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IN TRODUCTION ° 

The Hindus as a class are = familiar with Ramayanam 
¥h several forms and languages. Valmiki’s Ramayanam, 
however, is the only work in Sansktvit which is read 
fervently by the people at large. All along there have 

.b:en other Ramayanams in Sanpokrit, though not so well 

i OW. 

More than a thousand years ago, the great poet Kam- 
ban placed the beauties of Valmiki’s Sanskrit Original be- 
fore the Tamil reading public. Kamban evidently took 

Valtniki’s epic as the model as regards the substance and 
the size of his poem; and even excelled Valmiki in some 
espect® Says he, 
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வரக்கரும் பாதகானகும் வகுத்தவான் மீகியென்பான் 
32-லி செவிகளாரத் தேவரும் பருசசசெய்சான் 

அ௮கசவன் புகழ்ந்தசாட்டை யன்பெனு $றவமாந்தி 

ப தத்கைடான் பேசலுற்றா னென்னமான் மொழியலுற்றேன். 

Tn fecent years altempts were made by Messrs. Pan- 

BeNatesa Sastri B.A, (now dead), and C. R. Srinivasa 
ee Agar B.A. of S. PG. Colluge Trichinopoly, to popula- 

Bee Rainayanam with the better classes of the people not 
passed 11] Sanshuit but conversant only with Tamil, 

    
   

  

   

    

   

  

og Muly believed to have beenwr itten by sage Viewamitre 
7 தன்ன hold that it was written by sage Vyasa. 

@* credit one Ramananda withits authorship. Thd 
M held by some that it is contained in the Brahmanda. 

im has not reccived sufficicnt corroboratioge — 
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It is inthe form of a private conversation between 

Uma and Maheswara, and the conversation has been 

faithfully recorded and versified for the benefit of huma- 
nity. The Adyatma Ramayanam is the story of Sree Rama, 

the supreme soul, and impresses on the minds of its rea- 

ders the idea that Sree Rama was Paramathma himself 
who came into the Worldin human shape to protect the 

good, to destory the wicked and to establish. dharnta, as 

declared by Lord Sree Krishna in Chapter #. 8, of the 
Bhagavad Gita. The general thread of the story as nar; 

rated by the two eminent sages agrees in the main but they 
differ much in the description which each gives of the hero. 
While Valmiki describes Srec Rama as an ideg@l man with 
superhuman prowess and virtues of the highest order, sage’ 
Viswamitra pictures his hero both as an ideal nan, as de- 
picted by sage Valmiki, and as the supreme soul. As for 

the credentials of these sages to write on such a grand sub- 
ject, it may be stated that Valmiki is supposed to have 
received his initiation from his preceptor and Brahmarishi 

Sree Narada whose Sankshaparamayanam formed the 

frame work on which the great Epic was written. Viswa- 
mitra had more to do with Rama in his life than Valmiki., 
The old'Gadhaiya, subsequently called Viswamitra, was a 
Kshatriya by birth, and had by his selfless and austere 

penance attained the rank of Brahmarishi. His royal birth 

gave him the rare privilege of educating Sree Rama in 
archery and other martial equipments ; and hig subsequent 

transformation as a Brahmarishi brought him-face to face 

with the reality that Sree Rama was no ordihary man, 

but the supreme Lord of the Universe, and Seetha the 

Mulaprakrithi. Valmikirepresents Ravana as a learned 

Daithiya of felonish propensities, while Viswamitra depicts 
him as the tyrant King of Rakshasas, who had ; intuition 
enough to perceive the object of Rama’s incarnation, and 
‘who only pretended to be Rama’s enemy with the ultimate 
objettatheing slain by him in view to his completing the 

seed ofthe three lives K& had to spend in this world as
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the sworn enemy of God Vishnu. This is also the view 
taken by Theertheiya- the famous advaitic commentator 
of Valmiki Ramayanam. 

In the first chapter of the book, Rama and Sita are 
represented as sitting crowned in the midst of sages, minis- 
ters and others when Rama signs to Sita to instruct Hanu- 
man in the eternal truths. Sita tclls Hanuman “ Know 

that Rama is the Supreme Brahman. He is the abode of 
all existence, knowledge and bliss. I am the Mulaprakri- 
thi,the creator, the preserver and the destroyer ofall things. 

All the incidents in our lives, from the destruction of 
Thataka to the final overthrow of Ravana, have been only 
my sport. Rama is not affected by them, because he can- 

not be affected being Himself the Supreme Lord.” Then 
Rama himself repeats the same truth by declaring to Hanu- 
man and concludes that He is the end of all the Vedas and 

that devotion to Him means salvation. Valmiki Ramaya- 
nam is believed to be a composition, a study of which iwn- 
proves a man’s worldly happiness of every kind, while the 

study of Adyatma Ramayanam is said to give the reader 
relief from the cycle of births and deaths, in addition to the 
three temporal gratifications of Dharma, Artha and Kama. 
Although moksha is the goal of every one on earth, people 
in general long to enjoy the happiness pertaining to gthe 
material world, and this accounts for the fact that Wele: 

miki’s work is more freely read than any other Ramayae 
nam. Ihe sisty first Chapter of the Utthara Kanda of the 
Brahmananda Purana is devoted to a detailed description 

of the merits which men acquire by learning the Adyatma 
Ramayana. Briefly, no sin is so great that it cannot be 
washed away by it, arid no happiness so high as to be be- 

yond the reach of the man who reads the book. 

To render such a book as the Adyatma Ramayanam 

into Tamil and bring it within easy reach of the Tamilians 
is a commendable piece of service. Messrs. S. G.' Alyer 

& Co., of Madras have undertaken it and have successfully
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completed their task. They have brought out the transla- 
tion in two Volumes which I have much pleasure in com- 

mending to the notice of the public. I feel confident 
that the book will be welcomed in every home and _ that 

the publishers will receive that encouragement and reward 

which all such good endeavours rightly deserve. 

Trichinopoly. 
Woriyur, 

A. KRISTNASAMI IYENGAR.* 
16th Feb. 14. 

11௦ 

© Dewan Bahadur A. Knstnasami Iyenger, BA. ILS 0, 
Retired Dy, Com. Salt, Abkari & Customs Dept,
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சியா பர விபாப்ய ௮௫௮ நூலாகாமளாவ பரச கய ரடன இவய 

     

  

    

   

J ஜோமப இன்பா giro Morey canary ஸ்வரூபமாயெ 

வரன் இப்பூ ண்டலத்தில் வாழு HOLS BT ly FT நாரம் 

Bo SOS pie வண்ணாம், ।।தினான் ர மலாரங்சளையர் உண்டாக்கி, 

ததற்நேற்ப போரங்களையும் of 11D cH ௮அவசவர்களும்குத் தனு 

ண நிகளைம்பொடித்து, புவன விலுற்ற பாகங்களை யனுபவி 

Q wv BIH gu gi Bhan Pipa ku! மோக்ஷத்தை யடை 

ம வாழு! Hy கி ent! hth பினர், அத்தனுவனூ கண்ப் பெற்ற 

ராம் Ou GOS hus ட்ட னிட? 2 கரத்தில் ௮டைபச்கூடியத சதும் 

ப் புருஷார்த்தவகள (கர் மார்த்த மாமமோக்ஷம்-அறம், பொருள், 

பம், வீடு) என்னும் நான்கேயாம், இச்சான்சினை அடையும் 

சிர்ச்சங்க் பே Qis அுத்யாக்மராமாயணத்தில் விளச்சப்பட் 

நட் 

ஸ்ரீராமன் மாயா மானிடனாக வவகரித்து இகலோக பரலோக 

சாதகமாயுள்ள சத்கர்பங்களை யனுஷ்டி தீது மோக்ஷத்தை யடைவ 

ற்குசாதகமாகிய ஞானமார்£ தச்தையும் பப்பியசிக்கும் விதத்தை 

க்கலியுக ஜனங்களுர்ருக் சாமேசெய்நு எடுத்துக் காட்டியிருக்க 
ர் என்ப? இர்க அ௮த்பாக்ம ராமாயணத்தின் உண்மைப் 

ருள். 

இவளவித மகிமைவாய்ர்த இக்க அ௮திபாதம சாமாயணம் 
என் னும் சரர்தம் விசுவாமித்திர மஹ.ிஷியால் ஸம்ஸ்கிருதத்தில் 

ஈழ்தப்பட் டு டுள்ளது, அதனை ஸம்ஸ்கிருதத்இற்கு சிறிதும் மாறு 
பயாமல் தமிழில் மொழிபெயர்த்து ௮ச்சிடப்பட்டி ருக்கிறது, 

2இதார். தத்தை விளக்கும். கடின பதங்களுச்கு எலலாரும் ஈன்கறி 

வண்ணம் ஆங்காங்கே குறிப்புரை (1700% 0108) களும் 

Missin டிராக்கின்றன.
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தவிரவும், பிரம்மாண்ட புராணத்தில் உத்தரகாண்டத்தில் 
சிவா சகூயத்இல் ப்சம்ம சசஸ்யானுவாகம் ௮றுபத்தோசாவது 

அத்யாயத்தில், கலியுகத்தில் கொடும்பாவம் செய்தவர்களுக்குப் 
பரகதிகிடைக்கும் மார்க்கம் எக நாலில் கூறப்பட்டி ருக்றதென்று 
வினவிய காரக மஹாமுனிவருக்கு /9சம்ம?கலசால் உபதேசிக்கப் 

பட்ட, sue gin ராமாயணப் பெபாவத்தையம் இத்துடன் 
மேற்கோளாக MIME FA HO Hi gt Bib மில்மொழிபெயர்த அச் 

சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற bh இதனால் இரத அத்யாத்ம ராமாயணக் 

இன் பெருமை ஈமழூ அஸ்.இகாத்தமர் களுக்கு ஈன்கு விளங்கும், 

Qaahu S15 54005 வெளியிட முன்வர. பெரும் முயற் 

இயை யெடுத்து கொண்ட மெஸர்ஸ் எஸ். ஜி, யர் அண்டூ கம்பேனி 

யாருக்கு இசைப் போன்ற உயர்ச்க சரற்தங்கலா மென்மேலும் 
அச்சிட்டு வெளிபிடவகற்கு ஸர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் கிருபை 

புரிவாராக, 

திரு FR இப்படி ; 

16—2—14. BC சாஸ்திரி,



பிரம்மாண்ட புராணத்தில் 
பிரம்மதேவர் கூறிய 

அத்யாத்ம ராமாயணப் பிரபாவம், 
~<a 

1-3, ன்பு PTSIN FMM FTF pollo பூலைக சஞ்சாசஞ் 

செய்துகொண்டு பிரம்பலைஈஞ்சென்றார். ௮ர்கு. இளஞாயிது 
போன்று ஒப்பற்ற ஒளியை விசரதின்று ஐர். இவ்ய சபையில் 

a ட cf 7 4 co ஆ * ந வி e e e 

ஆசண 2மயுரு? வத்து வர இருபபது ீபான்று ேதவித்துக்கள் 

சூழவும், மார்ச்சண்டேயர் முதலிய பனீஸ்லராகள் மாறி மாறி 

ஸ்? தாத்தரிக்கவும், எல்லா உலகக்களிலுழள்ள ஸத்விஷயங்களை 
௪ உரு, ச ௪ e 

யு இரு௮ளத்தடக்கி, ஞான ஸ்வரபியாயும், சரஸ்வதி சமமே 

சர்யர், ஜதத்துர் ந பாகசாயம, அடியார்களின் பமீனூஆடத்தை 

யளிப்பவா॥பா a OD he பதர் மசக்சடவளைக்கண்டு அம்மனி 
i / coe 4A ர் sal Lf / ஷ் 7 

eT ts Buy ன் வண TBI SLIT DD CHT. 

(, பிரம்ம 2தவர் பநீமஹாவிஷ்னுவின் பக் சசான மூர்முனிவ 
ரர கருக் SILA CED AS, Haloor S5TKS, ** wp! பஹு Aap Pus! 

7 வேண்கி பாது ? ௮தனைப்புகலக் சுடவீர் சன்ன்ரர், 

5-8. Haro or wus SU DOS rae முனிவசருர் பிரம்மதேவசை 

கோககி “ஒஸ்வாமின்/ இன்பதுன்பக்களான ய/வற்றும் தாங்கள் 

முன்னம் கூறுக்மிகட்டி (HEF Sor. gyi gr ௨ 3 கவ?தவ?ன ! 

அற்காலம் பான் சீரட்கவேண்டு௮ கொன்றுா, எனி2யன்மீ௮ 

சாரங்கள் இருபைகூர்ந்து, மீகாபயமானா௮ும அதைக் கூறியருஏல் 

வேண்டும, அதி கொடுமைபான கலியுகம் கதோன்றும்போது 

ஜனங்கள் புண்ணியத்தைக் கைளிட்டு, துராச।ரச்தை மேற் 
சொண்டு, எத்தியத்தையிழச்அ பிறா HINTS MI SIS, LF 

னியர் பொருளை பிசசிப்பவராய், பரஸ் இரீசமன.ராய், இதரர்களை 
ஹிம௫பபலராய்,-- 

9-13, ககம “தான்! என்று பாறிபபலராய், சஈகடராய், 

அனீஸ் வா வாதிகளாம், டசுபபிராயராய், தாய் தரதைகளுக்குச 
ச,த்துருச்களாய், ou AP samGu குல்தெ.ப்வமாகக் Osram rue 

rr, umusge Ssanytoarse Iguurtssrardy ? Gores 

மணர்களும், தசையெலும் பேய் பசப்பட்டவர்ளோயும், வேத 
ங்களை விற்றுன்பவர்சளாயுழ், பொருள் மேடுவஇனிமித்தம் are 
கள் கற்.றிருக்கும கல்வியினால் sharp wales ri, மழ்ற்வர்
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க்ஞுக்குச் சகாவஞ்சளை புரிவோர்கள்ாயும், இவ்வாறே கூ$த்திரீய 

ரும், வைசியரும், தீங்கனி சங்கள் குலாசாரதருமங்களை விடுத்து 
நிற்பவாகளாயும், சூத்இரரில், புருஷாகள் பிராமணாசாசாரங்களை 

யுடையவசாயும், மேற்படி ஸ்திரீகள் ,௮சனகாாய்ப் புருலர்களை 

பவா இிப்பதில் அர்சமற்றவர்களாயும் மாமன், மாரமியிவர்களுக் 

(GS அசோகஞ்செ.ப்பவரி களாய சாலார்களன் 23. விபரீத புத்தி 

புடைய இவர்களுக்குப் பீரமீலாகப் பிராப்தி புண்டாவப்ப) 2 

14, இவைகளைப்பற்றிய சினை யென்மனத்தில் எப்போதும் 
குடிகொண்ட ருக்கிறது. இவர்கள் முக்கியடைவதற்குர் சலப 

மான மார்க்கம் யாது? " 

45-10, அர்சார்க்கக்சை ௮) ேனுக்கு அருளிர்செய்யக் 
e e . ஆ e e 3 

PIA BM WT M DDI YD BaT BM ott 3 ap ? கோருகி2றன், 

சான்று சட் ரர், BIT Hho 1 aT Gon FNS OGL பிரம்ம 

Cesar yur Syic do p wirger! ஈன்று வினாவினிர். நரம் 

கூறுவதை ஆர்வத்துடன் மீகட்சக்கடவீர், 

17-19. பூர்வர் பார்வதி? தவி, பக்தவத்ஸலைரான। ரபசிவக்ைை 

 அப்பரார், கும வணங்கு, ஸ்ரீச Tu oh PO PMI SHU UM) 42 வண் 

தேகிக்கு சகசியமாக 'அதியா, Ble Tite rusano (eet BND B. ES (Bl 

மான இதிரார Bro F ones upls3, FAST hMG@T. Hons 
உமாதீதலி, ௮2கராதரம் , யொனிக்நு YELM I 65D Ops SB 

யிருக்கின்ற. 

20. அரத உத்தமமான௮கயாக்மராமாயனாமான அதிர்ஷ்ட 

வசத்தால் எப் நு பிரசுரிக்கப்படமோ ௮ப்போது சான் பிரஜை 
* * க டி > a கு e 

கள அ௮தைப்பபு ஐது । பருகி படையுமாாந்கககை படைவாரகள, 

QL, of BI von 17 Har 

(படவில்லையோ, ௮துவரயில பிரமஹத்தியரதி பரதகங்கள் பரவி 
வரும, கலிபுநஷனுப உற்சாகத்துடன் கவலையற்று௪ சஞ்சரிப 

பான், ௮தஇ சூரசான எமதூத ர்களூம் பயமின்றி யூுலா௮ வார்கள், 

௪கல சாஸ் தரங்களும் ஒன்றுக்கொன்று pr ain ur நிற்கும், 
ம ஜறான்களுக்கும் , பூ ஸ்ரீராமபிசானுடைய ஸ்வரூபத்ைச யறிவறு 

அருமையாயிருக்கும். 

ட 22-25. “UT Bp TALI BIGOT GED Tiled LIT M bsg LL செய்வதினா _ 
pin, & ey Bria Resi ege பயனைப் பூரணமாய் 

சில A] BIN BUT TOT பணமபிரசரிககப்
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வாணிக்க வென்னாலாகாது, ஐ யாயரகிசசே! அபிலும் ௮தன் பெரு 

மையைச் சிறிது புகல் 2வாம். ௮னசப்-பரசிவன் பூர்வம் -எீமக் 

குரைத்தரளினர். என்தை யொருமைப்படுகஇத் 2 ட்சக்கடவிந் 

26-27, அதியாகாசாமாயணத்தில் உர *லோசக்கையாவது, 

அல்ல பாதிரு 2லரசத்லகயரவது, ஒருவன் பக்தியுடன் வாசிப்பா 

னால், ௮வன் ௮௦௧ க்ஷணகத்திற்ருே பாவப்களிலிரு உ ஐ வீடுவிச் 
a . e ஏ 6 o LJ 

கப்பரிவான். ஓவன், நிய கீறுடன் பிரதிதினமு eas twig w 

வசை பிற் படி பபானுில ௮வன் ஜீவன் முக்கனேயாவான். 

28, ஒருவன், நவலையற்றுப பச்கியுடன் அ௮ல்பாத்ம சாமரயண 
ச் ஜி ஆ , a ஸி 75 ) ஏ த 

தீகை பூஜிபபானா?ல், அலன் ௮ள்வமீமகா சி யாரங்களை ws gy west 

pln பண்ணீய பவளையடையவான், 

39. எக்கியற்றவனுபினும ஓருவன், அத்யாத்ம சா. மாயணத் 
e ச க் ச ௩ e 

தை, தற் 2ரபலய், பரிசாசாரயாவ சரவணன் செய்வானாகில், 
அவனும பதத்திளி ரது விரிய oy ron, ் 

80, எவனாலும், அத்யாத்ம ரரமாயண கிரர்கத்தை, அரத் 

இலை கண்? ஈாரள் கரித்கால், அவன் சமஸ். சதேவர்களையும் பூஜித்த 
பலனை படைவதில் Bure, 

31, எவன் அதிபாக்பா ராமாயண Bu 1 i BIOS சம்பூர்ணமாக 

வெழுதிஓர் பாப ரப Ds கெொரிிர்கிர?ன ௮வனடையும் பூண் 
HHMI HDG WM DILL DA, 

83. எல்லா வத சான் இரக்நலாயுர், நற்றுணர்ர்கா லெந்தப் 

பலனை படை ௮ னா, அுபபலனை யவன வான், 

23. ஏரகசி தினததில், உபவாசமி து அத்யாத்ம சாமா 
பணத்தை வரசித்தலும், அன்றிகெட்டா வு, இசாமரோளை 

ஸ்மரிககாலும். அவன் காயத்திரி பரதிசகிலுள்ள ஒவ்?வாரு 

அச்ஷ்ரத், தற்கும் reef sow பண்ணின பயனையடைவான், 

51.35. ஸ்ரீசாம ஈவமிஇனக்இல், உபவ TT OG B rh Grebe 

ஆகாசத்தையும் 879) SIG wer sH oT ௮த்யாக்ம ராமாயண 

த்தை வாசிப்பவனும், அல்லது செ.த்தையுடன் கேட்பவலும், குரு 
e ௭ 5 e 5 ந . 

கேத் முதலிய சேஷேத்ச ங்ரளில், சூரிய செஹணகர்லத்தில் ௪சல 

கலைகளையம்கற்று, வியாச பதவானுக்குச் சமழாகவிளங்கும் விப் 
e ஏ ௪ 6 6 

பிசர்களுக்கு, தன் எடைக்குச்சறியான பெரன்னைத் தானம் செய் 

இறவன் பெறக்கூடிய புவைப்பெ௮வான்,
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96-88, எவனொருவன், இசவும் பகலும் ௮தியாகம சாமா 

யணத்தைச் சந்தோஷ சத்தஞய், கானஞ்செய்கிருனோே Hal 

னுடைய ஏவலுக்கு இர் இன் முதலிய 2தவர்கள் சஇர்பார்த் இருப் 

பார்கள். 
39. பீரதிதினமும, ௮ச்யாச்ம ராமாயணத்தைப் படிப்பதே 

விருதமாகப் பெற்றவன், ன்னால் செய்யப்படும் சத்கருமங்களுக் 
செல்லாம் இசட்டைப் பலனை யடைவான், 

40, அதிலுள்வ ஸ்ரீராம ஹிருதபத்தை ஒருவன் பக்கஇியுடன் 

படி பபானாசில, அவன் பிரமஹத்தி பாகரஞ் ெய்கவனாபினுா, 

மூன்று காட்களுக்குள புனிகனாவான். 

41, ௮னுமாருடைய அர்ச்சனையுடைப ராம விக்கிரகத்தின் 
முன்னே, (9... இதினமும், ப்ரீராம ஹிருதயத்தை (அக்யாதீம 

சாமாயணத்தை) பாராயணம் பண்ணுவானுகில் ௮வன் எல்லா 

சாலும் பூஜிக்கப்படுவான். 

42, பாவ?னாருவன், ஸ்ரீராம ஹிருகயத்தைப படி.தீ.துந் 

கொண்டு, அளசிக்செடியையும், ௮ர்வள்க விருக்ஷத்தையும், பிப 

Baas வருகிர?னோ ௮௮னுக்குப் ர ஹத்பாதி கோஷங்கள் 
நிவர்த்தியாகும், 

43, ஸ்ரீராமகிகதையின் பிரபாவக்தைச௪ சாம்பழூர்த்தியே 
பூரணமாக அறிவார், ௮தஇற்பாதி புமாதேவி பறிவார். அகிற்பாதி 
சாமறிவோம். 

