன், இரா. ௧ள-11 
பலியுண்வாழ்ச்கைப் பேய், ௮தி 

கர-282 ் 
பல்கலைநூல், மூல-191 
பல்கால், மூத-152, கும்ப-217 
பல்குதல்-மிகுதல், இரணி-185 [24 
பல்சொடி% வெண்டிரை,படைத் -
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பல்ல-பல, கும்ப-217 , பழுஅ-குற்றம், வீண்; இரணி-90, 
பல்லணம்-கலனை, மூல-14, 67. |. நாக-88, நிகும்-147, இரா, வ-12 
பல்லம்-அம்புவகை, காக-107, மச பழுத்தல், இல,ே-11 

7 &-36 பழுமாம்பறிச்ச வரற்றும் பறவைச் 
பல்லாயிரகோடி.யண்டம் கடலுள் குலம் தாங்குவான் Sp arp 

மொச்குளெனத் தோன்றும்,' றுங் இளை, சேது-55 | 808 
இசணி-158 , பமுவம்-சோலை, மாயாசீ-25, மீட்- 

பல்லாலதரத்தை யதக்குதல்,மு.த- : பழையவர்-பழகெனவர், இரா.மர்..8 
205, சாச-2 ' பளிச்குமாடம், இருமுடி-82 

பல்லிடைஇழித்தல் அச்சச்செயல், ! பளிச்குமால்வரை யிருத்தல் தெரி 
இரா. மச்-62 யாமை, சேது-88 

ப்ல்லியச்சில்லி - பலவகை வாச்; பளிங்கனானதாந் பொய்யெனச் 

யம்போ லொலிக்குஞ் சச்கரம், தோன்று மிருக்கை, அணி-10 
இச்.தி-87 , பளிங்குமாளிகை | இல. கர-40 

பல்லியம், பி.ரமா-6, நிகும்-20 பள்ளம்போய்ப் புகும்புனல் % படி. 
பல்லியற்பாடை, மூ.த-114 யித்படிர்து தள்ளும்பெரற்இரி, பல்லெறிதல் - பல்சதறி விழுதல், பள்ளிச்சேச்கை,காக-270[மகுட-5 

படைத்-37 : [வ-142 பள்ளிதிர் சல், விடீ-185 
பவணம்--பவனம், காற்று, இரா, பள்னியரவு, கடல்கா-0 
பவளகச்காடு, பிரமா - 182, கறிக் பறத்தல்-விரைதல், மு.த-252 
Gea, வருண-47 பறச்தலை - போர்க்களம், கும்ப - 

பவளக்காடுடைப்பாற்கடல் %குரு: 807, காக-08, இச்-ந8 
இநீறிற் புடைபரச்து இடக்கும்(பறவைச்கேறு, ரூல-189 
சேனாசமுச்இரம், பிரமா-182 | பறவைமுதலியயஅசைசொழிலஞ் 

பவளக்குன்று, படைகச்கா - 14, சுதல், இரா. மச்-10 [கும்ப-821 
இசாவ. தே:18 ,பதிதல்- சைசடத்தல், Boga, 

பவளச்செவ்வாய், ஒஜ்து-28 பறித்தல்-பேர்த்தெடுத்தல், இசா. 
பவளமாளிகை, இல. கா-44 i Gen - 82: நீக்குதல், போக்கு 
பவளவல்லி பானுசை யுண்ணல் % தல், 986-18: satéig செல் 
தை மேனியிற் கலவைபுூசுதல்,! லல், வருண-10 
மீட்-45 'பறை-பறவை, ௮.இகா-148 

பவனனுச்சிணிய சண்பன் - ௮ம் ;பற்களோடு புண்ணீர் சொரிதல், 
இனி, விடை-24 !  மூத-22 

பவணியுலாவுதல், இரா. வ-171 (பற்கள். விமுதல்% இங்சளின் கலை 
பவித் இிரம்-பரிசுத் சம், பிரமா-111! விழுதல், ஞூல-88 
பவ்வம்-கடல், விடை-28 | பற்குலம் % மீன்குலம், கும்ப-04) 
பழகுதல், மூல-162  பற்றறநீச்சல், மீட்-288 
பழச்சம்-வழக்கம், கும்ப-847 ' பற்றாரிற்றல் - இலச்சாஇ நிற்றல், 
பழம்பகை, மகரக்-த ! கடல்கர-௬, சள-17 

பழம்புணர்வு, வேலே-10 பற்று, சே௮-90, @s-179, Bor. 
பழி, கடல்கா-4, இரா. மச் - 14, பற்றுதல்-வ௫க்குமிடமாகச்கொள் 
பழிச்சு-து.தி, விடை-18 [௮ங்க-88| ஸஞூதல், இரணி-81, 121: தன் 
பழிபடவந்த வாழ்வு, நிகும்-103 | வசமாக கொள்ளல், மூ.த-28 
பழிபார்த்தல், பிரமா-197 | பிடித்தல், படைச்-4; கொள்ளு 
பழிபாவம், மாயாச-10 | தல், விடீ-8ந 
பழிப்பருஞ் சந்தையாள், காக-2741பனசன், சே.து-48, இரா, தானை - 
பழிமறுத்தல், நிகும்-171 | 82, ௧௧-58, 170, படைத்-03. 
பழு-விலாவெலும்பு, மூல-10'7 | மகர-35, பிரமா-121, 177,மீட்-
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152: பனசன் சிங்கனைத்துகைத் 
தல், மகரக்-87 - 

பனிதுடைச் துலகஞ் சுற்றுக்க இர் 
உபகைவென்று இதியுங் கும்ப 

சர்ணண், கும்ப-101 
பீனித்தல்-ஒலித்தல், வேலே - 10: 

அஞ்சுதல், அதிகா - 75: பணிப் 
போலச் துளித்தல்: 

பனிப்படுதல் % சேனைபாறுதல், 

இசா. வ-17 
பனிப்பு-குளிர்ச்சி, இரா. வ-107 
பனியுடை வேலை, கும்ப-80 
பணிவருசண், மூல-79, மீட்-511 | 
பனிவரை, மருத்-86, மூல-21 6 
பனுவல், ௮ இகர-119 
பனைக்கை, ஒற்று-01, சாச-04 
பனைச்கை வன்குரங்கு, ஒற்று-50 

பன்முறை, இரா. சேர-14 
பன்றி பாரெயிற்றுச் கொள்ளல், 

படைக்சா.21, இசா. வ-215 

GOT ET Fb == UAE Eid: பலமலை,பல் 
லம் ஈகமும்: இரா. தானை-81 

பன்னசாலை, ஒற்று-18, மீட்-180 
பன்னாகர், காக-248 
பன்னுதல் - சொல்லல், ஆராய்த; 

லென்னலுமாம், மீட்-218, பிர! 
மா-172: விவரித்துச்சொல்லுத। 
ல், விபீ-47 ் 

பன்னெடுங் சாதத்தேயுஞ் சுட! 
VANS, Ob m-23 [சோ-20! 

பாகசசாதனன், பிரமா-124, இரா. 
பாகத்திர்து % வெள் ளெயிறு, 

கும்ப-50 
பாகம்-பாஇ, பகுப்பு, பகுதி; இல. 

கே-70, இக்.இ..44, 512-180 
பாசன், இரா, வ-14, முத-138 
பாகு-தாம்பூலரசம், பாக்கு: மீட்- 

40: வெல்லப்பாகு, கும்ப- 14, 
1B 44 (வ-7 

பாகுதொழில் சிறிதாவது, இரா. 

பாகுபாடு. கும்ப-810 
பாகையன்றி யமுதினை ஈச்இனாலும் 

சுவையறப்புலர்ச்தகா, கும்ப-1& 
பாக்கியம், கும்ப-284, இல. சே = 

69, 72 (மோ, மீட்-26. 
பாக்கியம் பெரும்பித்தம் பயக்கு । 
பாங்கு-பச்சம், மீட் - 80; அழகு, ! 

இ.ரா. வ-157 “(24 

  

அரும்ப்தவகரா திமு தலியன 

பாசடை, இல, கா-84, வான. ௧௪. 
பா.சத்தன்பு, மீட்-286 [24 
பாசத்தாலார்ப்புண்ணுதல், காக - 

292 [-209 
பாசத்தாற் பிணிப்புண்ணுதல்,சாக 
பாசத்தை மறச்கையுக் துதக்கை 

யும் உயிர்ச்கு வலி, மீட்-285 
பாசம்-சம்சாரம், சாக-201:படைக் 

சலவகை,இல. கே-58, மாயரசீ 
84: கயிறு, மாயாச-40, கட்டு, 
Qs 8-70 

பாசம்வீசல், நாக-282, மாயா௪.81 
பாசவி௫ிப்பு, காக-214 

  

. பாசறை, மூத-1 

பாசிழைமகளிர், இருமுடி-18 
பாசுபதம், சக-12, பிரமா - 16, 

நிகும்-154-157 
பாடி-படைவீடு, 

சா-258 

பாடி யரற்றுதல்-பாடி யாரவாரிச் 
தல், இரணி-128 

பாடிவீடு, விமீ-151 

ஒற்று - 15, அதி 

'பாடு-அழிவு, இல. கே-00:பக்சம், 
விடீ-20,கும்ப-288,இ.ரா.வ-205, 
சதைக-22:வெளிப்படுதல்,இரா, 
வ-212, இருமுடி-9: தங்குதல், 
மாயாச-98,சல்லறிவு, மூத-114 

பாடுறு தல் - சிறப்புப் பெறுதல், 
(£ட்-822 | ௧-82 

பாட்டியாச்கை பருந்துணல், அள் 
பாணி-பச்சம், இரா, வ-10:ஓலி, 

கவி-18: கை, இச் தி.ர-26 

பாணித்தல்-தாமதித்தல்,மு.த-172, 
அதிகா-180 

பாண்டில்-சஞ்சதாளம், பிரமர-ந5, 
இருமு-88 

பாதகர் தீதிலராய் அன்பு செய்வ 
Ga, a S-75 

பாதம், கும்ப - 358, ஓத்று - 57, 
நிகும்-12 

பாதலம், படைக்கா-22 
பாதவம், மூத-19 

பாதாளம், படைக்சர-10 
பாதிமதி, இரா. வ-140 
பாதுகைப்பூசனை, மீட்-210 
பார்சளிற் பெரிய இண்டோட் பர 

தன், நிஞம்-72, 
பார்தளுச்சரசு, கல-182



அரும்பதவகராதிமுதலியன கடு௪க் 
  

பாக்தள், கும்ப-109, இரா. வ-104 
பாமம் - ஒளி, நிகும்-17, மூல-185, 

208, வான, ௧ள-1% 
பாமறைக்கிழத்சி, விடை-22 
பாம்பணை ஒற்று - 28, விடை - 

18 
பாம்ப, முத-41, 198, சாக-12 
பாம்புசகான்ற மஇப் பான்மையாள், 
மீட்-21 {268 

பாம்பென்னப் புசளல், அதிகா - 
பாயலுதறிப்படுத்தல், கடல்கர-8 
பாயிரம்- வரலாற்று முறை, மாயா 

பாயிருள், வர௬ுண-78 [ச-14 
பாய்-பாய்மரம், படைத்-40 [ ௧ள-5 
பாய்தல், முத-17, 88, 05; வான, 
பாரகம், மகுட 

பாரமா மதில், மீட்-154 
பா.ரம்-மிகு.இி, இரணி-140: பெரு 

மை, வருண-10,சரை, சேது-15 
பாரவில், முத-192 
பாராயண மறை, நிகும்-141. 
பாரிடம், வருண-40, இரா. வ-110 
பாரித்தல் - பரபரப்புச் கொள்ளு 

தல், பிசமா-80, முயற்சிகொள் 
தல், மாயாச-28, விவரிச்சல்-87 

பாரிய-பார்க்கும்படி, காக-218 
பாரினாள்-பூதேவி, சேது-94 
பாரின் மிச்ச பொறைப் பத்இனி, 

வருண-70 
பாரையின்றலைய கோடி, சாக-110 
பாரையுண்பது புனல், வருண-5% 
பார், இரா. தே-8 
பார்த் இபர் எர்நிலையிலும் பழிபட 

வாழத் துணியார், மாயாச-00 

பார்ப்பான்-பிரமன், வருண - 01, 
நிகும்-151 

பார்ப்பு-பார்த்தல், மு.த-291/: பற 
வைக்குஞ்சு, மாயாச-81 (226 

பார்மகளைச் தழுவுதல், இரா, வ- 
பார்மகள் குருஇியுண்ணுதல், சாக- 
பாலமனி, இராம. தே-1 (10 
பாலம்-பிண்டிபாலம், ௮இகர-124 

பாலன், இரா. மஈ-ட6 
பாலிகை, கும்ப-210 
பாவலிலிருச்துகீரினை வேறுசெய்யு ம 

ன்னம் % குரவ்குருக்கொண்டஒற் 
றரை யுணர்ச்துபற்றிய விபீட 
ணன், ஒற்று-25 

௬ 182 

  

  

பாவில் நீருற்றகன்ன நீரான் உன 
மடங்கெ ராமன்: வருண...74 

பாலுறுவெண்டிங்கள், ஒற்ற-20 
பால் - ஏழனுருபு, இரா, மச் - 78: 

பகுப்பு, மாயாச..94, வி.பீ...79 
பால்கொளும் புரவி, நிகும்-18] * 
பால்வருபனுவல், விீ..78 : 
பாவசம் - கருத்து, அபிப்பிராயம், 

கும்ப-0, இரா, ௪ள-6 
பாவகர்-தீவினையோர், மூல-51. 
பாவசன்-பரிசுத்தன், சாக-270 
பாவகாரியர், இரா, மச்-88 
பாவத்தை மணம்புணர்தல், ஞூல-0 
பாவமைர்து, விபீ-.158 
பாவம் - தீவினை, மூல-78, இரச் 

சப்பொருள் கருஞ்சொல், மாயா 
௪-00 

பாவனம்-பரிசுத்திசரம், மீட்-168 
பாவனை-அபிசயம், சனியா-12 
பாவி, இரணி-24, அங்க-81, மு.த- 

20௦2, மாயரச-602; பாதசமுடை 
யாள், இரா. ௨-2 

பாவித்தல்- எண்ணுதல், 0% S-55 
பாவுதல-பரவுதல், நிகும்-151,ஷல- 
பாவை, கடல்கர-8 [127 
பாழி-அ௮கலம், இரணி-8: வலிமை- 

விபீ-4, படைத்-70 ் 
பாழிதுற்றுதல் - வலிமை மிகுதல், 
பாழிச் திசை, ௮ இகா-00 [மீட்-4 
பாழ்-வெற்றிடம், மீட்-924 
பாழ்படுதல், Ce g-34, apes - 51 
பாளைசாது-பாளைத்சாத, ழூ.௪-7 
பாறு-பருச்து, மூல-209, மாயாச- 

92, அதிகா-1068, படைத் - 95: 
மாறு, மகுட-18 

பாறுகுசிறை % வாளினால்தூறிய 
கோல், கும்ப-8009 

பாறுதல், முத - 70, கும்ப-188, 
௮,தஇகர7-125,நிகும் - 84, 

பாற்சட லகத்துறையுகாதன் % இ 
சாமன், மு.த-221 

பாற்சகடலமுவத்துள்ளது % வான 
சச்சேனைகுழ்க்ச அரச்சச்சேனை 
யைச் கொண்ட இலங்கை, 
அ௮ணி-27 

பாற்கடலில் தாமரைமலர்தல் % 

குரச்குச்சேனையில் விளக்கொளி 
பரத்தல், விமீ-10



அரும்பதவகராதிமு தலியன் 
  

௧௦௫௦ 

பாற்கடல் %ரரடிங்கரூர்த்தி, இர 
ணி-149), ௩ வானரசேனை: 
விமீ-182 

பாற்சடல்கடைந்த போதெழுத்த 
வோசை %ராமலக்ஷ்மணரின் ஈர 
ணினோசை, களி-10 

பாற்கடல்காதனே இராமஞனுகத்தி 
ருவவதரித்தான், நிகும் - 14, 
விடை-14 

பாற்கடல் வைகும்பரமன் % தரளப் 
பந்தர் ஈடுவண்வைத்த மாகதம், 
இல, கர-41 [ அணி-1 

பானத்தான் - குடியையுடையவன் , 
பானம், ஈரக-281, படைக் - 90, 

இசா. கள-5 
பானலுங்குவளையும், விமீ-20 
பானல்-கடல், முத-50 
பானுசர்புதல்வர் - பால்நுகர் புத 

ல்வர்: மாயா£-13 [மாயாச-27 
பான்மை - தன்மை, அங்க - 80 
பிசாசன், இரா. மக்-42, படைத்- 

21, 86, 99-08:பிசாசனும் பன௪ 
னும் மலைதல், படைத்-40;பிசா 
சனைவாயல்மாஸ் இரச்தினால்இல   ச்குமணன் கொல்லுதல், படை 

தீ-99 
பிததம்-ஊன், ௩ாக-07 
பிசைதொழில், இரா. மச்.10 
பிசைக் துமேற்பூசுதல், கும்ப- -178 
பிச்சம்-பீலிச்குடை, கும்ப 254 | 
பிச்சர், இரா. கக], படைத்-82: 

பிஞ்ஞகன், இரா. வ-224 
பிடர், கும்ப-218 

பிடி, 'இருமுடி- -7 
பிடித்தல் - கைக்கொள்ளல், இர 

ணி-60, 9;மேற்கொள்ளல், மீட், 

2571:முற்றுகைசெய்தல். மு.த-89 ! 
பிடித்தாரையெடுத்து apd. aod 

னான், அங்க-&40 

பிடுவ்குசின்றவுளை- வலிய வருகின் 
® பேச்சு, இரா, க௭-0 
ன்னை, மூத-2809: பிணக் 

குன்று, முத-27, வேலே-15 
பிணங்குதல்,கும்ப-168,படைத்-26 
பிணி-கட்டு: பிரமா-1(0,இச்-27 
பிணிசெய்தல்-கட்டுதல்:“இ.ரணி-92 

பிணித்தல்-சட்டுசல், உண்டாக் 
குதல், மூல-9, மீட்-180 

பிணிப்பு-பர்தம், இசா. வ-124 

பிணை %கண், இல, கர-80, 4, 
கும்ப-1509 

பிணைதல்-பொருநக்துதல், 21 8- 147 

பிணையுறுசல்-பொருர் துதல்,வான, 
சள-18 

பிண்டம், கூல-225 
Bina பொடிபடுதல், நாக-08, 

பிரமா-100, இரா. வ-119 
பித்தர், மாயா2-60, மூல-%0 
பித்சன், இரா. ம௬்-116, அ௮அஇகர- 

292, போர்ப்பித்அச்சொண்ட 
088), ap s-41 [வன்-241 

பித் த-விபரீதஞானம், இரணி- 58 
பித்தண்ட தபேர்தல், இரணி-114 
பியல், சாக-116, மாயாச-58 
பிய்த்தல்-விள்ளல், 2) Hs 1-222 
பிரகத்தன்-சுமாலிசேய்: ழூத- -68: 

இவன்ச திர்சூழல் பொரு i ப்பை 
யொப்பவன்-92:இச்.இிரன் வாழ் 
வைக்கட்டவன் - 01: இராவண' 
சேனாபஇ: இல. கே-4ட, 47: 
இவன் இருதாற௮ு வெள் Or GF 
சேனையோடு €ட்டிசைவா 
யிலிற் பொருதவன், அணி-18; 
நீலன்கையால் கிழைவாயிலில் 
மாண்டனன், படைக்கா. 44, 
மீட்-164 ் 

,பிரசலாசன் தேவர்செய்கையன், 
இசணி-41: திருமாலையேதுணே 
யாச வுடையவன்-88, இவன் 
மனம் ஸ்ரீமந் நரராயணனுக்கு 
இட.மானது - 28: அறிஞரநிற்றா 
யோன்-40; இரணியனுச்கு௮றி 
வுறுத்தினான் - 57-18: பிரசலா 
தன்மீது அசுரரெறிர்த படை 
கள்-82: பிரசாலதன் அசுரர் வ 
ருத்துகையிலும் கடவுளின் கா 
மம் மறவாமை-86: இருமாலைத் 
ஐ இித் தல் - 104-118: பிரக 
arg gC gas @ gin - 157- 
160: இவன் டாம்புகடிக்குத் 

அடியாமை-68: கடவுள் எங்குச் 

கோன் அவனென்பதுபற்றிச்செ 
ய்தபி.ர இஞ்ஞை- ~126: பிரகலாத 
னுடலிற் பற்கள் நுழைதல் % 
செக்கர் மேகத்துச் இறுபிறை 
துழைதல்-89: பீரசலாதனுக்
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குத் இருமால் தந்த வரம், 170. 
178: பிரகலாத பட்டாபிஷே 
சம்-175 , 

பிரட்டன், ரிகும்-104 [ணி-76 
பிரணவத்தினுள்ளுயிசானவன், இச 
பிரபஞ்சம் சடவுளே, மீட்-100 
பிரமனுச்கும் பரம்பொருள் தன் 
னைச்காட்டாமையையும்பி.ரமனை 
ப்படைப்பதற்குச்சாரணமும், மீ 
ட்-108: பிரமனது சான்முகளு 
லும் ஈடச்தெதென% இலங்கையின் 
ஈரன்கு வாயிலினாலும் 
சேனை வெளிப்படல், oP s~ -36 
பிரமன் வசச்தனுக்கு மூன்னுரு 
வழங்கல், மீட்-148 இல்-18,பி. 
மன்இட்சுவாகுவுச்குக்சொடுத்த 
அ ஈரயகக்சோயில், இருமுடி-10 
பிரமன்தந்தஅண் டம்,ூல-22,8: 
பிரமன் இரசாமனுச்குநிசரூபத் 
தைச்கூறல்,மீட்-08, 112 

பிரமாத்திரத்தை யிராமன் விடச் 
தொடங்குகையில்நிகழ்ச்சன, வ 
ர௬ண-00 .. 68: பிரமாத்திரச்ை 

யருச்சித்தல், இரா. வ-108: பிர 
மாத்திரம் புரஞ்சுடுசல் முதலி 

யனசெய்தது-104: பிரமாத் தரம் 
சாலுமுகங்கொண்டு ஈடர்தது- 
195 

பிரளயகாலத்திலும் பாதுகாப்ப 
வன் இருமால், சாக- -251 

பிசளயகாலத்தும் அழியாத Bf} =| 
. கடல்கா-1 

பிராட்டி அசச்யெர்ச்கு௮பயமளித் 
தல், மீட்- 54: பிராட்டி அச் 
இனியை வலம்வருதல் - 81: 
பிராட்டியின் சற்புத்தியால் எரி: 
பஞ்செனத் இதல், 85: பிராட்டி, 
யைச்சையால் தாங்கிக்கொண்டு , 
அல்கியெழுசல், 84: பிராட்டி 
யின் மேனி நிப்புகுக்சதனால் : 

வாட்டமுறாமை, 87 
பிரிக்தார்க்கு வருத்தம் விளைப்பன, 

கடல்கா - 4.7 
பிரிவுமுற்று தல்-(தமையனைப்) பிரி! 

தலைமுடிவாகச்செய்தல், விபீ-04 
பிருது௪சக்கரவர்த்தி சரிதை, இரா.! 

06-83 [ அளி, இரணி-57 ! 
பிரை - பாலைத்திறிக்கும் மோர்ச் 

பிரையுண்டபால் பிறி துறு மூள் 
ளம், சாச-108 

பிலம்-புற்று, இரா, வ-00: பிலன் 
குகை,வாய்% கும்ப-107-958 

பிழம்பு-வடிவ,பிரமா-118,இ.ரா. வ- 
04: செருப்புச்சுவாலை, வருண-2 

பிழிதல், சாக-217 
பிழித்தேறல், மீட்-888 
பிழைத்தல் - saa, இரணி- 56, 

நிகும் - 84, ஈடேறுதல், விமீ - 
| 199: உயிர்பெறுதல், நிகும்-88 
பிழைபொறுச்குமாறு வேண்டுதல், 

விபீ-18, மாயாச-௩0. . 