141, ஆசைபா லதையுமக்குப் பூரணமாகச் சசால்ல எம்மா 

லாகாது, சுருந்சமாகர் சோல்வே பம். ௮அையமிகால் சொடிப் 

பொழுதில் சிகக சுத்தியுண்ட ர, 

45, ஸ்ரீராமதோமிருக சாரமானது கூணகேரக்இல் எல்லாப் 
பாபங்களையும் ஈரசமாக்கும, கங்கள் பாபங்களைப் போக்கிக் 

கொள்ள விழும்புவோர்க்கு அதைவிட வேறுமார்க்கம் எமக்குத் 
தோற்றவில்லை, 

46, உபசிஷத்தென்னும் க்ஷரரப்இியைக்கடைர்து ஸ்ரீ ராமர் 

இலஆமணருக்குப் பிரிஇியடனீயர் தே இராமதேமென்னும் Hip 

தமாம். அதை புட்கொண்டவன் உடனே யமசனாவான், 
47. பூர்வம் ஜமதக்னியின் புகல்வரான பரசுராமர், காத்த 

இிரியார் ச்சுனளை ஸம்ஹாரம் செய்யவேண்டி, பரழேஸ்லசரிடம் 
வில்லிச்ன யைச் கற்றுக்சொண்டு வர்.சபோ.க, பரி உமாசேகி



XI 

சாமதையைப் பரசாயணம் பண்ணக்கட்டு, ௮தைத்தானும் படி, 

தீது காராயணன் de, க்தையடைக்தனர், 

48-40, ஒருவன் பிசமாறத்இியாதி பகா பாகரய்களிலிருக்து 

விடிபட விரறம்புவானால், அவன் ஒருமாகம்வரை இராமகதை 

யைப்பாரரயணம்செய்தால் ௮ர்தப்பாவங்களிலிருர் து விரிபடுவான். 

20. அர்ச்சனுளைடைய பொருளா லும்$்போஜனக்தாலும், ௮வர் 

களுடைய ர்க்சையாலும் ஏற்பரிகின்ற பாவங்கள் எல்லாம் 
இசாமகீகா சர்க்கனத்கால் சாசமாய்விோ, 

51. சரலக்கிரம மூர்த்திரளின் மன்னும், துளசி, sae 

முதலிய விருகதங்களுககு முன்னும், ஈடூஸ்வரர் முதலி னோர் மூன் 
ணும் இராமக£கையை வாசிப்பவர்கள், ௮௫ மேன்மையான பல 
ததை யடைவார்கள். (தூர் சிரார்தம தினத்தன்று, பிசாமஜ்சர் 

கள் போஜன முடி ர்தபிறகு பக்தியுடன் ஸ்ரீ சாமகிதையைப் படிப் 
பார்களானால் அவர்களுடைப 9 தரம்க WA IL GONG WIL 

வார்கள், 

DR. arian Rosson, அசமாசமின்றியிருுது மறுகர்ளீ 
MUI SEP won wy Hus Huson HEA UL bb) MT GB லிருந்து 

இராமசதையை வாசிப்பவன், வரக் ஸ்ரீராசவன் whe ome 
LLU BIL, STN GS hai bart ge ty Ql 5s on ரன், 

99-55. இர்ச்ச யாத்திரையின்றி, தியானமின்றி, தான 

முகலியன வின்றி புநீரரம கதை யொன்றையே .அத்தியயனம் 
செய்பவன், ௮னஈக பலன்களை படைவான். 

௦0, ஓ ராசக2! வி9ரவமரநக் கூறவேண்டிய தென்ன? 

வக ்களுர், ஸ்கிரூதிகளும், ப்ராணா B} ஞு, அன ர்சஙகளான 

இதிகாசங்களும், ௮த்யாதம சாமாயணத்தின் முன் அற்பமாகும், 

27-58, இவ்வாறு ஸ்ரீ ராமசரித்திரத்தின் மஹிமையை, 
ஈரரதழுனிவசை முன்னிட்டு பிரம? வரால் வெளியிடப்பட்டது. 

இதை யாவசாயிலும், சரத்தையுடன் வ வாசித்தாலும், வாசிப்பதைக் 
மீகட்டாலும், ௮வர்கள் தேவர்களால் பூஜிக்கப்பெற்று, விஷ்ணு 

SG SON SOU யடைவார்கள் « 

இவ்விதம் பிரம்மாண்ட புசாணம், உத்தரகாண்டத்தில் கூ 
9வா சில சகூியத்தில் பிரம்மரகசியானு வாதத்தில், அப 
9தான்றுவ.து ௮,த்தியாயம் கூறுகின்ற.



விக்ஞாபனம், 

அழுகு 

ஸ்ரீ ௮கண்டாகார சச்சிசானர்த ஸ்வரபியாயெ பிரம்ம 

தேவர் தவச்சி2ராஷ்டரான நார மூனிவருச்கு இப் பூமண்டலத் 

இல் ஆன்மகோடிகள் கலியுகத்தில் தங்கள் பாபத்தைப் போக்கி 

ஈற்கதியை யடைவதத்ருத் தெப்பமாயுள்ளது : அத்பாத்மராமா 
யணம்” ஒன் 9ற என்றும், ௮கதை அர்சிட்டு வெளிப்படுத்தின 

காலமே ஜனங்களுக்கு கே;மசால மென்றும் பிரம்மாண்ட புரா 

ணத்தில் உத்தாகாண்டம் 01-வது அத்பாயத்தில் கூறிபிருக் 

But. இசனை மேற்கொண்ரி இரக uP Cute Su wd 
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மென்று கொஞ்சகாளாக அதிக பாபற்சி பேத்தி இப்பொழுது 
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ஈடேசசால் திரீயார் அவர்களுக்கும், ட இதிலுள்ள வேதார்த கருத் 
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குசன் ஸ்ரீராமரை வநத சாணல். .., vee wo. «81 

6 செளமித்திரி குசனுச்குப் போதித்தக்--ஈல்வினை தவினைசளே 
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யத்தையும், மாயையின் பச்தச்தையும், அசன் நிவர்த்தி 
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டே 

ஓம் 2 நாராயணாயகமஹா, 

அத்யாத்ம ராமாயணம். 
வறக கடடிஷு பை 

பாலகாண்டம், 

SEO 

முதலாவது சருக்கம். 

வலிது 

அகண்ட பரிபூரணமாயும், பாப்பிரமமாயும், நிக தியமாயும், 

சச்சிதானந்த ரூபமாயும், நிஷ்களமாயும், நிராமயமாயும், சோ. இமய 
மாயும், பிரணவ சொருபமாயும், பிரபஞ்சவுற்பத்தி, ஸ்.இதி, லயழ் 

இவைகளுக்கு மூலகாரணமாயு முள்ள ஆதிமூலப்பொருை பான் 

வணம்குகிறேன், 

நித்தியரும், சின்மயரும், ஏகரும், மூவரும், மாயையில்லாத 

வரும், மாயையை ஆசிரயித்தவரும், தறபோதவடிவமானவரும், 

ஆனர் தமயமானவரும், வித்தியாதத்துவமானவரும், பிசபஞ்சத், 

இன் உற்பத்தி, பரிபாலனம், சங்காரம் இவைகளுக்கு த. தியானவரும்ூ 

பூபாசத்தை நீக்கும்படி ப பிரமன் முதலிய தேவர்களால் பிரார்த்இக்சப் 
“பட்டு, பூமியின்கண் இரகுவம்சத்தில் மாயாமானிடனாக அவதாசம் 

செய்து, அரக்கர் முதலிய துஷ்டர்களைச் கொன்று, உலகத்திலுள்ள 

ஆன் மகோடி.களின் பாபத்தைத் போக்கி, நித்தியமாக மோகத்தை 
யடையும்படி யான மார்க்கத்தை யேற்படி தீஇிய பிறகு, தாலும் ௮னா- 

இயாயுள்ள பிரமத்தின் [ஆ திமூலப்பொருளின்] தன்மையை யடைக்த 
வரும், ஸீதாபதியுமாயெ ஸ்ரீராமனை நான் பஜிக்கறேன். 

சுபத்தைக் கொடுக்கக்கூடியதும், புராணம் எல்லாவற்றிலும் 

திறப்புற்றதும், பூலோ சவாசிகளாயெ ரிஷி முதலானோர், தேவலோச 
வாசசெளாபயெ இர்இரன் ு,தலானோர் இவர்களுக்கு உண்டான ஆ. 

பாத்மீக (சரீரத்தை யுதில்டி ச்துக்கொன்டு ஒரப்பட்ட கமி சோசஷ்



2 அத்யாத்ம ராமாயணம், 

மூதலிய வியாஇிகளும், மிருகங்கள், திருடர்கள், பேய்கள், இராக்ஷ 

சர்கள் முதலானவர்களாலுண்டாகும் அக்கங்களும் ஆஇயா,த்மீசம் 
எனப்படும், தாபத்தை நீக்னெதும் ஆகிய ௮த்யாத்மம் என்னும் 

பெயரையுடைய இந்த இராமாயணத்தை எவர்கள் மனதை மற்ற 

விஷயத்திற் போகவிடாமல் தடுத்து, ஏகாக்கிரச் சித்தரா யிருர்து 
பரசாயணம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய பாபங்களனைக் 

தையும் உதறிவிட்டு, வைகுண்டம சென்று விஷ்ணு ஸாரூபச்தை 

யே அடைகிறார்கள். 

ஓர் மானிடன் தன் சம்சார பந்தத்தில் நின்று விபெடவேண்டு 

மென்று விரும்புவானேயாகில், எப்போதும் சிரத்தையுடன் இந்த 
அத்யாத்ம சாமாயணதக்ைய சிரவணம் செய்யவேண்டும். இசை 

எப்போதாயினும் ஒரு சமயம் சரவணம் செப்பவன் பதினாயிரம் 

கோடி கோதானம் செய்த பலனை யடைஇரான். 

இசகு வம்சத்து லுதித்த பச, சனால் கொண்வொப்பட்ட ப£ர,த 

கங்கையான.து, பாமவெத்தின் சடாமகுடகத்இ லிருக்து புறப்பட்டு 
இமோச்க்ரெி பருவதத்தில் தககி, பூலோகதக்கில் பரககண்டத்இன் 

வடபாகத்திலுள்ளவர்களுக்கு இகலோக சாதக,க்கைமட்டும் செய்து 
இழக்கச் சமூதி.இரச்.இில் கலக்ெ.௮. 

அதே வம்சத்தில இதத இராமனால் கொண்டுவாப்பட்ட இராம 

கங்கையான இந்த அத்யாத்ம இராமாயண கங்கையானது, அப் 

பசமூவெத்இின் இருவாக்கிலிருஈ.து புறப்பட்டு சுவர்க்க மத்திய பாதாள 

மென்னும் (Py கங்கஷிலுமுள்ள சர்வாதீமாக்களின் இருப பரு 

ass Be தங்க, அவர்களுக்கு இகலோக பாலோச சாதகக்களையும் 
'செய்;ு; அவர்களுடைய பக்.இக்கடலில் கலக்றெ.து, 

தேவலோகச்தில் தேவர்களுடைய ஈன்மைக்காக ஏற்பட்டிருக் 

கும் கற்பக விருக்ஷமான ஐ, இர்இிர பட்டத்துக்கு உரியதென்றும், 

அதை யணுகினவர்களுக்கு ௮து கர்மாறுசாரத்சை ஒட்டிப்பலன் கொ 

டுக்சக்கூடிய தென்றும், (கற்பக,க்கைச் சேரக்தோர்க்குக சாஞ்செங்கா 

மீயர்தசதேன் முற்பவக்திற் செய்திவினை) பரலோக சா.சகத்தைக் கொ 
நிக்கக்கூடிய தல்லவென்றும், வியக்தமாக Bat age ogi. He But & 

கொத்த கற்பச விருக;க்தைப் போலல்லாது பாமசிவமாகய பாற் 

ஈடிலிற் பருன்றி, வைராக்கியம் என்ற வேரூன்றி, சன்மார்க்கம்



பாலகாண்டம், 8 

என்ற கிக்கிகாத்து, பத்தியென்ற தளிர் தளிர்த்து, சரியை யென்ற 

அரும்பு ௮ரும்பி, சரியை யென்ற மலர் பூதீது, யோகம் என்ற காய் 
காய்த்த, ஞானம் என்ற கனிபழுத்து, தன்னையடத்க விண்ணவருச் 

கும், மண்ணவருக்கும், இகலோக பரலோக சா.தகங்கதாக் கொடுக் 

கக்கூடியதுமாக ஏற்பட்டிருக்கும், இந்த ௮தியாத்ம இராமாயண 

மாகிய கற்பசவிருகூத்தை படித்து, ஒ ,மானிடர்களா யாத் 

மிகம், ஆதிதைவிகம், ஆதி பெள இகம், என்ற உங்கள் தாபத்திரயங் 

கள் நீங்க வழி தேடிக் கொள்ளுங்கள், 

ஒரு சமயம் சைலையக்கிரியின் சிகொத்திலள்ள சூரியனைப் போல் 

நிர்மலமான பிரகாசத்தையுடைய மண்டபத்தில் ஒர் இரத்தின ஸிம் 
மாசனத்இல் எழுந்தருளியிருக்கும் இயானத் இலிருப்பவரும், முக் 

கண்ணுடையவரும், சம்ஸாச பர்த மில்லாதவரும், சிவசணங்களாற் 

சேவிக்கப்படுகிறவரும், எல்லோருக்கும் ஈன்மையைச் செய்பவரும், 
மஹா தேவரும், சர்வேசருமாகிய பாமசிவனைப் பார்த்து, அவரு 

டைய இடது மடியில் வீற்றிருக்கும், பர்வத சிரேஷ்டனலுக்குப் 
புத் இரியாகய பார்வதிதேவி, பக்தியோடு வணக்கி எல்லோருக்கும் 

நன்மையைச் செய்யக்கூடியதும், ஆனந்தத்திற்கு ஆகாரமுமான 
வார்த்தையைச் சொன்னாள், ௮தாவது:-- - 

உலகங்களுக்கு வாசஸ்சானமாகய தேவ / தங்களுக்கு ஈமஸ் 

காரம். தாக்கள் சொருபம் யாவற்றையும் பார்க்கிற பாமேஸ்வார், 
ஸனார்த்தனராகவும் ,ஐூறீர்கள். புருஷோத்தமனறுடைய சான 

மாய சனார்திகம் (இரகசியம்) தூய தத்துவத்தை சான் வினவு 

இ3றன். 

மிகுதியான மகமையுடைய பெரியோர்கள், மிகவும் இசகசிய: 

மாயினும், மற்றவர்களுக்குச் சொல்லக்கூடாததாயிலும், சன்னை' 
யண்டின பக்தர்களுக்குச் சொல்லுவார்கள், ஓ தேவ! கான் pais 

ளுக்குப் பிரியமுள்ள பக்தையாகிறேன், தாங்கள் எனக்கு மிசப் 

பிரியர் ஆெர்கள். ஆகையால் ரான் கேட்டதை யெனக்குச் சொல்ல 
வேண்டும். 

வைசாக்கெத்தால் சத்திபெறுவதும், விஞ்ஞானத்தால் விளள்று. 
வதும், பக்தியை யசரித்ததும் தசய மோக ஞானத்தை கான் 
௮,றிர௮ கொள்ளும் விதமாகக் கூறவேண்டும், நான் ஸ்.இரீயாயிருச் 

றேன் அல்லவா. மேலும் மற்ற எல்லோருக்கும் தங்கள் உபதேத*



அத்யாத்ம ராமாயணம், 

மான௫௮ முத்தி நெறியை யளிக்சக்கூடியகாகவும் இருக்கவேண்டும், 

ஏ நீலகண்ட! மற்றொரு இரகசியத்தையும் கேட்றேன், 

௮தை முன்னதாகச் கூறவேண்டும். 

இசாமச்சர்.இரனைச் சார்தகுணமுடைய யோகிகள், பான், ஏகன், 

“sur, மாயாகுணங்களின் விகாரமில்லாசவன் என்று சதாகால 
மேம் பஜிக்கிறார்கள். அவ்விதமே சித்திபெற்றுப் பாமபதமும் ௮டை 

இருர்கள், சிலர், இராமன் சிேஷ்டனாயினும், அவித்தை (௮ஞ் 

ஞானம்) யால் சூழப்பட்ட மனக் அடன், தன்னைத்தான் தெரிந்து 

சொள்றெதில்லை என்றும், யாராவது ஈன்று போதனை செய்தால் ஈட் 
டும் பரமாத்ம தத். துவத்தை யறிந்து கொள்ளுகிறான் என்றும் கூறுக 
CPT HEN. 

ஆனால் ௮ர்த இராமச்சர் இரன் முன்னர் கூறியபடி. பாம புரு 

களுபிருர் கால், ஸீதையின் நிமித்தமாக என் பிரலாபிக்கவேண்டும் ? 

௮வர் தன்னை யின்னான் என்று தெரிர்து கொள்ளாவிடில், ஜீவர் 

கள் எல்லோருக்கும் சமமானவர் தானே, அவரை எதற்கு ஜீவர்கள் 
சேவிக்கவேண்டும் ? 

பாமாத்மாவிடத்தில் ஜீவர்களுக்குக் தவோாபக்தி புண்டாவது 

முக்யெ காரியம், சம்சாசபர்தக்இல் கின்று விரிபடப் பக் தஇியே காச 

ணம், அதைச் தவிர வேறு சாதனமும் கிடையாது. 

ஆகை.பால் இரத இராமச்சர்தரனிடம் எனக்குண்டாயெ சர் 

தேசத்தை, தங்கள் நிர்மலமான வாக்கால் தாங்கள் கிலிருத்தி செய்ய 

வேண்டு மென்று வணங்கிக்கேட்டுக் கொண்டாள். <r 

பசமசவன், “gp பார்வதி / நீ தனியையாஇரய், பக்தியுள்ளளுவ 

மா௫ிருய், ஏனெனில் பாமாத்மாலாப இராமனுடைய தத்அவத் 

ை,த் தெரிர்.து கொள்ள உனக்கு விருப்பமுண்டா யிருக்றெதல்லவா ? 
முக்யெமும், மிக்க இரகசியமுமான 965s தத்துவத்தைச் சொல்ல 

வேண்டுமன்று இதுவரையில் என்னை யாரும் கேட்டதில்லை, நீ 

என்னைப் பக்தியுடன் கேட்டதால் அதை மிகவும் தெளிவாக உனக்கு 
நான் கூறுகிறேன். 

இசாமன் பாமாதம சொருபமுடையவர், அனா தியானவா், ஏர், 
புருகோத்தமர், தன் மாயையால் இந்தப் பிரபஞ்சம் யாவற்றையும் 

இரஸ்டிசெப்து, அசாசம்போல் உள்ளிலும் வெளிபிலும் இருச்



பாலகாண்டம், 

Bayi, மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் பரமாத்மாவின் சர்நி 

தான த்தல், காந்தத்தின் முன்புள்ள இரும்புபோல உலகங்கள் 
அவரை ஆசியயித் திருக்கன்றன; 

மானிடர்கள், ௮வித்தையால் மாயை யற்றதும், சுத்தபோத 
சொருபமுமாகய ஆச்மாவினிடம் அஞ்ஞானத்தை ஆசோபணம் 
(சாட்டுதல்) செப்கிறார்கள். ௮வர்கள் ஆத்மாவை யறிகிற இல்லை, [( 

சம்சார பந்தத்தில் மூழ்கிய மானிடர்கள், தங்களிருதயத்இ 
லிருக்கும் அந்த பரமாத்மாவைக் கழுச்தில் ௮ணிர்திருக்கும் அபா 

ணத்தைப் போலச் தெரிந்து கொள்கிற தில்லை, 

பரமாத்மாவின் சொரூப ஜோதியைத் தவிர சூரியனுக்கும் பிர 
காசமில்லை. அகையால் பசத்துக்கும் பராமா.த்மாவாகிய இராமனிடம் 

அவித்தை எவ்விதம் ஏற்படும், 

கண் ஜொுஇறுப்புடைய ஒருவனுக்கு நிலைப் பொருளாயுள்ள 

தன் ரெகம் முதலியவைகள் ௬ ற்றுகறதாகக் காணப்படும், அது 

போல ஜீவர்கள் தேகத்தையும், இர்திரியங்களையும் உண்டு பண்ணின, 

பசமாத்மாவின் காரியத்தைப் பற்றிச் சர்2தகக்கிறார்கள், , 

சூரியப் பிரகாசம், பூமி முதலிய இடங்களிற் பிரகாசிப்பதால், 
பகலும், Bs மறைவதால் இரவும் உண்டாகின்றன. அந்த சூரியப் 

பிரகாசம் இல்லாவிட்டால் பக.லுமில்லை, இரவு மில்லை, பிரகாசத்துச்கு 

இரவாவது பகலாவது கிடையாது, ௮து (போல பாமாச்மாவாயெ 

இராமனிடம் ஞானமும் அஞ்ஞானமும் சடையா. மாயை அவரை 

பாசியிப்பதால் ஞானமும், அஞ்ஞானமும் ஏற்பின்றன., த் 

பசமானந்த மயனும், விஞ்ஞான ரூபனும், ௮ஞ்ஞானத் தக்குச் 

சாக்ஷியானவளலும், ஆய இராமனிடம் மோகச்திற்குச் காரணமாகிய 

தாமதகுணம் இல்ல வே யில்லை, 

ஓ பார்வதி! இசகசியமாயும், மோக்ஷத்துக்குச் சாசன மாயு 

முள்ள அனுமான், ஸீதை, இராமன் இவர்களின் சம்வாதச்தை 

இப்போ. உனக்குக் கூறுகிறேன். ! 

முன் கல்பத்தில் ஈடஈ,த இராமாயணத்தில் எல்லோரையும் பிர 

Deas செய்யும் இராமன், பு.தீதம் செய்வதில் சிறந்தவலும், தேவர் 

களுக்குக் சண்டகனுமாகிய இராவணனைப் புத்தி வித்தி களத்இரர் 

களோடும் இரத செஐ தாச பதாதிகளோடும் யுத்தத்தில் சோன் ௮,/
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ஸீதை, இலக்ஷமணன், விபிஹணன், ஸுக்ரீவன் இவர்கள் ௪௫ 

தம், ௮னுமான் முதலியவர்கள் புடை சூழ ௮யோத்இமாஈகாம் வந்து 
சோந்தார். 

கோடி. சூரியனுக்குச் சமானமான கார்தியடைய தசரத நந்த 

னன் இராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்துகொண்டு மகாத்மாக்களாயெ 
வசிஷ்டர் முசலியவர்கஸ் சூழ ஸிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்தார். 

அப்பொழுது காகுத்தன், அ௮ஞ்சலிசெய்து சொண்டு தன் முன 

னிற்பவனும், காரியங்களை முடித்தவனும், விஷயத்தில் விருப்ப 

மில்லாசவனும், ஞானத்தை மட்டும் ௮பேச்தித்தவனும், புத்தியில் 

சிறர்தவலுமாகயெ அ௮னுமானைப்பார்த்து விட்டு, ஸீதையை நோக்கி 

“e ACs! இர்ச மாருஇ கல்மஷமில்லாதவன், ஈம்மிருவரிடம் பக்தி 

யுள்ளவன், ஞானத்திற்குப் பாத்திமானவன். ஆகையால் இவனுக் 

குத் த.த்துவோபதேசம் செய்பென்றார், 

ஜனக குமாரியாகிய ஸீதை அவ்விதமே செய்கிறேன், சர 

ணம்,” என்றுரைத்து, அனுமானுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட இராம த,௧.௪ 

'வத்தைக் கூறுகிறாள், 

:ஓ-அனுமானே, இராமன், பரப்பிரமம், சச்தொனந்தன், இரண் 

டற்றவன், உபாதிகள் அற்றவன், ஸத்தாமாத்இரன், ௮அகோசான், 
ஆனந்தன், நிர்மலன், சார்தன், நிர்விகாரன், நிரஞ்சனன், எங்கும் 

வியாபித்தவன், ஆத்மா, ஸ்வப்பிரகாசன், கல்மஷமற்றவன் என்று 

தெரிர்து கொள். '' 
கானோ சிருஷ்டி, பரிபாலனம், பிரளயம், இவைகளைச் செய்யும் 

மூலப்பிரகரு தி என்று ௮றிர்து கொள்ளும், 

பரப்பிர்மமாகிய இராமனுடைய சந்நிதிமாத் இரத்தில் சான் சாவ 

தானமாக இப்பிரபஞ்சத்தைச் சிருஷ்டி. செய்கிறேன். இவருடைய 

FAX urs ars he sro சிருஷ்டி. செய்திருந்தாலும், ஜீவர்கள் 
அதை இவரிடம் ஆசோபணம் செய்கிருர்கள், 

அயோத்தி ஈகரின்சண், மிகக் சீர்த்திபெற்ற இரகு வம்சத்தில் 
இசாமர் அவதாரம் செய்தது, விஸ்வாமிக்தா மகா முனிவருக்கு 

ஸகாயமாக இருந்தது, அவருடைய யாகத்தைக் காத்தது, ௮கலி 

கையின் சாபத்தை விடுவித்தது, மகேஸ்வான் வில்லை முறித்து, 
சன்னுடைய பாிக்கெொகணம், பரசுராமன் கருவத்தை யபகரித் 

சதி) என் னுடன் பன்னிரண்டு வருடம் ௮ யோசத்இயில் வாசம் செய்
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தது, தண்டகாரணியம் சென்றது, விராதனை வதைத்தது, மாரீசளைத் 
தொலைத்தது, மாயா ஸீதையை ஏற்படுத்தியது, ஜடாயுவுக்கு மோக்ஷ 
மளித்தது, கபர்தலுக்கு ஈல்ல ஸ். தானமளிக்கது, சபரிபூஜித்த.௮, 

ஸுக்ரீவனுடைய சேர்க்கை, வாலிவதம், ஸீதையைக் தேடியது, 

கடலில் திருவணை கட்டியது, இலங்கையை படுத்தது, தசாத்மாவாெப 

இசாவணனை அவன் புத்இரர்களுடன் யுத்தத்தில் வதம் செய்தது, 

லிபீஷணருக்கு இராஜ்யம் கொடுத்தது, என்னுடன் புஷ்பகவிமான 

மேறி அயோத்தி வரத, பிறகு இராமருக்கு முடிசூட்டியது இக் 
காரியங்களைச் செய்தவள் கான் தான், இவைகளை ஜீவர்கள் விகாரமற்ற 

வரும், யாவற்றின் சொருபமாகிய இராமரிடம் ,ரோபிக்கிறார்கள். 

ஆனால் இசாமர் செல் ௮ வதில்லை, இருப்பதில்லை, துக்கப்ப இல்லை, 

மிரும்புவதில்லை, வெறுப்பதில்லை, ஒன்றும் செய்வதில்லை. ௮வர் 
ஆனந்த சொருூபர், பரிணாமமில்லாகவர், மாயையின் குணங்களை 

௮றுசரிக்கும்போது அவ்விதம் (செல்பவா, இருப்பவர் முதலியவை) 

கோன்றுகறா”” என்று கூறினாள். 

அப்போது இராமச் சக்திரன், சமீபச் இலிருக்கும் ௮னுமாளை 

கோக்க ஓ ஆஞ்சனேய ! பிர்மம், ஜீவன், பிரபஞ்ச முதலிய ஐடங்கள் 
இவைகளின் தத்துவத்தைக் கூறுகிறேன் கேள், அதாவது: (ப): 

ஆகாசத்தில் மூன்று விதமான பேதம் காணப்படுகிறது. ௮ 60 

வ.து ஒரு தடாகத்தை வியாபித்திருக்கிற அகாசம் (1) மஹா காசம், 
அதற்குள் ௮டங்கி யிருக்கிற சாசம் (2) அவிச்சின்ன .ஐசாசம். 

அதில் பிரதிபலித்திருக்கிற ஆகாசம் (9) பிரதிபிம்ப ஆகாசம் என் 
னும் இம்மூன்று விச பேதங்களும் தகாயத்திற் காணப்படன்றன, 

அது போல, 

பிரமத்திலும், ஆபாஸம், ௮கிச்சின்ன சைதன்னியம், பூரண 

சை.கன்னிய௰ம் என்னும் மூன்றுவித பதங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

ஆபாஸ மென்பது பொய்பான புத்தி, ௮து அவித்தை (அஞ 
ஞானம்)யின் காரியம். ௮.து-விச்சின்னம் (வேறுபட்டது) இல் 

லாதது. அஞ்ஞானத்தால் விச்சின்னம் ஏற்படுகிறது, 

ஞானம் ஏற்பட்டால், அவிச்சின்ன சைதன்னியம், பூரண சைக 
ன்னியம், இவை இரண்டும் ஒன்றென்றும், ஆபாஸமர் கிய அவித்தை 

தீன் காரியங்களுடன் BGs eb என்றும் ௮றியக்கூடும்,
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அபாஸத்துடன் கூடிய புத்திகராத்தா என்ற தன்மையையும் 

ஜீவன் என்ற தன்மையையும், விச்சேத மில்லாகதும், விகாரமில்லாத 
அம், சாக்தியுமாயெ பிரமத்தினிடம் மயக்கத்தால் கற்பிக்கப்பட 

இன்றன. ” 

ரிக் வேதத்தில் அ௮பாத்திரிய உபகிஷதல-பிரக்கியானம் 
பிரமம் என்னும் வாக்கியமும், யஜுர் வேதத்தில் தைத்தரிய உபரி 

தீதில் அகம் பிரமாஸ்மி என்னும் வாக்கியமும், சாமவேதத்இல் சார் 
தோக்கய உபநிஷத் இல் தத்துவமஸி என்னலும் வாக்கெமும், அதர்வண 

வேதத்தில் மாண்டோக்கயெ உபநிஷத்தில் அயமான்மா பிரமம் என் 

அம் வாக்யெமும் ஏற்பட்டிருக்னெறன. 

சாமவேதத்தில் கூறிய தச்துவமஸி என்ற வாக்கியம் (5,- 

தொம்-௮ஸி) பிர்மம்-ரீ-.தூரய் என்றுகூறும். 

ஆகையால், அவிச்சின்ன சைகன்னியம், பூரண சைகன்னியம் 

என்லும் இவ்விரண்டும் ஒன்றென்றே ஏற்படுகிறது, இதுவே ஞானம், 

சமோகுண சம்பந்தமுள்ள அபாஸம் ஒன்றுபடா.ு. ஆனால் 

அவிச்சின்ன சைதன்னியம், பூரண சைதன்னிபம் என்னும் இரண் 

டும், ஒன்று என்ற ஞானம் ஏற்பட்டால், ஆபாஸ.மானஅ தன்னுடைய 

ஈாரியங்களுடன் சவம ஈடுதடி. போல் ஈ9த் துவிடும். 

என் பக்தன் இதைத் தெரிந்து கொண்டால், ௮வன் கானா 
(பிசமமாக) ஆவதற்குரியவனாகிறான், 

என்னிடம் பக்தியில்லாகவர்கள் வெகு ஜன்மம் எடுத்தாலும் 
அவர்களுக்கு ஞானமும் இல்லை, மோ-்ஷ£முமினிலை. 

ஏ குற்றமற்ற மாருது / மகாதமாசகராகிய எங்களஞுடைய 

(ஸீதா இராமாகள்) இருதயமாஏய இந்த /இரகசியத்தைப் பிர,க்.இ 

யக்ஷ்மாக நான் உனக்குச் கூறினேன், ன்னிடம் பக்.இபில்லாக 

வனுக்கும், இரகஏியமாகக் கெடுதி செப்பவலுக்கும் நீ யிதை உப 
தேடிக்கக்கூடாத, ::இது சுவர்க்க இராஜ்பத்துக்கும் மேலானது” 

என்று ஸ்ரீராமன் அனுமாருக்கு உபதேசித்தார், “he 

ஏ பார்வதி! ஸ்ரீராம இருதயமாயெ இரந்த விஷயத்தை உனக்கு 
தான் கூறினேன், மிகவும் இசசியமானது, மன திற்கு இன்பந்தாக் 

கட்டீயன, பரிசுத்தமானது, பாபங்களைப் போச்சக்கூடியது, பிரத
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இயக்மாக இராமன் கூறியது, வேதாந்தம் யாவற்றும் சுருக்க 
மாகத் தன்னிடம் அடக்கியுள்ளது, Sb 

இகைப் பக்தியுடன் எப்போதும் பாராயணம் செய்பவன் முக்த 

னாவான், இதில் சம்சயமில்லை. இராகவன் கூறிய ௮ச்யாத்ம சாமா 

யணத்தைப் படித்தால், பிர்மஹத்தி முதலிய பாபங்கள் வெகு ஜன் 
மங்களில் செய்ததாயினும் நாசமடையும், சந்தேகமில்லை, - : 

ஜாஇிப்பிரஷ்டன், Aegis பாபஞ்செய்தவன், பிறருடைய 

பொருள், மனைவி இவைகளை அபகரிக்க முயற்சியுள்ளவன், சோன், 
பிராமணஹத்தி செய்தவன், தற்ைையை வதம் செய்வ இல் ஆகாவுள்ள 

வன், யோகெளஞக்கு அபகாரம் செய்தவன் இத்தியாதி பாககங்களைச் 

செய்கவனாகலும், ஸ்ரீசாமனைப் பூசித்து பக்தியுடன், இராமச்சந் இர 

ஹிருசயத் (அத்யாத்ம இராமாயணம்) தைப் பாசாயணம் செய்தால் 

சல பாபங்களும் விடுபட்டு, சிறர்,த யோகிகளுக்கும் டைச்காத 
ஸ்கானத்சை அடைவான். ௮வன் தேவர்கள் எல்லோசாலும் பூசிக் 
கத் ககுதியுள்ளவனாகிழுன், 

இவ்விதம் பா£வகி தேவிக்குப் பரமசிவன் இருவாய் மலாந் 
தீருளினா், 

வெண்டை 

இரண்டாவது சருக்கம். 

பார்வதேவி பாமவெத்தைப்பார்த்.அ ஓ ஸ்வா।ி! நான் தங்க 

ளிடம் ஸ்ரீராம இருதயத்தைச் சுருக்கமாகக் கேட்டேன், இப்போது 

அவருடைய உற்பத்தியை விரிவாகக் கேட்சு விரும்புறேன்” என்று 
வணங்கச் கேட்டாள். , 

மஹாதேவர் பார்வதி தேவியைப் பார்த்து “a Cael] Nath pe 
த.தம், இகூயமாகய அத்யாத்மராம சரிச்தத்தை விரிவாகச் கூறு 

2றன் கேள். இதைக் கேட்டவர்கள் உடனே அஞ்ஞான த்.சா.லுண் 

டாயே மோகத்தில் நின்று விரிபடுகரார்கள், மிகுதியான 6£ஸ்வரி 
யத்தையும், தீர்க்கமான ஆயுளையும், புத்திர பரம்பரைகளையும் ௮டை 

Bari sar, 5 

அதாவது முற்காலத்தில் பூ?தவியானவள், தசமுக இரா 

வணன் முதலிய இரா௯;சர்களுடைய துர்க்கருத்தியத்தால் ஏற்படும் |
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பாபத்ைைத் காங்கமாட்டாது காபமடைஈது, காமசேனுவின் உருவர் 

தரித்து, தேவர்களுடனும், முனிவர்களுடலும் முதலில் கமலாசன 

னாபெ!பிரமதேவருலகஞ் சென்று, தனக்குள்ள அக்கம் யாவற்றையும் 

பிரம தேவரிடம் தெரிவித்தாள், பிரம சேவர் கொஞ்ச நேரம் ஆலோ 

சித்து எல்லாவற்றையும் ஞான இருஷஸ்டியால் அறிந்தார், 

பூமி தேவியின் பாரச்தை நிக்க வேண்டி யதற்குள்ள காரியத்தை 

முடிக்க எண்ணங் கொண்டு பிரமதேவர் சத்தியலோகத்து னின்று 

புறப்பட்டு தேவர்கள் புடை சூழத் திருப்பாற் கடற்கரை சென்றார். 
அங்கு சென்று சகல ஆத்மாக்களின் இருதயத்்இலிருப்பவரும், ஸர் 

வஞ்ஞரும், ஈசரும், இலக்£ாமி தேவியுடன் கூடியவரும் ௮௫ய 

சாசாயண மூர்த்தியை மன இல் இபானித்து, கன இருகண் களும் நிர் 

மலமான நஐனர்த பாஷ்பம் பொழி.ப, வாயால் பக்தியை வெளிக் 

காட்டும் வசனத்காலும், வேதங்களின் சத்தமான பதங்களாலும், 
புசாணங்களிற் கூறிய ஸ்தோக்இரங்களாலும் 

ஸார்சாஹாரம் புக ஸயனம் பத்மகாபம் ஸு ேஸம் 

விஸ்வாகாரம் சசன ஸ.௮ர்ஸம் மேகவர்ணம் ஸுபாங்கம் 

Qos காந்தம் சமல5யனம் யோகி இருத்யான கம்மியம் 

விஷ்ணும் வந்தே பவபயஹரம் ஸர்வலோ சைகநாசம். 

என்றும் ஸ்?தாக்இரம் செய்தார், 

அப்போது மனதைச் சீர்திருக்க முடியாதவர்கள் தரிசிக்க 

முடியாதவரும், இந்திர நீலாத்தினம் போன்றவரும், புன்னகை 

சகாண்ட முகமுடையவரும். செர்தாமசை போன்ற கண்களையுடைய 
வரும், சரீடம், ஹாரம், தோள்வலா, குண்டலம், கங்கணம், முத 

நிய ஆபரணங்களுடன் பிரகா சிப்பவரும், ஸ்ரீவற்சம், கெளஸ்துபம் 

இவைகளின் காந்தி குழ்ந்தவரும், வனமாலை :மூகலிய மாலைகள் பிர 
ராசிப்பவரும், சுவாணமயமான யக் 2ஞாபவிதம், சுவர்ண வர்ணமான 

புஸ்.இர்ம் தரி.த்.சவரும், ஸ்ரீபூமி?தவி சகரம், ஸ்ரீலக்ஷாஈமி சமே 
ரூம், கருடன் மீ இருப்பவரும், MT BH (Fj புறக்திலும் ஸனகா் மூக 

ரிய பாரிஷதர்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்பவருமாகிய மஹா விஷ்ணு 

சமதேவருக்குப் பிரசன்னமானார், 

பிசமதேவர் பிசசன்னமான வைகுண்ட நாதனைப் பார்த்து wy 

இவ ! ஈர்மபரசத்தில் நின்று விடுபட விரும்பியவர்கள், அவர்களிரு
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தயத்தில் எப்2பாதும் தியானம் செய்யும் தங்களுடைய பாதார 

விந்தத்.இில் இரிகாண சுத்தியோடு நான் ஈமஸ்கரிக்கிறேன். 

தாங்கள் ஸத்துவம், இரஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குணங்களின் 

சொருபமுடைய மாயையால் உலகத்தை புண்டுபண்ணி, இசக்ஷித்து, 

நாசம் செய்கிறீர்கள், ஆனந்தானுபவ சொருபாரரகிய தங்களுக்கு 
௮ந்த வுலகத்.அடன் யாகொரு சம்பந்தமுமில்லை, 

தங்களுடைய கீர்த்இயில் பக்திடுடையவர்களாக, பரிசுத்தமான 
மனமுடையவர்களுக் குண்டாகும் சித்த சுத்திபோல, ௮த்திய 

யனம், தானம், சச்கரமம் இவைகளைச் செய்தவர்களுக்முச் சித்த 

சுத்.தியண்டாகா.து, அகையால் என்னுடைய மனதிலிருக்கும் சல் 
மஷம் நீங்குவதற்குத் தங்களுடைய சாணாசவிஈதத்தை நான் சண் 

டேன். இந்த பாதபத்மத்தைப் பச் யுடைய முனிவர்கள் எப்போ 
ஆம் தங்கள் இருதபக்கில் சாரணை செய்கிருர்கள். ஞானிகள் பிரச் 
இய௯தாறுபவம் சித்திப்பதற்குத் தங்கள் மனஇல் இதைத் சயொனம் 

செய்கிறார்கள், கங்களுடைய பாதங்களில் பக்இயுடையவர்களிடம் 
தங்களுக்கு மிகுதியான விசுவாசம் ஏற்படுகிறது, இதை யறிர்சீ 

பக்தாசள் பக்தியையே எப்மீபாதும் விரும்புகிறார்கள், கையால் 

தங்களுடைய பாதசமலங்களில் பக்தியே எனக்கு உண்டாகட்டும், 

சம்ஸாசமாகிய ரோகத்துக்குச் தங்களிடம் பச்திசசெப்வசே ஒளஷச 

மாகிறது” என்று ஸதோத்.இரம் செய்தார். 

இவ்வாறு ஸ்தோத்தரித்த பிரமதேவரைப் பார்த்து மடமை 

வாய்ந்த மகாவிஷ்ணு உமக்கு என்ன செய்யவேண்டுமமன்௮ கேட 

டார்... பிரமதேவர் மிகுந்த சரதுஸ்டி. யடைந்து வில் னுவைசோக்டி 

ஐ-பகவானே? புலஸ் இயர் வம்சச்இ.௮இத்.த விச்ரவ*ு.வின் குமாசனாகய' 

இராவணன் என்ற இராக்$சன் என்னிடம் பெற்றவசத்தால் கர்வ&ு; 
கொண்டு அரசம்கர்களுக்கு ௮ரசனாசி எல்லோருக்கும் சத் துருவா 
மூவுலகலுள்ளவர்களையும், லோகபாலர்களாகிய இர் திரன் முதியவர் 

களையும் உபத் இரவப்படுத்துகரொன். 

இ--மங்கள சொருபமுடையல?ே 7? அவனுக்கு மானிடனால் மா 

ணம் என்று நான் கூறியிருக்கிறேன். கையால் தாங்கள் மானிட 

னாக, தேவர்களுக்குச் சத்துருவாகிய இராவணனை வதம் செய்யு, 

வேண்டும்” என்று கோரினார், -
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ஸ்ரீபகவான் “குற்றமற்ற சான்முகனே? கரசிபப்பிரஜாபதி முன் 
னம் என்னை நோக்கத் தவம் செய்து, தனக்குப் புத்திரனாக நாள் 

வ? வேண்டுமென்று வாம் பெற்றிருக்கிறார்: 

௮ந்தக் காசிபர் இப்போது பூமியில் தசரத மகா ராஜஞயிருக் 

Bui. அவர் பெற்ற வாத்தின்படி நான் அவருக்குப் Ys 9162 
றேன். கான் என் சொருபத்தை நான்கு விதமாகப் பிரித்து, தசரத 

ரின் மனைவி கெளசலையிடத் இலும், மற்ற இரண்டு மனைவிகளாகிய 

சுமித்திரை, சைகேடியினிடத்திலும் நல்ல சுபமுகூர்த்தத்தில் தனித் 

தனியாக சான்கு புத்திர்களாக உண்டாக்கப் போகிறேன், யோக 

மாயையும் ஸீதை என்ற பெயருடன் ஜனகமகா சாஜன் ரெகத்திலுண் 

டாகப் போகிறாள். நான் அந்த ஸீதையைக் கொண்டு எல்லாவற் 

றையும் சீர்திருத்தப் 2பாக2றன்” என்று உரைத்து மகா விஷ்ணு 

HOSTS SCOT Loos ST. 

பிறகு பிரம?தவர் தேவர்களைப் பார்த்து (ஓ தேவர்களே! மகா 

விஷ்ணுவானவர் மானிட வடிவத்துடன் இரகுவம்சத்தி ஓுஇக்கப் 

மீபாடுறார், நீங்கள் யாவரும் பூலோகத்தில் வானரங்களாக ௮வத॥ 

ரம் செய்புங்கள், நாராபண மூர்த்தி பூமியில் இராமனாக வரும்போது 

௮வருக்கு வேண்டிய சகாயத்தை நீங்கள் அருந்து செய்து விட் 
டுப் பிறகு இவ்விடம் வாருங்கள் என்று கூறினார், 

பூமி தேலி! மகாவிஷ்ணு பூமியில் இராமஞுவும், தேவர்கள் 

வானாங்களாகவும் அவதரித்து துஷ்டர்களாகிய இராவணன் முதலி 

னோரை வதம் செய்யப்போகிருர்கள், அதனால் உன் மனச்கவலையுந் 

திரும்,” என்று சொல்லிவிட்டு பிரமதேவர் தன்னிருப்பிடம் சென்றார், 

தேவர்கள் பிரமன் கொடுத்த உத்தரவுப்படி வானரர்களாக 

விஷ்ணுவின் சகாயத்திற்காக, மிச்ச பலம் பொருந்தி, மலைகளாலும், 

_ மரங்களாலும் யுத்தம் செப்யக்கூடி யவர்களாகி மகிமை பொருக்இய 

மகா விஷ்ணுவின் வாவை பெதர் பார்த்துக்கொண்டு பூமியில் வாசம் 

செய்து சொண்டிருந்தார்கள்,



மூன்ருவது சருக்கம், 
  

பிறகு 2மன்மை பொருர்தியவரும், ஸத்தியமுள்ளவரும், பராக் 
இரமமுள்ளவரும், ௮யோசத்இக் சதிபதியானவரும், உலகம் எங்கும் 

பிரசித்தியுள்ளவருமாகயெ தசரதமகாராஜன் பிள்ளையில்லாக காரணத் 

தால் துன்பமடைந்து முனிவ/களுக்குள் சிறர்தவரும், தமக்குக் 

குருவுமாகிய வசிஷ்ட முனிவசை ஈமஸ்கரித்துச் கூறுகிறார், 

ஓ. ஸ்வாமி / சகல இலக்ஷணமும் பொருந்திய பிள்ளைகள் 

எனக்கு எவ்வித முயற்சியாலுண்டாவார்கள். பிள்ளையில்லாத என 

க்கு இராஜ்பம் துக்கத்துக்கு இடமாக இருக்கறதே யல்லது வேற 

ல்ல, இதற்கென்ன செய்யலாம் என்றார். 