பிழைப்பு, கடவுள்வா, விபீ - 107, 
கும்ப-884, அ௮இிசா-104 

பிழையுடைவிதியார், சாச-282 
பிளவாமனம், €தைக-21 
பிளிறுதல், சே௮-80 
பிள்ளைசதென்றல், கடல்கா-ட் 
பிள்ளைமை, இரா. மச்-72, கும்ப - 

160, நிகும்-62 
பிள்ளைவாளரா, ஒற்று-22 
பிறச்கம்-மலை, சாக-156 £ LPs 67 
பிறங்கலின்கோடு % முடித்தலம், 
பிறங்குதல்-ஒஓலித்தல், இரணி-(9, 

விளங்குதல்,கும்ப-01, epo-281, 
வெளிப்படுதல், 575-221 

'பிறத்தவினால் து. றும்பேதைமை ஈல் 
! லறிவினால் மாய்தல் % மாயாஸ் 
। இரம் ஞாசாஸ்இரத்தா லழிதல், 

இரா. வ-124 
பிறர்தகோபம், சாக்-114 

பிறர் தில னாக்கவக்தீர், மாயாச-13 
பிறர் துடைய வஞ்சனை, விபீ-102 

' பிறந்தும் பிறவாதார் புசழ்பெருத 
வர், இரா. மர்-14; பிறந்தும் 
பிறவாதேன் பகை யொழிச்கா 
விடின்-60 

பிறப்பினும் பிறவியிடர் துறப்பி 
னுர் துணைவன், மீட்-50 

பிறப்புமாறுதல், விடீ-8 

।' பிறப்புராகெ.றி, மூல-1718 
பிறர்மனைவிரும்புவோர் புசழ்பெரு 

| ர்,இரா. மந்-52: பிறர்மனைமேர் 

சாதல் தீராவசை, இரா. வ-221 
'பிறவரமனல்கு பெறியோன்,சாக - 

258 - [.69:8- 188 
அதன். உடல் மின்மினி யொளி, 
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பிறவிசோய்க்கு மருர்து, விடீ-139,। yar or Quret, ere-146 
கும்ப-1809 

பிறழ்தல், கும்ப-218 

பிறிகுதல், கும்ப-200 
பிறிதொருசான்று, 

பிறிச்தவர்க்குத் துயருறும், வருணா ; 
பிறிவெனும்பீழை, மாயாச-77 [87' 
பிறைக் குலம் % வக்ர தசர்தம், 

இரா. 
ட ரன் சாமன் வில், ஒற்று-20 
பிறைச்தலைவாளி, ௮இகா-228 
பிறைநுதல், மாயாச-81 
பிறையெயி௮ு, இ.ரணி-187, கும்ப. 

ns lei பூணிஞய், ௩௧-90 [௪ச-41 
புகழை வாயாலருச் தல், 

106, மாயா£.9 

,விஜ்னண், சளியா-6 

பிற்போது-பின்பு, சாக-228 
பின்-சாரியம், இரணி-100: சம்பி, 

மீட்-850 
பின்பிறச்தாள், மாயாச-88 
பின்பு-ஏழனுருபு, கும்ப- 218 
பின்பு புடை-சங்காரம், மீட்-101 
பின்றருதல்- ibe iy ate கும்ப-107 
பின்றாதவர் பின்றுதல், ௮இகா .। 

- புகைச்கொடி இரணி-19) படைத்- 2 
'புசைசெய்தல் - 

252 
பின்றுதல்-பின்வாங்குதல், படைக் 
-81,தைக-0: மாறுபடுதல்,விடீ 

-100: தவறுதல், மீட்-288 
பின்றை, மீட்-200 [Cs-3 
பின்னகம்-வேறுபட்டத, இராம, 
பின்னவன், கும்ப-114, நிகும்-178 
பின்னற்றிரை, 61. wan- 

பின்னாள்-அடுத்தசாள், ௮திகா-14 
பின்னானதும் முன்னானத,அ௮திசா 
பின்னான்-தம்பி, ௮இகா-81(-178 
பின்னைவாமுதி, மாயாச-26 
பின்னொ ரிந்து ரிலாமையி லப் 

அத மாதி சகரன் இல. கே-50 
பின்னொரு பெயருமின்றி மாளு 

தல், இரா, கள-18 
பீடம், இிருமு-82 
பீடிப்புறுதல், அதிசா-258 [-212 
பீடு-பெருமை, இல. கே.-11, இசா. வ 
மீடை-தவறு, கும்ப-297 
பீலி-வாச்சியவகை, பிரமர-7 
பீலித்தழை , பிரமா-]45 
பீழை-துன்பம், தைக - 4, இரு 

af iS - 114. பபுகர்முகம் - ஒலிபொருச்திய முக 

புகழினை சோரக்குக் 

  

  

புசார். குற்றம், இல. கா-87:. விளச் 
சம், புள்ளியுமாம், ௮ இகர-181; 
முகப்புள்ளி, ௮இகா-215 

மூள்ளதென அம்புக்கு அன் 
மொழித்தொகை, இரா.வ-108 

புகலிடம், பிரமா-18] [45 
we - 100: பிறைச்சம் இ. புகலுதல்- -சொல்லுதல், இசா. மச்- 

| புகல்-சரணம், இரா. மச்-96, விபீ- 

5, 45, Sc-il 
தோளான், 

ere-224 

மாயா 
(புகழ்ப்பகைக்கொருவன், மகுட - 

(YS pwsar, இ.ரா. வ-220 [41 

புகுதல்-சரணாச வடை சல், விபீ- 70: 
நிசழ்தல், வருண-70: பிரவே 
சிச்சல், ௮இகா-262 

'புகு.தி- அறிவு, இரணி-69, முத - 
222, மீட்-100 

புகைக்சண்ணன் - சஅாமிராட்சன், 

உக்கிரமிகு இ 
தோற்றுவித்தல், இரணி-147 

புகைதல்-சினத்தல், மூ.த-74 
புகைறிறக்கண்ணவன் - தூமிராட் 

சன், படைக்-81, இரா. மச்-$த 
புகையாடுதல்-சுட்டெரித்தல், ௮.இ 

&1-62, €ைக-16 

புகையெழ விழித்தல், முத-188 
புக்கரப்பெருர்தவு, படைக்கா-17 
புங்கமே தலையெனப் புகுதல், 
இரா..வ-147 

புங்கம் - அம்பின்கூர்றணி, aps - 
181, அதிகா-200, இசா, வ-101 

புங்கவன், மூ.த- 215, மூல-124 
புடவி-பூமி, முத-1905 
புடை - பருச்கை, அதிகா - 152: 
புடம்,இடம்,காக-141 
புடைச்சை-மோதுகை, இல.சே-ட0 
புடைசருட்டல், கடல்கா-8 
புடைசுற்றுதல், கடல்கா-2 
புடைசெலல், வருண-8 
புடைதக்த-உவமவுருபு, கும்ப-211 

மூடி-41, துயர்பீழை - வினைத் (புடைத்தல், மூத-01, ௮தஇிகா-251, 
தொகை, மீட்-180 oT e-12
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புடைபெயர்தல், கும்ப-50 
புடைபெயர்த்தல் - நிலைபெயரச் 

செய்தல், இரா. மச்.6% 

புட்டிலிற் கணை புற்றில் அரவு, 
ல - 124 

புட்டில்-விரற்புட்டில், கணைப்புட் 

டில், இராம, தே-4, 9, காக-12 
புட்பசம், மாயா . 86; புட்பக 
"விமானத்தில் மங்கள வாத்தியம் 
மூழங்குதல், மீட்-850: புட்பகம் 
உலசமூண்டா னுதர மொவ்வா 
து - 855: புட்பக விமானத்தின் 
தன்மை, மீட்-148, €தைக-20; 
அருக்கராயிரர் தோன்றினாற் 
போலும், மீட் - 145: நினைவெ 
னுர் தகைத்து - 146: yeu 
கம் அயோத்தி கோக்டுச் செல் 
லல் % சூறியன் உத்தராயண 
மார்க்சத்துச்செல்லல் 168: 
புட்பசம் மங்கலம்நீங்கனாரையும் 
ஆருயிர்வாங்கனொரளையும் தாங்கா 

து ,தைக-209 
புணரி-கடல், வருண-82 
புணரியைப் . போக்சறவடைத்தல், 

ஒற்து-46 [அதிகா-152 
புணர்தல், இரணி-1017, கும்ப - 8) 

புண்ணியன், சாச-21% 
புண்ணிற் கோலுறுதல் % வருச் இய 

நிலையில் இராமன்கடிதல், மீட்- 
70 [-22 

புண்ணினீர், சாக-285, இரா. சள 
புண்ணடை.கெஞ்சு, கும்ப-160 
புண்ணுறு புலவு, கும்ப..1%5 
புதல்வன், மீட்..11த 

புஅக்குடியேற்றல், இக்.தி-18 
புதுப்புனலாடும் பொம்மல், இரா, 

களா.22 
புதுமழை, வான. ௧௭-92 
புதுவது, இ.ரணி-86 

புதுவலி, ஒற்று-02 
புதையிருட்பொழு த, மூ.த-118 
புத்இரர், விபீ-12 
புத்தேளிறுத்தல், கும்ப..280 
புச்சேள்வாள், மாயா ௪-5] 
புக்தி, சாக-208 
புச்தியோர், இரா, வ-101 

பூமான், இசா. சோ-81 
| புயக்குன்று, படைத-80 
, புயத்துறை வலியரும் பொறையு 
| டன்வாழ்கல் சயத்துறை,அ௮ங்க-8 
| புயலவன் இசை - இழச்கு, வான, 

கள-80 

  
புணர்த்தல்-சேர்த்தல், மாயாச-89, புயல், கும்ப-220, 240, ரூரல-125, 

12, இல. கர-ட6 
புணர்ப்பு-மனப்பிணிப்பு, மீட்-81, 
ஆலோசனை, இரா, மக்-15 

புணை, ஞூல-28 
புணையுறுதோள், மாயாச-48 
புண்டரம்-கமுகு, படைத்-07 [121 
புண்டரிசன், இராம, தே-20 
புண்டரீசக்கணம்மான், இரணி - 
புண்டரீகச் தடாகம்போலுச் இரு 

மேனியன் சாமன்: விபீ-51 (86 
புண்டரீகம்-புலி, தாமரை: அ௮ங்க- 

புண்டிறத்தல், மூத-509, 9, கும்ப-| 
1096, இரா. சேோ-8%, கும்ப-190 

புண்ணிடையெரிபுச்கென்ன, ௮ புரச்கரன், மாயாச.-.79, 
கர-205 

புண்ணியமரபு, இரா. சோ-50 
புண்ணியம் பொருச்தா 
சேத. 

புண்ணியம் போனபின் மற்றப் 
பண்புபமுதுபோம்,இரர. வ-165 

| CaGa-46 
(yubsenpe பசும்புனல் மேகம் 

பொழிவதுபோற் பொழிச்த இ 
IEE நீர், இரணி-80 

| புசசை, அ.திகா-114 [183 
, புசஞ்சுடுகடவுள், ரூல-98,76,1715, 
'புசட்டுதல்-வீழ்த்துதல், கும்ப-313 

| yrs gh, wer s-56 
|புசச்தரனார் பெருச்தவம், சானகி 
. _யழகு இராவணன்காதல் சூர்ப் 

பணகையிழர்த மூச்கு இராமன் 
வனம்போச்தது என்பன: இரா. 
வ- 241 

[127 
| புசச்தரன்பகை, இரா.வ-290, மீட்- 
பு மம்-உடம்பு, மாயாசீ- 56 

Cube, புரவலன், மீட்.161 
'புரவி,இல,.கா-80 ,)மேத-58: ௩ இரை, 

சாக-58 : 

| புசவியார்த்தல் % மூல்சையர் சொற் 
புண்ணியம்மெனும்முயிர், மீட்-282 | பெறுதல், திருமுடி-10



௧௦௫௪ 

சாதல், இசணி-18 
புராதனன், மீட்-120 
புரி-முறுச்கு, மாயாச-98 
புரிதருதல்-விரும்பிச் சஞ்சரித்தல், 

இரா. மச்-90: அடைதல், இரா. 

வ, தே-6 

- புறிதல்-விரும்புதல், சூஜ்தல், கும் 
ப-248, பிரமா - 29: செய்தல், 
இசா. மச்.85: உடன்படல், பிர 

மா-61 

புருடன்பகு;இக்கு மேற்பட்டவன், 
மீட்-100 [கும்ப-78 

புருவமுந்தோளு மிடச்துடித்தல், 
புருவம்,இரா. வ-221,வருண-8: % 

இரை, விடீ-184 ் 
புரை-துவாரம்,இரணிய-890:இடம், 

மகரக்-0,பகுஇ, இரணி-10 
புலச்குறியறம்-விவேக த் இனா லுண 

ரத்தக்க தருமம்: விடீ-45 
புலத்தியன், இச் - 25 - இரா. 
“சோ-59: புலத்தியன் மரபு, கும் 

ப- 181: புலத்தியன் மருமான்- 
228 

புலமக்கட்டருமமம், கும்ப-151 
புலமை, இரா. மச்-51, மருத்-09 

ஜீட்சி-1 
புலம்சடத்தல்-தம்மிட த்தை விட்டு 

அப்பாற்செல்லுதல்: விடீ-05 

புலம்பும்பூசல், இரா. சோ-௩0 

புலர்தல்-உலர்தல், பிரமா-15, இல 
கே-61: குறைதலென்ற பொரு 

ளை இலக்சணையாற் காட்டிற்று, 

மூல-70:உடல்வற்றல்,நிகும்-118 
புலர்ச்சசகாலை, படைத்-58 , 
புலவர், காக - 10%, நிகும் - 111, 

படைத்-10 இரா, வ-1. 
புலவர்கோமான், மாயாச-55 

புலவர்புக் தியான், மீட்-08 

புலவிமங்கைய ரடிபோச்கித் தலை 
மையைக்கண்ணினரை வணய் 
காதவன், இராவ, தே-15 

புலவுகாறலகை, மாயாச-$7 
புலன்-விவேகம், விபீ-24 
புலால்சாறும்வேலை, சேது-17 

புலிசண்டமான்றிரள் % இராவண 
னைச்சண்டகுபேரன்,இல,கே-50 

புசளுதல், விபீ ல 27, பிரமா - 09; 

அரும்பதவகராதிமு தலியன 

புலிதுரந்த ஆடு % அறுமானிடச் 
அதத் இஇல்கொண்ட அரச்கர், 

ட... இல, கே.-00 
'புலை-மாமிசம், சேது-81: இழிவு, 

கும்ப- 156 
புல் புறச்சாழன, கும்ப-188 
புல்குகல், மாயாச-1( 
புல்லிற்கெடர் தனன், வருண-சு் 
புல்லுதல், விடீ-141, இக்தி-12 

புல்லெடுத்தல், sra-T4 
புவனமூன்று, இரா. மந்-114, மா 

யா. 74 
புவி யுள்ளடியடக்குறும் வடிவு, 

இரா. மக்-115 . 
புவி வானமும், வானம் புவியும் 
ae, அதஇகா-151. 

புழுங்குதல்-தவித்தல், வேர்த்தல், 
கும்ப-271, சாச-2860) இராம, 

புழுதி, நிகும்-170 (தே-4 
புமை-தவாரம், படை.த்-80 
புளிஞர்கோன், மீட்-815 
புளியளாச்தேறல், சளி-11 
புலினத்திட்டு, வான. ௧ள-8 
புள்ளிமானுரியாடையன், இல. 

கே-58 
புள்ளியிட்டு எண்ணுதல், மூல-1009 
புள்ளின்பாசன், மூல-179 
புறகட்டேற்றபுண், இரா. வ-208 
புறச்கொடை, மாயா௪-28, பிரிவு 

என்பாருமுளர், 866 சலித்-25 
புறங்கொடுத்தல், விபீ-81, இல. 

@s-57 - [இசணி-55 
புறல்கொள்ளுதல் - பாதுசாத்தல் 
புறத்துப் போக்குதல் - வெளியே 

யனுப்பிவிடுதல், இரா. மக்-0 
புறநிலை, படைச்கா..18 
புறகின் றவீரர் அலி, மு.த-181 
புதரின்றார்கீ்கும்பழி, மாயாச-06 
புறர்தருதல், மகுட-80, மாயாச-715 

புறப்பொருள், இரணி-82 
புறம்-உடவின் மேற்புறம், இரணி- 

25:முதுகு,சாக-15,மிகும்-10,பச் 
கம்,ஒருபால்,௮இகா-127,வான. 
சள - 28, வெளி, மாயா - TH, 
இடம், இரா. ௧௭-10 

புறவொன்றின் பொருட்டாகத் 
துலைபுக்கவேர்தன், கும்ப-856, 
வேலே-40  
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பூசல்மேகல - ஆரவாரிக்கும் 

அரும்பதவகரா திமுதலியன ௧௦௫௫ 
  

. புற்றிலூடு நுழைசாகம் K அங்கத 

னுறுப்பிற் புகும் இச்திரசத்தின் 
வாளி, ௨௧-80 

புற்துறையசவு இரா. மச்-40 [85 
புனல்கொள் குரங்கு, இரா- தானை 

புனத்துழாய்மாலை, மாயாச- -26, wir 
யாசீ-88 

புனம்-வனீம், மீட்-80 (ண-80 
புனலவன்புகம் % அன்னம்: வரு 
புனலிடை யெரிமுளைத்தல் %இரா 
மனுடைய குளிர்ர்த திருவுள்ளத் (பூ 
கஇிற்கோபச்தோன்றல், ௨ருண-7 

புனலின்படை, நிகும்-151. 

புனலேறிடஅகழிசார்த்தல், மத 4 
புனலோடு உதிரம்விழிபொழிவா 

ன், அதஇிகா-172 
புனற்கிறைவன், வருண-65 
புனித, ௮திகா-182 
புனிதவாளி, இசா. ௨-198 [841 
புனைதல், இரா. மச்-7, .மீட்-140, 
புன்கண், ஒற்று-52, கும்ப-284 
புன்புலம்-புல்லிய இடம், ap s-119: 

விடீ-21,புல்லியவறிவு, மகுட-94 
புன்மக, மாயாச-50 

புன்மக்கட்டருமம், கும்ப-151 
புன்மை, மீட் - 90, மாயா? - 80, 

படைக்கர-40 
புன்றவர்-பல்தவர், கும்ப-87 

புன்றொழிலினா ரிசை பொளுர், 
இரா. மச்-51 

புன்னுனை-புல்லியநுனி, 675-233 
புன்னுனைப்பனிநீர் மனிதர், கும் 

ப-40: புன்னுனை-புல்லின் அணி, 
புன்னைக் குறும் பூ, கடல்கர-5 
பூ-பூமி,படைத்-97:மலர்,ரூல-281, 

கூர்மை, வான, ௧௭-90 

பூக்கவர்ச்துண்ணி, கும்ப-281 
பூங்கணை, கடல்கா-& 
பூசலிடுதல் - பேரொலி செய்தல், 

மாயாச:-82, மீட்-288 
பூசல்-போர், 'மாயாச-2], படைத் 

-12, இர. ௧௭-21: ஆசவாசம், 
அ௮ணி-25, கும்ப 81, 274, இசா. 
கள-21. 

மே 

கலை, களியா-8 
பூசனை - ே வபூசை, பிரமா- 180: 

கெளரவிச்சை, படைக்கா-81   

பூசனை படைத்தல் - பூசனை செய் 
தல், பிரமா-184, மீட்-280 

பூசுரர், அங்க-4, இரா. வ-07 
பூச்செலாதவள், வருண-80 
பூடு, சேது-03 

பூட்கை-புழைச்கையை யுடையயா 
னைஅ௮ன்மொழி, முத - 58,இரா. 
வ-18 

பூட்கைக்குப்பை % முகிற்குலம், 
௮.இகா-04 
ட்9-கொள்கை, இரா. 
திருமேனி, விபீ-51 

பூட்டறுதல், அ.திகா- 110 

பூட்டுதல், ஒற்று-27, மு.த-72 
பூணலத்திற்பண்பு - ஆபரணத்தி 
னழகுபொருச்திய நற்குணம், 
இல. சே-11 

பூணித்தல்-பிரதிஞ்ஞை செய்தல், 
மூத-172 

பூணிப்பு- தீர்மானம்: ௮இகர-180 
பூணுதல் - கவிச்து கொள்ளுதல்: 

இசா. ௧௭-19, மேற்கொள்ளல், 
படைச்-1, இரா, வ-220: உடை 
யதாதல், இசாம. தே-5, அணி 

தல், கும்ப-6 
பூண்டனபு. ரவியோ 

இரா. வ-88 
பூதங்களைந்தம் பெயறிற்பெயரும், 

இசணி- ~13 [45 
பூதங்கள்- பொருள்கள், இசணி - 
பூசரசாயகன், அங்க-21. 

பூதமைக்தொடும் பொருச் தியவரு- 
பாஞ்சபெள தஇி௫ சரீரம்: இரணி-18 

பூதம்- -உலகச்அயிர்,இராம. தே-12 
பூதரம் - மலை, இரா, சோ... |, 
வேலே-16 

பூதலமென்னு ஈங்கை, ; கும்ப- 3 
பூத்தல்-தோன்றுதல், கும்ப- 216, 

இசா, a. 20: உண்டாக்குதல், 

இச் இ-17 
பூத்தவிசுகச்தவன், மூல-1890 

பூகிறச்சண், இரணி 28 
பூமகன்றச்தமாசவன், இிருமுடி-23 
பூமாமடச்தை-பூறிதேவி, தைக-ப் 
பூமாரிபொழிதல், படைத்-70 
பூமிபாரம்ரீங்கவேேகடலுளமுர் இய 

கிலையிணின் று மேலெழல், மூல. 
227 
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புதியகாற்ற,



௧0௫௬ அரும்பதவகராதிமு தலியன 
    

பூமியில் விழுச்சசண்டகர் தலை 
வானமண்டலம், ௮இகர-108 

பூம்பள்ளி, மாயாச-85 
பூரி-பொன், விடை-1 
பூரியர்-அற்பர், விடீ-110 
பூவர்க்கம், மீட்-940 
பூவின்மேலிருச் தையல் 

மையுற்றாள், மாயாச-62 
பூவுந்தளிரும் தொகு பொங்கணை, 
சதைக-10 

் பூவுலகு, ௮.திசா-75 
பூவெனு காமத்திற்குச்கற்பனைச்சா 

ரணம், இிருமுடி-8 
பூவைநிறவன், மூல-167 

பொது 

பூழி-புழுதி, நிரும்-84, மூல - 148,1௦0 
இசா. வ-1, தஇிருமு-8 

பூழிமுதலியவற்றிற்பட்ட வானரம் 

% ஊழிச்காலிற்பட்ட வுலகம், 
கும்ப-177 

பூழியணைமேற் நுயின்றனையோ, 
மாயாச-85 

- பூழியான், மு.த-88 (“8 
பூழை -புமை,உட்டொளை : இரணி 
பூழையிற்கணைபுக்க வளை மூழை 

யிற்பொலிச்தன, வருண-52 
பூளை, வேலே-17 

பூளை யேசூவொன், திருமுடி-28 
பெட்டல் - விரும்புதல், இரா, 

சானை-12 
பெட்டு-விருப்பம், மூல-185 

பெண்கொடி, கும்ப-285 
பெண்கொலை பெரும்பழி, மாயா 

€-83 - 85 (212 
பெண்ணாசையின்பயன், பிரமா - 
பெண்ணுற்ற பெரும்பீழை உல|(௦ 

குச்கெல்லாம்பெரிது, 2தைக-4 
பெண்ணெலா நீரேயாக்க, மாயா 

௪-12 [பிளப்பன், ௮இகா-265 
பெண்ணெலும் பெயரவெல்லாம் 
பெண்மை - பெண்கட்கு உரிய 

குணம், மீட்-19, 176, 178 
பெயருரைத்துக் கெடுத்தல், இர 
பெயர்-புகழ், இரா. மச்-48[ணி-26 
பெயர் கூறினோரின் கோயையும் 

கோய்தரு வினையையும் நீக்கு 
வாய், இரா, வ-192 

பெயர்தல், இரா. மச்-51, இரணி - 
18, கும்ப - 208, அதிகா-218   

பெயர்த்தல்-விடுத்தல், மு.த-228 
பெயர்ச்து-மறுபடியும், கும்ப-185 
பெய்கழல், இரா. மச்-42 
பெய்தல் - சேர்தல், கும்ப - 940: 

நெருக்கமாகப் பதித்தல், சாக - 
198, பொழிதல், 221 

Quip னெல்லாம் 
பேசல், கும்ப-170 « 

பெய்துழிப்பெய்யு மாரியனையவன், 
சாக-170 [க௱க௧-97 

பெரிது-மிகவும், இரா. மச்-58, 
பெரிய கண்கள் பெற்றுவத்தல், 
பெரியோன், வேலே-28 [(மகசுட-0 
பெருகுதல், சாக-20,இரா. சோ-8 
பருஞ்சரய்-மிச்கவவிமை,சாக-21. 

பெருஞ்சோகத்தில் அவலச்செயல் 
தோன்றாமை, காச-205 
பெருத்தயர் தவத் இனான், விபீ-107 
பெருகாள்-வெகுகாலம், இரணி - 
பெருர்தவம். கும்ப-18 (105 
பெருக் திரு-மங்கலியம், மகரகீ-4 
பெருந் துயரத்தில் உளனென் 
றெண்ணி யிருத்தல், சாக-215 

பெருமஇஒழ்ச்சியாந் பேசமுடியாம 
லிருத்தல், மீட்-24 

பெருமுனிவர், மீட்-102, 
பெருமை கெளரவம், மிகுதி, 

ஒற்று-20, கும்ப-228 
பெரும்பகல், இராம, தே-14 
பெரும்பதம் - பெருமை பெற்ற 

சொல், இரணி-28, 80 
பெரும்புறச்கடல், “இரணி - ந, 

வருண-50, நிகும்-155 [51 
பெரும்புறம்-பெருவெளி, இரணி- 
பருவனம்-கடல், முத-2%6 

பெருவாடையுற்ற மரமுங் சல்லும் 
அனுமான் சொற்கேட்ட 

வானரங்கள், மாயா€-ந0 
பெருவிலை, விடை, 19, 26 
பெறலருமுயிர், மீட்-284 
பெறுவஅ-லியங்கோள்,கும்ப-181. 
பெற்றமுடையவன், இரா, மச் 
பெற்றவன், விபீ-180 |-105 
பெற்றி - தன்மை, வகை, ஆலோ. 

சனை, செயல், விபீ-108, கும்ப- 
18, சாக-87 ் 

பேச்சுவிடுதல், அணி-117 (51 
பேடைமேல் உள்ளமோடல், விபீ- 

பெய்து



அரும்ப தவகராதிமு தலியன ௧௦௫௭ 
  

பேணுதல், கும்ப 804 88, மீட்-154: வீசுதல், மூ.த-08: 
பேதறுத்தல்-கலக்க மொழித்தல், , நிலைமாறுதல், இரணி-6, 110 

மீட்-166 [110 பேர்த்தல் - வேறுபடுத்தல், இர 
பேதிச்தல்-மாறுபடுதல், இரணி-। ஊணி-150:இருச்குமிடச் இனின்.று 
பேதறுதல், கும்ப - 169, 285 எடுத்தல்: இரணி- 187, சேது-0 
பேதை-அறிவில்லாமை, இரணி -  பேர்வு-பேர்தல், ஒற்று- 2 

56, மாயா2-80: பெண், சடல்| பேழ்வாய், அ௮ணி-2, மாயா - 9, 
கா-8: அறிவில்லாதவன், இரா.' இரா. வ.-12 

மச்-.72 பேறு, இரணி- 159, வருண- 52 
பேதைமை, Qa ao ae 'பேனம்- நரை: வருண - 19, பிர 
பேயனேன், இல, கே-20 மர-145 

பேயாயிரம் பூண்டதேர், சாக-128 பை-படம், மகுட-18, இரா. வ-188 
பேயிரண்டாயிரம் பேணுவ் கேட பையுணேய், மீட்-827 . [அ௮ணி-2 

கம், கும்ப-804 'பையுயிர்த்தல்- பைய alts sev, 
இபங்கள் இடங்கரின் குழையணி ! பொகுட்ட-கொட்டை, இரணி-70 

தல், இரா, வ-116 | இரண்டு தோன்றும் (வாயின்) 
் பேய்கள்தாளமிடல்,இரா. ச௪ள-28 வடிவு, கும்ப-214 
பேய்கள்புனலாடல், இரா, sor- 22) பொங்காரத்தான், இரா, வ- 199. 