வூஷ்ட முனிவர் தசரத மகாசாஜனைப் பார்த்து ஓ 7 ௮ரசனே! 

உமக்குப் பலம் நிறைந்த நான்கு குமாரர்கள், லோகபாலகர்களைப் 

போல உண்டாகப் போூருர்கள், ஸாந்தைக்குப் பர்த்தாவும் தவத், 

தையே பொருளாகவுமுடைய ரிசிய சிருங்க முனிவசை வரவழைத்௮, 

புத்திரகாமேஷ்டி. யாகத்தை விரைவாகச் செய்யும” என்றார். | 5 

சக்கரவாத்இியவவிதமே யென்று கூறி மர்திரிகஞுடன் சென்று 

ரிசிய சருங்கமுனிவரை யழைத்து வர்.து பரிசுத்தராக விருந்து சல் 

மஷமில்லாத வசிஷ்டர் முதலிய முனிவர்களுடன் யாகம் செய்வதற்கு 

எத்தனித்தார், 

ரித்விக்குகள் ௮க்னெயில் சிரத்தையுடன் ஹோமம் செய்யும் 
போது உருக்னெ தங்கத்துக்குச் சமானமான கார்இியுடைய ௮௪ 

சனிபகவான் சுவர்ண பாத்திரத் இலிருக்கும் பாயஸத்தைக் னகயில் 

எடுத்துக்கொண்டு “ஐ அரசனே .! தேவராகிய வில். ணுவால் உண்டு 
பண்ணப்பட்டதும் தேவார்கமானம் புத் தரனைச் கொடுக்கத்தகுதி 

யுள்ளதுமான இந்தப் பாயஸத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும், உமக்கு 
சர்ப்புத் தரர் உண்டாகப் போடுரார், பரமாத்மாவையே புத்திரனை 

அடையப் Guna si சர்தேகமில்லை” என்று கூறி ௮சசனிடம் பாய 

ஸத்தைச் கொடுத் தவிட்டு ௮ந்தர்த்தானம் அடைந்தார், 

த௪ரத சக்கரவர்த்தி மனோதம் கிறைவேறினவசாக ரிஷி 

திசேஸ்டர்சளாயெ வசிஷ்டர், ரிசிய சிருங்க முனிவர் Dat doje;
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கமஸ்காசம் செய், அவர்களிடத்தில் உத்தாவு பெற்று ௮விஸ் 

ஸாயெ பாயஸத்தைத் தன் பத்தினிகளாயெ கெள௫லையிடம் பாதியும், 
கைகேசியிடம் பா இயுமாகக் கொடுத்தார். பிறகு சுமித்திரை, புத் 

இரனைச் கொடுக்கும் ௪ரு (அவிஸ்) வைத் தானும் புசிக்க விருமபி வர் 

தாள். கெளஸலாதேவி தன்னுடைய பாகத்தில் கொஞ்சமும், கை 
கேசி தன்னுடைய பாகத்தில் கொஞ்சமும் எடுத்து மிக்க சந்தோ 

ஷத்துடன் கொடுத்தார்கள் கெளளலை முதலிய மூன்று இராஜ 
ஸ்இிரீகளும் பாயஸ)த்தைச் சாப்பிட்டு கர்ப்பர் தரித் தார்கள். அவர் 

கள் அரண்மனையில் தங்கள் தேக கார்இயால் 'தவகதைகள் போல் 

விளங்கினார்கள், 

கெளஸலாதேலவி பத்தாவது மாஸத்தில் இரண்டற்ற பாம் 

பொருளைப் பிள்ளையாகப் பெற்றாள், உலகங்களுக்கு நாதரும், பரமாத் 
மாவும், ஸகாதனரும், கருநெய்தல் தளம் போன்ற சியாமளரும், 
மஞ்சள் பட்டாடை யுடுத்தவரும், கான்கு புஉமடையவரும், செர் 

தாமரை போன்ற கண்களின் கடையில் பிரகாசிக்கும் குண்டலங் 
ளின் ௮லங்காசமுள்ளவரும், .ஐயிசம் சூரியனுக்குச் சமமானவரும், 

இரீட சம்பந்தமுள்ள வச்ரகேசம நிறைந்தவரும், சங்கு, சக்கரம், 

சதை, பத்மம், வனமாலை இவைகள் பிரகாசிக்கப் பெற்றவரும், 
அறுக்ளெகம் செய்யச கருதிய இருதய முடையவரும், ஈன்று பிரகாச 

முள்ள புன்னகையான சந்திரிகை புடையவரும், கருணா£ஸம் நிறை 

bg விஸ்தாரமான கருகெய்தல் போன்ற சண்ணுடையவரும், ஸ்ரீவற் 
சம், ஹாரம், கேயூரம், தண்டை முதலிய பாண மணிந்சவரு 

மாகிய பசவான், சித் இரை மாலம், சுக்லபட்சம், ஈவமி இதி, புனர்வசு 
நட்சத்இரம் கூடியதுமான கடக லக்னத்தில், சூரியன், ௮ங்காசகன், 

குரு, சுக்கரன், சனி இவ்வைந்து ரகங்களும் உச்சமாக இருக்கும் 

போ, தேவர்கள் புஷ்பமாரி பொழியத் இருவவதாம் செய்தார்... 

கெளசலை அர்த பரமாத்மாவைப் பார்த்து ஆச்சரியமடைர்து: 

தனர்தபாஷ்பம் நிறைந்த கண்களுடன் ஈமஸ்காரம் செய்து சையைச் 
உப்பிச்கொண்டு ஓ. புருஷோத்தம! நீர் பரமாத்மா, Fa Bi, (py. 
பற்றவர், பூரணர், உம்மை வேகம் ௮றிர்த பெரியோர்கள் Casa 

ஈஞுக்கும் விவ/பமாகாதவன், பு,த்இ மு,தலியவைகளுக்கும் விஷய 
ராகாதவன், இச்திரியங்களுக்குக் காணப்படாதவன், ஸச்தாமாத் 

ன், ஞானைக்ய சொருபன் என்று கூறுமொர்கள், நீசோ சத்துவம்
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முதலிய குணங்களுடன் கூடிய மாயையால் பிரபஞ்சத்தை ஸிருஷ்டி 

செய்கிறவர், பரிபாலிக்கறவர், சம்ஹரிக்கிெறவர், எப்போதும் தேவர் 

saan srs Arn செ.ப்யக் சகு.தியானவர். நீர் செப்றெவர்போலி 

ரூக்கிறீர் செய்றெவால்ல) ஈடக்கிறவர்போல் காணப்படுகிறீர், ஈடக் 
இற வால்ல; கேட்டுறவர்போல் இருக்கிறீர், கேட்டிறவால்ல; பார்க் 

இறவர் போலிருக்கிறீர், பார்க்கிறவால்ல) பிராணனில்லாதவர், மன 

மில்லாசவர், வெண்மை வடிவமானவர், என்பவைகளைப்பற்றி வேதம் 

arog, பூதங்கள் எல்லாவற்றிலும் சமமாக இருப்பவசாயினும் 

அ௮ஞ்ஞானமாகிய இருள் நிறைந்த மனமுடையவர்களுக்குக் காணப் 

படமாட்டீர், நல்ல அறிவுடையவர்களுக்கு வியக்கமாகத் தெரியப் 
படுபவர். உம்முடைய வயிற்றில் வைகும் பிரும்மாண்டக்கள் பரமா 

- ணுக்களாகக் காணப்படுகின்றன. இவ்வித மிருக்க என் வபிற்நிலிருக் 
துண்டானவரன்.று உலகத்துக்கு வேடிக்கை காண்பிக்கதீர், ஓ 

புரு£கூநாத்தம / நீர் பக்தர்களுக்குப் பரவசமாக இருப்பவர் என்ற 

தன்மையைக் காண்பிவித்திர், ௮ரத விஷவபத்தை யிப்போது நான் 

தம்மிடத்தில் கண்டேன், கான் உம்முடைய மாயையால் சம்சரர : 
சமுத்திரத்தில் மூழ்க, கணவன், புத்திரன், பொருள் முதலியவை 

களில் பந்தப்பட் டி.ருக்கி2றன், இப்பொழுது உம்முடைய பாதங் 

sor bugs um cose, ஒ தேவ உம்முடைய ரூபமானது 

என மனதில் எபபோது மிருக்கட்டும், உலகங்களில் எல்லோசை 

யும் மோ௫ிக்கச் செய்யும் உம்முடைய மாயை என்னைப் பற்ராமலிருக் 
கட்டும். பிரபஞ்ச சொருபசாகய பகவானே இந்த! ரூபமான.து உல 

கத்தாருச்கு விரோதமானது, இதை அடக்கிக்கொள்ளவேண்டும், 

(சிகவும் மனோஞ்ஞமும், ௮௪ அனர் சமுடையதுமான குழர்தைத் 

தன்மையைக காண்பிவியும், கான் உம்மை அலிங்கனம் செய்வ 

தாலும், பேசுவதாலும், மிகுதிபான அஞ்ஞானச் நினின்று கரசை 
Cuma vor,” என்று இவவிசமாகக் கேட்டுக்கொண்டாள். 

௮ப்போது ஸ்ரீபகவான், அம்மா” உமக்கு எது இஷ்டமோ 

அது அவ்விதமே யாகட்டும், பூமிபாசம் போக்குவதற்குப் பிசம 

சவால் மூன்னம் பிரசார் த்திககப்பட்டு, நான் இராவணனைச் கொல் 

ஓவதற்கு மானிடத் சன்மையை யடைந்திருக்கிறேன். தாமும் ge 
தரும் என்னைப் புதரை அடைபவேண்டிக் தனம்புரிர்தர்கள், 

ஈல்லோசாதும் பூஜிக்கத் தகுதியான தேவீ. ௮வ்விகமே சான் செய்
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தேன். என் சுயரூபத்தை யிப்போஅ பார்த்த முன் செய்த தவத் 

Ber பயன், என்னுடைய தரிசனம் மற்றவர்களுக்குக் கிடைக்காது, 

மோக்ஷத்அுக்குக் சகுதியானஅ. ஈம்மிருவருக்கும் ஈடந்த சம்பா 

ஷனையைப் படிப்பவன், கேட்பவன் என்னுடைய சாருப்பிய முக்தி 

பெறுவான், அவனுக்கு மரண காலத்தில் என்னுடைய ஸ்மரணம் 

ஏற்படும்” என்று கெளசலையிடம் கூறி, பகவான் பாலனாக ௮ழ ஆசம் 

மித்தார். ] 

அ௮ப்பாலன் அக்குழந்கைப் பருவத்திலும், He Br நீலம் போன்ற 

கார் இயுடையவர். விஸ்காரமான கண்களுடையவர். மிகவும் F557 

மான வடி.வழமுள்ளவர் ௮ருணனுக்குச் சமமானவர், லோக பாலர்கள் 
யாவரையும் கெஞ்சு ம்படி செய்வகற்குரியவர், இவர் இவ்விகம் காணப் 

பட்டார். 

பிறகு கைசேசியும் காமசைக் கண்ணனாகய ஓர் புத்திரனைப் 

பெற்றாள். சுமித்திரா தேவிபும் பூரணச்சர்இரன் போன்ற முக 

, மூடைய இரண்டு குழர்தைகரைப் பெற்றுள், 

பிறகு தசரத மகாராஜன் புத்.தரன் பிறந்த சங்கதி தெரிந்து 

ஆனந்தக் கடலில் மூழ்கி, தமது குருவாயெ வசிஷ்ட முனிவருடன் 

கெளசலை அ௮சண்மனைக்கு வர்கார், செந்தாமரைக்களம்போன்ற ௮ப் 

பாலகனைப் பார்த்து, சச்தோஷ மிகுதியால் அப்போது செய்யவேண் 

டிய ஜாதகருமம் முதலியவைகளைக் தனது குருவாகிய வ௫ிஷ்டசைக் 

- கொண்டு செய்யிச்கார், 

அப்பொழுது ௮ரசன் பிராமணர்களுக்கு ஆயிரக் கணக்கான 

கிராமங்களையும், சுவாணங்களையும், இசத் இனங்களையும், வஸ்இரங் 

களையும் சர்கோஷுூத்துடன் வழங்கினார். - 

வசிஷ்டர், முனிவர்கள் ஞானப்பிரவாக முடைய இர்த கெளசலை 

குமாரனிடத்தில் இரமிக்கிறபடியாலும், எல்லோரையும் இவர் சந்தோ 
ஷப்படுத்துறெ படியாலும், இவருக்கு இராமா என்றும், கைகே? 

யின் குமாரன் எல்லோரையும் ஆளப்போ௫றபடியால் பாதன் என் 

௮ம், சுமித்திரையின் குமான் இலகஷணங்களுடன் கூடியிருப்பதால் 
இலக்ஷமணன் ன்றும், மற்றொரு குமாசன் சத்துருக்களைச் சங்கரிக் 

தப் போடறெபடியால் சத்துருக்கன் என்.றும் ராமசரனம் இட்டார்,
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இலக்ஷமணன் இராமச்சர் இரருடனும், சத்துருக்கன் பரதனுட 

னும் பாயச பட்சணத்தை ௮றுசரித்து இவர்கள் இருவசாகச் சேர்ந்து 

சஞ்சரித்தார்கள். இராமரும் இலக்மணனுடன் சோரது குழர்சை 
விளையாட்டாலும், ஈடத்தைகளாலும், மழலைச் சொற்களாலும் தாய் 

தர்தையர்களைச் சச்தோலப்படுத் இனார், 

நெற்றியில் சுவர்ணமயமான பொன் அாசிலையுடையதும், 
மூத்.துகள் தொங்ககவிட்டதுமாயெ சுட்டி தரித்தவலும், கழுத்தில் 

, சிறந்த மணிக்கூட்டங்களின் மத்தியில் புலி ஈகத்துடன் வயிமிட் 
டிழைத்த பதக்க மணிந்தவனும், காதில் மருதமாத்தின் பழுக்கா,௪ 

பச்சைக்காப் போன்ற நிறமுடைய இரச்சினம் இழைத், ஆபரணன் 
shri) பூண்டவனும், ஒலியைச் செய்யாகின்ற Ors Gerd 

தண்டை, பொன் ௮சைஞாண், தோள்வளை இவைகளுடன் கூடின 

வனும், புன்னகை கொண்ட முகமுடையவனும், முத்துப்போன்று 
சிறுத்த தந்த பந்தியுடையவலும், இர் நீலம் போன்ற தேச 

காந்தியுடையவனும், சுவற்றின் மேற்பூச்சினால் பாற்கடல் போல 

விளங்கும் கூடங்களில் விளையாடுகிறவனுமாயெ இராமனைப் பார்த்து, 
தசசதரும் கெளசலையும் சர்தோஷமடைந்தார்கள், | 

தசரதர் சாப்பிடப்போகும்போது மிகுதியான அன்புடன் அடிக் 
கடி. இராமனை அழைப்பார், இராமன் விளையாட்டால் வருறெ இல்லை; 

Hise ௮பிமானத்தால் குழர்தையை அழைத்துவரும்படி. செள 

சலையை யனுப்புவார், கெளசலை யோடியழைத்தும் யோகிகள் மன 
துக்குச் சமீபத்இலிருக்கக் கூடிய ௮௪ இராமன் வருநெதில்லை, 

பிறகு இராமன் தானாகவே ிரித்துக்கெண்டு மண்தாசி சம்பர்சப் 
பட்ட கையுடன் வந்து அற்பமான ௮ன்னகவளசக்தை யெடுதமச் 

கொண்டு மறுபடியும் ஒவொன். | 

இவவிகமாக, gers sou gy, உலகத்துக்கு YUE SSO SF 

செய்பவனலுமாயெ பரமபுருஷன், மாயையால் குழச்தை வடி.வம் எடு 
த்த, தம்பதிசளாகிய தசரத கெளசலை யிவச்களைச் சர்தோஷப்படுத் 

தினர், 
இப்படி. கொஞ்சகாலம் சென்றபின் ௮2 சான்கு குமாரர்களும் 

கெளமாச பருவத்தை யடைச்தார்சள். அர்சால்வருக்கும் வசிஷ்ட 

முனிவர் ஊஆரயனச் சடல்கு செய்தார். பிறகு அ்ஷரஈப்பிழதசா
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மும் செய்து வைத்தார். ௮ந்த கான்கு குமாசர்களும் எல்லாவித்தை 

Soi gud Friis Gu மடைந்தார்கள். தனுர் வேதத்இலும் பயிற்சி 

யடைந்தார்கள். ௮ஸ்.இரங்கள் யாவற்றையும் தெரிது கொண்டார் 
கள், ௪கல சாஸ் இரங்களையும், உபநிஷத் முகலிய வேதார்த்தங் 
களையும் கற்றுணாந்தார்கள், உலக நாதர்களாகய இவர்கள் லீலை 

யாக மானிடவடி வமெடுத்து இவ்விதம் விளையாடினார்கள். 

இல-ஷமணரும் தமயனாயெ இராமன் தான் சேகிப்பதற்கு 
உரியவர் என்றே கருதி இராமரை வணங்? வந்தார். சத்துருக்களலும் 
அவ்வாறே சேவித்தான், 

பிரபூவாகிய இராமன், வில், அம்புறாச்தூணி, பாணம் இவைகள் 
௪௫,கம் குதிரையின் மீதேறி இலக்ஷ்மணருடன் இனந்தோறும் 
வேட்டையாட வனம் செல்லுவார். அங்குள்ள துஷ்டமிருகங்களைக் 

சொன்று தர்தையாயே தசரத மகாசாஜாவிடம் தெரிவிப்பார். 

ஸ்ரீசாமச்சர்தொன் அதிகாலையில் எழுச்து ஈன்று ஸ்கானம் 

செய்௮, வர்.தனம், ஜெபம் முதலிய ரித்திய கருமங்களை முடித்துக் 

சொண்டு பிறகு தாய் தந்தையர்களை ஈமஸ்சரித்,அ, பொறுமையுடன் 

சகரிலுள்ள ஜனங்களின் காரியங்களைச் செய்வார். பர்து ஜனங்கஞுட 

னும், முனிவர்களுடனும், இனந்தோறும் போஜனம் செய், பிறகு 

எப்போதும் தர்ம சாஸ் இரங்களின் இசசசயங்களைச் சரவணம் செய் 
வார்) தானும் வியாக்யொனம் செய்வார், 

[இவ்வாறு பசமாதீமாவானவர் மனுஷ்யாவதாரம் செய்து, 

மானிட ஜனங்களை யநுசரித்து யாவற்றையும் செய்கருர், விசாரிக்கு 

மளவில் ௮வர் விசாரமடையாதவர், பரிணாமமில்லா,தவர், .அசையால் 
அவர் ஒன்றும் செய்தவரல்ல] 

ஆங்கு 

நான்காவது சருக்கம். 

  

சசரகமசாராஜன், இராமன், இலமணன், பாதன், சததுருக் 

சன முதலிய தனையர்களுடன் செங்கோல் கோணாது, இசாஜ்ய பரி 
பாலனம் செய்துவரும் காலத்தில், ஒரு இனம் ௮க்கனிக்குச் சமான 

மான காந்இயுடைய விஸ்வாமித்திர முனிவர் பாமாத்மா தன் மாயை 
யால் இராமனாக அவதாரம் செய்திருக்கருர் என்பதை யறிர்து 

அவரைப் பார்க்ச அயோச்திக்குக் சசரக மசாசாஜரிடம் வர்தார்4
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த௪ச,த மகாசாகன் கெளசிச முனிவர் வருவதைப்பார்த்து சக் 

கிரம் எழுந்து ௮ம்முனிவரிடம் சென்று வி இப்படிப் பூஜித்து பக் தி 

(யோடு வணச்கஞ்செய்து ௮ஞ்சலிசெய்,துகொண்டு ஓ முனிசசேஷ் 
டசே ! தாங்கள் என் செகம் நோக்வெர்த காரணத்தால் நான் ௬௫ 

தார்த்தனாச விட்டேன், தங்களைப்போன்ற பெரியோர்கள், எந்தக் 
இரகம் செல்கின்றார்களோ அங்குதான் சகல சம்பத்தும் உண்டான் 

றன?” என்று வியந்துகூறி, ௮வசை அ௮ழைத்துவர்து ஜார் இவ்வியாச 

னத்தின்மீது விற்றிருக்கச்செய்து வ௫ிஷ்டர் முதலிய பெரியோர்ச 
ளுடன் தானும் ஒராஸனத்தி லமர்ந்தார். 

மிகச் சிற்த தபோபலத்தையு/டைய வில்வாமித்தி முனிவர் 
பிரீ.தியுடன் தசாதமகாராஜனை கோக்க என்னைப்போன்ற ரிஷிகளும் 
தேவர்களும் இடையூறு உடையவர்களானால் சயிலையக்ரியும், திருப் 

பாற்கடலும், சத்தியலோகமும், தேவலோகமும், ௮யோத்தியெலும் 

பொன்னகரமு மல்லாது புகலிடம் வேறுளதோ ? ஓ சாஜனே ! ரான் 

பருவகாலம் வந்தவுடன் தேவர்களையும், பிதிர்க்களையும் உதசே 
சித்து யாகத்தால் பூஜிச்ச எத்தனம் செய்யும்போது, மாரீசன், 

சுவாகு என்ற இரண்டு அரக்கர்களும் ௮வ்விருவருடன் சஞ்சரிக்கும் 

அநேக இராக்ஷசர்களும் அந்தயாகத்துக்கு விக்னெம் செய்து வரு 
இருர்கள், ஆகையால் அவர்களை வதம் செய்யப் பிசாதாவாஏய, 

இலக்ஷ்மணலுடன் மதத குமானாகிய இராமனைச் கொடுத்து அளவுப் 

பும். அதனால் உமக்கு ஈன்மையுண்டாகும். உமக்கு சர்தேக முள் 

டாகுமானால் உமத குருவாகிய வசிஷ்டரிடம் லோசனை செய்து 

கொண்டு அனுப்பும்? என்றார், 

கணக்கற்ற தவத்தையுடைய முனிவர் வார்த்தையானது மார் 
பின் மீது எறியப்பட்ட வேலாயுதத்தினால் உண்டாகும் புண்ணில் 

சனல் மூழைந்தாலெனச் செவியிற் புகுதலோடும், உண்ணிலாவிய 

அயாம் பிடி.த்துத்தள்ள ,தருயிர் நின்றால் கூ.சலாடச் சண்ணிலாதவன் 

தவம் பண்ணிக் சண்ணடைப வரம் பெற்று, ௮க்கண் பெற்றவுடன் 
இழர்தவன் படுர்.துயா,த்தை யொப்ப மனங்கலங்கி, சசாதன் கர 
வாயெ வ௫ில்டரைப்பணிர்அ, (ஓ முனி சசேஷ்டசே ? நானிதற்கென் 

செய்வேன், இராமனை விடுவதற்கு என் மனம் உற்சாகம் அடைய 
வில்லை, அரேசமாயிரம் வருடம் புத்தரனில்லாமல் வெகு கல் 

பட்டுப் பின்பு புத்தி காமேஷ்டியாகம் பண்ணி, சேவர்கிறுகிதக்்
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சமானமான ஈான்கு புத் இரர்களையடைர்தேன், அர்நால்வறாள், இரா 
மன் எனக்கு மிகப்பிரிய முள்ளவன், அவன் முனிவர் பின் சென்றா 

னாூல் எந்த விதத்திலும் சான் PAs Apes or Crow, Qs 
Qacrs apoflacrs Grevernd செய்வோமானால் அவர் சாபம் 

கொடுப்பதஇிற் சந்தேகமில்லை, எனக்கு எவ்விதம் ஈன்மை யுண்டா 
சப் போறெ௮. அ௮சத்இியமானஅ என்னை எவ்விதம் ௮ண்டாமலிருக் 

கப்போகிறது, இதற்கு ஓர் மார்க்கம் தாங்கள் தேடவேண்டும்,” 

என்௮ கேட்டார், 

இவவார்.த்தையைக் கேட்ட வசிஷ்டர், “gp அரசனே! முன் 

னடர்த ர் தேவாகசியத்தைக் கேளும், இரத இரகசியத்தை மிக்க 
பிரயச்சனச். துடன் காக்கவேண்டும், 

அ௮.சாவத இராமன் இப்போது உமக்குப் புத் இரனாயிருஈ்த 
போதலும் ௮வன் மானிடனல்ல, ஸனாதனசாயெ பரமாத்மா இராம 
னுச அவதாரம் செய்திருக்கிறார். பிரமதேவர் முன் பூமிபாரத்தை 

சீக்குவ.தற்காக மகா விஷ்ணுவைப் பிசார்த்தித்தார். அதற்கு இண 
ஈஸ் ௮5 பகவான் உம்முடைய இருகத்தில் கெளசலையிடம் புத்இர 

ஞக வர்.தவதரிதஇருக்கிறார், மேலும், நீர் முன் ஜன்மத்தில் பிரம 
தேவர் புதிஇரராசய காெபப்பிஜாபதியாக இருந்தவர், இர்தச் 
செளசலையோ முன்ஜன்மச்தில் யசஸு பொருர்இய சேவர்களுக்குத் 

தாயாயெ அதிதி தேவியாக இருந்தவள். அர்த ஜன்மத்தில் நீங்க 
ஊிருவரும், அச்சமான விஷயப்பற்றுத லற்றவர்களாய் மகாலிஷ் 
அவை நோக்கி ஏகாக்கரச் சிர்தையர்களாக வெகு காலம் வரை 

சடுமையான தவம் செய்தீர்கள், அப்பொழுது பக்தவற்சலரும், 
விரும்பின வரத்தைக் கொடுப்பவருமாகிய பகவான் பிரஸன்னராக 

வரது உமது கோரிக்கை யென்னவென்று கேட்டார். அப்போது 
நீர் உ தாமோதரா. நீங்கள் எங்களுக்குப் பு,சரனுக வரவேண் 

மென்று வேண்டினீர்,. ஸர்வ லோகத்தையும் தமது குஷ்டி.யி 

168 அவைசளைப் பரிபாலிக்கும் பகவான் ௮வ்விதமே யாகட்டு 
மென்௮ வாங்கொடுத்து ௮வ்வாக்தை கிறைவேற்ற இப்போது உம் 
மிடம் புத் இரனாகப் பிறந்திருக்கிறார், ௮ர்த பகவான் தான் இரா 

மன், ஆதிசேஷன் இலக்ஷ்மணனாச வர்திருக்கறொர், அர்த இல் 
மணன் இராமளையே ௮அசரித் திருக்கறொன். asrysseas shes 

நாவன் னுடைய சங்கு சக்தாங்களிரண்டும், பரத, சத்துருக்கர்ச



பாலகாண்டம், Zl 

ளாச அ௮வதாசம் செய்திருக்கன்றன. யோசமாயையானது ஐனச 

மகாசாஜனின் குமாரியாயெ ஸீதா தேவியாச அவதாரம் செய்திருக் 
இறத. விஸ்வாமித். தர முனிவரும் ௮௬ ஜான௫யை இசாமனிடம் 
சேர்க்க வர்இிருக்கிறார். ஐ அரசனே !/ இவ்விஷயம் மிகவும் இரக 

சியம், எப்போதும் யாவரிடமும் சொல்லக்கூடாது. ஆசையால் 
பிரீ.தியுள்ள மனதுடன் கெளசிக முனிவரைப் பூஜித், இல௯$-ஈமி 
நாதனாயெ இசாமனை இளைஞனாகய இலக்ஷ்மணலுடன் அனுப்பும்,” 

STEM MPT 

இவ்வாறு வசிஷ்ட முனிவர் சொன்னவுடன் தசரத மகாசாஜன் 

யம் நீகசச் சச்தோஷமடைந்து தன்னைக் சருதருத்தியனாக நினை 
த்து, ஓ இராம இராம இலக்ஷ்மண என்று அவர்களை ஆசரவோ 

டழைத்து .தலிங்கனம் செய்து, உச்சிமோந்து கையைப்பிடித்து 

விஸ்வாமித்இரமுனிவரிடம் கொடுத்தார் 

பிரதாபம் நிறைந்தவரும் மமை பொருர்தியவருமாகசிய செள 

சக முனிவர் மிகுதியான சந்தோஷத்துடன் ௮ரசனை ஆவத்துச் 
சந்தோஷப்படுதஇ, வில், அம்புறாக்தாணி, பாணம், உடைவாள் 

இவைகளைத் தரித்த இராமர், இலக்ூமணர் இவர்களை அழைத்துச் 
கொண்டு புறப்பட்டார், 

கெளசிகர் கொஞ்ச.தாரம் சென்றவுடன் இராமனை அழைத்து, 
தேவர்களைப் பிரதிபா திக்கும்: பலை ௮.இபலை, என்ற இரண்டு மர் 
ரங்களையும் உபதேசம் செய்தார், அந்த மர்இர உபதேச பலத்தால். 

பசி, சிரமம் முதலிய தாபங்கள் அவர்களுக்கு உண்டாகிற இல்லை, 

௮ர்த பலத்தை யடைர்து கெளசிகன், இராமன், இல மணன் 
மூவரும் கங்காஈதியைத்தாண்டி, சாடகையின் வனம் வந்தார்கள், 

௮ப்போஅ விஸ்வாமித்ரா சத்தியமான செளரியமுடைய இஃ, 
மனைப் பார்த்து, *ஓஒ இசாம7/ இங்கு தாடகை என்ற தர் இசாக்ஷஸி 

யிருக்றொள். ௮வள் தன்னிஷ்டப்படியான ரூபங்களை பெடுக்கக் 
கூடியவள், உலகம் யாவற்றையும் உபத்இரம் செய்கறவள், அவா 

விசாரிச்சாமலே வதம் செய்ய வேண்டும்” என்றார், 

ட. இசகஞூரர்தனன் அவ்விதமே செய்கிறேன் என்று கூறி, தன் 
வில்லை யெடுத்து நாணேற்றி டம் என்ற ஐங்சாசம் செய்தரர், , அரசு * 
தக்காரமானஅ அர்த வுனம் முழுஅம் பரவிய, அசைச் செஜீயுந்த



அத்யாத்ம ராமாயணம். 

தாடகை மனம் பொறுச்காமல் பயங்சாமான ரூபத்துடன் கோபா 

வேசமா௫), சூரியனைப் பற்றும் இராகுபோல் இராமனிடம் எதிர்த் 
தோடி வந்தாள், 

தசரத குமாரனாயெ இராமர் தன்னை யெதிர்த்து வரத ௮த்சாட 
கையின் மார்பில் விசைவாக ஐர் பாணப்பிரயோகம் பண்ணினார், ௮ப் 

பாணம் ௮ த்காடகையின் மார்பைப் பிளக்க, மார்பிலிருந்து வரும் 

உஇரமானது ௮வ்வனம் எங்கும் ஈதியாய் தட ௮த்தாடகை கோச 
மான ரூபதிதுடன் பூமியில் விழுந்தாள். 

பிறகு ௮,த்சாடகை தான் செய்திருந்த தபோபலத்தால் வெகு 
ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சுந்தரியான தர் wap Ae 

யானாள், இவள் சாபத்தால் பிசாசத் தன்மையடைர்தவள், இராமா 

அக்செகத்தால் இப்போஅ௮ ௮ச்சாபத்இினின்௮ விடு பட்டவளானாள்,! 

யக்ஷஸ் இரியாகய இவள் ஸ்ரீசாமச்சந்தா மூர்த்தியைப் பிரத 

Gerd Orig ஈமஸ்கரித்து ௮வருடைய ௮னுஞ்ஞை பெற்று 
சுவர்க்க லோகம் சென்றாள, 

இதைப் பார்த்த கெளசிக முனிவர் மிகவும் சச்ேதோஷமடைந்அ, 
இராமனை அலிங்கனம் செய்து, உச்சிமோந்து, சற்று லோத்து, 

தன்னிடத் துள்ள இரகசிய மர் இரங்களுடன் கூடிய அஸ்திரங்கள் 

யரவற்றையும் பிரி.தியுடலும், சந்தோஷத்துடனும், இராமனுக்கு 

மர்இர வுபதேசத்துடனீர்தார். 

உடலே 

ஐந்தாவது சருக்கம், 

  

விஸ்வாமித்இசர், இராமர், இலக்ஷ்ம்ணர் இம்மூவரும், முனிவார் 
கள் கிறைர்ததும், இசம்மிய மடைந்த.தம், காமாச்செமமென்னும் 

ராமம் பூண்ட.துமாகிய ௮ரணியத்தில் ஒர் இரவு வாசம் செய், 

காலையில் எழுந்து புறப்பட்டு, சித்தாச்சிரமம் வர்.து சோர்தார்கள், 

௮ந்த ஆச்சிரமத்தில் வாசஞ்செய்யும் ரிஷிகள் விஸ்வாமித்ர 

நடைய ஆஞ்ஞைப்படி யாவரும் ஒருங்கு கூடி, விரைவாக வந்த, 
இசாம இலக்ஷமணர்களுக்கு விதிப்படிப் பூஜை செய்தார்கள், அவ் 

விடத்தில் சிஷீஸ்வார்கள் புடை சூழ விற்திருக்கும் சமயத்தில் ஸ்ரீ 
சரமன் விஸ்வாமித்செ றிஷியைப் பார்த்து ஐ முனிவ ! தாகங்கள்
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யாகதக்ஷையை அடையலாம், அதர்மர்களாகிய அந்த இராக்ஷசர்க 
ளெங்கே யிருக்கிறார்கள், காண்பிவியுக்கள், அவர்கள் இப்போ 

எ.இிர்ப்படமுடியாதவர்களா யிருந்தால் நீங்கள் யாகத்தைச் செய்ய 
ஆரம்பியுங்கள், அக்காலம் அவர்கள் வரின் அவ்விடையூற்றுக் 

இடையூறாய் சாங்கள் இருக்கோம்” என்றார். 

கெளிகர் ௮வ்விதமே ௮வ்விதமே என்று, முனிவர்களுடன் 

யாகம் செய்ய யத்தனித்தார். 

அப்போது இஷ்டப்படி யுருவம் எடுக்கச் கூடியவர்களும், இச 

த்தம், எலும்பு இவைககா யாகமத்தியில் வருஷிக்கெறவர்களுமாகயே, 

சுபாகு, மாரீசன் என்ற இரண்டு மாச்சர்களும் மத்தியானத்தில் 
காணப்பட்டார்கள். 

அவர்களைக்கண்ட ஸ்ரீராமரும் வில்லை வளைத்து இரண்டு இவ் 

விய ௮ஸ்.இரங்களைத் தொடுத்து, மர்இர உச்சாடனம் செய்து we 

விரு அசக்கர்களுக்கும் தனித்தனியாக இலக-்ஷியம் வைத்து, காது 

வரையிலு மிமுத்துப் பியோசம் செய்தார், 

௮வ்விரு பாணங்களில் ஒரு பாணமாயயெ வாயுவாஸ்இரம் மாரீ 

சனை பெடுத்துச் சுழற்றி சமுத்இரத்தில் நூறு யோஜனை தாூசத்துக் 
கப்பால் விழும்படி.ச் செய்தது. மற்றொரு பாணமா௫ய அசனி 
பாஸ் இசம், சுபாகுவைக்கொளுத்தி நிர்மூலமாக்கிற்று, 

அவ்விரு அ௮சச்சாரகளை யறுசரிததுவர்ச யாவற்று இசாக்ஷ்சர் 

களையும் இலக்;மணருடைய பாணங்கள் யமபுசத்துக் கனுப்பின. 

தேவர்கள் இராமர் இலக்ஷமணர்கள் மீது புஷ்பமாரி பொழிர் 
தனர்கள், சித்தர்களும், சாரணர்களும் ஸ்தோத்திரம் செய்தார்கள். 

தேவதுர்துபி வாத்தியங்கள் முழங்கிற் று, 

விஸ்வாமித்து முனிவரும் பூஜை பெற்றுக்சொள்வதற்குரிய 
இரகுரர் தனைப் பூஜித்,து, பச்திடிடன் ஆலிங்கனம் செய்து மடியில் 

வைத்து ஆனந்ச பால்பர் தத்தளிக்கும் சண்களுடன் இலஃ$மண 
ரையும் ௮ருகழைச்து அவ்விருவருக்கும் உபசாரம் சொல்லிய பின் 

பழம் முதலியவற்றால் போஜனம் செய்வித்தும் புராணத்இற்கூறிய 
இனிமையான கதைசளைச் சம்பாஷித் துக்கொண்டு caper paren eens 

பிலம் அங்கு மூவரும் வ௫த்தார்கள். :
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ரன்சாவது சாளில் கெளசிக முனிவர் இசாமனைப் பார்தது *4ஐ 

இராம்? விதேக வம்சத்தர்களால் ஆளப்பட்டுவரும் மிதிலைப்பட்ட 
ணத்தில், மகாத்மாவாயெ ஜனகமகாசாஜன் செய்யும் யாகத்தைச் 
தரிசிக்க சாங்கள் போகிறோம். அர்த மிதிலையில் பினாகபாணியா 

இய பசமசிவனால் கொடுக்கப்பட்ட வில் இருக்கறது, ௮ந்த செவச்£பம் 

ஐனசமகாசாஜனால் பூசிக்கப்பட்ட௫, மிகுதியான வலுவுடையது. 

அர்த வில்லை நீர் பார்க்கவேண்டும்,” என்றார், 

ஸ்ரீசாமர் அவ்விதமே யென்று கூற, விஸ்வாமித்இரர், இராம 

இலக்்மணர்களுடனும், முனிவசர்களுடனும், அ௮கலியை தவம்புரி 

யும் ஸ்தானமும், ஓர் புண்ணியஸ்தலமும், கங்கா ஈஇிக்குச் சமீபத்தி 
விருப்பதுமாயெ கெளதம முனிவசாச்சமம் சென்றார், 

தேவர்களுக்குரிய புஷ்பங்கள், பலன்கள், நிறைந்த மாங்களு 
பன் கூடியதும், அஷ்டமிருசக் கூட்டங்கள் இல்லாததும், பக்ஷிக் 

கூட்டங்களில்லாததுமாயெ 65 அச்சாமத்தைச் கண்ணோக்கி 

aguturg, தாமரைக் கண்ணனும், ௮ழகு வாய்க் தவருமாயெ 
ஸ்ரீசாமன் விஸ்வாமித். தர முனிவரைகோக்க), ஓ மகமை பொருந் இய 

முனிவரே! இந்த ஆச்சிரமம் யாருடையஅ, இது நெரும்யெ விருக்ஷவ் 
கள் வியாபித்ததாயிருக்க்ற.து, இலைகள், புஷ்பங்கள், பழங்களு 
டன் கூடியதாக இருக்கின்றது, இதைப்பார்ச்ச என் மனம் ௮னர்த 

மடைறெது,. இதன் உண்மையைக் கூறவேண்டும்”! என்று கேட்டார் 

விஸ்வாமித்திர முனிவர், ₹₹ஒ-இராம/ முன் ஈடர். த) வாரலாற்றைக 

கேள். தருமங்களியாவற்றையும் ௮.றிர்தவர்களுக்குள் சிறர்தவரும், 
உலகத் இல் பிரசித்இபெற்ற வருமா கெளதம முனிவசர் தவம் 

புரிர்து விஷ்ணுவினிடத்தில் வரப்பிரசாதம் பெற்றவர், ௮வர் ௮ல் 

டித்த பிருமசரியம் (ஸ்.இரீகளின் கங்கமமில்லாமை) corp Ages 
தால் சச்தோஷம் அடைச்ச பிரமதேவர் அவருக்குச் தன்னிடம் சச 

குலைசெய்து கொண்டிருக் துவளும், உலகத்இல் சுந்தரியான பஞ்ச 

சன்னிகையுள் ஒருவளுமாகய அ௮கலியை என்ற கன்னியைக் கொடுத் 
arr, தவம் செய்பவர்களுக்குள் சிறர்ச கெளதம முனிவார் wis 

அகலியையுடன் இக்கு வாசஞ்செய்தார்,  ' 

தேவேர்இரன் இர்த ௮கலியை ௮டைவதற்குச் இனர்தோறும் 

தழயீம் பார்ச்.தச்சொண் டிருக்கும்போது ஒரு சமயம் கெளதமர்
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இருகத்தினின்று வெளிபில் சென்றிருக்க, ௮ப்போ௮ தேவர் இசன் 

கெள, கமனைப்போல் வடிவங்கொண்டு அகலியைப் புணாந்து விரை 

வாக வெளிப்புறப்பட்டான். அச்சமயம் கெளதம முனிவரும் வந் 
தார், தன்னுருவத்துடன் ௭ இிரில் வரும் இர்.இரனைப் பார்த்து முனி 

வர் மிகுதியான கோபங்கொண்டு, தோஷமுள்ள மனமுடையவனே? 

நீயா? என்னுருவக்கைக் கரித்இருக்கருப்? உண்மையைச் சொல், 

இல்லாவிடில் உன்னைச் சாம்பலாகச் செய்து விடுவேன், சந்தேகம் 

இல்லை,”” என்ஞுர், 

இதைக்கேட்ட இர்இரன் ஓ முனிவசே/ கான் தேவராஜன், 

காமனுக்குக் இங்கான் (எவல்காரன்) ஆப என்னைக்காக்க வேண்டும், 

குற்சிகம் (அருவருப்பு) ஆன மனமுடைய சான் கெட்ட காரியத்தைச் 

செய் 2தன்,” என்று கூறினான், 

கெளதம முனிவர் கோபத்தால் கண்டுவர்து தேவராஜனாயெ 
இந்திரனைப் பார்த், பெண் குறியிற் பேராசை கொண்டதனால், 

கெட்ட மன மடையவ?ன! ஓர் பெண் குறிக்கு ஆசைப்பட்டதால், 
உன் சரீரத்தில் தயிரம் பெண்குறி யுண்டாகக்கடவது என்று சாபங் 

கொடுத்துவிட்டு விரைவாகக் தன்னாச்சமம் சென்றார், -  - 

ஆச்சிரமத்இல் நடுக்கத்துடன் அஞ்சலி செய்துகொண்டு நிற் 
கும் அகலிபைப் பார்த்து, கெளதமர், (ஓஒ துஷ்டே.! கெட்ட செய் 

கையுடையவ?ள. நீ என்னாச்ச.த்இல் கல்லாகச் சமையக் கடவது,'* 

என்று சாபமிட்டார், ௮கலியை கெளதமர் திருவடியில் வண௩௪), 

ஸ்வாமி அடி யேனுக்குச் சாபவிமோசனம் செய்தருள வேண்டு 

மென்று வணங்க, காருண்யம் பொரு£இிப கெளதமர் ௮வளைசோக்கி 
*நீ காசம் இல்லாமல் இரவும் பகலும், மிகுதியான தவம் புரிர்,௮, 

வெட்பில், காற்.று, மழை இவைகளைப் பொறுத்த, இருதயத்திலிருக் 

கும் பரமேச்வானாகிய இராமனை மன தில் தியானம்செய்.து சொண்டி ரு, 
என்னுடைய இக்ச ௮ச்சரமம் பலவகையான பிசாணிகளில்லாம லிருக் 

கட்டும். இப்படி. ௮சேகமாயிரம் வருஷங்கள் சென்ற பின்பு, மேன்மை 

பொருர்திய சசரதகுமாரசாயெ இராமர், கம்பி இலக்ஷ்மணனுடன் 

இங்கு வாப்போகிறார்) அப்பொழுது sat கால் அகள்பட நி கல் 

ஓருவம் நீக்ப் பெண்ணுருவம் பெற்று, பக்இயுடன் இராகவனைப் 
பூசித், பிரதகஷண ஈமஸ்காரங்களைச் செய்.து WO sts Arn பண்ணி 

சாபத் இினின்று விபெடப்போடுருய் ) பிறகு முன் போல் எனக்கு
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சுசுங்குறையாமல் சிச்ருஷை செய்யப் போடருய்” என்௮ுரைச்து பரு 

வதங்களுக்குள் சரேஷ்டமான இமயமலக்குச் சென்றார் 

௮ முதல் ௮கலியை சுகமான இரந்த e808 இல் 'சல்லுரு 

வாகி வசித்.து உம்முடைய சரண துகளின் ஸ்பரிசத்தை எதிர்பார்த் 

அக் கொண்டு உலகத்திலுள்ள மற்றவர்களால் செய்யச் கூடாத 
தவத்தைச் செய்து கொண்டிருக்கிறாள், 

பிறகு ஐ-இரகு சரேஷ்டனே ! பிரமதேவருக்குச் குமாரியும், 

செளதமருக்குப் பத்தினியுமாகிய அகலியையைப் பரிசு.த்தையாகச் 

செய்யவேண்டும்” என்று முனிச் ஷ்டராகெ கெளசிகன் உரைத்து 

ஸ்ரீசாகவனைச் கையைப்பிடி ச் தழைக்தக்கொண்டுபோய், கல்லுரு 
வாய்க் கடுந்தவம் செய்துகொண்டிருக்கும் ௮கலியைக் காண்பிவித் 