பேய்ச்கணமல்களோடு ௪டுக எத் பொய்ப் பார்த்த இராமன் % 
துறைபவன், கும்ப-24 | பணங்கிளரரவு, மீட்-601 

பேய்ச்சணம் முசக்கும் மூழை % ' பொல்குசல் - கோபித்தல், இரா- 

பேழையொத்தசல்வாய்த் தலை | மக்-45, இரா, wa-167: Baris. 

சள் கணைகதைத்தவை,கும்ப-218 | தெருசல், சடல்கா-2,மீட்-170; 

பேய்வாயென்ன வெள்ளெயிறு।) பூரித்தல்: மகுட-51, 'உற்சா 
பிறழ்சன்ற, இரா, வ-150 ,  கங்கொள்ளுதல், இசணி-127, 

பேரணை-பெருர்தடை, முத-18 | காக-278 [80 
பேோரருளாளர், வேலே-%0 ' பொங்குகர்-சீற்றம் பிச்சவர், விபீ- 
பேரர்-உடம்பினர்,(பேசம்-உடல்): ! | பொங்கொளி- -சூரியன், மு.த-113 

இனி, எர்த் இயை Yow wa. ‘Qury ge- 'பொறியாகப் பறத்தல், 
செனினுமாம்; காக - 182 இரர். வ-140 

பேரவை-மகசாசபை, இரணி-8 , பொடித்தல்- கோன்றுதல், Ce g- 
பேரன்-பாட்டன், இசா. வ. 924: 62, பொடியாதல், இரா, ௨. 43, 

மசனது அல்லது usar gosor,; 140: வெளிப்படுதல், நிறைதல், 

அ.திகா-117 | விடீ-125. சாக-102, 118 
பேராப்பெரும்பழி, இரா. சோ-56। 'பொடித்திழிதல் = ee ee 

பேசாயிரமுடையான்  அனுமான்,! யாய் வெளிப்படுதல், இரா, 

நிகும்-108 | evar oor’, CaCea-4: தானை-16 [57 
பேரிசைக ளொலித்தலின் ag ' பொடிப்பு- மயிர்க்கூச்சு, இரா, ௨- 
பேரிமுழக்கு % பேச்சு, காக-182 1/பொதி- தொகுதி, காக-114 
பேரியம் % மழையின்குரல், இசா.!பொதிசெறிசல் - நடுங்குதல், அதி 

தானை-12 (1141 கா-200: பொகிர்தல்-நடுங்குகல், 
பேரியல் - பெருந்தன்மை, கும்ப-! பிரமா-18;பொிர்-நடுச்சம், பிர 

பேரீசன், இரணி-170 மா-38 
பேருயிர்ப்பு, வான. ௧௭-80 பொதுவு - நடுநிலை, இரா. மக்.:5 , 
பேர்-ஜச்து, 678-156 இரணி-41: சகசம், மூத-172:சா 
பேர்ச்சி-நிலைசலங்குதல், சாக-20 தாரணமான, வரூண-80 
பேர்தல் - இடம்விட்டுச் செல்லல், | பொதுத்தல் - பொத்தல் செய்தல் 

மீளுதல், இரா. மச்-89, மூல -। இரணி-4,வேலே-10, இரா.வ-49 
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௧௦௫.௮) அரும்பதவகராதிமுதலியன 
  

பொதுகெறிசிலை, இல. கா 0 
பொதுப்படுதல்-ஒத்தல், ௭௧-75 
பொதுமைபார்த்தல், மாயா&£-711 
பொதும்பர், விபீ-27 
பொதும்பு - குகை, மீட்-825 
பொதுவ2-உரிமையாக, மாயாச- 

51, வேலே-41, இரா. சோ-66 

பொத்துதல் - மூடுதல், நிரம்புதல், 
நிறைத்தல், இரணி-84, மாயாச- 
64, மாயாச-17, படைச்சா . 1, 
இசா. ௨-111 

பொம்மல் - வருத்தம், வான, sor- 
86, இரா. வ-%, மீட்-70 

பொம்மெனல்,கும்ப-70, சாச-216 
பொய் - அசத்தியம், மருத் - 29, 

வெற்றிடம், அணி-10 
பொய்சையில்மலர்பூத்தல் %ஈட்சத் 

இ.ரம் வரண.த்துவிளங்கல், இல. 
பொய்க்கருமம், மூல-158 [கே-2 
பொய்ச்ச சான்றவன் குல மென 

, மீன்குலம் முதலறல், வருண-25 
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பொருச்கென - விரைவுக்குறிப்பு, 
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199, இரா.வ-97,மீட்-208, பூரி 
ப்பு, மீட்-22 
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இ.ரணி-125 

பொலம், படைத்-81, 04, மாயாச- 
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தல், இரா. மச்-88, 09, இரா. 
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இன்றபடை, அதிகர-159 
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வானத்துக் இளம்புதல்,௮.இகா- 
223, போர்மத்தன் தன்யா 
ளோயைத் கானே கொல்ல,பிறகு 
நீலன் இவனைச்கொன்றான்,௮இ 
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போர்வலயம், இராவ. தே-10 
போலும்-உரையசை, முத-119 
போவு-போவது, சாக-281 
போழ்தல் - பிளத்தல், இரணி-90 
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போற்றி, வருண- 10 
போனகம், கும்ப-78, மீட்-42 
போனசுவடு, ரண் ப 54 
போனவெள்் தி௰ன், சாக-[54 
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வன் கன்றும் 15: மக 

சச்கண்ணனது மாய வடிவத் 

தஇினின்று ரிசவடிவத்தைச் சண் 
டறிரக்து இராமபிரான் கொல் 
லல்-29 

மகரஞ் சோரிசோர்தலாற் படுதல், 
இரா. வ-171 [மீட்-191 

மகர நீர்பகழி யொன்றாலழிதல், 
we rcp மத்தமாவும் பொருதல் % 

சாலமழைபொருதல், சேது-21 
மகரம், வருண-31, 28, வான, 

கள-18, இரா. வ-164 
மகரம் வெருவிள விளிப்ப மலை 
யானை % கஜேச்இராழ்வான்: 
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மகரவேலையைச் கல்லினில் அர்த் 

துக்கடச் தமை, ஒற்று-84 
மகவு கொண்டுபோய் மசம்புகுமச் 
இ இலட்சுமணனைத் “சஅச்டச் 
செல்லும் அனுமான், முத-218 

மகளிருள்ளச் தா தசெல்ல வுயிரனா 
ருறையுணாடுதல், இல, கா-28 

மகளிரூடல் சாளினும் வணங்குத 
லுளதோ, இரணிய-140 

மகளிர் சளிமயக்சத்சால் கனக 
காண் முதலியவைகளைச் கூந்த 
லிற் சுற்றல், சளியா-10 

மகளிர்சயனம் இராவணனுக்கு வ 
ருத்தம் விளைத்தல், கும்ப-4 

மகளிர்சோச்கம் ஆடவர் நோச்க 
மாதல், மகுட-2 

மகளிர் விளச்சேச்திப் பரவுதல் 

சாக-270 
மகனுடலை எண்ணெய்ச்தோணியி 

லிடுமாறு இராவணன் கட்டளை 

யிடல், இசா, சோ.61 

மகாபாரிசுவன், இல, கே - 80, 
படைக் - 16: மசாபாறிசுவனை 
அங்கதன்பொருது மாய்த்தல் + 
படைத்- 15, 10
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மகுடகோடி % திரைகடற்கதிர், 
விடை-6 

மகுடத்தைப்பற்றியஇராமனம்பு % 
சதிரினையுண்ட கோள்,மு.த-2417 

மகுடமிழக்த விராவணன் % எல்லி 
மைத்தெழும்மதியமுஞாயிறும்இ 
ழக்த அல்லும்பகலும்: மு.த-218 

மகுடமேற்றுதல்-தலைகிமிர்த் தசை 

த்.தல், மு.த-148 
மகோததி, இராம. தே-7 
மசோதரன் % வான்றொடர் குன் 

றம்: இரா. வ-8: மசோதரன்மா 
யைவல்லான், கும்ப - 34, 41: 
மகோதரன்செய்தமாயம், மாயா| 
ச-81, பி.ரமா-108-1009: மகோத 
ரனென்ற போர்மத்தன் saa) 
டன் பொரு தொழிதல், அதி 
௧ர-215 - 227: மகோதரனுக்கு 

இலக்குமணனைத் தடுத்திருக்கு; 
மாறு இராவணன் கட்டளையிடு 

  

  தல், இரா. ௨-0: மசோ கரனை 
இசாமன்துணித்தல்,இரசா. வ-15:| 
மகோதரன், இரா.மக்-22, அணி ! 
19, மாயாச-81, 92, மாயாசீ-1।| 

இரா. சோ-55-60: பீரமா-01' 
மகோதர மகாபாரிசுவர் இருநூறு 
வெள்ளஞ்சேனையோடு தென் தி! 
சைவாயிலில், ௮ணி-10 | 

மச்கட்டுணையற்றனை, காக-8 
மச்களுமனையு மரிய பொருளலர், 

மீட்-814 
மங்கலூதம்?' என்று தொடங்கும் 

பாடலின் மு தல்மூன்றடிகஈள்: 

சூட்டுபடலத்.து-88 - ஆம் பாட, 
லின் மூன்றடிகளோடு ஒப்பிடற் 
குரியன, விடை-5 

மங்கலச்செய்ய கோலம், மூல-186 

மங்கலகாண், இராவ. தே-20 
மங்கலநீங்கனாவை இவ்விமானம் 

சுமக்சாது, ௪தை-20 
மங்குல்-வானம், இரா. வ-80: மே 

கம், கும்ப-44, இரா. வ-08 
மங்கையர்சண்கள் % அம்புகள்,' 

நிகும்-116 
மங்கையர்மனநிலை பங்கயத்தவன் 

முதலார் உணரவல்ல 

மீட்-76 

ரல்லா்,' 

மஞ்சனத்தொழில், மீட்-548: மஞ் 
சனமருவுதல்-ஞூழ்குதல்: மஞ்ச 
னம்--மஜ்ஜும,ஸ்காகம்: இரணி 
5 [மா.87 

மஞ்சினிற் கரியமெய்யான், பிர 

மஞ்சுசக்குமுறசொல், இரா, 
தானை-14 

மடக்குதல்-ஓஒழித்தல், கும்ப-18) 
மடச்கொடி, இசாம. தே-2 
மடங்கலன்னவானரம், மூ.த-4 
மடங்கலின்முழக்கல் சேட்டகநி% 

வானரசரார்ப்புக்கேட்ட அரக்கர், 
சாக-284 

மடலங்கலேற்றால் தொலைப்புண்டு 
சாய்ர்துபோனகளிறு % இலக்கு 
மணனால் வலியொடுவ்்இய இச் 

இரசித்த, .சாக-285 
மடங்கல்-சிங்கவடிவம், இரணி - 

184: ஊழித்தி, மகுட-21, அதி 
கா-1, இரா. w-201 

மடங்சன்மா, ராக-117 

மடங்குதல்-£ழ்ப்படுதல்,சாக-201: 
மூற்றுப்பெறுசல், கும்ப - 208: 

ஒழிச் திடுதல், கும்ப-270 
மடம், இரா, மக்-96 
மடலுடையலங்கல், கும்ப-140 
மடல் - (வாழைப்) பட்டை. 

ணி-907 
மடி-மடங்கு, கும்ப-247 
மடி.தல் - அனிமடங்குதல், கும்ப- 

185: இறத்தல், இரா. ம்-45, 
௮.இகா-0 

மடித்தல்,வேலே-15 

மடுத்தல்-உட்கொள்ளல், பருகல், 
வருண-29: மூத- 89: காக-08, 
பற்றவைக்தல், இரணி-86 

மடை-மூட்டு, கும்ப-55 
மட்குதல் - பெருமை குன்றுதல், 

மீட்-176 
மட்டவிழ்தல் - தேன் பெருகுதல், 

இசா. மச்-58: [கா-12 
மட்டித்தல் - பிசைரந்திடுதல், அதி 
மட்டினவருவி %மதம், ௮இகா-02 
மட்டு-தேன், ௮இசா-92, மாயாச 

-85: அளவு, கும்ப-58 
மணத்தொழில், மாயாச-8 
மணம்-கூடுகை, ஒற்று-13 

இர
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மணலிற்பலகணை, இரா. வ-101 
மணலினும் மிகுர்த படைக்கலம், 

இசாவ, தே-22 
மணல் % முத்து, விபீ-154 
மணாளர்,. மூல-0 
மணி-பலிங்கு, அணி-0: அழகுிகு 

ம்-160: இல. கே-11; இசாவ, 
சே-1: இரத்தினம், மகுட-45, 
இரா, வ-90: x கனலின் குப் 

பை, இரா, வ. 14 % மீன், 
மூத-177 ( வருண- 26 

மணிச்குப்பை ௩ சொரிந்த தழல், 
மணிச்சுடரைச் தேமாவின் தரி 

ரென்று ஒட்டசம்கவ்வப்பார்த் 

சல், இல. கர.௧48 
மணிச்சோதியால் இலங்கை யெரி 

வதுபோலும், இல, கா-88   மணித்திரள் % உகும் உதிரம்: 
வருண-51 [ 

மணித்சோள் ஆழி கடக்த (து). 

எனும் அலையெனக் இட தன : 
என்னலாம், மீட்-18 | 

மணிப்பணி இரசத்திபை ரணம், : 
௮ இகர-4ம் 

மணிமிடற்றிறைவன், மூல-206 
மணியகலம், மூத-176 [ 
மணியாரம், ஒற்று-7, மருத்-31 
மணிவண்ணன், மகுட-4 
மணிலாய், சடல்கா-ட0 

மண்-பூமி: இரா. மந்-$4 (998 
மண்டலச்சுடர் % கேடசம், கும்ப-। 
மண்டலம், இரணி-12, மூத-247 

இராம, தே-1 
மண்டிலச்சடைமூடி, விபீ-51. 
மண்டுதல் - நெருங்குதல், முத -, 

94: மிகுதல்,சாக-51, வான-கள 
-0; இளர்தல், இரா. வ-18 

மண்டோதரி இராவணனைத் தழு. 
விப்புலம்பி புபிரைவிடுதல்,இரா. 
வ- 246: மண்டே ரதி தவய்வ 
ணின்பெருமைபார்ப்பவள்,இரா, 

வ - 244: மண்டோதரிபுலம்பல் 
இசா,வ-288- 245, இரா. சோ- 
47-538 

மண்டோதறிமகன், ௮இகா-271 
மண்ணாசையின்பயன், பிரமா-212 
மண்ணினின்று - பூமி தொடங்இ: 

இரணி- 18 

மதிகெறியதிவு, 
. மதியம், இராவ, தே-12 

அகும்பதவகராதிமுதலியன 

மண்ணினித்தம்- ஸ்சானஞ் செய்த 
லாலானநீர்ப்பெருக்கு, மீட்- 196 

 மாண்ணின்றைரிப துறைய கம், விபீ- 
மண்ணுதல், மீட்-210 

' மண்பிறச்தகஞ் சதைக்கு,மீட்-124 
141 

மண்மாள் au mE mao, முச-120 

மத-வலி, ௮அதிகா-140 

மதஞ் செய்தல், திருமுடி 
மதடீரினால் ௧ட ௮ம் உப்புநீங்கல், 

epav-15 
மதமத்தமலை, ௮இகர-228 
மதமா % நெருப்புப்பற்றி 

மலை, மூல-142 

மதமுச்நீர், மீட்-540 
மதயானையைக்சளைதல், கூல-105 
மதலை, மீட்-809 

மதனன், இல,கே-1 
மதி - யானை, மதத்தை யுடையது; 

சாக-187, அறிவு, கும்ப-140; 
சந் திரன்,இரா.ம௫்-05: % குடை, 
௮.இகா-7 

மதிகேடர், ஒற்று-68 (11 
மதிச்குமேனி சுடுவித்திர், மாபாச- 

மதிதனக்கு onsets wes 
ஞள், மீட்-80 

மதிதொடுங் கோயில், கும்ப-70 
மதஇித்தல்- எண்ணுதல்: இரா, மச், 

98, மிகும் - 184: பாமாட்டுதல், 
இரா. வ-151: ஸகுறிபார்த்தல், 
நிகும்-127 

இல.கா-ட 

மதியினாப்பண்மான் % விமானத்தி 
லிருந்த €தை, மீட்-47 

மதியினுற்ற கறை, இச்்.தி-01 
'மதியின்னொளிர்தாசு, ௮திகா-43 
w Ha, Qa. Cs-25 
மதினின்மேலேறியவானரம் மதி 

ளின் மேற் கட்டிய கொழு; 

முத-14 
,மதிற்கிெடச்கை, மீட்-821 

மது, மூல-52, 111, இரா. வ-105 
மதுகை-வெற்றி,வலிமை, சாச-22, 

205, இசா. வ-287 
மதுகைடபர் கடலைச் கலச்தின 
ம, மூல-52; மதுகைடபர்தித 
மை, ௮இகா-71: மதுகைடபர்
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வல்லவராயிரவரைப்போரில் வீச | 
ஈகுர்திறலார், அதஇகா:09 

மதுபம்-வண்டு, மீட்-810 
மதுபானஞ்செய்த மடவார்களின் 

நிலைமை, சனி-7-10 
மதுமயச்சத்தால் மாதர் அபிநயம் 
முதலியன மாறுபடுதல், கனி- 
11, 12 (௮ திகர-75 

மது மேதைபட மேதினியானது - 
மது ரமாற்றம், மாயாச-57 
மதுவுண்டவரின் செயல், களி-18 
மதுவெனு மவுணன் முன்றொட் 

.. டது, இரா. வ-105 
மத்தசம்-கெற்றி, கும்ப-20& 
மத்தசரி, ௮திகசா-18 
மத்சப்பூட்சை, ௮இகா.ஃ215 

மத்தமதுவைத் தேக்குதல், அதி. 
மத்தமா, சேது-21 (கா-215 
மத்தன் -போர்மத்தன்: ௮.இகா -। 

227: கொழுப்புடையவன்:கும்ப- | 
65 [ணிய-115 | 

மத்திகை-கு.திரைச் சம்மட்டி, இர. 
மத்இினிமிர்ர்த தோளான், ௮இ., 

கா-215 
மத்துறுதயிர் 6 அயரால்மறுகு மூள் 

ளம், சாக-208 
மநத்தண்ம்- லோசனை, விமீ-50 

மர்தமாருதம், படைக்-15 
மந்தரகரி வானத் தெழழுச்தது 

பாற்கடல் கடையக் கருடன், 
கொணர்ர்தபோது, இரா... வ-58: ! 
மந்தரமிறுதல் % இராவணன். 
இலையறுதல், மூத-241: மச்தரம், 
இசா. தானை - 24: அரச்சன்: 
மகுட-17: % தோள், விமீ - 152, 
சாச-288, இரா. வ-105:மக்தரம் 
வானவர் தானவர் வலியதுதே 
ஒச்கொண்டது, இரணி-11 

மர்திரசாலையில் விளக்கேக்இயவர், 
ஒற்று-42 [கா-208 

மர்இிரசித்திடசிலைச்தொழில், ௮இ 
ws Are சுற்றத் துள்ளார், மீட்- 
மர்திரத்தலைவர், இரா. மர்-8 [852 

மர்திரத்தொழில் - ஆலோசனை, 
இரா. மக-ட0 

மர்திரமரபு, மாயாச-49 
மர்இிர மியம்பி வைது 

| 

கொன்றன   னோ, கும்ப-244 

மக்இரம் தேம்புவதன்று, கும்ப-80 
மக்திரம் மு.தலியவற்றிற்குத் தெய் 

வம், இரணி-05 
மர் திரவம்பு, கும்ப-90 

ws Gr Bulent x இச்திர GO 

வன்னார், இருமுடி-25 
மர் இரவிருச்சை, மாயாச-2 

மச் இரவேள்வி, மிகும்-05 
மர்தஇிராலோசனைச் சபை, 

05-8 

இசா, 

மச் இரிக்இிழவர், விபீ-62 
மம்மர்-மயக்சம், மருத்-17 

மயக்கு-களிப்பு, இ.ரணி-00 
மயக்குதல் = மூர்ச்சையுறச் செய் 

தல், மகுட,11, இரா, சேர-51. 
மயங்குதல்-அறிவுசோர்தல், சாக - 

208 
மயர்-மயக்சம், வான. ௪ள-80 
மயர்தல்-பி.ரமித்தல், கும்ப-24.4 

மயர்வு, தஇருமுடி-18 
மயல்-மாயை, ௩ரக-258 
மயன் தர் சவேலின் பெருமை, வே 

லே-26 
மயன்படைச்சலம், இரா, வ-102 
மயன்பட்டாபிஷேகச்திற்கு மண் 
டபமொன்று நிருமித்தல், மீட் - 

5, இிருமுடி-29 
மயன் மகளோடு வேலையும் இசா 

வணனுக்குச் கொடுத்தமை, வே 
லே-26 

மயன்மசள்-மண்டோதரி, இ.ராவ, 

தே-20, இரா. சோ-44, இரா, 
வ-227 

மயன்மான்முசன், மீட்-5 
மயானம், மீட்-228 
மயிடன்-௮ திசாயனால்இலட்சுமண 

னிடத்துத் சாதாக அனுப்பப் 
பட்டவன்: ௮இகா-82, 40, 50 

மயிர்த அவிவிதர்% உடன் பிறந்த 
எருவை வேகச்சர், ராக-%0 

மயிர்தனுர் துமிர்தனும் சாவலாளி 
&or, a 8-42 

மயிச்சன், விடீ-409, சே.து-80, காக 
-176, விடை-8, பிரமா-178 

மயிர், மூ.த-189, 174, மருத்-592:% 
முள்: இரா. வ-158 

மயிர்க்குக்தளம் மயிர்ச்செறிவு, 
மருத்-82
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மயிர்சிவிர்த்தல், af 8-137 | 
மயிர்வினைமுற்றுதல், திருமுடி, 17) 

மயிற்குலம் மருளவருதல், கனி-2 | 
மயினடம் பயிறல், விடை .... | 

மரசதச்சிசரம் இராமன் தோள்: 

முத-240 ॥ [-34 
மரகதத்கலம் %பாசடை, இல. சா, 
மரச்சண், மருத்து-78 
மாரக்கலமியங்குதல், மீட்-171 
மரங்களுமுருகுதல்,விபீ-140,இ.ரா. : 

வ- 

மரணத்தோற்றங்க.ளில் மயங்குதல் ! 
கடவுளைக் காணாமையால், மீட்- 

106 
மரணமெய்தல் புகழ், கும்ப-150 

மரபு - முறைமை, இரணி-5, மீட் 
177, விடை - 12; வமிசம், 
கும்ப- 140 [குறை கும்ப: 910' 

மரம் அல்லது மலைச்குவை 4 அறு 
மரம்சடனீர்பட எண்ணெய்தோய்: 

சீதென வெரிதல், வருண-81 
மாவம், ௮இ.கர-00 

மசாமரச்தொளைத்தவன்; இரா. மச்! 
-90:இல.கே-9,விபீ-181, மீட்-281. 

மரியுண்டவுடற் பொறை % தடிய 
வர்விட்டுச்சென்றப்றை,நிகும்-88 ' 

மரு, மீட்-85, இல. கே 14, இர 
ணி-00, மூல. 158 

மருகன், ௮.இகா-117 
மருகாச்தாரத்தவுணர், வருண-78 
மருங்கு-இடை, ஒற்று.18, பிரமா- 

121: இடம், இல, கே- 19: பகீ 

கம், மருத்- 29 

wend aer, மாயாச-81, 94: இசாவ 
ணன்தாதரிலொருவன், கும்ப-7: 

இலக்குமணனாற்சொல்லப்பட்ட 
இரரச்கவீரன்: 29 Badr - 124: 
இறச்ச அரச்சனுடலைச்சடலி 
விட்டான், கீதை, ௧-2 

மருச்சின்காதலன், வேலே-௩0 
மருதி அமலைகொண்டுசெல்லும் ௮ 

னுமான் % மர்தரமலைகொண்டு 
செல்லும் கருடன், மருத்து-07 

மருக்கனையதம்பி, ஒற்.று-14 
மருப்பு-தக்தம்: ௮இ-04, படை-ட் 
மருமசன்-வழித்தோன்றல், இர்-26 
மருமதாரளை, வருண-2 

'மலைப்பாம்புமவால் 

  மருமத்திலம்புமடுத்தல்,மு.த-200 

மருமம், அதிகா - 182, fe 6 
மார்பு- 121) காக- -168 

மருமான், சிகும்- 189 
மருவுதல் - அணுசல், 

இரா. ௨-206 
மருளின்சைசல் - மயக்கத்தோடு 

வருந்துதற்கிெனாதல், காக-208 
மருளுதல், விபீ-27 
மருள், Qasr, we-1, கும்ப-159, 

விமீ-24, 127, வருண-40 

இரணி-4: 

மர்ச்சு ட வெள்ளம், மாயா€-22 

மலசக்சம், இரா, ௧௭-18, மீட்-205 
மலங்கெரி, படைக்-46 

' மலரமளனி, கும்ப-9, இரா. சோ-51 
மலரம்பு, இரா. தாரனை-1. 
மலறிறையவன், விடீ-40 
மலரின்மணம் % கடவுளச்தர்யாமி 

யாயிருர் தல், இரணி-120 
மலர்த்தவிசனான், மீட்-197, இரு 
மலர்தல், இல. கே-5 | மூடி-85 

; மலர்மழை, மீட்-205 
மலிசெல்வம், மீட்-110 [கர- 22 

। மலைகளின் ௫ கை யறுச்சது, இல. 
, மலைதல்- பொருதல், மகுட - 19, 

மருத்-98, இரா. மச்-14 

மலைச்தல்-பொருசல், ௮இகா-258 
மலைப்பாச்தள், சே௮-80 க 

- வளைத்தலிலு 
வமை, ௮இசா-102 ் 

மலைமீது விளங்கும் பிரகலாதன் % 
ஆலிணிலையிற்பிள்ளை:இரணி-102 

மலைமேல்விழு முருமேறு % அரக் 
சுரின் யானைச் சேனைமீது (அது 
மான்) மோதியமரம்: ௮தஇிகர-158 

மலையமலை, படைக்கா-16 

மலையிழிச்ச மாசணம் களிறுகவ்வி 
யது, சூம்ப-25 4. 