தார், 

ஸ்ரீாமச்சந்இரப் பிரபு கற்சிலை யருற் சென்று அவர் கால் 

துகள் ௮ச்சிலையின் மீ.து படவே ௮கலியை, கற்சிலை யருவம் நீங்கி, 

தன்சொருபமடைந்து வெளிப்பட்டாள், அவளிடம் கான் இராமன் 

என்௮ தெரிவித்தார் இரகு குலசசேஷ்டர், 

அகலியை இசகு குலசிசேஷ்டரும், மஞசள படடாடை யுமிகத 
வரும், வில், அம்பறாத் தூணி இவைகளைத் தரித் தவரும், இலமண 

ருடன் கூடினவரும், புன்;கைகொண்ட முகமுடையவரும், பத்மம் 
போன்ற Casas முடையவரும், ஸ்ரீவற்சம் என்ற மருவடையாள 

முள்ள மார்புடையவரும், இரஇரரீல இரத்தினத்துக்குச் சமான 
மானவரும், பத்துத் இசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துறெவரும் ஆயெ 
இசாமரைப் பார்த்.து, கெள,கம முனிவரின் கட்டளையை நினைத், 

ஸ்ரீசாமரைப் பரம்பொருளாகிய காசாயணனென் றறிந்து, சுறுகறுப் 

புடன் அர்க்கியம் முகலியவற்றல் விதிப்படிப் பூசித்.௮, ஆனந்த பாஷ் 

பம் நிறைந்த கண்ணுடன் கண்டம்போல் சழ விழுர்.து ஈமஸ்காசம 

செய்தெழுர்து, சரீரம் யாவற்றும் மயிர்க்கூச்சலிட்டு, இருகையும் 
கூப்பிக்கொண்டு கின்று) 

(ஓ உலகங்களுக்கு வாசஸ்சானமாபெ பிரபுவே 7? தங்களுடைய 
பாதாசவிர்தத்.இல் பற்றிய தூளின் லேசக்தால் சான் Baer sons 

பசனேன்.
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ஐ இசாம உம்முடைய செய்கை விசித்தாமானது, உம்டை 

மானிடன் என உலகம் மோகம் அடைர்தது ஆச்சரியம், ort 

போதும் சலனம் முதலியவை யில்லா,தவரும், சம்பூசணரும், ஆனர், 
மயரும், மாயையை ௮.இக்செமிக்த வருமாகய நீர் உலனமடைஇதீர, 

உலகச்தை யெல்லாம் பரிசுத்தம் செய்யும் கங்காதேவி, எவரு 

டைய பாதபங்கயத்தால் பரிசுத்த முடைய சரீர முடையவளாகி 

பிரமன் முதலிய தேவர்களைப் பரி சத்தி செய்கிறாளோ, அந்த 

ஈசனே என் கண்ணுக்குமுன் இதோ வர்திருக்கிறீ£, நான் மன 

சசய்த பாக்கியத்தை யெவ்விதம் வர்ணிக்க முடியும், 

எந்த பகவானுடைய பாதாரவிந்தங்கள் வேதங்களால் தேடச் 
கூடியதோ, எவருடைய காபிக்சகமலத்தில் உண்டானவர் பிரமேக 

சா, எவருடைய வலப்பாகத்தில் அமையப் பெற்றவர் பரமசிவனோ 

௮ந்த மகாத்மாவே இசாமனாகிய உம்மை கான் மனஇல் எப்போதும் 
இயானம் செய்கிறன், ் 

பிரமலோகத்தில் வசிக்கும் ஸரஸ்வு, எர. பகவானுடைய 
௮வதாச சரித் இரங்களைக் கானம் செய்கிறாளோ, ௮5 பகவானாகயே 
ஆரீசாமா !/ உம்மை சான் சரணமாக அடைகிறேன், , 

பரமாத்மாவும், புசாணரும், புருஷோத்தமருமாயெ பசவான் 
நீர் தான். நீரே சுயம் ஜோதியும், முடி.வில்லாசவரும், ஆஇயி 

லிருப்பவருமாகியவர், நீர் பிறருக்கு அறுக்கொகம் செய்வதற்காக 
உலகத்தார் மோ௫க்கக் கூடிய மாயா மானிட வடிவத்தைத் தரித்து 

வர் திருக்க Oi 

சுவதர்இரலும், பரிபூரணலும், ஆச்மாவும் ஆகிய பசவான் நீர். 
ஒருவசே, நீர் மாயைபின் குணங்களாகிய ௪தீவம், இசஜஸ், தமஸ் 

இம்மூன்று குணங்களையும் தனித்தனி யடையும் போது, பிர 
ஞ்சத்தையுண்டு பண்ணுவதற்கும், பரிபாலன த்திற்கும், சம்ஹாசத் 
இற்கும், பிரமன், விஷ்ணு, ௮ரன் என்ற காம தேயங்களை ச் she 

ஐ இசாம உம்முடைய பாதகமலம் முக்தி இலக்ஷுமி தேவியால் 

மார்பிலிட்டுக் கொண்டாடப் பட்டது, மூவுலகும் இதனால் .ஐக்செ 

மிக்கப்பட்டது. காமாதி அபிமானமில்லாத முனிசிரேஷ்டர்கள் 
தியானம் செய்யத் தகுதியானது, இத்தகைய பாதகமலமுடைய 
உ௰க்கு ஈமஸ்காரம் செய்கிறேன்,
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ஜகங்களுக்கு நீர் ஆதியாக இருப்பவர், நீர் தான் பிரபஞ்சமே. 

பிரபஞ்சம் நீசே, உலகங்களுக்கு ஆசெயமாக இருப்பவரும் நீர் 

தான், பூதங்களெல்லா வற்றிலும் பற்றுதல் இல்லாமல் பரம புருஷ 

னாக நீர் ஒருவசே விளங்குகதீர், 

ஓ இராம ! ஓங்கார சப்தார்த்கம் நீர் தான், வேதங்களுக்கும் 

விஷயமாகாத புருஷனும் நீர் தான். வாச்சியம் (சொல்ல்த்தக்க) 

வாசகம் (சொல்லுவ) என்ற பேதத்தால் நீர் உலகளூபராக விளங்கு 

இநீர், 

ஓ இராம ஒருவராகிய நீர், மாயையால் பல விதமான ரூபங்களு 

டைய காரியம், காரணம், கர்த்தா, பலன், சாதனம் என்ற Cu sas 

ளுடன் தோன்றுஇதீர், 

உம்முடைய மாயையால் மோகமடைந்த புச் இயுடையவர்கள் 

உண்மையில் உம்மை இன்னாரென்று தெரிந்து கொள்ளவில்லை, 

மாயையைச் சுவாதினப்படுத்திய உம்மை மானிடன் என நினைக் 

Sagi ser, 

நீர் ஆகாயம்போல் உள்ளிலும் வெளியிலும் எங்கும் இருப்ப 

வர், கிர்மலர், பற்றுதலற்றவா, சலனமில்லாதவர், அனந்தர் (மூடி 

வில்லாதவர்) சுத்தர், பதீதர், (இிருமாலவதாரம் ப.ினைர் தில் ஒன்று) 

சமமானவர், இரண்டில்லா,தவா. 

நான் ஸ்திரீயாகெயவள், மூடத்தனமுள்ளவள், ஞானமில்லாத 

வள். பிரபுவே £ உம்மை யெவ்விதம் a Aas. என்னால் தெரிக்து 

கொள்ளமுடியாது. ஆகையால் ஓ 7 இராம மற்றவைகளில் பு.ச்சியைச் 

செலுத் காமல் உமக்2க பலதடவை ஈமஸ்காரம் Aes var. 

ஓ தேவ! நான் வந்த லிடத்திலிருர் தாலும், எப்போதும் எனக்கு 

உமது சரணாசவிர்த த்தைச சார்ந்த பக்தி 2ய ஏற்படட்டும், 

ஓ புருஷ சிரேஷ்ட / உமக்கு ஈமஸ்காசம், ஏ பக்தவற்சல.! உம 

க்கு நமஸ்காரம், ஏ இருஷிகேச / உமக்கு ஈமஸ்காசம், ஓ காசாயண 1 

உமக்கு ஈமஸ்காசம். 

சம்ஸார பயத்தைப் போக்குகறெவரும், முக்பெரும், கோடி. 

சூரியலுக்குச் சமமானவரும், கையில் பிடித்த வில்லையும், பாணங் 

களையும் உடையவரும், க ளமேகம் போல் பிரகாசிப்பவரும், சுவர் 

ணல்மோல் மனோஞ்ஞனமான வல்.திரமுடையவரும், இரச்தினங்க
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ளமைந்த குண்டலங்கள் அணிந்தவரும், செர்தாமரை போன்ற ரேச் 

இரங்களுடையவரும், தம்பி இலக்ஷமணருடன் கூடியவருமாயெ 
ஸ்ரீராமனை சான் ஸ்2தாத்.திம் செய்கறென். 

இவ்விதமாக ௮கலியை ஸ்3தாச்இரம் செய்து பிரத்திபக்மாக 

வந்த புருஷோத்தமனும், தனக்கு முன்னால் கிற்பவனுமாகிய இராக 
ate பிரககஷணம் செய்து, ஈமஸ்கரிதீது இராகவனிடம் உத்தரவு 

பெற்று, தன் பதியாகிய கெளதம மனிவ ரிருப்பிடம் சென்றாள். :, ') 

shou Gaus wi srs args us Buon cig lever 

பாவங்கள் எல்லாவற்றிலுமிருந்து விடுபிகருன். பாப்பிரம சொரூ 

பத்தையும் அடைகிறான். புத்திரர் முதலியவைகளை அபேக்ஷிப்ப 
வன், இராமனை மனதில் இபானம் செய்து இர்ச ஸ்தோத்திரத்தைப் 

பாராயணம் செய்தால், தர் வருஷுதி.துக்குள் மனைவி மலடியாயி 

னும், அவளிடமிருந்து பு.ததானையடைகருன். ஸ்ரீராமச் சர்தரன் 
௮.ுக்கெகத்தால் மனோபீஷ்டம் யாவற்றையும் ௮டைஇரான். 

மானிடன் பிரமஹத்தி செய்தவனாயினும், குருவின் மனைகி 

யிடம், சங்கமம் ரெய்தவனாயிலும், சுவர்ணம் இருடினவனாயிலும், 

மதுபானம் செய்தவனாயிலும், தாய், தந்தை, பிராதாக்கள், இவர் 

களை இம்சப்பவனாபினும், எப்2பாதும், சுகம் ௮நுபவிப்பதிலேயே 
, கருத்துள்ளவனாயினும், . இரகு பதியை மன௫ல் ஸ்மரித்துத் இனர் 

தோறும் பக்தியுடன் இந்த ஸ்தோத்திரத்தைப் பாராயணம் செய் 

தால் ௮வன் மோக்ஷம் ௮டைஇருன். 

நல்ல குலத்து. இித்தவலும், ஈன்னடத்தை புடையவலும், ல்ல 

AFIT mua guid, ஈற்குணமுடைபவனளும், மாதர் பிதுர் வாக்யெ 

பரிபாலகனும், மோக்ஷத்தில் சகா இச்சையுள்ளவனுமாயெ மானி 

டன் பாராயணம் செய்வாளுகல் மோகமடைவதற்குக் கேட்கவும் 

வேண்டுமோ ?



ஆருவது சருக்கம். 

  

பிறகு விஸ்வாமித்திர முனிவர் இலக்ஷமணனுடன் கூடிய இ 

மளைப்பார்ச்.து, ஐ குழாதாய்! ஜனகமகாசாஜனால் பரிபாலிக்கப்படு 

இற மிதிலை ஈகரம் செல்துவோம். அங்கு ஈடக்கும் சிரேஷ்டமான 

ய்ரகத்தைத்பார்த்த பிறகு ௮யோத்இக்குச் செல்லலாம் என்றுை 

த்த அ௮வ்விருவர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு கங்காரதியைத் தா 

ண்டி, விதேக தேசத் தரசன் ஈகாமாகய மிதிலைக் கருகாமைபிலுள்ள 
ரிஷிகளின் பரணசாலையில் பிரவேசிததார்,) 

ஜனக மகாராஜன் கெளசிகமுனிவர் வரவைக் கேட்டு மிகுதி 

“பான சந்தோலூத்தோடு, பூஜிக்கத்தக்க வஸ்துக்ககா யெடுத்துக் 

கொண்டு உபாத்தியாயருடன் வந்து முனிவரைக் கண்டு தண்டம் 

போல் பூமியில் விழுந்து ஈமஸ்காரம் செய்து விதிப்படி. பூஜித்து உப 
சரித்தார். ' 

பிறகு ஜனக மகாராஜன் விஸ்வாமித்திர முனிவருடன் இருக் 
கும், உதயமான சந்இர சூரியர்களைப் போல் இசைசள் யாவற்றையும் 

பிரசாசிக்கச் செய்பவர்களும், சர்வ இலகஷணமும் பொருர் இனவர் 

கஞுமாயெ இராம இலக்ஷ்மணர்கள்ப் பார்த்து ௮ச்சரிய மடைர்ு, 

முனிவணைப் பார்த்து, *₹ஐ முனிசிசேஷ்டசே மானிடர்களுக்குள் 

சிரேஷ்டரான இவகிரு குமாரரும் யாருடைய பு.த்இரர்கள்? தேவ 
குமாசர்களைப்போன்று இருக்கிறார்கள். எனக்கு மிகப்பிரீ தியை 
யுண்டு பண்ணுகிறார்கள். பார்வைக்கு ஈர நாராயணரைப் போலத் 

தோன்றுறொர்கள், இவர்களின் வாலாற்றை பெனக்குத் தெரிவிக்க 
வேண்டும்,” என்று கேட்டார். 

இதைச் கேட்ட கெளசிக முனிவர் ஆனந்த மடைந்து, ஜனக 
மகாசாஜனையப்பார்,த்.து, “ஓ மகாராஜனே !! இவ்கிரு குழர்தைகளும், 

தசரதமகாராஜரின் குமாரர்கள் ) சசோதார்கள். இவர்களில் மூத்த 

வர் பெயர் இராமர், இளையவர் பெயர் இலக்்மணர, 

இவர்களின் தர்தையாகசப தசரத சக்சரவர்த் பின் ௮௮மதி 

நின் பேரில் ௮அயோத்தியி லிருந்து, யான் செய்த யாகத்தின் பாத
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காப்புக்காச இவ்விரு குமாசர்களையும் அழைத்து வந்தேன். வரும் 

போது சொல்லற்கரிய பசாக்கொமமுள்ள இர்த இராகவன் என் ௮பிப் 

பிசாயப்படி, உலகத்தில் மன்னுயிர்யாவற்றையும் இம்சிக்கும் கொடிய 
செய்கையுடையவளும், மசா பாராக்ரெமசாலியுமாய தாடகை 

என்லும் இராக்ச/யை க்ஷூணப் பொழுதில் ஒரே பாணத்தால் 
உயிர் மாளச் செய்தார். அது அவருக்கு ஒரு விளையாட்டாகவும் 

எனக்கு மிகப் பார காரியமாகவு மிருர்தது. பிறகு என தாச் 

இரமம் வந்து சேர்ந்தார். ௮ங்கு என்னால் செய்யப்பட்ட யாகத்து 
க்கு விக்னெம் செய்யவர்,ச மகா பலசாலியாகெய சுபாகு என்னும் 

இசாக்ஷசளனை ஒருகணையால் எம லோகத்துக்கு ஏற்றினார். மற் 

ஜொரு கனையால் அவனுக்குப் பின்னுதவியாக வர்த மாரீசனைக் 
கடலில் விழ்,த்தினார். ௮ப்போத தேவர்கள் வாழ்த் இினார்கள். மற்த: 

இசாக்ஷசர்க ளனைவரையும் இவர் தம்பி இலக்மணர் வதம் செய்து' 

தொலைத்தார். இவர்களுடைய உதவியினால் என் யாகம் _கிறை 

வேறியது, பிறகு தம்பியுடன் புண்ணிய தீர்த்தமான கங்கைக் 

கரை வந்தார், அக்கங்கைக்கரைபி னருலெள்ள கெளதமாச்சிசமத் 
இல் வெகு காளாய்க் கல்லுருவாயிருர்,த, மங்கை கெளதம பத்தினி 

பாய ௮சலியை, இர்த மகானுபாவனாகிய இராமன் தன்னுடைய 
பாதாசவிந்தத்தின் தாசி மகத்துவத்தால் தன்னுடைய சாபத்தில் 

சின்௮ விடுபட்டுக் கல் ஓருவை விட்டுச் தன்னுருவைப் பெற்று, ஆன 

$்தமுற்று தன்னைப்பூஜி,ச்.து விடைபெற்றுத் தன் புருஷனிடம் செல்ல 
மிடுத் தார், இப்போது உம்முடைய இரகத்இலிருக்கும் பரமசிவன் 

ரில்லை மற்ற தேசத்தாசர்கள் யாவரும் வந்து பார்த்து ௮சைக்கமுடி 

து பூஜித்அப்போயின ரென்று கேள்விப்பட்டு, ௮ப்போச்கொத்த 
ரில்லைப்பார்க்க மிக்சு விருப்பத்துடன் இவ்விடம் வர்திருக்கறார், 

ஆசையால் ஓ! இராஜ சிசேஷ்டனே! மிகச் சிற்த அந்தப் பரம 
"வன் பினாகத்தை இச்சு இராமருக்குக் கொண்டுவர்து சகாண்பிவிக்க 

'வண்டும். அந்தச் சனுசைப் பார்த் .துகிட்டுப் பிறகு சன் தந்தை 

ரயெ தசரத மசாசாஜனைப் பார்க்க ௮ யோ,த்இக்குப் போகக் ௧௬.௮ 
ரர்” ஏன்று கூறினார். 

இவ்விதம் விஸ்வாமித்திர முனிவ ர௬ுசைச்தவுடன், மிகுதியான 

எகளசவத்துடன் பூஜிக்கத் தகுசியான அவ்விருவசையும், சர்வதரு 

மள்சளையும் அறிந்த ஜனகமகாரரஜன் லிஇப்படி. பூஜித்தார்,
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பிறகு மிதிலை மன்னன் தன்னுடைய அ௮றிவிற்சிறர்த மர் இரியை 

அழைத்து ஸா௯தாத் பரமசிவன் கார்முகத்தை விரைவில் கொண் 

வர்.து மேசவண்ணனாகய இராபருக்குக் காட்டும் என்று உத் கரவளி/ 

தார், ௮தைக் கேட்ட சிரேஷ்ட மர் திரி அவ்விதமே என்று கூறிக 

சென்றார், ' \ 

அச்சமயம் ஜனக, மகாசாஜன், கெளசிக முனிவரைப்பார்த்து 

₹₹ஐ மூனிவாரே !/ இவ்விராஜ குமானாகிப இராமன், அவ்வில்லைக் 

கையில் எடுத்து வளைத்து நா ணேல்றுவானாகில், என்னருமைப் பு.க௭ 
வியாகிய ஜானகியை இந்த இராகவளுக்குக் கொடுக்க விருமபுக 

C per” என்ரான். 

௮ந்த மங்களகரமான சொல்லைக் சேட்ட விஸ்வாமித்ர முனீ 

வரும், புன்னகையுடனிருஈ தம் ஸ்ரீராமனைச் கடைர் கண்ணாற் பார 

த்.துவிட்டு,₹ஓ மகாராஜ ?ன. உம் மடைய சிறந்த அறிவிற்குக் தகுந்த 

வார்த்தை கூறினீர். ௮௮௮ சரியே, வில்லை யெடுக்கச் சென்ற அமைச் 

சர் தனுசைக் கொண்டு வாட்டும்” என்றார், 

மெளனகியமம் ((பஞ்2௪ர் இரியங்களையு மடக்கி மனதை யிலட் 

சியத்தினித.த்தி வாளா விருத்தல் உடைய பெரி3யோர்களுக்குட் 
சறர்தவராகிய கெளசிக முனிவர் இவ்வித முரசைக்க, அச்சமயம் 

லீயாயிரம் பலசாலிகள் ஒருங்கு கூடி. ௮ர்த வில்லைக் கொண்டுவர்து 

சேர்த்தார்கள், 

சாம, பேசு, கண்ட, உபாயம், என்னும் ச௮அர்விசக Bh Hae 

களும் கற்ற மக் சரொலோசனைதக் கலைவர்களுக்குள் சிரேஷ்டனாகிய 
மந்திரி, வீசமணிகள் கட்டிய தம், இரக்னங்கள், வஸ்இரங்கள் இவை 

களால் ௮லங்க க்கப் பட்டதுமாகப வில்லை ஸ்ரீஇராமருக்குக் காண் 

பித்தா. 

இசாமன் வில்லைப்பார்த்து மனதில் சந்தோஷமடைந்து, தரித் 

இருந்த வுடையை பிறுகும்படிக் கெட்டியாக அணிந்து வில்லி 

னிடம் சென்று விளையாட்டாக இடு கையால் கோதண்டத்தை 

பசைத்தார், தேவர்களும், அரசர்களும் பார்த அக்கொண்டிருக்கும் 

சீபாதே அந்த வில்லைக் கையில் எடுத்து வளைத்து காணேற்றும் 
சபாது, பாமசிவத்தின் **பினாகம்'” என்ற ௮ந்த வில் இரண்டு துண் 

லால முறிந்தது, ௮ர்தச் சப்தம் எட்டுத்தசைகளும் நிறைந்தது)
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சுவர்க்கம் நிறைர்தது, பாகாளம் நிறைர்தது, பூமியெங்கும் கிறைர் 

தீது, பார்தீதுக்கொண் டி.ருரத தேவர்களும், பூமியிலுள்ள ௮சசர் 
களுர், மனிதர்களும் கண்டு ஆஅச்சரியமடைர்தார்கள். தேவர்கள் 

புஷ்ப மாரி பொழிக்தார்கள் ; ஸ்2தாத்திரம் செய்தார்கள். தேவ 

துந்றபி வாத்தியம் முழங்கிற்று, ௮ப்சா ஸ்இரிகள் நிருத்தனம் செய் 
HATS, Wey 

ஜனகமகாசாஜன் பரமூவக் இனற் கொடுக்கப்பட்ட வில் இரண்டு 

அண் டாக மிர்ததைப் பார்த்து இரகுந்கனனை பணைக்து ஜனக் 

கூட்ட க்கில் ௮ச்சரியமடைந்தார். அச்கப்புரத்தில் ஸீதையின் காப் 

முதியவர்கள் ௮அதிசயமடைர்தார்கள். 