மலையின்மேல் இக்இிர வில்லிடுதல் 
அச்சன் தலைமேல் 
Apnoea, 067-34 

மலையும்சனையும் யானை உடலும் 
வயிறும், நிஞும்-88 

மல்- வலிமை, ௮இகா-69, 
02, நிகும்-92 

மல்லல்-வளன், காக-81. 
மல்லிகை % எயிறு: இல கே-8 
மல்விகசைக்கானம் X வானம், இல, 

Ga-3 

களன் 

பிரமா
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மவுலி, கும்ப-252 
மழலையஞ்சதங்கை, 675-281 
மழலைவாயில் வெங்குரல் உ அமிழ் 

இடு . புளிப்புச்சுவையுள்ளமத, 
களியா-11 

மழலைவெண்குருகு, விடீ-50 
மழலைவெவ்வுளை, களியா-18 
மழவிடை % படைஞர், இரா, வ-60 
மழு, இரணி-81 
மமுவலான், மீட்-114, மாயாச-2] 
மழுவாளன்விடை, காக-20 
மமுவாளீசன், கும்ப-85 
மழுவோன்-சவன், இரணி-101 
மழை, படைச்கா-௩% கருங்குவளை 

மாலை, இசா.சானை-8: % எய்தன 
வும் எறிர்தனவும், அதிகா-128 

மழைக்கண்ணாள், மீட்-228 
மழைக்குரற்றேர், படைத்-80 

மழைத்தல், மூல-98 
மழைத்தாரையும் மேகமும் ௮ம் 

புகளும் மலைகளும், நிகும்- -68 
மழையினீர் வழங்குகண், ௮திகர-. 

261 
மழையும் கடலும் மாறினும் மாறா 

மதம், 'வான. ௧௭-20 
மழையென்றாசங்கை 
கொடை, சாக-208 

மழையே, அதக. 166,மசரச்-18 | 
மள்ளர்-உழவர், வீரர், மூல - 102, 

வான. ௧௪-25 
மறக்கண், படைக்சகா-27, மீட் 19 

மறத்துறை, அங்க-12, கும்ப-828 
மறப்படை, மூல-152 

கொண்ட 

மறம்-வீரம்: விபீ-08, மகுட-18, 
கொடுமை, கும்ப- 342, விபீ-48: 
அதருமம், பாவம், முத- 252 

நிகும்-178 

மறலிச்சரைசெய்தல், மீட்-82 
மறலி வயிற்றையுயிர்களாற் நூர்த் 

தல், இசா. a-96 

மறவன்-வீரன்; ௮.இகா-1809 (129 
மறவினை - அ.தருமச்செயல், விடீ- 

மறி-ஆடு, நிகும்-&7 . | 

மறிகுதல்- Re இடுதல், கும்ப- -200) 

~ SHOES SLID | 

மடக்குதல், 61-166 
மறித.ரல்-மீண்டுபோதல், வேலே-0 
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மறிதல்-மடங்குதல், ஒடிதல். கடல் 
கர-1,ஙிகும்-58: இறச் தலீழ்சல், 
வருண-87, காக - 06 

மறித்தல்-மடச்கு.தல், மூல- 184, 
தடுத்தல்-174, பேர்த்தெடுத்தல், 
காக-81 

மறிச்தெறிசல் - மடச்சயடித்தல், 
சாக-197 

மறிச்சதேர் % ட தக்கை னல் 
னம்: ௮.இகர-11 

மறிப்பு, அவ்க- -36 [மூ-5 
மறு-களங்கம்: இரா. மச்- -08, இரு 

மறுகுதல்-மனங்கலங்குதல், இரா. 

மர்-11, இரணி-84, கும்ப-880, 
இசா. வ-08 சுழலுதல், நிகும்-05 

மறுக்கம், மாயாச-05, படைத்-18, 
நிகும்-49, மாயாச-18 

மறுத்தல் - உடன்படாமை, இசா. 
மச் - 50: வரவொட்டாது தடுத் 
தல்-81 

மறை-வேசம், இராவ, தே-6 
மறைகளினிறதி, மீட்-192: மறை 

சளின்தலை-101: -மறைச்சரம் - 
உபநிடதம், இரணி-601 

மறைதக்துளான், மீட்-12 

மறைதல்-அஸ்தமித்தல், - இரணி - 
12: கண்ணுக்குப் புலப்படாத 
ருத்தல், சாக-250 

மறைதறத்தல்- Cag வொழுச்சச் 

திற்கு மாறாசல், இரா. மச்-51 
மறைந்துறைச் சொதுங்கிவாழ்தல் 

அறத்துறை முதலியனவன்று, 
அங்க-12 

மறைப்பொருள்-வேத இத்தாச்தம், 
இரணி-52 

மறைமுடிவு; மீட்-00 
மறைமுதற்றனி சாயகன், இரா, 

வ-101 
மறை மெய்யினைப் பொய்யென் 

ரூன்-சாஸ்இசன், விடீ-117 
மறையவர், Boom, Cg - 24, 
மறைவாணர், இராவ-51 
மறைவாணர் மூகலோரின் பாசங் 

கலந்தபசி % உரகம், நாக-203 
மழறைவிறித்தென்னவரடுறு சிறை, 

இராவ, தே-6 

மற்கடம், முூத-18, சேது -691ப-7 
மனக இ- ஒரிசாவணன்றாதன்: கும்
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மனச்கொடு- ஆலோசனைகொண்டு, மாகம்- -வானம், இரா. தானை-19 
இசா. மச்-108 இ௫்-க4, படைத்- -27 

மனங்கள், மீட் 117 (282 வானக னன், மாயா£-82 
மனச்திற்குமுன்செலும், மூத -|மாகாயன்- அ இிகாயன், ௮தஇிசா-82 
மனத்திற் செல்லுர்தடந்தேர், பிர| மாசடர்ந்சசாசை வேசடஞ் செய் 

மா-128, சாக - 100: மனத்திற் தல் பிராட்டியை நீராட்டுதல், 
போதல், மாயா - 02: மனத் | மீட்-க்க் 
கினுக்கடியதோர் விசை, கும்। மாச- மேசம், இல. கர-$84; குற்றம், 

  

x 

u-278 | Qrr.we-52, Qa. ar-7 
மனத்தின் முன் செல்லுமானம், மாசுணம், இராவ, தே-5 

மாயாச-86 . மாகுணுதல், மாயாச-18 
மனத்துமாசுயிரொடும் வாங்குதல், மாடம் - அரங்கமாளிகையென்ன 

மீட்.217 । லாம், திருமுடி - 20% விண்டு. 
மனச்தையும் இிய்க்கும், கும்ப-19 | வின்னாற்ிற்ளா த அல்வானரி, 19 
மனநிலை, ௮ங்க- 10 மாடு-அருகு, கும்ப-247, சாக-20: 
மனரோய், கும்ப-140 பக்கம்,இரா. சோ-4, வவேலே-25: 
மனம் அங்கமென்னக் குளிர்தல்,, இடையில், ஒற்று-09;: செல்வம், . 

விபீ-125 .  இரணி-81 
மனமெனுஞ்செசர்த, முத-155 (| மாட்சி-பெருமை, இசா. மச்-11 
மனவு-இரத்தினம், மீட்-91 மாட்டாமனிதன் - வலியற்ற மணி 
மனிசன், அங்க-28 கன், ௮இகா-270 
மனிதர்சீரியர், இரா. ம£5-%8 மாட்டுதல் - நிலைகிறுத்திச்சாட்டுத 
மனிதனென்று எள்எலுற்றோம்,! ல்,மருத்- 118, இரா. சள - 14: 
மனித்தன், இரா. வ-22[வருண-42! வாய்விட்டுச் சொல்லுதல்,சாக-8 
மனுகெறி, மீட்-7, விடை-86 மாணவசன், மீட்-260 
மனுமுதல், விபீ-00, காக-170 மாணி. பிரமசாரி; cp s-210 
மனை வீடு, இரா, மச்-05: அறை, மாணுதல் - மாட்சிமைப் பதெல்: 

இல. கா-84 மாணைச்கொடி, ஒற்று-27[மீட்.211 
மனையுற்றாள்-மனைவியாக இருப்ப மாண்டார்ச்கு நீர்க்கடணனியற்று 

வள், இசா. மக்-50 மாறு விபீடணலுக்கு இராமன் 
மனோலயம், மீட்-837 கட்டளையிடல், மீட்-206 

மன்-அரசன்: இரா, மர்-81 மாண்டொழில், விமீ-04 
மன்மதவாளி,சாக-274, மன்மதன் | மாதரார்வடிவுசொண்ட. sere gr 

சரம், இல, கே - 9 யமுதம், மாயாச-10 [௨-ட, 77 
மன்றல்-வாசனை,மாயா£-71,இசா. | மாதலி, இசாம, சே-15, 18, இரா. 

தே-20, மீட்-118 மாதவத்தொருவன், வேலே - 29 
் மன்றில்வளமுண்டு கறரிபொய்த்  மாதவன்-பெருச்தவூ, மீட்-54 

தல், கூல-145 மாஇிரங்கடர்ததோளான், மாயாச 
மன்னவர்க்கரசன், இல. கா-2 -2, இரா, சோ-42 
மன்னன்மகன், மூல-215 மாதிரம் - மலை, இக்கு, மூத-10 

மன்னிலாப்படை, கும்ப-208 மீட்-2%0 

மன்னுதல் - நிலைநிற்றல், இரா. !மாதுலத்தலைவனுபதேசம், ௮ணி- 
மந்-08 ட்கா-85 மாதலனார், மாயாச-88 [15,16 

மன்னெறி-க்ூத் திரியதருமம், ௮இ மாநிலக்கிழத்தி, மீட்-858   மா-குதிரை, ௮திகா-1060, யானை,  மார்துதல்-பருகுகல்: சேது - 24, 
மீட் - 261: பெருமை, 820, கும்ப-107, மீட்-809 
வண்டு: களியா - 15: மரவகை,  மாபெரும்பச்சன்-மசாபாரிசுவன் 
Ce g-56 | Qasr, 06-38, ueorg-2, 30,



அரும்பதவகராதிமு தலியன ௧௦௬௭ 

  

மாமரம் சை, இரா. a-160 
மாயக்கள்வன், மூல-176 
மாயச்செய்கை, இராம, தே-24 
மாயச்செல்வன் காக-18& 
மாயப்பாசம், இரா. மச்-ட0 
மாயப்பிறவியின்பகைஞ, காக.270 
மாயப்புன்சிறை - சமுசாரபந்தம், 

மாயாச-88 [ணி-108 
மாயப்பொறிபுச்கு மயங்குவர், இர 
மாயப்போராற்றல், நிகும்-74 
மாயமாச்கூத்தன், கும்ப-816 
மாயமோவஞ்சமோ, இரா. மச்-08 
மாயம், இரா. மச்-68, காக-201 
மாயவாழ்ச்சைப்பிறவி, விபீ-129) 
மாயவாழ்வெலாம், கும்ப.45,40 
மாயவினை வல்லார், முத-142 
மாயவேய்-வஞ்சனையொற்று: ஒற் 

று-88 
மாயன், கடல்கர-8, கும்ப-24 
மாயாப்பழி, நிகும்- 178, இரா. 
சோ-59 

மாயாஸ்இிரதீ இனால் இறர்தவர்யா 
வரும் உயிர்பெற்றெழுர்தனர் 
போன்றுஅறைகூவுதல்,இரா.வ- 

மாயிருஞாலத்தாள், மூல-227[111 
மாயை, மீட்-887 
மாயையின்படை, இரா. வ-109(10 
மாயையின் முதல்வர், படைச்கா- 
மாய்த்தல்-ஓழித்தல் , சாக-112 
மாரனார், இசா, வ-22%, 24% 
மாரனு மருளச்செய்த மாளிகை, 

இல. 7-40 
மாரி-மறித்தல்: இரா, சோ - 81: 

% சரம், முத-196 
மாரியின் பெருச்துளியினும் வரம் 

பில, வருண-17 
மாரீசன், படைக்-41, மீட் - 285: | 

மாரீசன் தவமுதலியவற்றை மரு, 
சனுச்சாசக் சைவிட்டான், 

  

எ
வ
வ
,
 

  a 9-67 
மாருதமறைந்த பூளை % இராவண! 

சேனை, முத-256 
மாருதம்-சாற்று, இரணி-16 | 

மாருதி, விடீ-106, ஒற்று-6, அங்க | 

-9, முத-210, படைத்-01, Be! 
மா-18, 2தைக-27, நிகும்-60, மூ 
ல-62, வேலே- 18, 20, இசா. 

மாரு திகோள் % மேருவின் சிகரம், 
மூச-228 

மாருதியை சோக நீ செய்த உத 
விச்கு யான்செய்யக் கூடியது 
பிறிதில்லயென்று அவனைத்தழு 
வுதல், விடை-20 

மார்-மார்பு, இரா. சோ-81, இரா, 
வ.192 . ் 

மார்ச்கடம், விபீ-182 
மார்ச்சண்டேயன், விடீ-115 
மார்பத்திறுகத் சமுவல், இரணி-80 
மார்பிடைத் அடிப்புண் டென்னா 

வேமுறுதல், ாக-228 
மார்பிலாரம் % சடனடுவிற் yes 

மின், விடை-2 
மார்பினெற்றுதல், நகாக-1 

மார்பைத்தடவுசல் செருச்கைச் 
குறிப்பிச்கும், மாயாச-80 

மார்பை முழைகளெனத் திறத் 
தல்,இசா. வ-240 

மாலருாவருங்கள், கும்ப-0& 
மாலார், ௮இகா-50 
மாலான்-இருமால், ௮ இகா-8. 
மாலி, அணி-17, படைத் - 7), 21, 

85, மூல-52, 75, 171, இரா. 
௪௭-14, மாயா£-28 

மாலியவான் - இராவணன் மூசா 
தை, ஒற்று-49, கும்ப - 12, 82, 
83: படைக்-89, 40, 48, மூல - 
5217, 6, இல.7, 10: ஐர்மலை, 
மீட் - 179-g)e-1 

மாலியும் நீலனும், படை த்-40, 70 
மாலினார், கும்ப-117 

மாலை-தன்மை, மு.த-40: ஒழுங்கு, 
இர் - 05: வறிசை, நிகும்-809: 
இரட்டி, சாக - 194, வேளை, 
ஒற்று-08 

மாலையானகனல், ஒற்று-21 

மால், இரா. மர் - 89, ௮ணி - 10, 
மூல-11, இரா. வ.- 49: தாட் 
ணியம்,புத்திமாறாட்டம், மாயா 
25% 

மால்சொண்ட வடிக்கணையும் என 
உம்மை மாறுக; உம் - கதைத் 

தொடர்ச்சி பற்றியது. இரா, 
வ-195 

கள-19, இராம.தே-20,மீட்-809 !மால்வரையேழ், வர௬ுண-18



௧௦௬.௮ அரும்பதவகரா திமுதலியன 

  

மால்விழுக்துளிர்- இக்பிரமைக்குட் 

பட்டீர், மூல-181 

மாழ்குதல் - ஒலித்தல், 
வருச் அதல், மீட்-110 

மாளிகையியைவு மணிக்சற்றை, 
சுற்றச் தொழில் தெரில, இல. 
கா-8 [#-82 

மாளுத்ல் - கூர்மழுங்குதல், மாயா 

மாள்வது மெய்யெனா விறுத்து, 

கும்ப-125 

மாள்வன கழுத்து - ஒழிவனவாண 

கழுத்து, சாக-05 

மாறாடினமதம், ௮தஇிகா-24 

மாறாமதவாரி, அதிசா-41 

மாறிச்செல்லுமுருள், கும்ப-189 - 

மாறு - எதிரானபொருள், முத - 

242, sre-145: guy, af 8-35 

மாறுகால் - மற்றொருகால், கும்ப- 

350 
மாறுகொண்டிமைத்தல், வேலே-1 

மாறுசோடல்-மாற படுதல், இரா. 

மந்-98 

மாறுதல்-மீளுதல், அதிகா-6 
மாறுநூறுதல், காக-1&த 

மாற்கடல், மு.த-117 
மாற்றமீச்க, வருண-7 
மாற்றம், இரா, மக்-104, இரணி- 

94, மீட்-241 
மாற்றருங்கூற்ற, வேலே-16 
மாற்றருக்தம்பி, கும்ப-186 
மாற்றலர்-பகைவர், இரா. மந்-104 

மாற்றவனதம்பி இக்குத்தோற்று 

மோ, விடீ-08 

மாற்றார், கும்ப-829, 

மாற்றாவுயிர், ௩ரக-10 

மாற்றான்-பகைஞன், இல. கே-40 

மா.ற்றுதல்-ஒழித்தல், அடக்குதல்: 

.. இரணி-7, 181௩ (தான், அணி-1 

மானத்தா லூன்றப்பட்ட மருமத் 
மானத்தாற் புழுங்கிகைதல், அதி 

கா-205 
மானத்தியெரி பொடித்துச் 

ஐங் சண்ணன், காக-108 
மானம்-விமானம், இரணி-6, மாயா 

௪- 51, பெருமை, கர்வம், ரோ 
ஷம், அபிமானம், பிரமா - 0) 

சாக-281, 

பிரமா-91, 

சிர் 

  

    

அவமானம், அளவு, மாயாச - 
7, இல. கா-209 PB 2-327 

மானவன், சாக-56, மூல-142,155, 
மானாயினான் - மாரீசன், இரா. 
மானிடர், கும்ப-860, 92 [268-97 

மாணனிடவன்,இரா. மச்-97, மாயாச- 
மானிடன்-சவன், இரணி-15 [82 
மானினம் அரியினை யென்செயும் 

% குரங்குகள் இராவணனை 
என்செயும், இரா. தானை-85 

மானுடப் பசுக்களுக்கு வரமிலை, 
இரா. மச்-102 [ணி-181 

மானுடமடங்சகல் - நரூங்கம், இர 
மானுடவன், மாயாச - 81, இரா, 
மானுடன், ஒற்று-00 [வ-240 
மானுதல்-போன்றிருக்சல், இரா. 

மர்-90 
மானெனவந்தவன், விடீ-77 

மான், சேு-28 
மான்மதம், மீட்-840 
மான்முகன்-மயன், மீட் - 5, 297, 

திருமுடி-29 
மிகுதல் - உயிருடன் மிஞ்சுதல்: 

மூ.த-189. மேம்படுதல், மாயா 

௪-4 
மிகுதி-மேன்மை, முத-222, ௮திச் 

இரமம், இரா, a-6 
மிகுந்த வான்-பரந்தவானம், இரா. 

a-164 
மிகை-மிகுதி, குற்றம்; இரணி-147, 

அதிகா-184, இரா. கள - 27: 
மேம்பாடு, விடீ-08 

மிகைப்புலம் - மேம்பட்ட வறிவு, 
af 8-65, 104 : 

மிச்கது-மிஞ்சுவ தூ, கும்ப-148 
மிடல்-வலிமை, காக-61,மூல-102, 

நிகும்-84, வான, ௪௭-19 
மிடுக்கு, முத - 127, 212, கும்ப - 

120, epa-142 
மிடைதல், கும்ப - 316 

மிதித்தல், ௮இசா-101, மூல-17 
மிதிமுதவியவற்றால் அறுமான் 

யானைச்சேனையைக் கொல்லு 

தல், அதிகா-159 
மிதிலைசாட்டன்னம், இருமுடி? 

மிதிலையூர், கும்ப-261 
அங்க-18, மாயாச-15, கும்ப-10, மித் திரர், விடீ-12 
ாக-51, இசா. கள - 24, மிலைச்சியது, இருமுடி-40 '
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மிளிரொளி, இரணி-171 
மின்,இசா.வ-80,நிகும்-80:  €தை-। மீனரசு, வான, ௧௭-10 

மீனம்-மீன: வருண-80, இரா. வ- 

[164 
மர்யாச-80 % பொன் கொடித்। மீனரல்வேலை, கும்ப-292 
அவலைபொதிச்த கொடிப்பவ| மீனினம் விசும்பினின்று வீழ்தல் 
Ge g-62 

மின்கரிதென்ன மின்னு மெயிறு- 
௮.இிகா-227 

மின்கையிற் கொண்டன்னவில், 

இரா. வ-158 
மின்சென்றறியாம்மு, கரச-20 
மின்மினி, விபீ-188 
மின்றளிர்த்தனைய மணி, மகுட-50 
மின்றெரியெயிறு, மகுட-22 
மின்றோய்மாடம், இல. கா-௩2 
மின்னணி - மின்னுகின்ற அணி, 

மேகலை: மாயாச-6 
மின்னிவர்தல்-ஒளிவிடுதல், : இரா. 

வ-8 . ; 
மின்னுரைத்தாலுமொவ்வா விளங் 

கொளி, கும்ப-82 ் 
மின்னுறு பதாகை, ௩ாக-119 

- மின்னென விளங்கும் பைம்பூண், 
wGr—- hh (யும், மீட்-108 

மின்னைப்போல்வர்து உலகம் விளி 

மின்னையேர்மவுலி, விடை-29 
மின்னொளிமேகம் .% ஸ்ரீராமன், 

மீ, மு.த-74 | மீட்-825 
மீச்கொள்ளுதல் - மிகுசல், இரா, 

ம£-99, இரணி-88: மிசகச்கொள் 
ஞூதல், வருண-7: வெல்லுதல், 
படைத்-88, இரா. வ-155 

மீசைசறுச்கொளவுயிர்த்தல், ௮இ 
& 7-264 

மீட்சிசெய்திறமிலை, காக-207 
மீட்டாயோ, 9 Her-269 

மீண்டுவருர்தாமல்லா விட்டம், 
மருத்-88 [மருச்-92 

மீதுபோதசல - அப்பாற் போதல், 
மீதுலகு, சேது-87. 
மீகெடுங்இரி, ' வருண-௩8 [21 
மீபுரம்-உடலின் மேலிடம்: மகுட - 
மீமிசை, சே௮-14 
மீயவர்-மீ இருப்பவர், படைத்-45 
மீளாதவேதம் - பொய்படாத வே 

“தம், சாக-256 

மீளி-வலிமை, முத-108, காக-208, | 
இசா. வ-160: வீரன், மூல-82, 
பேய், மூல-80 

%ஆசாயத்களவுஞ்சென்ற அம்பு 
கள் பொறியோடு இழ்கீழ்தல், 
பிரமா-147 

மீனினம் மதியைச் சூழ்தல் 6*தை 
“யை வானசமகளிர் சூழ்தல் திரு 

ழுடி-7 
மீன்-மச்சம் நட்சத்திரம்; மூத - 

291, பிரமா - 125%புனலறப் 
।  பொரித்தகறிஇழங்கு,வருண-20 
। மீன்கள் % வறியவர்: சேது-10 
'மூககீசமலம், மருத் அு-51 

  |மூகங்கடாங்குதல் - முன்னிற்றல், 
சாக-68 ர 
சஞ்செலல் - மூன்னணியாகச் | ee ne 
செல்லல், காச-26 

' முகத்தல், இரணி-43 
(மூகத்திங்களால் வானத்தஇங்கள் 

| மனசொச்துதேய்தல், விடை-4 
;முகைத்துக்கைதவச்தெரியும், விபி 

| -90 [-178 
, முகத்துவிழித்தல், கும்ப-98, மூல 
'முகமலர்தல், நிகும்ப-102 
pepe reer aml, மாயா 
| சடக் 
| மூகம், பிரமா-100, ௮இ.கா-02 
। மூகரப்பாய்மா, ௮தஇிகா-180 

| முகிலின்மின் % கராக்தகன் கையில் 
வாள், ௮இகா-210 * 

மேல், ௮இகர-180, விடீ-187 
முூகிழேறு கை, சாக-240; முஇழ்- 

மலர், இரணி-70 
முகிழ்ச்தல்-குவித்தல் இரா, சோ- 

15, மீட்-819 
முக்கட்டேவன், இரணி-௩4 
முச்கணன்,முச்கணான், மூல-150, 

இசா. மர்-92, இரணி-154 

மூச்சகணான் றநடவரை யெடுழ்த 
மொய்ம்பன், இசா, வ-148 

மூக்காலம், இரா. தானை-28 
மூக்கோடிவாணாள், இரா. வ.10)8 
முச்கோற்றாபதவடிவம், மீட்-284 
முசு-கு. ரங்கு, படைத்-49 
।மூச்சிகைச்சூலம், கும்ப-245 
' முச்சிரம், படைத்-82, சாக-112 
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முச்சி சிறுவாழ்ச்கை - மூச்சிறுவாம் | முதலோர் - தொன்றுதொட்டிருப் 
க்கை, படைத்-45 பவர், இரா. தானை-11 

மூச்சு —— இரா. மந்-112 மூதல்- பிரமன், மீட்-186 
மூச்சூற்கழி, கும்ப-204 முதல்வன், இர் - 57, இசாம, தே. 
மூடங்குதல்-மடங்குசல், இர-184| 28, இரா. ௨-198 
மூடங்குளையாளி, இசா. வ-119 [94 முதற்பகுதி, மீட்-107 
முழி - -இரீடம், இரணி - 174: நிகும்- முதன்மைகூறு தல், 82-351 

மூடிசல்- இறத்தல், இரா. மச்-18,| மூ.தியர், இரா. மக்-6 
மீட்-187: இர்தல், சரக.11& மூதிர்தல்- மிகுதல், இசணி-70: பழ 

முடித்தலைபத்அ, மகுட-10 | மையாதல்; ஒற்று - 1, இரா, 
முடிதீதல்-ஓழியச்செய்தல், கடல்! தானை-21. 