ஸீகை சுவர்ணமாலையை வலதுகையில் எடுத் துக்கொண் புன் 

னரை?யாடுகூடிய முகக்.துடனும், சுவரணம் போன்ற வர்ணமுடைய 
இருமேனியுடனும், சர்வாபாணங்களாலும் அலங்காரம் செய்து 

கொண்டும், பொற்சரிகை வேய்ர்க வஸ் இரங்கரஞுடனும், கணகண 

என்று ஒலிக்கும் சண்டைகளஞடனும், வெண்பட்டாடை. போர்த் இக் 

கொண்டும், மேகலைக்குள அடையாளமாகவுடைய ஸ்தனங்களுட 

னும், வந்து சந்தோஷக் அடன் இராமன் மீது தன் சையிலெடுத்து 
வாத ரவரணமாலையைப் Curbs செனமுள். 

இராஜ ஸ்திரீகள் உப்பரிகைபின் மேலுள்ள சாளசக் (ஜன்னல்) 

களின் வழியாய் ஈன்று அலங்காரம் செய்து கொண்டவரும், உலகக் 

களை யெல்லாம் மோ௫க்கச் செய்யும் செள தரிய முடையவருமரகிய 

ஸ்ரீ ராமனைப் பார்த்து சர்2ீதாஷமடைக்கார்கள், 

பிறகு ஜனக்சாஜன் விஸ்வாடித்து முனிவரை கோக, முனி. 

வசே,' தசரதமகாசாஜரின் குமாசர்களுக்கு மிதிலையில் ஈஉடக்கப்போற 

கலியாண மகோற்சவத்துச்சாகக் தசரத மகாராஜர் மனைவிகளுட 
னும், மற்றுமுள்ள மைநதர்களுடனும் மக்திரிகளுடனும் வரும் 

படி அயோத்திக்கு இப்போதே பத்திரிகை யனுப்ப வேண்டும்” என் 

ரர், 

விஸ்வாமித்திரர் ௮வ்விகமே யென்று வேகமாகச் செல்லும் 

தூதர்களை அயோச்திக் கனுப்பினா், ௮ர்தத் தூதர்கள் இராஜ 
சிரேஷ்டரான தசரதரிடம் சென்று இராமருடைய பராக்ரெமச்ல த 

யும் அதன் பேரிலேற்பட்ட சுபகாரீயக்தையுர் தெரிகித்தார்சள்.
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௮/சசன் இராமன் செய்த வீரச் செயல்களைச் செவியுற்று மிகுதியான 

சர்தோஷத்துடன் மந்திரிகளை அழைத்து மிதிலையிலிருர்.து வந்த 
சலியாண சுப சந்தோஷத்தைக் கூறி விரைவாக அதற்காக வேண்டிய 

காரியத்தைச் செய்யும்படி. ஆக்ஞாபித்தார். 

இரதம் கஜம் அசகம் பகா இகளும் மற்றுமுளளவரும் மிதிலைக் 

குச் செல்லவேண்டும். நான் புறப்பட இச.தம் கொண்டு வரவேண்டும், 
சமது குருவாயெ வசிஷ்டர் ௮வர் மனைவியுடனும் மூன்று அக்கினி 

யுடனும் முர்இப் பிரயாணமாக வேண்டும், என்னாசிரியரும் மகிமை 

தங்யெவருமாகெய ௮ர்த வூல்டமுனிவரே இராமனுடைய தாயானா 

யம் சுமித்திசை, கைகேசியையும், பாத சத்துருக்சார்களையும் அழைத் 

துக் கொண்டு செல்லட்டும்; இவ்வாறு எல்லோரையும் பயணப் 
படுத்இ யனுப்பிவிட்டுத் தசாதகமசாராஜனும் இரகத்தின் மீதேறிக் 
கொண்டு பரிவாரங்களுடன் மிதிலைக்குச் சென்றார், 

ஜனகமகாராஜன் தசரத மகாராஜர் வாவைக்கேட்டு சச்தோவ 
முடையவசா௫ சதாநந்தர் என்ற உபாச்.இயாயருடன் எதிர்கொண்டு 

வரது எல்லோராலும் விஇப்படி பூஜிக்கக் தகுதியான ௧௪7,கரை 

விஇிப்படிப் பூஜித்துபசரித்தார். 

» bp 78 Lo oor இல௬$மணனுடன் வந்து குர்தையின் பாதங்ஈனில் 

   
போன்ற உன்முகத்தைப் பார்த்து ஆனர் இலேன், விஸ்வா 

இித்இர முனிவரின் ௮ுக்கிரகத்தால் எனக்கு யாவும் மங்களமாகவே 
முடிவுபெற்றது”” என்றுசைத்து, இராமனை ௮ருலெழைத்து அணைத்து 

அடிக்கடி யுச்சிமோர்து மிகுதியான சர்தோஷத்துடன் பிரமானந்த 

படைச்தார், 

ஜனகமசாராஜன் கசாதச் சக்காவர்த்தியைச் சுகம் ௮மைக் 

அள்ள சோபனமான இிருகத்தில் வ௫க்கச் செய்தார், தச௪ரதரும் 

தம் பனைவி புத் திரர்களுடன் குதூகலமாக ௮ங்கு வசித்தார். !.! 

பிறகு தருமசீலனாகய ஜனகமகாராஜன் சுபதினத்தில் ஈல்ல 
முகூர்த்தத்இல் இரகு சிரேஷ்டனை ஸ்ரீசாமனை, பிராதாச்களுடலும் 

gion’ முதலியவர்களுடலும் தனது கிருகத்துக்கு வரவழைத்தார்ம்)
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._.. இரத்தின ஸ்தம்பங்கள் Beopisgd, Cerueuora we 

தோசணங்க ஞுடையதும், மிகுதியான கார்இ நிறைந்ததும், முத் 
அச்களால் கட்டியமாலைகள் தொக்கவிடப்பட்டதும், அழகான 

மேல் விரிப்புகளுடையதும், நான்கு வேதங் களறிந்தவர்களும், 

ஆறு சாஸ்திரச் கெரிக்தவர்களுமாகிய பிராமணர்கள் கூடியதும், 

சுவசணமயமான அபரணங்களணிந்து களங்கமற்ற முகமுடைய 

சுமங்கலிகள் சூழ்ர்ததும், பேரிவாத்தியம், அந்துபிவாத்இயம், 
சிருக்கனம், கீதம் இவைகள் முழங்குவனவுமாயெ சலியாண 

மண்டபத்தில் தேவாசுமான இசத்இனங்களமைகத்த சுவர்ண பிடத் 

தில் ஸ்ரீராமனை ஜனகமகாராஜன் வீற்றிருக்கச் செய்தார், 

பிறகு ஸ்ரீசாமனுக்கு இருபக்கச்திலும் வசிஷ்டரையும் விஸ்வா 

மித்இரரையும் ௮ருகில் ௪கானச்தரையும் இருக்கச் செய்து அர்த் 

இடத்தில் ௮க்கினியை ஸ்தாபனம் செய்து விதிப்படி. பூஜித் ஜ்வா 

லையை யுண்டு பண்ணி, சசெமப்படி பாணிக் கரஹண முகூர்த்த காரி 

யங்களை, விக்னேஸ்வா பூஜாதி .ஐாம்பிவிக்கச் செய்த பின்பு, ஜனச 
மகாராஜன் தன் பத்னியுடன், ஈவாத்னங்களிட்டிழைக்க பலவித 

ஆபரணங்களை யணிச்தவளும், Caras ய சொருபமாக விளங்கு 

பவளுமாகிய ஸீதா தேவிபை மழைத்துக் கொண்டு, கலியாண மண்ட 
பத்தில் விற்றிருக்கும் செர்தாமரைக் கண்ணனாக. ஸ்ரீசாமனிடம் 

வந்தா. : 

வசிஷ்டர், சசானர்கர் இவர்களால் வேத விஇப்படி வளர்த் இய 

அக்கினி முன்பாக, ஸீ.தா தேவிபின் கையில் ௮௯௨) ஜலத்தேர்டு 

வி இப்படி. குர முனிவர் செய்யும் சலியாணச் சடங்கை அறுசரித்து 
அக்துபி முதலிய மேளவாத்சியம் முழங்க, சேவர்கள் புஷ்பமாரி, 

பொழிய ஸ்ரீசாமன் காத்தில் ஜனகமகாசாஜர் தன் பத்தினியோடு 

இட்ட நீர் வார்த்து, கன்னிகாதானம் செய்அு, (ஐ இராம! இருப் 

பாற் கடல் இலக்ஷ£ாஈமி தேவியை விவ்ணுவுக்குக் கொடுத்தது 

போல என் புத்திரியாயெ ஸீ.தாதேவியை உமக்கு கொடுக்கறேன் ; 
நீர் பிரீிதியடைய வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டு ஸீதா 

தேவியை ஸ்ரீசாமன் வலத பாகத்தில் வீற்றிருக்கச் செய்தார், 

பின்பு ஸ்ரீசாமன் சனத வலத பாகத்தி லமர்ந்இருக்கும் ஸ்ரீ 
ஸீதா தேவிக்கு முனி சி2ேஷ்டர்களால் ,ஆசர்வஇக்கப்பட்ட முங்கள 

கரமான மாங்கலிய தாரணம் செய்தார், தேவர்கள் புஷ்பமாரி'
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பொழிர்தார்கள். துந்துபி வாத்தியம் முழங்கிற்று, முனிகர்கள் 
ஆசீர்வாதம் செப்தார்கள், வேதப் பிராமணர்கள் ததாஸ்து” என 
வாழ்,ச்தினாகள். கட்டியக்காசர்கள் ஜெயா விஜீபவாவெனக் கட்டி. 

UDR MOT EM, தசரதர், ஜனகர் மற்றுமுள்ள அரசர்கள் யாவரும் 

சந்தோஷித்தார்கள். 

அதே காலத்தில் ஜனகமகாசாஜா் தன் குமாரியாகிய ஊர்மிகா யை 

இலகஷ்மணருக்கும், தன் பிராசாவாகிய குஜத்துவஜன் புத்.இரிச 

ளிருவரில், மாண்டவி என்னும் கன்னிகையைப் பாதனுக்கும், ஸுர௬ுத 

ரத்தி என்னும் கன்னிகையைச் சத் துருக்கனுக்கும் பாணிக் செக 

ணம் செய்து கொடுத்தார், 

மிகுந்த இலக்௲ணம் ௮மைக்த கான்கு பிராதாக்களும் பத் கினி 

களுடன் கூடியவர்களாக, கு.தாகலமாகப் பிரகா௫ிக்குங் கார்.இயால் 

Cag லோக பாலர்களை வெனப் (07கா௫ித் தார்கள். 

இந்தச் சமையத்தில், ஜனசமகாசாஜன் காரக முனிவர் கூறிய, 

தன் பெண்ணின் வாலாற்ன,) வசிஷ்ட முனிவரிடத்திலும், விஸ் 
வாமித் திர முனிவரிடத்திலும் கூறுகிறூர், 

ஓ முனிவர்களே / நரன் யாகபூமியைச் சோதிப்பதற்கு கலப் 
பையால் பூமியை யுழு தேன். கலப்பை நுனியினின்று இலக்ஷண 

முள்ள ஸீதையுண்டானாள். அந்த ஸீகையை நான் பார்த்து ௮ன் 

புடன் என் பெண்ணென்ற பாவனை செய்து, சரத்காலச் சந்திரன் 
போன்ற முகமுடைய அப்பெண்ணை என் பத்தினியிடம் கொடுத் 

தேன், 

௮ப்பெண்ண நாளொரு வண்ணமும், பொழு தொருமேனியு 

மாக வளர்த்து வரும் நாளில், 17,5 முனிவர் மகதீ என்ற வீணையை 

வாசித்து, காராயண காரச்தியைப் பற்றி கானம் செய்து கொண்டு 
என்னிடம் வந்தா, 

அந்த நாரதர் என்னால் பூஜிக்கப்பட்டு சுகமாக விரறிருக்குவ் 
காலத்தில், என்னைப பார்.5.௮-4ஐ ஜனக?/உமக்கு மல்களத்தைச் கொடு 

ப்பதற்குக் காரணமாகிய இரகசிய வார் த்தையைக்கேளும், பரமாத்மா 

வாகிய வாசுதேவன் பக்தர்களுக்கு ௮றுக்கரகம் செய்ய விரும்பியும், 

தேவர்களின் குறையை நிவர்த்இக்கும் பொருட்டு இராவணனை வசம் 

சய்ய்வும், சசரக மகாராலனுக்குப் புத்திரகை இராமன் என்ற பெய
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ருடன் ௮வதாசம் செய்திருக்கிறார், ௮வர் மாயா மானிடவடி.வங் 

கொண்டவர், பரமேஸ்வரர், நான்குவிதமாக ௮வதாரம செய்திருக்க 

ரர். பகவானுடைய யோகமாயையும் உம்முடைய கிருகத்இல் 

ஸீதை யென்னும் நாமத்துடன் வந்திருக்கிறாள், ஆகையால் இந்த 

ஸீதையை எவ்வித முயற்சி செய்தாவது இராமனுக்கே கொடும், 

மற்றவர்களுக்குக் கொடுக்கக்கூடா௮. இசாடினாயே பரமா)மாவுக்கு 

ஸீதை முந்தி பத்தினியாக இருக்கவள”” என்று தேவழுனியாகிய 

நாசகர சொல்லிவிட்டு சுவர்க்க2லாகம் சென்றார், 

௮௮ முதல் கான் ஸீதா2தவிபை விஷ்ணுவைச் சார்ந்த இல 

ஆ ாமி2தவி என்றே நினைத்தேன், இந்த மங்களசசமான ஜான 

இயை எவ்விதம் இராமனுக்குக் கொடுக்கெதென்று விசாசங்கொண்டு, 

ஐர் காரியத்தை லோசனை செய்தேன். அதாவது. பரமசிவன் 

இரிபு/ககனம் செய்தவுடன் சன்னுடைய வில்லை என் முன்னோர்களா 
யெ அசசர்களிடம் வைக் இருக்கா. அதை என் முன்னோர்கள் 

பூஜித்து வரதார்கள். கானுமப்படியே பூஜித்து வர்2தன். அந்த 

வில் பூசலாகத் தரசர்களால் காணேற்றக் கூடியகல்ல, கையால் 

நான் பூசையுடன் வைததிருக்கும் இஈத வில்லை யா வளைத்து 

நாசணற்றுபொரோ ௮வசே ஸீதைக்கு காயகன் என்று பிர திஞ்ஞை 

செய்கேன். அ௮தகானது உலகக் இலுள்ள அ௮சசர்களது வலிமையைக் 

குறைக்க ஏதுவாயிற்று, ரிஷிகளுக்குள சிறஈத விஸ்வாமித்ரர் 

அ நுக்செகத்தால், இராஜீய (இராஜீ பம்-காமரை, உ ?லாசனம்-கண்,) 
லோசனனாகிய இராமன் இந்த வில்லை வளைப்பதற்கு இங்குவர்தார், 

என் மனக் கோரிக்கை நிறை வேறிற்று” என்று வசிஷ்டரையும், விஸ் 
வாமித்தெரையும் நோக்கி ஜனகர் கூறி, இராமனைப் பரா தத, 

ஒ.? இராம இப்போது கான் என் ஜன்மம் சாபல்லியமாயிறறு, 

ஏனெனில், ஸீதா தேவியுடன் ஓரே ஆசனத்தில் சூரியனைப் போல் 
பிரசாசமுள்ள உம்மைப் பார்க்கற பாக்கம் பெற2றன், 

இசாம / உம்முடைய பாததீர்த்தக்சை ஆஜமனித்த பிரமதேவர் 
அதன் பலத்தால் சிருஷ்டி, காரியத்தை ஈடத்துகிறார். war ude 

ரக்கரவாத்தியுமத பாதாசவிஈத ஜலத்தையுட் கொண்ட தால் சேவசா 

நனா? இர் இரபதவி யடைந்தார். உம்முடைய பாததூள பட்டவுடன் 
அகலியை சாபவிமோசன மடைந்து கணவனிடம் சேர்ச்தாள், பூமி 

9ல் உம்மைகிடப் பெருமை பெற்றவர் யார் ? உம்முடைய பாதார
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விர்சத்தை யடைந்த யோகிகள், கால சக்கரத்தை ஜெயித்து சம்சார 

பந்தத்தைப் போக்கிக் மிகாண்டார்கள், உம்முடைய சாமத்தைக் 
சீர்த்தனம் செய்ததால் தேவர்கள் தங்கள் துக்கத்தில் கின்று வீடு 
தலையானார்கள். இவ்வளவு மஏிமை வாய்ர்த உம்மையே இப்போது 
சரண மென்றடைகறேன்” என்று இராமனை ரோக்டி ஜனகமகா ராஜன் 

ஸ்தோத்திரம் செய்தாக 

பிறகு, நூறு கோடி சுவர்ண நாணயங்கள், பதினயிரம் இரதம் 
"சன, இலக்ஷம் குதிரைகள், ௮று நு௮ யானைகள், இல-ஷம் பதாதி 

கள், முன்னூறு தாசிகள், தேவார்கமான வஸ்திரங்கள்,முத்துக்கள், 

இரத்னங்களிட்டிழைத்த ஹாரங்கள் இவைச* ஸ்ரீதனமாக ஸீதா 
தேவிக்கு ஜனக மகாராஜர் கொடுத்தார். 

அதன் பின், ஜனகராஜர், வசிஷ்டர் முதலிய முனிவர்களை, 
நன்று பூஜித்.து, விதிப்படி தசரத மகா ராஜனையும், இராமன், பரதன், 

இலதமணன், சத்துருக்கன் இவர்களையும் பூஜித்து, சசாத ௪க்கா 

லா.த்தியை இராமன் முதலினோருடன் பிரயாணப் படுத் இனார், 

ஜனகராஜன பத்இனி முதலிய தாய்மார்கள் ஸ்ரீசாமன் மனைவி 

யாபெ ஸீதா தேவியையும், லக்ஷமணர் மனைவியாகிய ஊர்மிளையை 
யும், பரதன் மனைவியாகிய மாண்டவியையும், சத்துருக்கன் மனைவி 
யாப ஸுருத்சர்த் இயையும் பிரயாணப்படுக்த, ஸீதா தேவியைக் 
கட்டி. முத்தமிட்டு குழந்தாய் !! மாமனார் மாமியார்களை சச்ருை 

செய்துகொண்டும், எப்போதும் இராமரை யசரித்துக்கொண்டும், 

பதிலிருதா தர்மத்தை ஆசிரயித் துச்கொண்டும், உன் தங்சைமார்களை 

யும் ௮வ்விதமிருக்கும்படி செப் துகொண்டும் சுகமாக இரு” என்று 

புத்.தி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், 

இரகுபுங்கவன் பிரயாணமாகும்போது, எக்கு பார்த்தாலும் 
பேரி, மிருதங்கம், எக்காளம், சின்னம், சங்சம் இவைகள் F(ps Ba 

கோலம் போலும், 2மகக குழுறல் போலும் ,தரவாரித்தன, ஈகாத்து 

ஜனங்களெல்லாம் சர்தோஷமாய்க் குதூகலித்தனர்கள், மங்களம் 

பாடினார்கள்.
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கசரத சக்கரவர்த்தி ஸ்ரீராமன் முதலியவர்களுடன் மிதிலையி 
னின்று புறப்பட்டு மூன்று யோஜனை தாசம் ' சென்றவுடன் மிகவும் 

பயங்காமான ௮பசகுனங்களைக் கண்டார். உடனே விலட முஷீ 

வரை ஈமஸ்கரித்து, ஓ முனி சிரேஷ்டசே! இ௮ என்ன நான்கு பக் 

கத்திலும் விரோகமான அபசகுனங்கள் காணப் படுன்றனவே,”” 

என்றார். 

வசிஷ்டா தசரத சக்கரவர்த்தியைப் பார்க், (ஒஅ௮சசனே 

ஏதோ மனக்கிலேசம் உண்டாகும் போல் தோன்றுகிறது, ஆனால் 

உடனே ௮க்கலேசம் நிவர்த்தியாகும் என்றும் தெரிகிறது. சுபக் 

குறிகளைக் சாட்டும் மிருசங்கள் வலஞ்சுற்றுதைப் பாரும் ” என் 

றா. இவ்விதம் இருவரும் சம்பாஷணை செய்து கொண்டிருக்கும் 

போது பயங்கரமான காற்று வீ௫ுற்று, அ௮க்காறறினால் எழும் புழுதி 

பெல்லாருடைய கண் 2ஜாடஇபை மழுங்கச செய்து துன்ப முறச் 

செய்தது, 

அச்சமயம ம௫மைவாயகத வரும, பிரதாபமுளளவரும், கார் 

மேகம் போன்ற நீல நிற மள்ளவரும், உபாந்தவரும், ஜடை மா: 

வுரி இவைகள் அணிந்த வரும், வில், பரசு இவைகளைக் கையில் தரிச்.௪ 

வரும், பிரத்தியக்ஷமாக வந்த மற்றொரு காலன் போன்றவரும், 

கார்த்த வீ ரியார்ச்சுனனுக்கு யமனாகயெவரும், கருவங்கொண்ட கச் 

திரியர்களைச் சங்கரிப்பவரும், ஜமதக்கினி முனிவர் குமாரு மாய 

பரசுராமா அவ்விடத்துக்கு வந்தார், 

தசரதர் பரசுராமர் வருறெதைப் பார்த்து பயர்து மிகவும் 

கடுக்கமுற்று அவரிடம் சென்று அர்க்யம் முதலியவற்றால் பூஜிப் 

பதை மறந்து, 4*ஓ பிரபு 2வ! காப்பாற் வண்டும், காப்பாற்ற வேண் 

டும்,” என்று வேண்டி தண்டம் போல் பூமியில் விழமுந்.து ஈமஸ்கரி ss), 

என் குமாரர்களின் பிராணனைக் கொடுக்கவேணும் என்று பிரார்த் 

இித்தார்.! 
இவ்வாறு இரக்கத்தோடு ச.றும் தசாதரை அராதரவு செம்து, 

இரகு சிரேஷ்டனாப இருணன்னாக்க் து, கோபத் னல் சண் வெர்
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தீவராகிய பரசுராமர், **ஓ க்ஷத் இரியர்களுக்குள் ௮தர்மனாயெவனே! 
8 இராமன் என்று என்பெபயசை வைதீ௮க்கொண்டு சஞ்சரிக்கிறாய், 
நீ கத் இரியனாில் விசைவாச என்னோடு *துவர்.துவ” யுத்தம் செய். 
பழமையானதும், ஜீரணித்துப்போனதுமான வில்லை முறித் துவிட் 
டோ மென்ற அகங்காசமுற்று வீணாகச் லொ௫த்துப் பேடிக்கொள் 
இருய் / ரீ இரகு வம்சதீதில் (ிறக்தவனானால், விஷ்ணுவைச் சார்ந்த 
இந்த வில்லை சாணேற்.௮; இதை காணற்றுவாயானால் அப்போது 
உன்னுடன் அவர்துவ யுக்தம் சான் செய்றேன., இவ்கிதம் நீ 
செய்யாவிடில் உங்கள் எல்லோரையம இப்போதே நாசம் செப் 
வேன், சான் அுக்நிரியாகளை வோறுக்கவே வந் இருக்கறவன்” 
என்று கடுமையாகக் கூறினார், 

இவ்விதம் பரசுராமர் பேசும்போது பூமி முழுமையும் நடுங் 
இற்று, எல்லோருடைய கண்களும் இருண்ட ௮. 