கா-7, caps - 6, நிறைவேற்று முதல் வாளி தைத்தல், இரா, 
தல், மாயாச-54 ்.. மச்-116 

முடிபடியிற்றோய்தல், கும்ப-154 : மூகுகுளுக்குதல், அதிகா-120 
முடிமணிபறித்சது % வென்றிச்கு।முதுமசன் - வயசு சென்றவன், 
அடிமணியிட்டத, மகுட-48 படைச்சா-50 (படைக்கர-௧48 

முடியாசேமுடிதல், பிரமா-220 முதுமொழிப் பதஞ்சொல்லல், 
முடி யிழக்த. வரக்கன் % அங்கத. முத்தம் - முத்த, கண்ணீர், அதி 

.மூரைப்பப் புகழிழந்த வொரு. கா-904, களியா-20, இல. கே-11, 
aor, ap g-249 சே.௮-18, இசா. தே 14 

மூடியைமோக்தல், மீட்-186 [116 மூத்தர், மீட்-150 [நிகும்- 129 
மூடிவில்லவர்-மிகப்பலர்: இரணி -! முத்சன், முத்தனார், கும்ப - 201, 

முடிவு -யுகாக்தம், முத-100, வரு: முத்திறத்தலகு, மாயாசீ-90 
ண-18: அழிவு: இ.ரா. மர்-07 (ws Spe தவர், மீட்-254 

முடிவொச்சினொன்றும்,சாக-258 ;முத்தின்கவிகை, மூ,த-08 [200 
மூூிகுதல், விடீ - 41, சாக - 112,। முத்தியினாப்ப ணாகு இமீதல், கட் - 

இரா. வ-10, படைத்-கக் (மூத்து, வருண - 58, முட்டை, 
மூடுக்சல் - அண்டும், விரையச்। -41: மணல், விபீ- 194 

செலுத்தல், வருண-59, சே௪-8, முத்தேவர், மூத-169: கும்ப - &0, 
மூல-88, இரா. வ- 161 நிகும்-12 

மூட்டப்பயிற்றியபருவம் - அணை முந்தல், இரா. மச்-89, விமீ - 36, 
$5 அடைகாச்சின்ற காலம், மீட்-541, 848 
இசணி-185 முந்தா - முதலாக, ஆதியில்; இர 

முட்டின-முட்டியஅம்புகள், வினை" ணி-16% 
யாலணையும்பெயர்: அதஇிகா-187 Ys B- முதற்காரணம், இரணி.98: 

மூட்டு- தாக்குகை, அ.திகா- 137 ary, ore-64 
மூட்டுதல்-தாச்குதல், மூத- 144, (மூர்துதல்- -பறப்படுதல், மீட்-208 

, அதிகா-129, இ௫்-5: கெருக்கு| ps ge -இருமால், மீட்-112 |187 
தல், இசா. வ-10 ' மூர்தை-பழமை, இரணி-26, மீட்- 

மூட்டை - ௮ண்டவோடு, பறவை ப்பத் துமுச்சோடி த்தேவர், இல. 
யிடும்முட்டை, இரணி- 180, 185: சே-5% 

முூட்டையென்று முத்தைப்புட்குல| முப்புடைமசம், ௮இசா-129 
மெடுத்தல், வருண-41 , மூப்புரமெரித்தமை, இரா. மச்-87, 

முண்டம் - தாமரை, மூல-205 ் பிரமா-124, இசாம. தே-10 
முண்டித்தல்-மொட்டை யடித்தல், மூப்புறத்துலகம், இரணி-142 

இசணி-81 மூம்மடி, வருண-18,. இசா. வ. 184, 

முதலறமுடித்தல், மாயா£-96 மூல-151 
முதலறிவின்மூவர், மூல-167 ' மும்மதவேழம், வான. ௧௭-10
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மும்முறைச்சகச்இியும் பசமுமாய்த் டூ முதம், இரணி-119 
தழைத்த தன்மையான், இசணி- । மூழுத்தம், சாக-05 

மும்முறைஃர்-கடல்,௮ இசா-21 (72. மூழுப்பெருர் தணிமுதல், இரா, 
மும்மைதால்மார்பினர், படை2-48 மந்-8 
மூயக்கம், இரா. சோ-51 
முயக்கென்முறை, இரா. வ-285 
முயங்குதல்-தமுவுதல், காக - 208,| 
இசா. சோ-82 (51: 

மூயற்சறை, சேது-10, இரா. சோ-| 

மூயத்சி-சருத்து, மீட்-155 
முருச்குதல், இல. கே-68 

மூரசம், மு.த-1 
மூரசு,மூல-4: முரசு மழையஞ்சமுழ | 

முழுமதி, விடீ-186 
।மூழூமலை, ௮தஇிகா-162 
முழுமுதலோன், இசா. மச்-112 

மூழுமுதற்குலம் - மிகச்சிறந்த 
(சூரிய), குலம், விடீ-124 

மூழுமுதற்படைகள், ௮ணி-18 
மூழுமெய், ws- 175 
மூழுமுற்றும், இரா. வ-140 [149 
முழுவாய்கொடுபுகழ்தல், நிகும் - 

ங்ன,௮ இகா-21: மூரசுமு.தலிய ! முலை குகை, படைத்-80,சேது- 
வற்றினோசை 

குலஞ்செய்த௮, மூத-85 
முரண்- -வலிமை, மாறுபாடு, விடீ - 

54, 116, see -. 164, epe- 120, | 
இசா. தே- 14 

மூரணியன், வி.பீ-2 6-39 ; 

மூரணிலர் - வலியற்றவர், இரா. | 
மூரபன், இரா. தானை-81 
முரலுதல், இசா. வ-02 

மூரற்றல்-ஆரவாரம், மீட்-808 
முரிதல், மூல-20 

முருக - இளமை அழகு இவற்றை! 
யடையோனே! எனினுமாம், | 
இரா. சோ-51 

மூருகு,மீட்-846 

முருக்கு, கும்ப-249 

முருக்குதல்-அழித் தல், இசா. மக். சா ் ர 
மக.ரச்-12, பிர! முளைத்தல் உதயமாதல், கும்ப-2,88 3 97, வருண-46, 

மா-175, மீட்-33 

வேலைச்கோரா। | 

| முழையுறுச£யம் x 

84, இராவ. தே - 
கன். இசா. வ.18 

7,18xue 

'குழைபடிச்சபிறை x aul yor or 
எயிறு, இரா. தானை-8 

| முழைபுக்க ஐவாயரவம் % கும்பன் 
வரய்வழிச்செலுத்தியச ச இரீவன் 
கை, ௮இகா-247 

இசாவணன், 
அ௮ணி-% 

| மூளரிச்சகணச்கு, வான, ௧௭-81 

(முளரிக்கண்ணன்- இராமன், இல - 
கே-10, பிரமா-45 

முளரியாயிரங்கணுன், இரணி-154 
| மூளை-மூங்கில், சாக-178 
முூளைகளட்டிவைத்த பாலிகை % 

அடிகளின் இழியுண்ட வாய்க 
ளிற் சாமரை, கும்ப-210 

மூருங்குதல், படைத்-4, மாயா€-06 முள், சளியா-4 

முரு, இரா. தானை-12, 
சளியா-8 

முலைக்குவட்டிற் கையாலெற்றுதல் 
உ மலைக்குவட்டிலிடி வீழ்தல், 
௮இகா-267 

முல்லையெயிது, களியா-7 
முழக்கு, இரணி- -140, இரா. வத-4 
மூழங்குமுக்நீர் 6 இசற்படை, கும்ப 

-247 

ws-35, 

முழுக்குதல் - முழுகச்செய்தல், 
சேது-82, ௮௫௧7-08 

முழுதுணர்புலவன், இல. @s-16 

மூழு.துகோக்குதல்- ஈன்றாகப்பார்த் 

தல், இசணி-39   

மூளைப்பிறை% நெற்றி, மாயாச-( 

முறி - இளச்தளிர்; சாக-85, முறி 
ந்தபொருள், அதிகா-108 . 

மூறுக்குதல் - போர்புரிதல், கும்ப 
-267: வெருட்டுதல், சாக-140 

மூறுவலித்தல், கும்ப-280 
மூறுவல், மூல - 225, முூறுவன் 

மூத்து, களிய:-% 
மூறை-உறவுமுறை, ௮இ௧7-40 
மூறைதஇறம்பரரச்கன், மீட்-02 

முறைஅறத்தல், சாக - 216, இரா. 
வ-201 

முறைமுறை, காக-151 
முூறைமை-தன்மை, இரா, மச்-24, 

68, மாயாச-19, 67
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முசையய்ச்தல், ஓற்று-10 
pss - அயுதவிசேடம், பிர 

முத்பயன், களியா-ட6 [மர-108 
முற்று - எல்லாம், இ£ணீ- -70 

முற்று தல் - முடிதல், இறத்தல், 
்.... காக-41, அழித்திடுதல், கும்ப- 

512: Asi se, மூத-25, இ.ர 
ணி-120: சூழ்ந்து கொள்ளுதல், 

நாச-151: மூ.திர்தல், ௮ இகா-26: 
பழகுதல், அதிசா- 04: உடலை 
மறைத்தல், இ.ரணி - 51: வந்து 

சேர்தல்: விபீ - 87: செய்து 
மூடித்தல், இரா. மக்-14 

மூற்றுசாள் - மரணகாலம்: இரா, 

சோ-20 

மூற்றுமுள தாமுலகம், இரா. மந்-00 
முற்றுமூடியகஞ்சுசன், ஒற்று-54 
முனார் - அண்ணன்: விபீ-188 
முனிச்கணங்கள், இரணி-105 
மூனிதல் - கோபித்தல், இரா. 

மச்-112 (810 
முனிமனச்சொடரப்போதல், மீட்- 
மூணிவரன், மீட்-182 
முனிவர்சளிடமிருந்து சாம்பவ 

வான் மருர்தின் தன்மையை 
யறிர்தமை, மருத்-28 

முனிவர்சொல் % பாணம், வருண- 
81, அதிசா - 116: முணிவர் 
சொல்லின் வவியகணை, இக் தி-25 

முனிவு - கோபம், இரணி - 85, 

௮திசா-148, CaCa-36 
முனை-போர்ச்களம், அனி; 

18, 78, கும்ப-102 
முனைதல் - வெறுத்தல், (போல்) 

மூளுதல், ௮அணி-18, மீட்-112 
முனைதொழில் - வினைத்தொகை: 

கும்ப-172 [85 
முனைவர் - முனிவர், இரா. மச்-7, 

கரக 

முனைவர்கோன் - பி.ரமன்: இல. 

கே-52 
முனைவர் ௮௪% மூடர் அனைவர்ச்கு 

மொத்தி, காக-250 
முனைவிளைதல், விபீ- (2 
முன்-காரணம், இசணி-160 
முன்பன், கும்ப-186, வேலே-24 
முன்பிறக் தவனைப் பின் பிறச்தவ 

னும், பின் பிறச் தவனை முன்பிறச் 
தவனுமாக்கல், பி.ரமா-08 

(மே 

  

ன்பு-வலிமை, விபீ-74, மகரக் - 

12,மூல-65: முன்னர், கும்ப-512 

முன்பு புடை - சிருஷ்டி, மூல-101 
முன்புற - முன்னதாக, விமீ-5 
மூன்றலையொதக்கு, விடை-21 
மூன்றில், இல. கே-80: இரா, 

சா-2 
ன்னவன்-அ௮ண்ணன், விமீ - 5&, 
இர- -12: பிதாமசன், இல. கே-50 

CPS GO கட்டி, இரா. மக்-47 [117 
முன்னாள் - சுக்கிலபட்சம்: நிகும்- 
முன்னான் - இருமால், மீட்-174 
முன்னியபொருள் - மேற்பட்ட 

பொருள், இரா. மச்.111 
முன்னுதல்,அஇகர-18, மாயாசீ-15 
முன்னேது பின்னேது, காக-10 . 
முன்னை-பழமையான, இரணி-171 
முன்னைசாள், இசாவ-118 

முன்னை மூலத்தின் முதற்பெயர், 
இசணி-25 

முன்னோன், கும்ப-114 
மூக்கரிதல், இரா, ம௫்-17 

மூங்கித்காட்டித் புச்சதோரூழித்தி 
அரக்கப் படையிற் புகுத்த 
பாசுபதாஸ் இரம், பிரமா-158 

மூசரி - பரவுச்தன்மையுள்ள வட 
வைக்கனல், (௮ ரி.கசன ல்:) 

விடை-26 (மீட்-810, 846 
மூசுதல் - நெருங்குதல், Ces 58, 

மூடி - ஆடை, இரணி-81 
மூடுதல், CGa@a-25 

மூட்டல் - செலுத்துதல், இரா. 
மூட்டிய % கெர்ச்த இராவணன் 

சிர்தை, விமீ-1 

மூட்டு, கும்ப-287 
மூட்டும்வேள்வி, நிகும்-9 

மூதக்கோய், இரணி-22 

மூததிவாளர், திருமுடி-84 
மூதானவன்-அண்ணன், சதைக-18 
மூதுணர்தல், ௮இ.கா.817, படைச் 

| வ-195 

௧ர-50 (கை, 'கும்ப-12 
மூப்பின் வில்லெனவாக்கிய .யாக் 
மூ.ரல்-பல், கடல்கர-7 

மூன் முறுவலன், இரா. வ-206 
மூரி-வலிமை, இரா.மச்-89: சேது- 

984, மூத-100, கும்ப-26, ஈக - 
208, படைத்-82, இசா. சோ - 
27, மூல-101, மீட் - 846
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மூரிபோதல்-சோம்பல் முறித்தல், 
சளியா-18 [19 - 

மூர்ச்கர், கூல-7: மூர்க்கன், அங்க 
மூலங்கொண்டார், இரா. வ-125 

மூலச்சேனை, மூல - 184: மூலச் 

சேனைக்கு இராமன் தோற்றம் - 
214, 215: மூலச்சேனையின்வர 
லாறு, படைச்சர - 45; மூலச் 
சேனையிலுள்ளார் தம்மைத் தா 
மே அடி.த்துச்சொண்டு மாண்ட 
மை, மூல-218 

eas? sa, மருத்து-50 
மூலமச்.தி.ரம், இரா. வ-195 
மூலம்-ஆ.திகாரணம், அகா இ, விபீ- 

94, படைத் - 85: அடி வேர், 
சேது-88, பிரமா-210 

மூலவேள்வி - பிரதான வேள்வி: 
பிரமா-]10& 

மூவகைத் ிருமூர்த்தியர், மீட்-215 
மூவகையுலகு, இரா. மந் - 1, இர 

ணி - 68, மிகும்-175, மூல-8 

மூவர் - இரிஞூர்த் திகள், இரா. மச்- 

70, 105, மகரச்-15 
மூவர்க்குச்தலைவரான மூர்த்தியார், 
“கும்ப-150 

மூவர்க்கும்பின்னுளான், மீட்-218 
மூவர் யாவருமிறைவரென் நிறை 

ஞ்சு மேன்மையர், இரா, மச்-28 
மூவாமருச்து, மாயரச-90 
மூவாமுதலீசன், நிகும்- -28 
|மூவிலைவேல், படைக்-17,மூல.100 
மூவினை, மீட்-104 
மூவுலகளித்தவன் - பிரமன்: இரா. 

தே. - 28: மூவுலசாச்சிய apg 
லோன், இல. சகே-72 

மூவுலஇற்கும் கங்குல் விடிதல், 
மாயா€-47 

மூவுலகும் அுமானுதவியதற்கு 
ஏற்றதாகாது, மீட்-28 

மூவுலகசையாண்டு தம்பியை யின் றி 
மாண்டுகிடப்பனோ, கும்ப-158 

மூழை முழை: பள்ளமான இடம், 
மருத்து-116: ௮அசப்பை, வருண 

-52 
மூளுதல், மாயாசீ-900, மூல-22% 
முளைகள்வெடித்இழிசல், முத-607 
மூன்றரைகோடியாயுள், இரா. வ. 

மூன்றுகாடு, இராவ. தே-81 [248 
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மூன்றுநிலையை யுடைய பொருள் 

கட்குச் சடவுள்காட்டு, இரணி- 
122 [ சேது-05 

மூன்றுபகலிடை யணைஞுற்றுதல், 

மூன் மதிள், இல. Cs-26 

மூன் றுலகுக்கும் முதல்வனாதல் 
வெற்றியினால், Q@arr. we-19 

apor nema, CaGe-4 

மெத்துதல் - நிறைதல், மீட்-159 
மெய்கண்டபொய் % இவாஸ்திரச் 

தைக் கண்ட தாமஸாஸ் இரம்: 
இ.ரா. வ-05 

மெய்குழைதல், 2ைக-ட6 
மெய்ச்கொள்ளுதல் 

கொள்ளுசல், விடீ-76 
மெய்ஞ்ஞானியர், வர௬ுண-14 
மெய்த்தகுமருச் த, வேலே-41 
Duby ya Gens so, ஒற்று-28 
மெய்ப்பலி, ஒற்று.817 
மெய்ப்புகழ், மூ.த-6 
மெய்ப்பொருள், இரணி-82 
மெய்ம்மை, ஒற்று-50, கும்ப - 85, 

மாயாச-65, சாக-18, இரா. வ- 
மெய்யன், அணி... [181, 212 
Onin நிியம்பெருவெறுக்கை, 

€தைக-1 
மெய்யிடை-(சேனை) உள்ளஇடம்: 

ஒற்து-10 
| மெய்யினினை தல் - உண்மையுணர் 

வினாலாராய்ச்து கூறுதல், காக- 
256 

மெய்யினுக்குயிரீர்த மன்னர் மன் 
னன், மீட்-188, 287, 208 

மெய்யினுச் குறையுளான வொரு 
வன், விடீ-121 

மெய்யினோடருர்அுறக்க முறுதல், 
மீட்-156 

மெய்யுணர்ச்த போதம், இரணி-80 
மெய்யுணர்வு, கும்ப-228 
மெய்யுளைசக் துயிர் கொடுத்தல், 

இரா. மச்-84 
மெய்யெடுத்த கவி, ௩ாக-68 
மெய்யே பிறந்தேயும் பிறக்திலா 

தான், காக-222 

மெலிர்ததோள், இல. Ga-69 

மெலியர், விடீ-19 
மெலியவர் கடன் எண்ணுதல், 

உடலைக் 

  இரா. மச்-88
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மெலிவ - மனத்துயரம், சோர்வு, 
-விபீ-88, கும்ப-20&, மு.த-181 

மெல்லியர், இசா. மச்-82 
மெல்லியல், மாயாச-18 
மெல்லியோய்-அ௮ற்பனே, சாக-14 
மெல்லென்சயனம், ௮ணி-1 . 
மேகங்கள்பொகிதல்) வருண-22 
மேகச்சங்கம், வான. ௧ள-6 

மேகத்தில் குருிரீர்படிச்து துளித் 
தலால் உலகமெங்கும் போர்க் 
சளம்போல்தோன்றல், வேலே- 

மேகத்தின்பதம், மருத்-86 (8 
மேசகாதன்-இக் திரித்துப் பிறந்த 
போது அவனுக்கு இட்ட. கார: 
ணப்பெயர், மீட்-165 

மேகநீர், சேது-00 
மேகமாலை, apa-84 © [128 
மேசமொப்பான்-இராமன், கும்ப- 
மேகம் % செம்மணிச் சோதியால் 

வேவச்சாய்ச்சிய இரும்பு, இல, 
67-35 [தல், மு.த-184 

மேசம் வெந்துவெங்கரியிற் இந்து 
மேக்கு, ௮தஇகர-114, மீட்-26 
Boke vice, இரணி-155, முதற் 

-127, மீட்-222 
மேதகையவர், இரா. மச் - 67 [18 
மேதன்-அறிவுடையவன், சதைக- 
மேதாவிகட்சகெல்லாம் மேலான 

மேன்மையான், இரணி-176 
மேதினி, இரா. மச்-01: ௮.திகா-75 
மேதினியை முதுகு கொய்தெனச் 

செய்தவன், இரா. தானை-88 
மேதை, ௮.திகா.-75 
மேயவன், இல. கே.-12 
மேயின - ஏற்பன, விடீ-80 

மேரு, இரா, மக்-890, மகர - 85: % 
கனசன், இரணி-140, படைச்- 
6, மூல...70, இசாவ. தே-21 

மேருகெடுமதிள், முத-28 

மேருமலை % சுக்இரீவன்: விபீ-181, 
% அளவுகோல், மருத் - 47:% 
விமுச்சல்,-மு.த-15 

மேருமலையும் மற்றை மலைகளும் % 
இரணியனும் ஈ.ரசிங்கமும்: இர 
ணி-148 

மேருவளவான வெற்பினம் பாரிற் 
செல்லுதல் % தேர்சள் செல்லு 
தல், ௮திகா-26 

மேருவில்லாளன், காக-18 
Cog dar osu, மரு.த்-47 
மேருவுவ் குலுச்ச மூறுதல், இரா, 

a-81 [சேது-8 
மேருவு மணுவும் வேறுருவகை, 
மேருவைத்துளக்குவார், ௮இகா- 
மேலரசெய்தல், விபீ-02 (120 
மேலவர் றினஞ்சிெப்பு, வருண- 88 
மேலவன்-பாசன், அதிகா - 201: 

மேன்மையுள்ளவன், விபீ-78 
மேலொற்றுதல், மூல-07 
மேலோரெழுக்கு, நிகும்-176 
மேலோர்தருமம், இரா. சேோ-50   
மேல் - வரப்போவது, விடீ-10: 

வானம், இரா. மக்-80 
' மேல்விளைபொருளுணர்தல், இரா. 
மேல்லவிளைவ, விபீ-7 [ மச்-06 
மேல்வினை-மேலான அருட்செயல், 

இ.ரணி-107 
மேவலர்-பசைவர், இரணி-98 
மேவுதல் - பொருந்துதல், விரும் 

தல், வருதல்; நிகும்-28, மாயாசீ 

-26, Bo-165: 
மேற்கின்வேலை, வான.௧ள-88 
மேற்கொள்ளல்- மேலேறிச் கொள் 

எல், மீட்-148 

மேற்செல்லுதல் - பசைவர் மீது 
படையெடுத்துச் செல்லுதல், 
கடல்கா-10 

மேற்படுதல்-மிகுதல், ௮திகா-178 
மேனகை, சளியா-8], மீட்42 
மேனிசாலவெதும்புதல், ௩ாக-274 
மேனிபுனையுநீறென, கும்ப-888 
மேனிபொருக்துதல், தைக-20 
மேனிமிர்ச்துவீசுதல், காக-147 
மேனிமுற்றுங் சாதலித்த வுருவா 

தல், இராவ-202 [சோ-15 

en முத்றுச் திறத்தல், ௮.திகா - 

மேனியாற்பூமியையுமுதல், இரா. 
மேணனிவடு, நாக-204 
மேன்மை- பபெழுமிடிம், மூத-147 
மை-அஞ்சனம், இரா. மச் - 84, 

மகுட-18: குற்றம், ௮தஇிகா-81; 
மேசம், விடீ-181, சேது-16 

மைச்கருகிறம், கும்ப-272 
மைச்குப்பை, முத-176 [a-225 
மைத்துனன்-தங்கைபுருஷன்;இ.ரா   

‘
a
h
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மைந்தர், பி.ரமா-41 
மைர்தர்வார்த்தை 

வாளி, கும்ப-4 
மைந்தன்-புதல்வன், இசணி - 85: 

ஓர்வானரவீரன், (மயிந்தன்என 
. வும்வரும்) விடீ-கக் 
மைம்மலை% விபீடணன், விபீ-181 
மைம்மலிகுழலினார், மீட்-177 
மையல், இரணி - 92, முத - 214, 

2 Her-141, 163 [Qs 9-47 
மையறக்கரிதென்றென்னும்மனம், 
மையனஜேய்ச்கு மர்இிரமு மருந்து 

மில்லை, மாயாச-10 
மையனேோய்முடித்தவா, கும்ப-854 

மையொடும்பகைத்துநின்ற நிறத்தி 
னான், பி.ரமா-180 

மொக்குள், இசணி - 158: யாக் 
கை, இச்.இ-0 

மொட்டு, சாக-22, இராம. தே-12 
மொத்துதல், மூத-06 

மாய் - வலிமை, அதிகா - 141, 
யானை, விடீ - 181: மொய் 
மொய்த்து: பகுதிவினையெச்சப் 
பொருளில் வர்தது, “andy 
Sor ue go? என்ற விடத்துப் 
போல: விடீ-181 

மொய்கழல், இசா. மச்-2 
மொய்ச்சணை, இரா, ௧௭-28 
மொய்ச்சுச்செல்லல், வான,ச௪ள-20 
மொய்த்தல் - இரா. மக்-80, இரா. 

வ-282 
மொய்ம்பர், மூத-145, அதிகா-105 
மொய்ம்பினோய், இரா, மச்-28 
மொய்ம்பு-வலிமை, இரா, மத் - 78, 

விடை-1]: தோள், படைத்-74 
மொய்ம்மதி, இரா. தானை-28 
மொய்யுளை வயப்பரி, இராம,தேே-24 
மொய்வித்தகம், நிகும்-102, 
மொழிவழவ்குதல், பிரமர-0% 
மோகத்தாற்பிறச்கை, மீட்-295 
மோகம், சாக.84, படைச்கா-10 
மோசனாத்திரம், வேலே.-28 
மோடிமங்கலவாழ்க்கை வைப்பு - 

போர்ச்சளம்: சாக-220 
மோட்சமும் சுவர்க்கமும் ஒன்றெ 

னும்மரபு, மூல-178 
மோதரன்--மகோதரன்: இரா. வ- 

16, மாயாச-2 
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மோதுறுதல், இரணி-108 
மோய் - தாய், மீட்-81 
மோலிசுடசோனணின் மும்மைசுடர் 

தல், காக-246 
மோலிகடி௰ விபீடணன் சென்னி 

% க இருச்ச சேர்ச்த வரை:வி- 
148 

மோனமாகியிருத்தல், ஒற்று-50 
மோனம், நிகும்ப.-61 

மெளலி - கலசங்கொண்டஉ௨ச9, 
இசா. தானை-2 

மெளலிதுளக்கல்,நிகும்-172 
மெளலிபத்து உ இரிபத்து, அணி - 

15 
மெளலிபறிப்புண்ணுதல்,௮ங்க-90 
மெளலிமணி௫ரத்தின்மேலும் உயி 

ரினுஞ் சரித, மகுட-&த5 
யமசம், நிகும் - 29, 41, 42, 48, 

இரா. சோ-81, வேலே-0 
ww sr sit, மூல-108 
யமனுக்கு இராமன் எழுதிவிடுத்த 

தலை, மீட்-148 இல்-& 
யமனுக்கு orp Bw இலையை அறு 

மான் கையிற்கொடுத்தல், மீட் 
-148-இல்-5 

யமனும் பயப்பட வானரர் தோள் 
கொட்டல், வேலே-ட 

யமனுலகுடன் இரண்டுவறினுமஇ 
ர்பபோம், விபீ-08 

யமனை யனுமான் வாலிற்கட்டிக் 
சொண்டுசேவலோசம்போதலவ, 
மீட்-1489, இல் - 8 [-22 

யமனையும்௮ரசுமாற்று தல்,இவ. 
யமனையும் வெற்றிசோண்டவன் 

இச்இிரசத்த, மாயாசீ-20 
யமன்முதலியேர் ச.ரணமடைகசல், 

மீட்-158 இல்-12, 13 
யமன்வயர்தசனை விண்ணவர் புரத் 

அத் தேமொறு கூறுதல், மீட்- 
1458 இல்-7 

யமாஸ்இரத்தினால் இலச்குமணன் 
சாக்கத சேனையைச் கொல்லு 

தல், பிரமா-112 
யாசத்தில் பொரி மெய் நறவம் 

மூதலிய இடுதல், நிகும-3] 
யரசமழிசர்தசனால் 9691216 

அழிவா னெனத் தேவர்ம௫இழ் 
தல், நிகும்-68
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யாச்கைவிட்டு உண்மை வேண்டிய 
வானுடைத்தக்தை, மீட்-826 

யாத்தல்-கட்டுதல், மாயாச-48 
யாணர்-புதுமை,முத-140, சளியா- 

8, இரா. ௧ள-22, மீட்-46 
யாண்டு-எப்போு, மீட்-211 
யாதானுமாக-சிறிதாவ௮: இரணி- 

176 [68 
யாது 4 யான் -யாதியான், மீட்- 
யாதுதானர், கும்ப-1.15 
யாப்புறுசாதல், மூல.185 [௧.18 
யாயினுமன்பினேோய், மீட்-880 
யாய், இசா. மக்-78, விடீ-100 
யாரினியென்னோடெரப்பார், அவ் 

6-18 

யாரினும் மேன்மையான், மீட்-78 
யாவதோ, இரா. மச்-101 | 
யாவருமின்பமுற்முர், விபீ-148 
யாவர்க்கும் தோலாதான், கும்ப- 

325 [இசரணி-75 
யாழிசைபோன்றவன் கடவுள், 
யாழ்மொழி, இல. கா-௩47 
யாளிப்போத்து, சேது-28 
யாளியுஞ்€யமும், மு.5-01 
யாற்றுநீர்சிறிய, இரணி-% 
யானாம் காணாது இவ்வரசு ஆள் 

வென், மீட்-228 
யானை அற்படிகிறத்த, இல,கர-80: 

யானை கடரந்இறத்தல் % உள் 

எத்துள்ளகளிதிறத்தல், 
தஇிருமுடி-9:யானையின் கன் ன 

கள் மதரீரைப் பெருக்சல்,இரு 
மூடி-0: யானைச்சகாற்பட்ட செல் 
% அருமன்கைப்பட்ட பஞ்சசே 
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யானைகள்பாசக ரற்றபின்மதமயக் ! ராகம்-இவப்பு: இசா. தானை-10) 
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கள-83: வருணன் ராவணனுகச் 

குத் தோற்றமை, இல, கே-56: 

வதைத்தது,
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வருணன் இராமன்முன் தோன் 
நியரிலை, வருண-04, 65: வரு 
ணனி னரக்கர் மாறுகொண்டா 

சல்லர் - 02: வருணனைப் பூத 
மெல்லாம்வைத, 08: வருணன். 
தாழ்த்தமைக்குக் சாரணம்-76, 
65: வருணன் அவயம் வேண்டு 
தல், வரூண-07,மீட்-178: வரு 
ணனுடலமும் நீரேழும் வேதல், 
மீட்-202: வருணன் இராமனுச் 
குப் பேரொளியுள்ளமாலையீதல், , 
வருண-78,சேது-85, ஓற்று-4%, । 
படைத்-10,வருணமச்திரம்,வரு 
ண-$5   

வருதல்-பிறத்தல், வருவது: இர: 
ணி-69), மாயாச-54 இருத்தல், 
௮இகா-41 

i 

வருச்தஞ்செய்தல் - வருச்அ,சல், 
@wu-166 

வருகாள்-எ.திர்சாலம், காக-254 
வருகெறிபார்த்துநிற்றல், மாயா 

2-88 [228 
வருவாய்போல வராதாய், பி.ரமர- 

லரை-எல்லை, இரா, வ-151, மலை: 
இசா, மர்-89, மருத்-84 

வரைசெய்மேனி, இரா. 
மீட்-82 

வரைச்தோள், ௮ங்க-60 
வரைபொருமாடம், விடை-6 
வரைப்பு, மருத்-80, மூல-5 
வரையிலருவி % மேனிமேறந்குரு இ, 

அதிகா-201 
வரையுண்டமதுகை, காக-108 

வரை வேழத்தின்மீது படுதல் % 
வேழம் வேழச்தை முட்டுதல்: 
௮தஇிகா-02 

வலச்சை, கும்ப-882 
வலத்தகாலைத்தடி தல், கும்ப-546 
வலத்தியல்பு, இரா. சோ-60 
“வலம்--பலம், வெற்றி, நிகும் - 6, 

சேத - 59: பிரதட்ெம், பிர 
மா-4, வேலே-27 

வலம்புரி, சேது-25 
. வலவன்-வலப்பச்கத்திற் கொண் 

டவன், இரா. மச்-97 
வலி, இரா. மச்-10, மகுட-1,ஙிகும்- 

கள-7, 

  92: வலி -- வல்லி, கொடி, வி 

டை-25 | 

வலிச்கவதியிலை, சாக-105: வலிச் 

கொருவரம்பில்லை,இரா. கள-16 
வலிதிற்சொள்ளுதல்,இரா.சேர-01 
வலித்தல்-கூறுதல், இராம, தே- 

23: வலிமையாற்கடத்தல், 2 
தைக-82: பூட்டுதல், இரா, வ- 
187: தீர்மானிக்கல், இரா, வ- 
192: உறுதியாகச்கொள்ளுதல், 
முத - 252: வலாற்காரஞ்செய் 
தல், பிரமா - 188; பற்றியிழுத் 
தல், கும்ப-175 

வலிபடைத்தோர்ச்்் சகல்லாம் 
ஆணிப்பொன், ௮.இகா-180 

வலியர், இரா. மச் - 82, 108, 
படைக்-58 

வலியாற்கொள்ளுதல், நிகும் - 174 

வலியினர்கடன் பொருதல், இரா. 

6-83 
। வலியின்மாண்பு, இரா. ம௫்-9க் 
வலியின் வாங்குதல், மகரச்-.12 
வலியூழ்தாண்டுசல், மூல.88 
வலியென்பதுகின்பாலத,மு த-181 

வவியொதுங்குதல்- வலியொடுங்கு 
தல், இரா. ம&-114 

வல்ல-௫ஏறக்த, இரணி-1789 
வல்லது, ௮இகர-5 
வல்லவன், பி.ரமா-44 
வல்லான் - இராமன், நிகும்-08 
வல்லி-குசைக்கயிறு, பிரமா-57 
வல்விசுற்றியமரம் % மகளி. ரால்தழு 

வப்பட்டவீரர், படைக்-60 
வல்லியம் - புலி, மாயாச-18 
வல்லிவாங்கய மருங்குன் மாதர், 

நாக-280 
வல்லே, இரா. மச்-58, ௮ திகர-80 
வல்லை-விரைவாக, இரா. மச் - 28, 

காக-121, மீட் - 80: வல்லமை 
யுடையாய், இரணி-28 

வல்லையம்-ஓர்படை, கும்ப-105 
வல்விரைச் த, இரணி-88 
வவ்வுதல், மகரக்-5, நிகும் - 105, 

இசா. வ-157 
வழக்கம் - பிரயோடிக்கை: 

ப-824 
வழக்கு, விடீ-110, முத-94, கும்ப 

-861, மாயாச-65 
வழகச்குதல் - வழங்கச் செய்தல் 

வெளிப்படச் செய்தல், மகு-12, 

கும் 

.
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வழங்குதல் - செலுத்துதல், தரு। வறியனவழல்குதல் - பயனில்லாத 
தல், கும்ப-107, அதிகா - 64,।) வற்றைச் சொல்லுதல், இரா. 
சாக - 244, படைத்-27 மசக்-108 

வழாத, இரணி-28 ுவறியோர்-அறிவிலார், காக-256 
வழாமை, இருமுடி-42 வறுமை- எளிமை, cp g-216 

வழி, இரா. மச்-88, விபீ-45, மா வறைக்கமைச்,தஷன், கும்ப-59 
யாச-87: ஏழனுருபு,இசணி- -125 | வற்கம், முத-08 

வழிச்கொள்ளல்- போய்வருவா யெ வற்கலை, aps-109 [Cg-2 
ன்று விடைதருதல், இரா. மக்-4 வற்று தல், கடல்கா- 1, இராவ. 

வழித்தல் -வடித்தல், பெருக்கு வற்று- வல்லமையுடைய, விபீ-4 
தல், கடல்கா-& | வனத் அழய்க்கணவன், மீட்-8% 

வழியலாவழி, அங்க-4 | வனமாலை, காக-248, வனம்-ஜலம், 
வழியோர் - உறவினர், கும்ப-90 | முத-346 
வழு- அன்பம், 8-858 ' வனைகழலவன், இரணி-148 

வழுத்து தல், இரா. வ-75 , வனைதல், இரணி-88, அலங்கரித் 
வழுவுதல், மூல-112, மீட்-160 | தல், சஞ்சரித்தல்,செய்தல், இத். 

வழைத்தரு, ஒற்று- 11 ._ தீரித்தல்,இரா.வ-129,மீட்-209 
வளமைபேசுதல், இரா, மச்-52 , வன்கணார், ஒற்று-52 
வளம் - செல்வம், மூல-145 வன்கணான், மூத-90 
வளர்தல்- வளர்ச்யெடைதல், கண் | வன்காற்று, ஹல-8, இராவ.தே-19 

வளர்தல், வருண-ட, நிகும்-14, | | வன்பகல், ஞூல- -20 9 
சடல்கா-8 வன்பகை, வி.ீ-5, மகுட-41. 

வளர்த்தல்-படுக்கவிடுதல்,சாக-228 வன்படையனைய துமமாவைம்ட அதி 
வளர்பிறை % வளைத்த வில்: வரு |வன்பழி, அணி-17 [கா-210 
வளாகவைப்பு, மருத்-48 [ண-18 | வன்பு- வலிமை, மு.த-68 
வளை - சச்சரப்படை, கும்ப - 28: !வன்புலங்கடத்தல், இச்.தி-65 

வளைதல், கும்ப- -280: :வருண-25; । வன்புலிப்போத்து, படைத்-08 

  

படைத்-5% ' வன்மம்-வலிமை, ௮ இகா-228 
வளைகழுத்து, கும்ப-828 | வன்முகங்காண்பதோர்வாள், கு 
வளைசிலை, ௮இகா-116 | ம்ப 299 

வளைப்புறுதல்-முற்றுகை செய்தல், ! வன்மை-உறுதி,வலம்,இரா. மச்- -31 
மீட்-189 | 86, 68: கோபமுமாம்: :மூ.த- -108 

வளைப்புனல்-கடல், மூல-142 | வன்மையோர், விடீ-12 

வள்ளல், கடல்கா-8, மூல-221 வன்றாள், மகுட-21 

வள்ளல் சுகெணைத்தொகை ஆழி (வன்றிசை, முத-41 
த்தூளித்தொகை, காக-00 வன்றிறல், அங்க.-.20 

வள்ளியமருங்குல், இரா. சோ-577 | வன்றொழில், இரா. மச்-51,இ.ரணி- 
- வள்ளியராயோர், சேது-24 | 145, சாக-125, பிரமா-105 
வள்ளு௫ிர், இரணி- 140, மீட்-82 என்னி. நெருப்பு: இரா. வ- 248 
வள்ளுவர் மூரசறைதல், மூல-4, | மருத் - 58: ஓர்படை gs gma, 

மீட்-267 புட்கரத்தீவிற்கு௮.ரசன்; படைக் 
வறளல்-வற்றுதல் இரா, மச்-06 | -88, 49, ape - 180, 182, 177, 
வறள், @wu-334 179, 188 
வறிது - வெறுமனே, படைக்கல ் வன்னிகூவுதல், இசா. வ-248 

மின்றி, ௮இகா-46 , வாகை, மூல-220, இரா. சோ-20 
வறியவரேற்றகை மாற்றா வண்மை , இரா,.கள-18, இராவ தே. 16 

பூண்டவன், மூ.த-1417 | வாகைசூதெல், கும்ப-117, சாக - 
வறியவர் மீன்கள், சேது-10 ் 92, படைக்சா-21 
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வாகைபுனை தல், ௮இகா-02 
வாகைவில், சாக-172 
வாகைவெஞ்சிலை, இல, கா-44 
வாக்இனால்மாளுதல், மருத்-2 
வாச்இனில் ... சலியாவண்ணம், ஓ 

ற்று-89 
வாச்குதல், கும்ப-50 
வாக்குமுதலியவற்றா லளச்கலாகா 

ச் யம், இரணி-155 த் 
வாங்குதல்-வளைதல், ௮ .திகர்-205, 

சாக-189, கவர்தல், பறித்கெ 
டுத்தல், எடுத்தல், இரணி-141, 
மூத-159, மீட்-70:; இழுத்தல், 
இசணி -140: வளைத்தல், கைக் 

சொள்ளுதலுமாம், முச - 116: 
பின்வாங்கு தல், தோற்றல்,காக- 
280, இரா. வ-20 

வாங்குதல் விடுதல்தெரிலரமர 
ரும், கும்ப- 20 

வாசகம்-வார்த்தை, இரணி- 111, 
மீட்-180 

வாசப்பூவினால்வேய்தல், ஒற்று-17 
வாசமென்கலவைச்சாக்தும் பூச 

லார்மயச்கந்தன்னால் பூனர்க் 
இரட்டியாதல், திருமூடி- 18 

வாசம்-வாசனை, கும்ப-175,சாக-81, 
268, மீட்டர், 181, விடை 50 

வாசவன்-இர்.தரன், கும்ப-81இரா, 
வ-8, மாயாச-21, 81, மீட்-181 

வாசவன்றிரு, ௮ங்க-& 
ar@-@ Geos, aps-61, அதிகா- 

108, சாக-148, மூல-83,பிரமா- 
7, படைத்-25: வேறுபாடு, கு 

wu-298: சிறப்பு, கும்ப - 828: 

அம்பு, படைத்-8% 
வாசிபேசுதல், நிகும்-91 

வாசிப்பொறி - குதிரையந்திரம், 
படைத்த-9% 

'வாசுக, படைச்சா - 27, இரா, 
ப் 24 

வாசுகியினும்பெரிய அம்புகள், இ 
சா, வ.47 

வாசுகயையும் ஆதிசேடனையும் ௮ 
பேசமாகச் கூறியது, இரா, 
தானை-8 

வாடாப்பெருர்தவம், கும்ப- 18 
வாடிப்போதல், வேலே-85 
வாடுதல்-ஓய்ர் இடுதல், கும்ப-52 

* 136 

வாடை, ூல-98 
வாட்கண், இரா. ௧௪-21 
வாட்டலை சேமி, மருத்-02 [48 
வாட்டொழில்விஞ்சையர்,இல. கே- 
வாட்படைவென் கரத்து வாங்க 

னான், இரா. வ-160 
வாட்பெருச்தோள், மீட்-02 
வாணாள், மீட்-201 
வாணுதல், விபீ-184 
வாதமொழி, இரா. 

Lin~ 

வாமம்-கேர்மையன் றது; படைத் - 
40, அழகு, நிகும்-82 

வாமவில், கும்ப-105 
வாமனத்' இருவுருவில் யாவும் ௮ட 

ங்கியிருத்தல் ௩ இலங்கையில் 
மூலத்தானை அடங்கி யிருத்சல், 

மூலத் 
வாம்புனற்பரவை, படைச்சகா - 2, 
விடை-15 

வாயாலருளுதல், 675-268 
வாயால் மலையைச் கடித்திறுத்தல், 

கும்ப-852 

(121 

மச்-77, OG 

வாயிடுதல், மூல-0 
வாயிடைகெருப்புச்சாலுதல், காக- 
வாயிடைமொழிர்த சொல், இரா. 

மச்-81 
வாயிட்டுவிழுங்கல், மூல-7 [டீ-82 
வாயிதமைமுத்் தினாலஅக்குதல், வி 
வாயிலடைத்தல், படைத்-18 
வாயில்சாப்பான், அணிவ-8: வா 

யில்காவலன், ஒற்று-55 (-89 
வாயிற்கனல்வெல்கவொளி, ஙிஞும் 
வாயிற்புகையுமிழ்தல், மகர-20 
வாயிணிந் கடல்களும் மற்றுமுற் 

றம், இரணி-188 
வாயினும்பல்லினும்புனல்வறந்துல 

றல், இரா, மச்-0% 
வாயினும்மனத்தினும் வெறுத்த 
லால்வலியோய்தல், இரா.மச்-21 

வாயதேவன், மகர- 25: வாயுதே 
வன் மேருவினின்று இரிகூடத் 
தையலையிலிடுதல், இல. கே-17: 
வாயுபகவானுக்கும் சேடனுக் 
கும் நிகழ்ந்தபோர், மருத் - 98, 
இரா. வ - 150, வாயுபசவானை 
வாசுவென்றது,இரா. தானை-3   வாயுவின்றோன்றல், மீட்-2
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வாயுவேகத்தினும் மேம்பட்ட வே 
சம், மருத்-54 

லாயுவேகன், கும்ப-7 
வாயுவொருபத்த, இரா. தே-14 
வாய்-கூர்னுணி, ௩௧-84: இஞ்சுக 

ம்,இசா. தானை-14 
வாய்குழறல்,ஒற்று-83, இரா.தே-1 
வாய்சொண்டு சொல்லற்கேற்ற 

வலி, ௮திசா-282 [சேது-20 

வாய்சோர்தல் - வாய்திநத்தல்: 
வாய்தச்தன-வாயில்வக்தவை: இர 

- ணிய-118, அ௮ங்க-29 
வாய்புலர்தல், ஞூல-70 
வாய்ப்புடைவயவர், இரா. வ-5 
வாய்ப்புறம்புடைத்தல், மகர-11 
வாய்மடித்தல், இரணி-144, ௮ 

கர-90 [௨-8 
வாய்மடித்தெயிறுதின்னல், இரா. 
வாய்மடுத்தல், வருண-28 
வாய்மை, ஒற்று-66, மீட்-211 
வாய்மையிலாவிதி, €தைக-11 
வாய்விளித்தெழுபஃ றலைவாளி, மூ 
வாய்வைத்தல், இரா.வ-91[ல-185 
வாரணங்களை வென்றவன், இரா: 

வ-186 
வாரணம், கும்ப-1, முத-4&, நிகு 

ம்-45, மீட்-206 
வாரம் - அன்பு, இரணி-97 
வாராவமர்-இதுவரை நிகழ்ந்திரா 

தபோர், ௮திகா-08 
வாரரி-நீர், சடல், மூத-01, கும்ப - 

179, நிகும்-182, பிரமா - 145: 
கட்டுத்தறி, மகரக்-82 

வாரிகலுழ்தல், காக-245 
வாரிதி, மீட்-280 
வாரித்துடைத்தல், ௮இகா-988 
வாரிரீர்-சடனீர்: இரா. வ-171 
வாரியலை, படைச்கா-87 
வாருதல்-நீக்குதல், இரா. வ-196 
வாரேறுகழல், ௮இகா-56 
வார்-நீர், இரா, தானை-12, கச்சு, 

ஒற்று-41:தோல்வார்,/இரா.வ-5: 
வார்குழி, நிகும்-82 
வார்ச்கு-வார்த்தல், விபீ-06 

வார்சிலை, மு.த-00 
வார்த்ததன்னமதில், மூத-13 
வார்த்சை -உலகத்துச்சொல்லப்ப 
டும்பேச்சு: விருத்தாச்தமுமாம், 

இரா.௨-208, வருண- 0: புகழ்: 
பேச்சுமாம்: இரா. ௨-960 [188 

வார்த்தையிடுதல், இல,கா-7 [149 
வார்த்தையைநிறுத்தல், நிகும் - 
வார்த்தொழில்புணர்மு ரசு, விபீ - 
வாலம்-பிண்டி பாலம், முத-57 
வாலாற்பாரினடித்தல், சாக-198 
வாலி, விடீ-099, ௮ங்க-20: வாலி 

யென்றளவிலாற்றல் வன்மையா 
ன், மீட் - 175: வாலிஇச்இிரன் 
weer, மூல - 55: இராவணன் 
றுணைவன், ௮ங்க-28: சிவபெரு 
மானிடம்அன்பு பூண்ட வன்: 
எதிர்ர்தார் வலியிந்பரதி 
தன்னிடம் வரச் ”லபெப 
ருமானிடம் வரம்பெற்றவன், 
இரா. மச்-107: வாலியின்பராசக் 
இரமம், படைக்கா-40: வாலி 
வேலையைச்சடக்கப்பாயும் வலி 
யவன், மீட்-175: இரர்வணன் 
ரோளைப்பிணித் துச் கொண 
ர்ந்தமை, 76-191, ௮ங்க-24: 
இராவணனைவாலிவென்றது ௮ 

வ்வரச்சனுச்கு கேர்க்தசாபத்தி 
னால், இரா. வ-211: கடல்சக 
டைக்து அமுசெழச்செய்தவன், 
இசா. மச்-00,இல.கே-0, அ௮ங்க- 
24, இச்.இ-00, epa-48:° areal 
வதம், இரா. மச்-00, விபீ-02, . 

97, படைச்கா-40, epa-48: 
வாலியுரர்தொளைத்தல், இல. 
கே-09:வாலியுரமூடுருவு தல், மீட்- 
287: வாலியையு.ரங்கிழித்தகோ 
லுளதுூ, கும்ப-877: வாலியை 
மனிதன்மறைந்தெய்தமை, இ 

or, மந்-108: வாலியைக்சொ 
ன்று சுச்சரீவனுச்கு௮ரசுகொடு 
த்தல், பிரமா-190: வாலியை 
ஈடுங்கச்செய்தவன் சுச்கரீவன்:' 
இரா. தானை-28 

வாலிசேய், அங்க:20, கும்ப-101, 
பிரமா-18, இச் .இ-50 

வாலிடைமலைமீர்த்தல், சே.து-7 

வாவியைச்கொன்றவன் இராவண 

னைக் சொல்லவச்தானென்று 

.. குறிச்சலாம், ௮ங்க-17   வாலுகம் அரவச்சடல் தோலுகுச் 

தத போலும், இல. Ga-7
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வாலுடைப்படை, கும்ப-505 

வாலெயிறு வெள்ளியபற்கள், ! 

சாக-02 
வால்-வெண்மை, படைத்-88 

வால் சாலபாசம்: ௮.இகர-05 
வால்படறிருதர்புரண்டனர், 

கா-05 

வாவல்-தாவுதல்: மாயா2-74 
வாவி, மூல-90 
வாவிக்குளன்னமன்னாள், மீட்-549 
வாவுதல், மூத-890, காக - 135, 

இரா. வ-20 
வாழிய-வாழ்ச்சிபெற்ற நாக-179 
வாழியர்-௮சை, வருண-57 
வாழியான் - வாழ்ச்சியையுடைய ' 

வன், இரணி-20 
வாழைத்தண்டு x grasses, 

இரணி-97 
வாழ்ச்கையூர்-வாழுஷூர்: இசா. 

மக்-85 
வாழ்ச்சைவேட்டல், மாயாச€-11 
வாழ்த் தித்தொழுதல், நிகும்-170 
வாழ்சாள், மூல 178 
வாழ்மை-வாழ்ச்சி, af 8-11 
arpa, &S-11, சாக-9,மா 

wr F-32 

arpQang§ sa, Qar, 06-42 
வாளா, மீட்-112 

._ வாளாலெறிதல், இசா. சோ-00 . 
வாளி-அம்பு, காக-04, நிகும்-41, 

மூல-208, படைத்-8: குதிரை, 
படைத்த-917 

வாளிச்சகடுவல்விசை, ௮இகா-218 
வாளிப்புட்டில், படைத்-80 
வாளினைத்தொழுவத, இரணி-146 

வாளினைசோக்கும், ௮இிகா-204 
வாளுருவுதல், இரா. மச்-88 
வாளெயிறு, இரா, மச் - 65, 

இரணி-88 
வாளொளி, இரா, ம௫-98 
வாள்-ஒர்படை, இல.சே-09,மு.த- 

57, மூல-288: கூர்மைச்கு இல 
க்கணை, கும்ப-197:;ஒளி:இராவ, 
தே-7 

வானசங்காணுதல், பிரமா-178 
வானகம், முத-10 (186 
வானக்கங்சைதாங்கினான், நாக - 

வானடைத்தல்,, படைத்-91. 

வானத்தச்சன்-,பிரமா-188 

' வானத்திடியெனவேற்றல்,மூத-72 
வானத் இல்செக்நீருடன்' தோன்று 

ம் இர்இரசித்து % மேசத்தினி 

| டையே உள்ள குருஇதிச்கொண் 

| ஜே, இக்,தி-42 
| வானகாடியர், இரா. ௧ள-5 
| வானஙிலை - ஆகாயத்தினிடம், இர 

ணி-141 
வானப்புள், வர௬ுண-87 
வானமகளிரும்வாய்திறர்து மாழ்கு 

தல், ¥ Han-275 
வானமானம், மூல-3 

வானமீன், மரறுத்-80:;% மூத்இனம், 
சேது-12 

வானம், காக-2255 
வானயாறு % சேது:சேது-68: % 
மூவகைச்சேனை யின் குரு த, 
4 Haa-118 

வானரச்கடல், மீட்-828 
னங்க ரன், மூல-02 
வான.ரங்களின்கால் % வயிரத்தூ 

ண்: ௮இசா-95: 
வான. ரங்களுயிரோ டெழுதல் % 

    

பிரமன்கிருமித்துஎழுதல்: ஈ£க- 
205 (விடீ-78 

வான ரசேனைத் தலைவன் நீலன், 
வானரச்சேனையி ஸிடையிருக்குக் 

கஇருமால் % பாற்கடலிற்றேவர் 
ம், வேண்டியகாலத்து, வீற்றிரு 
ie இருமால், விடீ-188 

வானரச்சேனை யெழுபதுவெள்ள 

படைக்கர-17, மீட் - 800, வி 
    

டை-9 

வானரத்தச்சன்-சளன்: சேது.2 
வான.ரத்தலைவர் அயோத்இசெல் 

லும் ஸ்ரீராமனோடு யானைமீது 

செல்லல், இருமுடி-5 
வான ரச்கொழிலுக்கேற்ற Yoru 

கை மகுட-4]1 
வானமகளிர் வானவர்மகளிசாய் 

வருதல், திருமுடி...? 
வானரம் பெநிது, விபி-17: வாண 

ரம் மஇலைவிட் டிழிஃவ % 2 0௬ 

வைவிட்டுமாகஃ டலிழில்; ps 

-81: வானரம்வருதல் % ஒருக ட.   
ச 
%
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லடைச்சு ஒழிசர்தவேலைகள்வரு] வானாடியர், இசா, வ-82 தன், ் சே.து-ற்: வானரர் இராம। வானினுமொப்புறழா பறிமா,௮.இ 
னுக்குச் சர்தனகுங்குமதருக்க। கா-42 © (யர், சாக-288 
ளால் நிழலுண்டாச்கல், ஒற்று- 

11:  வானரர்இராவணன்தேதர் 
செல்ல விலகுதல் % வேலை$ோ 
ங்குராளி லுலகொதுங்குதல், 
இரா, வ-28: வானரர். இலக்கு 
மணனை அறரியெனவறிதல், நிகு 
ம் - 161: வானரர்சடலில் அணை 
.சட்டினமை, படைக்கா - 47: 
வானரர்கொள்ளியால் இலங்கை 
யெரிதல் % ராமன் ஆக்சேயாஸ் 
தித்த்தால்கடலெரிதல், மாயா 
௪-2: வானரர்செய்தகஉ சவியை 
ப்பார்க்குமிடத்து மூவுலகத்து 
உயிர்கள் ஈல்லவல்ல, 516-240: 
வானரர்சலைகள்சர்துதல்% வா 
டைமோதச் காலமாறி மயங்கி 
வீழ்தல், காக-197: வான.ரவீர 
சால் இலங்கைமதிள் தறையிலி 
றங்கவிடுதல், மு.த-15: வான 
சலீ.ரர்மூர்ச்சைதெளியச்சாரண 
ங்கள், நாக-175: வானரவுருக் 
கொண்ட அரக்கர் அரச்கரா 
லேயேமாய்தல், ௮தஇகா-258 

வானசேசர், கும்ப-115 [30 
வானரேச்்திரன்-சுக்இரீவன், சாக- 
வானவரதிசயித்துக் 

குலைதல், முத-194 
வானவர்களைசண், இரணி-1489 
வானவக்ச்ிறைநீயே, இரணி-172 
வானவர்தானவர், படைத்-0 
வானவர்சாட்டினும் மழை, சேது- 

வானவர்புகழுண்ட வில், முத-192 
வானவர் பூமழை இக்துதல், இரா 

a-38 (படைத்-05 
வானவர் போர் காண வருதல், 
வானவர் மனம்போல மும்மைச் 

சுடர் குறைதல், ௮௫௧-108 
வானவர் மார்பிடை யிற்றிலாத 

வான்படை, முத-017 [u-195 
வானவர்மார்பில்தைத்தவயில்,கும் 
வானவாறு-ஆகாயகங்கை, வருண 

மடி. 
வானவில்லிணிரட்டை ராம ராவ 

ணர்களின் விற்கள்: இரா, வ-80 

OES SVE |: 

  

வானுடையண்ணல் செய்தமங்கை 
வானுயரனுமன், மாயா&£.16, 
வானுயருவகை, மாயா£-04 
வானுயர்கற்பு, மீட்-40 
வானுயர்தோற்றம் - மிகச்சிறந்த 

பிறவி, மீட்-119 120 
வானுயர்ச்தவரத்இனான், கும்ப - 
வானுலகந்தாயவடி, இருமுடி-85 
வானுளோர் - தேவர்கள், இசா. 

6-98 
AT CO OS Sy porare, wr e-294 
வானெடு-ஒருபொருட்பன்மொழி, 

ws-41 
வானைமுட்டுக் தேர், இராம,தே-8 
வானைமுற்றுல் சவ்வியதனைய வ 

சை, கும்ப-190 (காக-15 

வானை வென்றான் - இச்.திரசத்அ, 
வானோர், மீட்-855, 356 
வான்-ஆகாயம், இரா. மா-6%, பர 

மபசம் இரணி - 152, வானுல 
கத்தார், பிரமா-125 

வான்மீசன் இர்திரசித்தோடு செ 
ன்ற சேனை நாற்பது வெள்ள 
மென்றான், ஈரக-24 

வான்மீன்விமுதல் உற்பாதக்குறி, 
மாயா£-22 - 

வான்முகடெட்ட நீண்ட மதில், 

மூத-14 
வான்றருவள்ளல், இரணி-152 
வான்றுணைச்சுற்றம், இரா. மச்-0) 
விகடம், 67 e-146 
விகுதி, மீட்-100 . 
விகுதியின் வீச்சம் - மூலப்பிரகிருதி 

யின் விசாரமான மிச்சபொரு 
ள், இரணி-00 (8 

விச்சல் -வீச்சல், அழித்தல், சாக- 
விசயமெனும்பெண், நிகும்-160 
விசயம், முத-178, அதிகா - 181, 

காச-242, மூல-210 
விசலியகரணி, மருத்-27 
வி௫கச்கோல், ஞூல-104 
விரகம், இரா. வ-52, வேலே.20 
விரித்தல், மாயா௪-81 
விசித்துச்சட்டுதல் - இறுகச்கட்டு 

தல், இரணி-00 

€
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விசும்பு, அதிகா - 89, காக-180, 
182 

விசும்புறைவோர், apg-178, நிகும்-। 
விசுவாமித்திரர், இரா. mie 86 (28) 

விடைச் சளையான்-இலக்குமணன், 
படைத்-82 

விடைத்தல்- -சனங்கொள்ளல், அதி 

௧கர-45, இரா, வ-118 
விசை விசைவு, இ.ரணி- 91, கும்ப - விடைசல்குதல். அதிகா-10 

218, ௮திசர-107, ஒற்று-0 
விசைதிறத்தல் - வேசமாகவெளிப் 

படுதல், இரணி-127 
விசையப்பாவை தார்த்தன், பிர 

மா-158 
விசையம்-வெற்றி, இரா, மச்-99 
விசையுறுபகழி, இரா. வ-14 
விசையுறுபறவை, இரா, மர்-10 

விசையுறுமூரசு, மீட் 806: 
விஞ்சை, சேது - 9, இரா, ௮-7, 

இசாவ, தே-17 
விஞ்சையர் - வித்தியாதரர், இரா. 

வ-118, வான. ௧௭-84 
விடத்கையுண்டவர் % தூயரமுண் 

ட£€தை, €தைக-4 
் விடத்தை யுண்டவர் மருந்தால் 

Berd, sre-144 
விடக்துடிக்இன்ற சண்டத் தண் 

ணல், நிகும்-77 (28 
விடமலவிழியெனும்சண், இல. கே- 
விடமீசன்றன்னை விமுங்கனும் 

தெவ்வுப்படை இராவணனை ய 
ணுகலாற்றா, இரா. வ-214 

விடமென்னப் பொங்குதல், ௮இ 

விடவாரி, இரா, வ-1809 [கா-218 
விடற்கரும்வினை, ௮.இசா-111. 
விடாமதக்குன்று, மூல-120 
விடாய், மூல-0 
விடியாவிருள், 2தைக-12 

- விடிவு, அ௮ணி-28 [27 
விடுச்குதல்- அனுப்புதல், இசா.மக௬்- 

விடுச்கு முன் அஸ்திரத்திற்குப் 
பூசனைபுரிதல்,-இரா. ௧-110 

விடுதல் - தொடங்குதல், விட்டிடு 
தல்: ௮ணி-11: நீங்குதல், கடல் 
சா-10, அனுப்புதல், இரணி-00, 

115, படைத்-20: எறிதல், முத- 

280, அதிகா - 92: பெருகுதல், 

விடுத்தல் - விடைகொடுத்தனுப்பு 
விடை-உத்தரம், அனுமதி, இரா. 

மக்-65, அம்பன் 29. இரா. வ-8: 
விருஷபம், இரா. ம்-88   

விடையின்பாகன், இரா. மக் - 25, 
516-288 

விடையின்மேல் விளங்குபவன் % 
அங்க தன்மேல் விளங்கும் இலக் 
குமணன். பிரமா-19 

விடையேறினர்-கரளையின் சன்னம 
(பிச்சவர், பிரமா-120 

விடைவருபாகன், இல,சே-20 
விடைவலோன், மகுட-%6 
விட்டருளு தி, இரா, மர். 99 (19% 
விட்டீதல் - விட்டொழிதல், மூல- 
விட்டெழுபு ரவி, மு.த-144 

விட்டெற்றுதல் - நெட்டித்தள்ளு 
தல், 578-140 

விட்பசகத் தறைகோளநி % பட்ப 
கத்துத்தஙவ்கெ இராமன், மீட் - 
184: (விட்பு-குகை). 

விண்-வானம், கும்ப-382 
விண்குலாம்வாயில், மூ.த-86 
விண்டலம், மீட்-148 [விடீ- 90 
விண்டவர்-பகைவர், இரா, மர்-18, 
விண்டிறர் இடல், இரா. சோ-81 
விண்டு, ௮ இகா-80 [-25 
விண்டுவின்யடை, ,மூல-225,வேலே 
விண்ணடைதல், காக.-4 
விண்ணவர், அஇகா.-181,மீட்-800 
விண்ணவர்படை, மூல, 224 

இரா. விண்ணைக்கல்லு மாற்றல், 
06-104 

விண்ணைவிழுங்குதல், படைத்-2:) 
oo இல. கர-2 

விண்ணோர்வெவ்வேறெதிர்ப்பட்டு 
அபிடேகஞ்செய்தல், இருமுடி-83 
விண்மீன், இரா, தானை-89% 
விதனவெங்கண், மூ.த-82 
விதி-பிரமன், ௮இகா-7, படைக- 

11: ஊழ், ௮இகா-67: முறை, 
சாக-24, இரணி-105: கட்டளை, 
கடமை, மீட்-77: வகை, மாயா 
௪-40 

விதிகொடுச்தல்,கும்ப-05,ஞூல-180) 
விதிக்குசாயசன், அ௮ங்க-21 
விதிதருவிமானம், மீட்-510
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விதிநெறிரநிலை, இல. கா-ட 
விதிமுறை, வருண-5, சே.து.1 
விதியார்விளைவு, சதைக-18 
விதியால்மடி தல், ௮தஇ.கா-76 

{ 

| 

விதியேயழைத்தல்,கிகும்-88 [171 
விதியையார்தர்ச்கஇற்பார், கும்ப -! 
விதிர்தல், காச 95 

விதர்த்தல், மூ.த-21 
விதிர்ப்புறல் - 
வித விதப்பு-இளைப்பு, காக-188 
விதைத்தல், இரா. வ-%6 

கடுக்கமடைதல், 

வித்தகர் - அறிவாளிகள், தஇிறமை। 
யுள்ளவர்; 
விடீ-88 

வித் தசவில்லினான், 575-181 
வித்தகன், மகரக்-27: மீட் - 192, 

திருமு-40 
வித்தாய்கடத்தல், காக-210 

இரணி - 61. 192: 

' 

[37 
வித் தின்றி விளைவ தில்லை, இரணி-। 
வித்த தல்-தாவுதல், இரா. வ-14 
விபரீதஞானிகள் வீடுபெருர், இர: 
விபரீதம், மாயாச-12 
விமீடணன் இரா. கள - 15: % 

[ணி-61 | 

[கும்ப-858 

மைம் மலை, aff ~ 131: 
இரா. மச்-82, 110: விமீடணன்: 
மக்திறியர் சால்வர்-அனலன் முத 
லியவர், விபீ - 14: விபீடணன் | 
பிரமணிடம்பெற்றவரம், விமீ - 
22, 460, 56, கும்ப- 150: 
விபீடணனடைகச்கலம் புகுதல், ' 
விமீ - 85: இராமனிடம் வந்து! 
சேர்ச்த காரணம், விடீ-02, 04, 
இல. கே-08: IS carer dans | 
விடலாகாமைச்குசக் காரணம், 
விமீ- 107, 120: விபீடணன் 
தன்மை-140: விபீடண சின் 
னோடுமெழுவரானோம்-1%6:விடீ 

டணன் கழன்முடி சூடப்பரவை 
முதலியன ஆரவாரித்தல், 1&9: 
விபீடணனைப் பெரியோரெல் 
லாங்கொண்டாடுதல்-154: விடீ 
டணன் மெய்யன், பிருசஸ் 
பதியினும் மேம்பட்டஅ றிவாளி, 
இல.கா-15: விபீடணன் ஒற்ற 
ரைப்பற்றுதல்,ஒற்று-2%: விபீட 
ணன் சூரியன் பேருலாமளவம் 
இலங்கை பெற்றனன் - 61:   சுகசாரணசைக்சாட்டுதல் % சூரி 

யசச்இரர் இராகு Ca gear 

மாயற்குணர்த்து தல்-63: 
விபீஷணன் வாயிரோறுற்லைதெ 

நிர்துணர்த்துவான், அணி - 7: 

இறப் ைப விட்டதோடு இரா 
மனைப்பற்றிப் பிறப் பெ 

னும்புன்மை தீர்க்தான், கும்ப - 

133: விபீடணனிலங்கைக்கு 

வருவதுஅ.ரச்கரிறக்தபின்இராம 
னுடனே,கும்ப-1:)8: இராமனைச் 
சேரின் உனச்குபயமளிப்பானெ 

ன்று கும்பசர்ணனுக்குச்கூறல்- 
189: விபீடணன் வண்டினுரு 
வங்கொண்டுசென்று சதையின் 
செய்தியறிக்து தெரிவித்தல் மா 

யா2-92,05: விபீடணன்சொல்ல 

விஷ்ணுவின் படையால் இலக்கு 

மணன் மோகனாத்திரத்தை நீச் 
கல், வேலே-25: விபீடணன்: 
மேல் இராவணன் வேலையெறி 

தல் -27: வி டீடணனு க்் 

காக இலச்குமணன் உயரீதல் - 

48, 0: விமீடணன் புலம்பல், 

இசா. வ-220-226: விமீடணன் 

ஈமத்்திலிசாவணனையேற்றுதல், 
இசா. வ-248: விபீடணன் இற 

ந்த அரச்கரனைவருக்கும் ஈமக் 

சடன்செய்து ஸ்ரீரரமனையடை 

தல்-252: விமீடணனை இ.ராம 
னிடர்ப்பாரமகற்றுதல்-258:விடீ 
டண பட்டாபிஷேகத்துகச்கு 
வேண்டிய செயல்களைத் தேவர் 

கள் புரிதல், மீட்-8, 4: விமீட 

ணன்முடிரூடி அறியணையிற்பொ 

லிதல்% கருங்குன்று கதிர்சூடி 
மணித்தவிசிற் பொலிதல்-7: விடீ 

டணனுக்கு ராமன்முடிசூடியபி 

ன்கீதியுபதே௫ித்தல் - 12:விபீட 

ணன் மருமங்களைச் சொல்லிய 

மை அரக்கரழியக்கரரணம்-19: 
விபீடணன் அலங்காரஞ்செய்து 

சொண்டு வருமாறு பிராட்டிச்கு 

இராமன் கட்டளையை 

தெதரிவித்தல், மீட் - 89: 
விபீடணனை வானரர்களைவிலச் 

இயதனிமித்தம் இராமன் கடிய 

வேகடுங்குதல்-54: விபீடணனை 

இலங்கையி லினிதிருக்க இரா
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மன்கூறல், 149, 150: விபீட 
ணன் EX GT NGO NSE ipa cr Ge 
sgiwe sar, 150: af Si coor ar 
மூசலியோர்பட்டாபிடேகவிழா 
ச்சண்டு களித்துப் பின் னூர்ச் 
குச்செல்க வருளெனல், 154; 
விபீடணன் இராவணனுச்குஉப 
தே௫ூத்துப் பிறகு இராமனைச் 
சரணடைதல். 2091: விபீடண 
னுச்கு அரசீதல் - 202, விபீட 
ணனை சேர்பவர் பொன்னையிரு 
ம்பு கேருமாயினுமில்: விடை-29, 
விபீடணற்கு ௮மரரீர்ச கடகம் 
முதலியன ஈதல் - 80: விடீட 
ணற்கு விடைதருதல்-88: al 
டணன் குசனையும் சுக்ரீவனை 
யும் அவரவர்களின் பதியில் 
விட்டு: இலங்கை புகுதல் - 85; 

விடீடணன் பிரமனால் நீதிமுத 

லிய ஈற்குணம் பெற்றவன், 
கும்ப - 185: விடீடணன் இந் 

இர9த்.துக்கு han mse, 
இசா. மச் - 66, 11: . வீடண 
ஞர்சொல்-இராமன்பரம்பொரு 

சென்பத, இரா. வ-184; வேற் 
படைக்கு இலச்சகாகுமாறு வீட 

ணன் இலக்குமணனுக்கு முந்து 
தல், வேலே - 81: வீடணன் 

. விமானமீதல், மீட்-500 
விமலத்திண்டுலை, இல, கா-28 
விமலன், இரணி-27, இரா. வ-82 

விமானத்துப்பெருஞ் சேனையடங் 
குதல் % பரவையான த்தெழிலியு 

,சொடுக்குதல், மீட்-854: விமா 
னம் பதினான்குவுலசமேறினும் 
பாழ் புறக் இடப்பது-824: விமா 

னத்திராமன் % அண்டத்தும்பர் 

ப் புண்டரீகக்சட் புரவலன்-161 
விம்மல் - விசனம், கும்ப - 542, 

மிகு,கல், ௮தஇிகா-00, ora-68 
விம்மல் மானம் முதலிய அலை 

போல்தள்ளக் கடல்போல்நின் 
ரன் இராவணன், ௮.இகா-268 

விம்மூதல் - புலம்புதல், HUGH 
தல், மாயாச-18: வான, ௧௭-19, 
(ps - 186; பொருமுதல், விடீ 

-82:மிசஇருத்தல், இரா. தானை- 
11: சண்ணீர்பெருச்குதல், மீட். 

| 

| 
| 
| 
| 
|   

-855; சலங்குதல்.214: . விசாரிச் 
தறிதல்: வேலே - 48 

வியப்பு, இரா, தானை-% . 
வியம்-பெருமை, வேலே-0 
வியோமகூடம், மூல-71 
விரகு, நிகும்-7, இர் தி-28 
விரசுறுதல், மீட்-58 
விரக தூன்முனிவன் சொன்னவிதி 

கெறி, இருமுடி-42 
விரதமுற்று அறத்தினின்றார்ச்கு 
இவைசொலாம் விளை௮, மாயா 
€-46 

விரதவேடம், மீட்-180 [Cer-37 
வி. ரதிய்-தவச்கோலத்தார், இரா. - 
விரல்சளிற்பிசையும், இரணி-187 

விரல் தாணெறிச்தனைய, காக-01 

விரவார்-பகைவர், மு.த-207 
விரவுதல்- தொகுதியாகக்கூடுதல், 

அ.திசா-96 
விரற்புட்டில் 6 தாமரையிதழ் தொ 

அம்வீற்றிருக்தவண்டு, முத-118 
விராதன், படைக்-41, மீட் - 191, 

277 
விராவுதல், கும்ப-284, மீட்-805 
விரிஞ்சன், இரணி-1, மூல - 18, 

இராவ. தே-20, இல, கா-0 
விரிதல்-ப.ரவுதல்,மிகுதல்,இல.கா- 

88, மூத-60: மலர்தல், மீட்-218 
விறிநீர்-கடல், முத-175 
விரியமைத்த நெடுவேணி புறத் 

தசைதல், மீட்-228 
விரிவு-பரப்பு, இரா. மச்-86 
விருது, அதிகா-181 இரா, வ-187 
விருத்தன் - முதியவன், இசா, மச்- 

67, சேது-41 
விருச்து, சேது-25, பிரமா - 188, 

கீட்- 200, 812 
விரூபாச்கன் நெடுங்கால மிமைய 

வர்க்கிறுதி சண்டவன்: அவன் 
மூலத்தானையோடுஈகநிகாத்தல், 
அணி-21: விஞ்சையரை வென் 
றவன், இல, கே-%8 [மீட்-855 

விரை-வாசனை, இரணி - 57, 70, 
Sore FV, முத-85 
விரைதல், மாயா&£-41 [மாயாச-78 
விலக்குதல், இசா. மர - 20, 81, 
விலக்குவன்-மச்ச கூர்ம வராசாவ 
தாரமெடுத்ததிருமால்,பிரமா-04
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விலவ்கல்-மலை, மிருகம், சே.து-20 
கும்ப-848, படைத்-04: % ஆசம், 

நாக-81, மீட்-117 
விலங்கெச்தை உயர்திணையாச் 

கூறுதல், மீட்-&7 
விலல்னெொர்-பகைவர், இரா, மச்-20 
விலக்கு-மலை, இர்யச்சான ஜந்து, 

இரா. ம௫்-10, சேது-28, இசா. 
வ-5[ 

விலங்குதல் - உயிர்நீங்குதல், இல 

கே-08: பின்னிடுதல், பிரமா-60 
எதஇிர்ச்துவருதல், மாயா£.78 

விலல்குகாட்டவன் - விரூபாட்சன், 
இல-48 

விலாழி, மகரச்.8, மீட்-2%0 
வில்-ஓளி, வருண-8, காக - 940; 

தனுசு, மு.த-85 
வில்லாளசை யெண்ணில் விரற்கு 

மூனித்கும்வீரன், காக-த (51 
வில்லாளன், ௮இகர-48, இரா, வ- 
வில்லி, இல.கே-8, நிகும்-78 

வில்லினாற் சுருக்குண்ணு தல், இல 
& 1-64 

வில்லினாற்சொல்லினல்லதுசொல் 
லினாற் சொலக் கற்றிலேம், 

வில்லினான், ஒற்று-17 [ கும்ப-236 
வில்லின்சல்வி, முத-141 
வில்லின்செல்வன், மீட்-55 
வில்லுடைமேரு % சலைதாங்கயெ 

இலக்குவன், மு.த-141 
வில்லுடன் அரக்சர்கை விமுதல் % 

செல்லோடு மாமுஇல்சக்துதல், 
மூல-199 

வில்வாகைவேய்தல், மூ.த-155 
வில்வித்தையின் கணவன், இச்-87 
வில்வீனையொருவன், கும்ப-815 
விழவிடுதல், இரா, ௨-0 

் விழாவணி-போர்க்கோலக்காட்டு, 
மீட்-57 

விழி-கண், அதிகா-141, மீட்-158, 
விழிசாணேன்-சண்ணுக்குப் புலப் 

படாதேன், மாயாச-70 

விழிச்செழு,சல், மூல-08 
விழியில் தழன்மாரி சொரிக்தார், 

௮.இகசா..238 [-9 
விழியெதிர்நிற்றி யேல்விளி௫, விடீ 
விழுச்கல் - நிறுச்சகும் படிக்கல், 

முத-15 

  

விழுங்குதல், இசணி - 98, 139, 
படைத்-28, வெல்லுதல், இரா, 
தானை-5 [வ-86 

விமுதல்-சோர்ந்துகடத்தல், இரா: 
விழுதூடையால் % சைகாற்றின 
இராவணன் யாச்கை, முத-250 

விமுத்தலை, சாக-41 
விழுத்துதல், இரா. வ-155 

விழுர்துபுரளுதல், இரா. தே-27 
விழுந்துபோதல்- இறச்தொழிதல், 

சாக-08 
விழுமிது, மீட்-807 
விமுமிய, மீட்-1600 
விழைவு-விருப்பம், மூல-162 
விழைவுமஃதே - விழைவஃதும், 
௪-அசை, காக-170 

விளச்இன்வீழ்விட்டில், மாயாசீ-12 
விளச்கெதிர்வக்த விட்டில் இசா 
வணனான தன்னெதிர்வந்த குசல் 
குகள், மாயாச-27 (யா-5 

விளச்சையும் விளக்குமேணி, களி 
விளங்கிழை, மீட்-810 
விளம்புதல், ஒற்று-84 [356 
Mof-goarsi, மூல-189, மீட்- 
விளிஞர் - கொல்லத்தச்சுவர், விபி 

-104 
விளிதல்-அழிதல், நிகும் - 8, gi, 

பாடுதல், களியா-11 
விளித்தல்-ஆ ரவாரித்தல்,மு.த-178, 

அழைத்தல், ௮தஇகா - 281: சப் 
இச்தல், பாடுதல்,மூல-185 

விளித்திடுதீபம் - கலங்கரை விள 
க்கம், ஏல-185 

விளிவித்தல், மாயாச-81 
விளிவு-கோபம், மீட் - 180, கூப் 

பிடுசை, காக-090 
விளிவுற்ற பசாகைய, கும்ப.822 

1]விளைத்தல் - உண்டாகச்செய்தல், 
இரா. ம&-60 மகுட 88 

விளையாடிப்பிழைப்ப சய்தாய், 
Starwars Horus Mor ad FeO su 
andachas sg, 67-266 

விளைவதோர்தல், மாயாசீ - 8, 
இச் இ-86 

விளைவு - நி5ழவேண்டியசெயல், 
கடல்கா - 11: காநியப்பயன், 

விடீ - 52, 01, 145: இப்பயன்,   
61-210
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விளைவுசண்டுணர்தல், காச - 2809 
விள்ளல்-முஜிதல், ௮இகா - 289; 

பிரிதல், விபீ-70: அண்டமாகு 
தல், மூ.த-180: இறத்தல், படை 
க்கா-0: வெளிப்படுதல், மீட் -. 

விறகு, விபீ-112, வருண-19 [145 ' 

விறல், ஒற்று-55, மீட்-19]1 
விற்காலொபெருவங்கோட்டல்,௮ 

,இகர-288 
விற்கொண்டாறிவரே, சாக.116 

விற்படி.திசடோள், இல, கா-86 
விற்படுகணை, ௩ாக-&0 
விற்றுண்ணுதல்- விலைப்படுத் இவிடு 

ல், மாயாச-50 

விற்றொழில், ௮.இகா-78, 190 
வினதன், பிரமா-170 

வினயம்-வணச்கம், படைச்கர-88 
வினயவரர்த்தை, விபீ-106 
வினை-செயல், இரா. மச்-80, மீட்-' 

51: தீவினை, ஒற்று-88: பரிசா: 
சச்செயல், சரக-104 

வினை கடியான் - கொடுச்தொழில 
ன்: முத-172 

வினைகளைக் கற்பின்வென்ற விள 
க்கு, மாயாச-க் 

வினைச்கொடும்பகை, மீட்-214 
வினைஞர்-தகொழில்வல்லவர், இரா, 

மச்-07 
வினைதேர் சல் - செய்யவேண்டிய 

செயல் இன்னதென்றுஅறிதல், 
இசா. மந்-47 

வினைத்தவக்கு, மீட்-102 
வினைப்பகை-மெய்ஞ்ஞானம், இரா 

ம, தே-10 
வினை முறைபிறழ்க் து பயனளியா, 
வினையம்-செய்தொழில், கும்ப-48, 

இசா. வ- 121, மீட் - 146: 
வேலைப்பாடு, இல, சே-10: வஞ் 
சனை, இரணி-80, ஒற்று - 30, 
இரா. ௨-201: தச்இிரச்செயல், 
இ.ரணி-147 

வினையறுதொழிலர், கும்ப-7 
வினையறுமுனிவர், ரூத-202 
-வினையினினிடரடுத்தல், மீட்-55 
வினையின்வெய்யன படைச்கலம், 

இரால், தே-22 . 
விச்கம்-மிகுதி, பரபபு,இரா, ௧௭- 

26, மீட்-100 
விக்கு-கட்டு, கும்ப-885 
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' வீடுசண்டவர் 

[இரணி-66 | 

 விக்குதல் - கூட்டுதல், அழித்தல், 
ட முத-்க, 111, 115 

் வீச்குவெவ்விடம் - உயிரைகழிச்ச 
வல்ல கொடியவிஷம்: இரா.வ- 
122 

வீச்சொண்டுவீழ்தல், மாயா£-84 
விங்கருள்,இல,சா-28, காச-184 

வீக்குதல் - பருத்தல், மிகுதல், இர 
ணி-60, மகு௨-45,சாக-280, மரு 
சீ.௮-105:ங்குதல்,விபீ-20,இல. 
சா- 22 பூரித்தல், கும்ப-118, 

முத - 09 
் வீசியமரம் % கரும்பு: ௮இசா-217 
வீச்சொழியவாளொடு தழுவுகை, 
வீச்சு-வாளைவீசுசை:௮இகர-215 

் விடணப்பசு, வேலே-86; வீடண 
ன், இசா. மச்-65, 118 

வினைகளைவென்ற 
வர், இரா. மக்-71 [சரக-251 

வீடுசாட்ட முத லாகுபவன், 
 வீடுதல், மு.ச-888, மருத்து- 75 
! வீடுநின்றழிசல், மூல-224 
் வீடுபெறுதல், விபீ-112 
| வீடுபேறு, கும்ப-148 
, வீடுபேற்றிற்குவழி சாடுபற்றுதல் 

முதலியன, இரணி-81 
। வீவெத-இறப்பத,  கும்ப-827 
| வீட்டுதல், படைத்-41, நிகும்-78, 

வேலே-27, மீட்-184 
। வீணை, கும்ப-110 
| வீணைப்பதாகை, இரா, வ-21. 
| வீதல்-அழிதல், விபீ-145, மாயா 

| இ.10 
வீரச்சவசம், மூல. 70 [௪.18 

வீரச்கோட்டி, 9 Han - 8, மாயா 
லீரதை-வீரகுணம், மகுட-40, கும் 

ப-229, படைச்-64 

வீரத்.இண்டிறல், இரணி-07 
வீரத்திறம், மூத-178 [வருண-10 
வீ.ரரீங்கியமனித னென்றிகழ்ச்௪, 

வீ.ரர்தெரித்தல், சாச-21]1 
வீரபட்டம், இச்திரன்தோற்றோ 

டியசாளில் சோரவிட்டயானையி 
னோடை, கும்ப - 74, இராவ. 

தே-14 [இகர - 180 
வீரம், இரா, ம-19, 96, 58, ௮ 

வீரரணியும் பலவகை அபரணய் 
கள், மூல-114 [மூல-70 

விரரின்வாய்புலர்சல் அர்.நிமித்தம், 

i 
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வீரரீட்டத்தில் இராமன்தோன்று 
தல் % பொற்குவட்டிடையே மர 
சதக்குன்றந்தோன்றுதல், இல. 
கா- 29 

வீரருள்வீ.ரன்-வீ.ரர்க்குவிரன், நிகு 
ம்-02, மூல-06 ் 

வீரர் (அரக்கர்மீது) விசைத்தகல் 

% குன் றின்்வீழுமுருமு, மூ.த-28 
வீரர்கள்வதனங்களின்மீது சாம 

, ரைகள்படிச் திருத்தல் % தாம 
ரையின்மேல் அன்னம்அுஞ்சுத 
ல், வான, கள] - 

'வீரர்க்கு எதுவும்வென்றியென்று 
ம் ஈசன்றென்றும் விளம்பத்தக்ச 

தன்று, மகுட-49 
லீ. ரவாழ்ச்கை, பிரமா-122, இரா. 
வீரவாளி, மூல-095 
வீ.ரவில், கடல்கா-1 
வீரற்குரியது, முத-161 

வீரனற்புதவில்லுக்கு முப்புரஞ்சுட் 
டவில் ஒவ்வா, கும்ப-20[௧ர-181 

வீரன், விபீ-187, மூல-68, அதி 
வீரன்சிலையிற்கோத்தவம்பு % 

சையாகச்செல்லும் அங்கதன்: 
லீரிய-விளி, ௮ணி-5 [௮க்க-18 
வீரியர், கும்ப-25 
வீரை-சடல், இரணி-95, படைத்- 

84, நிகும்-108 
வீவ.து, இரா. மச்-70 
வீவினையுறுதல், கும்ப-14& [70 
வீழிச்சனிபோற்புனல், படைத்த- 
வீழியின்சனி % கிழிர்தஅனுமன் 

மேனி, காக-115: % இதழ்;இரா. 
தானை: : 

வீழிவெங்கண், மூத - 50, இரா. 
வீழும்பறவை, காக-07 [வ-85 
வீழ்தல்-இறத்தல், சேது-6ம: விரு 

ம்பிவருதல், விபீ-90 [ப-188 

வீற்றுவீற்றாதல், முத - 148, கும் 
வீற்றுவீற்றாய்-கணித் தனி, காக - 

11, ௮அதஇகசா 211 
வீற்றுவீற்றுக, மூத-244 

வீற்றுவீற்றுறுதல்- தனித்தனியாக 
ப்பிரிவுபடுதல், சன்னபின்னமா 
தல், நிகும்-58, மீட்-107 

வெஃகுதல்-விரும்புதல், நிகும்-105 

வெகுளிகெடுத்தது, மகுட்-27 

வெகுளிச்சிரிப்பு, நிகும்-80, இச்,இ- 
7, இசா. ௧௪-27 

[சோ-87, 

  

வெங்சடுப்பு, நிகும்-14 
வெங்கணான், மூத-186 
வெங்கணை இறச்தமெய்யர் தம்தெரி 

வையரைச் தழுவி வீரசுவர்ச்க 
மடைதல், காக-105 

வெங்கண், மூல-80 [மருத்-86 
வெங்க திர் - சூரியன், கும்ப - 08, ' 
வெக்கரி-கணல், மூ.த-184 
வெங்கழல், மகுட-51 
வெக்காரம் - கொடிய உக்ரம், 

இரா, வ-182 [கடல்கா..10 
வெங்கை - விரும்பத்தச்ச கை, 
ெங்கோபகெடும்படை, மூல-211 

வெங்கோல், ௮திகா-104 
வெஞ்சமம் சணிச்தென்னும் உவ 

கை, இராவ, தே..20 
வெஞ்சரச்தெரிதல், மூல-75 
வெஞ்சசவேலி, மூல-171. 
வெஞ்சிலை, மாயா£-0% 
வெஞ்சினம், பிரமா-88 
வெஞ்சொல் செவியையும் நெஞ் 

சையுஞ் சுடுதல், மூத-01 
வெடி-அ௮ச்சம், பிரமா-55 
வெடி.தல்--வடி.தல்: மூல-22 
வெடியுங்காலை-௮ச்௪ மூண்டாகும் 

யுகார்தசாலமென்னலாம்: இரா 
வ, தே-12 

வெட்டுண்டு இரத்ச வெள்ளத்தில் 
வீழ்ர்த வாள்பொருந்திய அரச் 
சர்கை சுறாமீன்கள் மூல.202 

வெண்குடை,வான,.கள-28, % குரு 
இிதற்றின் றரை.பிரமா-145,வெ 
ண்குடை முதலியவற்றைப்பே 
ய்ச்சணங்குவித்தல், கும்ப-252: 
வெண்குடையின் £ழிராவணன் 
% உவாமதிக்€ழுயர்கார்:மு.த-08 

வெண்டிரை, விடீ-20 
வெண்டுகள், மு.த-128 
வெண்ணலனீக, இரா. ௮-178 
வெண்ணிணம், கும்ப-522 [77 
வெண்ணிலாமு.ரட்கணை, பிரமா- 
வெண்ணெய்ச்சடையன், சேது- 0 
வெண்பலைமெல்வது, மூல-180 
வெண்பிறை, ஞூல-125 
வெண்மணற்பரப்பில் dor ps 
சலின் வருணனை, இல-?7 

வெண்மதி, வான. கள-21. 
வெதிரின்சாட்டெரி % இலச்கும 

ணன் சரம், சாக-161
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வெதிரின்சான் உ வெங்கணை: வரு லெய்யவினையோர், மூல.-1409 
ண-80: % வேகின்றமனம், சா।| வெய்யோன், வான, ௪௭-20), 21; 
௪-200 வெய்யோன்மசன், நிகும் - 108: 

வெதப்புதல்-வாட்டுதல், இல.கே-: விடை-9 [அதிகா-5 
8, வருண - 58: உவமவாசகம்,! வெரிச், இரா.மச்-88, இரா வ-218 
அதிகா - 102 , வெருச்சகொள்ளுதல், முத - 02, 

வெதும்புதல், கடல்சா.9, காக -! கும்ப-118, காக-116 
216, மாயாச-209 | தகா-62) வெருவருதல்,ஒற்று-82, மாயாச-0 

வெர் தசை-வெவ்வியதன்மை, ௮ வெருவல் - அஞ்சுதல், முத - 124, 

வெர்தபுண்ணிடை வேல்பட்டவெ இக்தி-16, வான, கள-% [ப-$96 
ம்மை, இரா சோ-10 (ச்த-18| வெருவல்சாணல்-அசைத்தல், கும் 

வெர்தழல்வெண்ணெய், படை வெருவுதல், இசா. மச் 62, இல. 

வெர்இதற்சித தி, ௮தஇிகசா-208 , வெருவுறல், நிகும்-151 [கா.2 
, வெச்துசாம்பராதல், பிரமா - 80,। வெல்லுதல் - டவற்றிபடைத்தல், 

மாயாசீ-00 | வெறுத்து விட்டிடுதல், இரா 

் வெக்தொழில், இசா. மச்-80,விமீ-; வ-100, மீட்-212 
88, பிரமா-41 | வெல்லு மத்தனையல்லது தோற்றி 

'இவப்பு - கொடுமை, வெம்மை, லாவில்லோன், மூ.த-248 
௧௩௧-201, இரா. வ-218, ௮தி। வெவ்வரம்பொருதவேல், மீட்-108 
anr-167 [யாள், மீட்-220 | வெவ்வலி, கும்ப-186. நிகும்-00 

வெப்பெழுதினாலன்ன மெலிவுடை | வெவ்வழி - தன்மார்ககம், இல, 

வெம்படைப் போர்ச்சடலாரப்பு, கே-18: சாக-227 
மூத-84 வெவ்வழியாசனம், இரா மகச்-5 

வெம்பிணத்துஇரநீர், மூத-209 வெவ்லிடம்பொருது மிளிர்தருங் 

வெம்புணீர், மூ.த-22, கும்ப-15% சண், மீட்-1118 
வெம்புதல் - வருந்துதல், சொதித்। வெவ்விழிகெருப்புக, முத-128 

தல், தவித்தல், இசா. மச் - 47, | வெவ்வுரைத்தாதுவன், சாக-8 
இல. கா.16;சக-182, மூல-200| வெவ்வேறடை வு, மீட்-851 “924 

வெம்போர், படைத்-10 வெவ்வேறிட்டோ அதல், கும்ப - 
வெம்முனை, மூல-187 வெவ்வேறு ஓதம்மவைஎழு, இரா 

வெம்மை-கொடுமை, மூல-4, 122: | வெளி-சமபூமி, காக-66[ம. தே-18 
விருப்பம், படைக்கா-21: பராக। வெளில் . கட்டுத்தறி, வான. ௪ள- 
இரமம், ௮.இகா-4 26, (வெளில்தீர்த்தல் - கட்டுத் 

வெயிலோன் தென்பா லெழுந்து தறியைப்போக்குதல்.) 
வடபானியிர்ரச்து வருன்றசெய்| வெளிறு-அஸாரம்; முத-45, 223 
கை, காக-247 வெள்குதல்-சாணங் கொள்ளுதல், 

வெயில்-வெம்மை, நிகும்-80: சூரிய இரா. மச்-44,; மூத-2009 
இரணம், மகர-22,' மாயாச-60: | வெள்ளச்கடல், பிரமா-198, வெள் 
வெயில்போன்ற ஒளி, இரணி-। எநீர்வேலை, கும்ப-100 
158, இசா. மர்-88 (14 | வெள்ளம்-ஒரு பெருக்தொகையும், 

வெயில்கடச்் இலாத எயில், ௮ங்க- கடலும், கடல்கா-1, பிரமா-20: 

 வெயிற்று - வெயிலையுடைய௫,இ.ர கூட்டம், மீட்-178 
ணி-06 வெள்ளம்போற்கண்ணி, மகுடஃ5 

வெய்துறுதல் - மனத்தவித்தல்,| வெள்ளவாரி, ஒற்ற-57 [மு-80 
நாக-216 வெள்ளி-சுச்ரன்,படைக்-14, தரு 

வெய்யவர், இராவ. தே-12, இரா. । வெள்ளிக்சரிதளர்தல் % அறமான் 

வெய்யவன், கும்ப-277 ([வ-1409 தளர்தல், முத-185 

வெய்யவன்படை - ஆச்௫ிசேயாஸ்| வெள்ளிடை, வருண - 29, முத « 

இ.ரம்: ௮இசா-202 151, மூல-22) வேலே-[]7  



௧0௯௨ அரும்பதவகராதிமுதலியன 
  

வெள்ளிமனை % அன்னம்: இல, கா- 
84 [கடல்கர-9 

வெள்ளிவண்ணம்- -வெண்மைரிறம், 
வெள்ளெருச்சஞ் சடைமுடியான் 

இரா. வ-2609 
வெள்ளைமருப்பு, மூல-120 

வெள்ளைவள்ளுகர், இரணி-152 
வெறி-வாசனை, பிரமா-106: தீராக் 

சோபம், விடை-10 

வெறித்தல்-தஇிகைத்தல், மூல-80 
வெறிநீர்-சடல்: வர௬ுண-82:::வெறி 

கொள்வேலை?என்பது காண்க, 
வெதிடக்சல், இரா. வ.-20 

? 

  வெறிபோர்த்தல் - வெறிக்குணம் 
மிகுதல், இரா, வ-50 | 

வெறுச்கை-பொருள், முத - 15, 
இசாவ. தே-24 | 

வெறுச்கை வெறுச்ச வீசுதல், 
வெறுங்சை, மகுட-&0 [சதைக- 1 
வெறுச்துகள், நிகும்- டக 

வெறுமை சண்ட பின் யாவரும்" 

விரும்பார், வருண-14 
வெறுமைகூர்தல், காக-87 
வெற்பினம் சிலையிற்றாண்டு மண்! 

டையாமெனவும் பற்றா, ௮, 
௧ர-217 

வெற்பொன்று காவினால் வளைத் 

தேர்அதல், கும்ப-858 

வெற்றவெம்பொடி, கும்ப-820 
'வெற்றவெள்ளிடை, ௩௧-06 
வெற்றி தோல்வியின் நிச் 

விளைத்தல், மகுட-89 
வெற்றிதோல்வி யொருதலையல்ல, 

கும்ப-87 
வெற்றியின் விழுமிது லிட் 

தெய்தப்பெறுதல், இல. சா. 
வென்றவென்் றி, மூல- 79 
Oar arr -சயம்,ஒற்று-5, முன்னிலை 

முற்று, ௮இசா-191 
வென்றி3வர், இரா, வ-1856 
வென்னிலன்றி விழித்திலான்,கும் 

ப-128 [ட்சல், மீட்-20, 441 
வேகடஞ்செய்சல் 2 சாணைபிடி த் 
வேகம், கூல-92, 100 
வேசம்விடாதன. விம், சாக-01: 
வேங்கை, சே௮.-27 
வேசறுதல், இரா, சோ-ட0 
,வேயெருடுத்தகறை வேதியர் சுற்! 

தல், இிருமுடி-1 8 

சமர்: 

வேசைமங்கையர் % வண்டினம், 
சேது-59 ([யாச-1, ore- -2.99 

வேட்கை- -விருப்பம், விப. -26, wer 
வேடம். கும்ப-118 
வேடன்பிசோக்க rg earns 

& yar, aiS-112 
வேட்டதேவேட்டுவீதல்,நிகும்-170 
வேட்டமேற்றொடர்தல், மூல-18 
வேட்டல் - விரும்பல், யாகஞ்செய் 

தீல்,சாக-80,இசா.வ-51,மீட்-02 
வேணு-மூங்கில், இரா. மச் - 89, 

Ce gi-14 ; 

வேண்டி.ற்றுமுடி.தல், மீட்-80 
வேண்டுவார் 2 enema நீரார், 
வருணா 

வேததேவமிழ்து, இரா. தானை-9: 
வேதக்குறு முனிகையுமொவ் 
வாப் புட்பசம்,மீட்-855:ேதஞ் 

சொன்ன செய்தவருயர்குவர், 
இரணி-53:வேதச்சன்போதம்- 
மறை, இராமன்,மூத-22: வேத 

் தீதின் தொடக்கத்திலும் முடி 
விலும் Ago கூறப்படு 
பவன், இரணி-&௩0: வேதத்தின் 
வரம்பு - உபநிடதம், இரணி-45; 
வேதத்துச்சியின் மெய்ப்பொ 

ருள், (இரணி-22: - வேதசாதன், 
ஹேல-78: வேதசராயகன், கும்ப- 
824: வேதகான்குமுதலிய பரம 
னென்னா ஏழையருள்ளம் % இரு 
ண்ட. திசைகள், சாக-170:. வே 
sor மாரபுக்கேற்ற வொழுச் 
கம், கும்ப-141: வேதக்தப்பினா 
லுர் தனுச்சரம் தப்பா; கும்-20: 
வேசபாரசன், இரணி-27, மீட் 
-6: வேசப்பொருளே, இரணி - 
110; வேதமுங்காணாவள்ளல், 
மாயா€-05; வேதமுடிவு, இ.ர 
ணி-122:வேதமுடிவுகாணா மெய் 
ப்பொருள், விபீ-118: வேதம், 
சதைச-0, மாயாச-5, மூல-70: 
இசா, கள-15: மாரு, முத- 
221: தொளை: மீட்-209: வேத 
வேச்தன, மீட்-116: 

வே சவதியென் ற தெய்வச்சகற்பினா 
னின் சாபம், இசா. மச்-81: வே 
தவதியே சதை, இரா, வ-222 

வேதனைச்சாமம், அணி-14 
। வேசனையுழச்தல், மாயாச606



அரும்ப தவகராதிமு தலியன 

மூவசார்தம், படைக்கர-0 

வ சாளச்கரம், படைச்கா-10 
2வதியர், விபீ-55, கும்ப-865 
'வேதியர்தேவன், கும்ப-105 
வேதியர் வேதச் துமெய்யன்,இரா. 
வேதியர்வேதன், மீட்-80 | வ-149 
'வேச்திச்கையோர், மீட் - 46 
வேத்இதிரத்தார், இரா. தானை-10 

வேத் இ.ரம், ஒற்று-54 
வேந்தர்கள் சாயுவினீரை யானை 

மீது குடையினிழலிற் சகொணர் 
தல், இருமுடி-81' (இரா. வ-2 
வர்தர்ச்கு வேந்தன் இராமன், 

வேச்தவெற்பு-௮.ரசச் தன்மையை 
புடையமலைகள்: வேசர்த-௮ரச 
னே! எனினுமாம்; ஒற்று-47 

வேமின், அல்ச-4] 
வேயின்றெப்பம், மீட்-179 இல்-7 
வேய், ச௪௮-25, நிகும்-80: மூல- 

280: புல்லாங்குழல், ' பிரமா-5: 

_.. ஒற்று, இரா. தானை-15 . 
வேய்தல்-சூடுதல், மு.த-155 
வே ரறவிளிதல், மாயாச-&0 
வேரறுத்தல்-அடியோடு ஒழித்தல், 

இசா, மச்-27, பிரமா-.224 
[224 

    

வேேரி-சேன், பிரமா-18 
வேரோடபோொரைக்சல்லுதல், நாக - 
வேளரொமெடங்க தநூறுவத, இரா. 

ம£-56, மகுட-86 
வேரொடுமுலகைச் சுதெல், இரா. 

வ-108 . [மீட்-87 
வேர்-மூலம், வேர்வை; நிகும்-115, 
வேர்த்தல்-கோபித்தல், ௮இகா - 

198, வியர்வைசொள்ளுதல்-22 
வேர்படைத்தல், பிரம7-184 

_ வேலை-போது, இசணி-16:மகுட-1 
வரம்பு, வருண-10: ௪டல், இரா 

வ. தே-12, படைத்-88 
வேலைசடர்தவன், இரா. தானை-25 

" வேலைசடைச்தவர், விபீ-111 
வேலைகட்டினோன்-சளன், பிரமா-| 
வேலைக்குட்டம், ௮ங்க-22 [178 
வேலைதட்டல், மீட்-208 
வேலையின்படியைசோக் யெப்பா 

ஓம் படர்குறுங்கருடன் % வான 
சசேனையை யெங்கும் பார்ச்சப் 
பட்ருஞ் சுசசரரணர், ஒற்று-58 

வேலையுச் இதிரையும்போல் வேறுபா 
டிலான், இசணி.77   

௧௯௩ 

  

வேல்கொள்ளல், மூல-11 
வேல்வலிகாட்டினார், மகு-48 
வேழக்சன்று புல்லிய கோளறிச் 

குழுஃபிரசலாதனைச் கொல்லு 
மாறு சூழ்ச்தஅசுரர், இரணி-81 

வேழத்தார்ப்பு % ஏழ்கடல் முழ 
க்கு, மீட்-272 

வேழம், கும்ப-178, ௭௪-06 

வேழவில், இரா, வ-2௩4 
வேளைக்காயு ெெஈற் றிவிழியினன், 

கிருமுடி-28 
வேள்வி-யாகம், 'இரணி-8 
வேள்வித்துறை, மாயாச-85 
வேள்விமயக்குதல், விபீ-75 
வேள்வியின் பகைஞன், இல. கே- 

87, இரா, மச்-44; வேள்வியின் 
பகைஞனும் இலக்குமணனும் 

அடர்தல், படைத்-50 

வேள்வியோம்புவோர், இரணி-68 
வேறல், படைத்-8, மூல-85 
வேறுபடுதல், இரணி-08 
வேறுபெயர்தல், இரா, மச்-56 
வேறுமோரணை % வேலையிலிட்ட 
(கும்பகர்ணன) வேறோர்கை, 
கும்ப-844 _ [-10 

வேற்ற-வேறுபட்டவை, இசா, மச் 
வேற்றலை -வேல்தலை, ௮.இகா-5 
வேற்றவர், இரா, வ.-70 
வேற்றுமை-வேறுபாடு, மூத-108 
வேனகுமெடுங்கண், கும்ப..11 
வேணிலான், பிரமா-40,மருத்-87 
வேனில்வேள், மாயா௫-12 
வைகுதல், மீட்-214, இரா.வ-28% 
வைதல்.சபித்தல், மாயாச-88 
வைதுகொல்லுதல், ஞூல-152 
வைத்தல், படைத்-00 
வைப்பு, விபீ-182, சேது-68, சாக- 

50, விடை..52 

வையகம்,கும்ப-521 
வையகாசதன்சேது-71[இ.ரா,வ-198 
COI LNG அஞ்சும்வன்பிடர் சாகம், 
வையமங்கை, மூல-180 
வையமாளுடைராயசன், மீட்-150 
வையம்-காடு, மீட்-217 பூமி, மக 

ச்கீ-22 [அதிசா-116 
வைவன-வினையாலணையும் பெயர், 
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