வீரனும் சசரக குமாரனுமாகிய இராமன், பிருகு வம்ச இல் 
தோன்றின பரசுராமரைக் கோபத்துடன் பாத்து, ௮வர் கையி 
லிருந்த வில்லைப் பலாக்காரமாகக் கிரகிக்து, விசைவாக சாற்றி, 
அம்புருத.தூணியி லிருந்த பாணத்தை பெடு aS OsrOsa, 
காது வரையிவிழுத்து, ஓ பிராமண 7 ஏன் வார ச்தையைக் கேளும், 
இச்சு இராம பாணம் விபர்த்தமாகக் கூடிய கல்ல, ஆகையால், இத 
ற்கு ஒரு வழியைக் காட்டும, இஃ்லா கவரை நீர் புண்ணியம் செப்; 
சம்பாதித்த உலகங்களையாவது, அல்ல த உம் பாதங்ககாயாவ 
நாசம் செய்யட்மொ ? என் அஞ்ஜையை யசரித்து இதற்கு விரை 
வாகப் பதில் கூறும்” என்னார். 

இவ்வார்.த்சை கேட்ட பரசுராமர் விகார மடைந்த முகத்துடன் 
முன்னடந்த வாலாற்றை நினைத்துக் கூ.றுஇருர், 4 ஓ இராம ஐ இராம/ 
ஓ மகானுபாகுவே.! உம்மை கான மூறிர்தேன். நீர பரமேஸ்வான், 
புராண புருவ, மகாவிஷ்ணு, ருஷ்டி. ஸ்இஇி சம் ஹாரம் இவை 
களைச் செய்பவா, '2யாகமாயையுடன் கூடினவர், மாயாமானிட வடி. 
வங்கொண்டவர், ௮ப்பிரமேயர், ஆ இயுமந்தமு மில்லாதவர், விகார 
மற்றவர், நிராம.பர், கல்மஷில்லாசவர், நித்தியானந்தர், ஜன்மமில்லா 
தவர், விபுவாகியவர், 

ட ரான் பாலியனாயிருக்கும்போது தவம் செய்து விஷ்ணுவைச் 
சந் தோஷிப்பிக்க சககாதீர்த்கம் . சென்ற, இனந்கோறும் தவம்
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செய்த, மகாக்மாவும், வியாபகருமாகிய ஸ்ரீமன் நாராயண மூர்த்இ 

யைச் சர்? தாஷப்படுத்தினேன். 

அப்போது தேவர்களுக்கு ஈசலும், சங்கு, சச்சாம், கதை 

இவைகளைத் தரித்த வரும், பிரஸன்னமான முகாசவிக்தமுடைய 
வருமான பகவான் பிரசன்னராகி, என்னை நோக்க, (ஓ பிராம் 

மச?ணோச்சமசே.? தவம் செய்வதை விட்டு எழுக்திரும், உம்முடைய 

sonra gs பிரயாஜனமுூள்ள தாயிற்று, நீர் தவஞ்செய்து சரம 

மடைந்தபடியால், உம்முடைய தந்தையைக் கொன்ற ஹேசயசேசச் 

தாசனாகிய si ssh liter என்னமிசச்துடன் சென்று வதம் செய் 

யும் என்றும், பிறகு இருபத்தொரு தடவை க்ஷ£த்திரியா்களைக் ௧௫ 

வறுத்து, பூமி யாவற்றையும் ஜயித்து ஜயிச்சகைக் காசியபருக்குத் 

தானம் செய்து ஒழிவையடையக் கடவா யென்றும், இ?ேதாயகச் 

தில் ௮ழிவற்ற கான் ௧௪ரக குமாரனாக ௮வதாசம் செய்யப்போ௫ற 

காகவும், அப்போது நான் மறுபடியும் ௮வடைப் பார்க்கப் போகிற 

தாகவும், அப்போது என்னிடம் முர்இக்கொடுக்த தேஜஸ்ஸை மறு 

படியும் இரகிக்கப் போகிற காகவும், பிறகு நான் சவம்செய்அு பிரம 

லோகத்திலும், சுவர்க்கத்திலும் இருக்கப் போகிறதாகவும் என்னி 

டம் சொல்லி விஷ்ணு பகவான் ௮ச்தாத்கான மடைந்தார், 

அப்பால் நான் எல்லாவற்றையும் ௮வர் கட்டனையிட்டபடியே 

செய்துவந்தேன். அர்த மகாலிஷ் ணுதான் கீர், ஓ இராம நீர் பிக் 
தேவரால் பிசா. இக்கப்பட்டு மாயா மானிடனாூ வந்.ிருக்கிகீர் 

ஆகையால் என்னிடமிருச்க உம்முடைய தேஜஸ்ஸை நீர் வாஷ் 

.இக்கொண்ர், இப்போது என் ஜன்மம் பிரயோஜனமுள்ள தாயிற் ௮," 

பிசபுவே 7 நீர் எனக்கு ௮றுக்கொகம் பண்ணவேண்டும். 

நீர் பிரமன் முதலானவர்களால் காணமுடியாதவர், பிரகருஇ 
பரன் கரை கண்டவர், நிர்மலமானவர், ௮ஞ்ஞானத் தாலுண்டாகும் 

அகப்பகை (காமம், குசோதம், லோபம், மோகம், மதம், மார்ச்சரி 

யம்.) ஆறும் உம்மிடம் இல்லை, 

நீர், விசகாரமடையாதவர், பூரணர், கமனம் மு.தலியவைகளில்லா 
sat, ஜலத்தில் நுரை போலும், அ௮க்கினியிற் புகை போறும், 

உம்மிடம் வெகு கோடி பிரும்மாண்டங்கள் இருக்கின்றன, மாயை 

உம்மை ஆதாசமாசவும், விஷயமாகவும் கொண்டு காரியத்தைச் சற்



42 அத்யாத்ம ராமாயணம். 

பிக்கிறது. ஜனங்கள் மாயையால் சூழப்பட்டிருக்கும் வசையில் உம் 

மைத் தெரிந்து கொள்ளுகிற தில்லை. இந்த மாயை வித்தையை 
மறைக்கும் சக்தியுடைய. wh sons யென்னும் பெயருடைய. 

சொருப விசாரணை யில்லாதவர்களிடம் இருக்கக் கூடியது, இக்க 
அவித்தையால் உண்டான தேசங்களில் பிரதி பலித்த சற்சத்தியை 
ஜீவன் என்று விவகரிக்கப்படுகிறது. இக்கஜீவன் எ.து வரையிலும் 

தேகாபிமானம் ௮டைஏறெதோ ௮.து வரையில், கர்த்தா, போக்தா, 
என்ற போர் படைத்து, சுகதுக்கங்கா war ng, ஆதீமாவுக்கு எப் 

போகதும்,சம்சார பர்தமில்லை, ஜீவனைவன் ௮ வி2வகத்தால் பர்தம் 
அடைந்து நான் சம்சாரி யென்று பிரவிருத்திக்கிறான். ஜடத்துக்கு 
இத.துடைய சேர்க்கையால், AS தென்ற தன்மையும், சத்துக்கு 

ஜடதத்இன் செர்க்கையால் ஜீவன் என்ற சமிஞ்ஞையும் எற்படுகிறது. 
ஜலமும் அக்கினியும் கலக்கது போல ஜடத்கன்மையின் சுபாவ 
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உம்முடைய பாதங்களில் பக்தியடைய சாதுக்களின் சேர்ச் 
MSU உண்டாகும் செளக்கியம் மானிடனுக்கேற் படா கவசையில், 

ஈம்சாரகஷ்டத் இனின்று ௮வன் விமிபடப்போகிற இல்லை, மானிடன் 
ஈாஅக்களின் சேர்க்கையாலுண்டான பக்தியால் உம்மை உபாூக் 

மன், அப்பொழு மாயை யவனை விட்டு நீங்குகிறது, உம்மை 

பாசிக்திறவனிடம் 965 மாயை தங்குகிற இல்லை. பிறகு அந்த 
சனிடலுக்கு ஞானம் கிறைக்த சற்குரு இடைக்கிறார், அந்தச் 

நருவினிடம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வானுக்குமுள்ள 88கய ஞானத்சைப் 
பத, உம்முடைய அ௮ருச்கரகத்கால் அஞ்ஞானத்தில் நின்று விடு 

டுகிருன். 

அவ்கிதப் பேறு பெற்றவன் விஞ்ஞான மடைந்து மோக 
டைூருன். 

அசையால் எனக்மு ஒவ்வொரு ஜன்மத்இிலும், உம்முடைய 
ணார விர்.தங்களில் பக்தியுண்டாக வேண்டும், உம்மிடம் பக்தியுள்ள 

அக்களின் சேர்க்கையும் உண்டாக வேண்டும். ', 

உலகத்தில் உம்முடைய பக்.இ.பில் விருப்பமுடையவர்கள் உம் 

டைய 'தருமமாயெ அமிர்தத்தை வருஷித்துக் கொண்டு உல 

ள்ள ஜனங்களைப் பரிசத்சம் செய்ரொர்கள்,
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ஐ லோசககா.த7 உமக்கு ஈமஸ்சகாசம், பக்ச ரகக! ஈமஸ்காசம், 

கருளையுள்ளவரும், ௮னந்தருமாகிய பிரபுவே! ஈமஸ்காரம், இராமச் 
சர்.இர / ஈமஸ்காசம், 

. ஐ தேவ” சான் சுவர்க்க முதலிய உலகங்களை ஜயிக்க விருப்பங் 

கொண்டு செய்த புண்ணியம் யாவற்றையும் உம்முடைய பாணத் 
அக்கு அர்ப்பணம் செய்தேன். ஓ இசாம ! ஈமஸ்காரம்'” என்று கூறி 

முடித்தா 
கருணை வடிவமாயெ ஸ்ரீராமன் ஓ பிராமணோக்கு. ! உமது 

கோரிக்கை எதுவோ அதைச் செய்கிறேன்” என்றார் 

பார்க்கவன் (பரசுராமன்) பிரீதியுள்ள மனதுடன் ஸ்ரீராமரைப் 
பார்த்து ஓ இராம! ஓ மதுசூதன! உமக்கு என்னிடம் அன்பிருக்கு 

மானால், உம்மிடம் எனக்குப் பக்இயும், உம்முடைய சரணாசிர்தக் 

ட களில் பற்றுதலும் எப்போதும் எனக்கேற் படட்டும். பக்தியில்லாத 
மானிடனாபிலும், இக்க ஸ்2சாத்தரத்தையெப்போதும் பாராயணம் 

செய்வானாகில் உம்முடைய பக்தனாகசீவ ௮வன் அக வேண்டும், 
அவனுக்கு விஞ்ஞானமும் கடைசியில் உம்முடைய ஸ்மரணமும் உண் 

டாகவேண்டும்” என்று வேண்டினார். ' 

ஸ்ரீசாமனும் ௮வ்விதமே யாகட்டும் என்றுரைத்தார். பரசுராமர் 
௮அவ்விதங் கூறிப தசரதராமனை வலம் வர்து ஈமஸ்கரித்து wis 

இராமனால் பூஜிக்கப்பட்டு உத்தரவையும் பெற்று மகேர்இரமலைக்குச் 

சென்றார். 

இவைகளைக் சண்ணுற்ற தசரத மகாசாஜன் சந்கோஷமடைநது 

மாண மடைநர்தவன் பிழைத்து வர்தது போல இராமனை களைத்த 

அடிக்கடி அவனைக் கட்டிக் கொண்டு கண்களில் கனக்க பா 

பொழிய விட்டு, பிறகு பிரீதியுள்ள மனதுடன் எல்லோருடனும் 

அயோத்தி சென்றார், 

தேவர்களுக் கொப்பான இராமன், இலக௯மணன், பாதன், 

சத்துருக்னன் இந்நால்வரும் தங்கள் தங்கள் மனைவிகளுடன் wert 
வர்கள் அரண்மனையில் சுகமாகக் கிரீடி.தீ.துக் கொண்டு வர்தார்கள், 

இராமச் சந்தின் ஸீதையுடலும், தாய் தந்தையடலும், லை 

குண்டத்தில் இல௯$ஈமியுடன் கூடிய நாசாயணன் யோல் சந்தோஷ 

மாக வாசம் செய்து வர்தார், ,
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கைகேயிக்குப்பிராதாவும், பரதருக்கு மா.அலலுமாகய யுதாஜித் 

என்பவர் பாதரைத் தன் இராஜ்யத்துக் கழைத்துச் செல்லப் பிரீதி 

யூடன் வந்தார். 

சத்துருக்களைச் சம்ஹரிக்கும் சாமாத்தியமுளள ,௧௪ரத மகா 
ராஜன், யு.தாஜிக்தை அ௮பிமானத்துடன் பூஜித்து பாதனையும், சத 

துருக்னனையும் அவருடன் அனுப்பினா, 

தேவலோகத்தில் இர் தரனுடலும் இர் தராணியடலும் கூடி af 

க்கும் தேவமாதாவாகிய 2A தேவியைப்போல், பூலோதத்.இல் 

சக்காவாத்இ தேவியாயெ கெளசலை, இராமனுடனும், ஸீதையுடலும் 

Bor ear. 

லோககாதரும், பிரசித்தியள்ள குணசமூகமுடையவரும், வெகு 

முனிவர்களின் ஆனந்த சமூகத்தின் வடிவமானவரும், ஜனங்களால் 
கானம் செய்யப்படும் சோத்இயுடைய வருமான ஸ்ரீராமன் ஸீதை 

யுடன் அயோத்தியில் வீற்றிருந்தார், நித்தியமான ஸ்ரீ * உடைய 
வரும், விகாசமற்றவரும், மாயைக்கு இருப்பிடமானவரும், எல்லை 

பில்லாச மகிமையுடையவரும், மாயையின் காரியத்தை அறுசரித்த 

வரும், எல்லாவற்றிற்கும் ஈஸ்வரருமாயெ தேவன் இங்கு மானிடன் 
போலவே பிசகாடிக்களா், 

(பாலகாண்டம் முற்றிற்ற,) 
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ஸ்ரீ-- இல்ஷ*மி, பாச்யெம்.
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SOG 

முதலாவது சருக்கம், 
ae 

ஸ்ரீபார்வதி தேவி மறுபடியும், ௮சண்டாகார சச்சிதானர்த 

சொருபராகிய பரமசவத்தைப் பார்த்து, (ஐ தேவ தேவ, ஜகன்னாத, 

கருணாகர, சம்சா ! அயோத்திபில் பிறகு இராமர் என்ன செய்தார் ? 

யாவற்றையும் விரிவாகக் கூற வேண்டும்” என்று வணக்கமாசக் 
மகட்டாள, ' 

ப்ரீநீலகண்டர் உமாதேவியைப் பார்த்து, *ஒ பெண்ணே/ ஸ்ரீ 

ராமன் மிதிலையில் ஜானகியை மணந்து அயோத்திக்கு வந்து அந்தப் 

புரத்தில் ஏகாந்தமாக வசித்துக் கொண்டிருக்குங் காலத்தில், gi 

இனம் காசரம்பூப் போன்ற சியாமளவர்ணரும், கெளல் துவாபாண 

மணிர்தவரும், ஸீதா தேவியால் உபசரிக்கப்பெற்றவருமாகிய ஸ்ரீராம 

னைப் பார்ப்பதற்கு, தேவலோகத்திலிருந்து ஆகாயமார்க்கமாக நாரத 
முனிவர் அயோத்திக்கு வந்தார். , 

௮ந்த நாரத முனிவர் சுத்தமான ஸ்படி.கம்போன்ற மனமுடைய 
வர், சரத்காலச்சஈ தரன் போன்ற நிர்மலனானவர், நினைத்ததும் தேவர் 
களுக்குப் பிரசன்னமாகக்கூடியவர். அயோத்தியில் ஒருவரும் கிளை 

யாமலிருக்கும்போது ௮வர் தானாகவே ஸ்ரீராமபிரான் வசிச்கும் 
௮சண்மனை வாயிலில் வந்தார்,” 

இரகு நந்தனன், நாரத முனிவர் வந்த சங்கதி தெரிர்து, தச 

னத்தை விட்டெழுந்து ஸீதா தேலியோடுவர்து ௮வரைக்சண்டு, 
அஞ்சலிசெய்து பக்தியோடு வணங்கிப் பூஜித்துபசரித்து அழைத் 

துக்கொண்டுபோய், ஐர் இவ்வியாசனத்தில் வீற்றிருக்கச் செய்து, 
அவரைப்பார்த்து, '*ஓ முனி சிேஷ்டரே! ஸம்றாரிகளுக்கு உம் 
மூடைய தீரிசனங்டைபபதரிது, ஆயினும் நான் முன்ஜன்மத்இல் 

செய்த புண்ணிய பலத்தால் ஸம்ஸாரியாயிலும், ஸா.துக்களாயெ தம் 
முடைய தரிசனம் எனக்குக் இடைத்தது. ஐ முனீஸ்வா/ நான் 
உம்மைத் தரிசனம் செய்ததால் கிருதார்த்தனி விட்டேன், நானிப்
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போ செய்யவேண்டிய காரியம் யாது? அதைப் பணித்தால் நான் 

அவ்வண்ணமே ஈடத்துகி?றேன்” என்று கூறினார். : 

இதைக்கேட்ட நாரத முனிவர், பக்தவச்ஸ்லனாயெ இராசவளைப் 
பார்ச்.௮,*ஒ இராம! உலக சம்பந்தமான வார்த்தை பே? ஏன் என்னை 

மோக௫ிக்கச் செய்கிறீர் ? நீர் ஸம்ஸாரியென்று கூறிபது மெய்யே, 
உலகத்துக்கு ஆதியாகிய மாயை உமக்கு மனைவியாகிறாள், அந்த 
மாயை உம்முடைய” சந்நிதானத்தில் பிரமன் முதலிய பிரஜைகளை 

யுண்டுபண்ணுகிருள், அர்த மாயை உம்மை .துசிரயித்தவள், முக் 
குண வடிவமானவள. எப்போதும், வெண்மை, கறுப்பு, வெப்பு 

என்ற மூன்று வர்ணமுடையவள், மூவுலகமாயெ அகண்ட இருகத் 

“இல் நீர. மாயையோகடி இருகஸ்தராக வூக்கிறிர், மகாவிஷ்ணு மீர், 
மகா இலக்$ஈமி ஸீதை; பாம௫வன் நீர், பார்வதி ஜான; பிரமன் 
Bi, ora A ஜனககுமாரி ; சூரியன் நீர், உஷாதேவி ஜான) வாயு 

நீர், ஸதாகதி ஸீதை); குபோன் நீர், சகல சம்பத் து ஜானகி, உலகத் 

இல் ஸ்திரீ வாசகமான வஸ்து எதுவோ அ௮வையாயும் மங்கள 

சொருபமுடைய ஜானகயாூஒருள். புருஷ வாசகமான வஸ்து எது 
வோ அவையாவும் நீர் ௮௫.தீர். அகையால் மூவுலகும் உம்மைத் 

தவிர வேறில்லை, 

சாவேஸ்வானாகிய நீர் சத்துவ குண மாயையுடன்கூடி , தமோ 

குண மாயையை ய.இிஸ்டித்தபோது, ௮ர்த மாயா சம்பந்த சைகன் 

னியத்தில், திரிகுணாத்மகமான சப்த தன்மாத்திரையான ஆகாச 
மும், அதில் நின்று பரிச தன்மாத்திரையான வாயுவும், ௮இல் நின்று 

ரப தன்மாத்திரையான தேயுவும், ௮.தில் நின்று ரச தன்மாத்திரை 
யான அப்புவும், அதில் நின்று கந்த தன்மாத்திசையான பிரு இிவியு 

முண்டாயின, இவை ௮பஞ்சகிருத பூதங்களென்றும், குக்ஷமபூதங்க 

ளென்.றும், தன்மாத்திரைகளென்றும் சொல்லப்படும், இந்தப் 
பூதங்களினால் சமஷ்டி, வியஷ்டி. ஆக்மசமாறெ லிங்க சரீசமுண்டா 

இறெது, இந்த லிங்கசரீரம் 24 தத் துவங்களுடனே கூடி யிருக்கும், 

அ.தாவது:--ஞானேக்திரியம் 85, (சசோத்திரம்- துவக்கு, சக்ஷ-ஈ, 
சிங்கவை-சொணம்)கன்மேச்இிரியம் 5.(வாக்கு, பா தம்-பாணி-பாயுரு, 

உபத்தம்) வாயுக்கள் 10. [பிசாணன்-அபானன்-உசானன்-கிபா னன், 

சமானன் ஆச 3, சாசன்-கூர்மன்-சிசான்- தேவதச்சன். சனஞ் 

சயன் ஆசு உப்வாயுக்கள் 5, ஆக வாயுக்கள் 10,] அ௮ர்சக்கரணம் 4,
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மனம்-பு.க்தி ௮கங்காரம்-சிக்கம் ஆக லிங்கசரீசதத்துவங்கள் 24, 

(இதையே-உபவாயுக்கள் 5-ம், பிராணன் முதலிய வாயுக்கள் 6இல் 
அக்தர்ப்பூகம் என்றும், ௮ர்சக்காணம் கான்டல், ௮சங்காசம், மனத் 

இலும், சித்தம் புதிதியிலும் அடங்கெதென்றும் இவை யேழும் 
போக லிங்கசரீச தத்துவங்கள் 17-என்று கூ.றுவ௫ முண்டு) 

பஞ்சபூத சாத்விகாமிசங்களிலிருர்து விப்ஷ்டியான ஞானேச் 

இரியம் 6ம் பிறந்தன. பஞ்சபூத சாத்விக சமஷ்டியினால் அந்தக் 
கரணங்கள் சான்கும் பிறக்கன. பஞ்சபூத சாஜகாமிசங்களிலிருக் அ 

வியஷ்டியான கரு3மர்்இரியங்கள் பிறந்தன. பஞ்சபூத இராஜத 

சமஸ்டி யினால், வாயுக்கள பத்தும் பிறர் சன. இர்ச இருபத்து சான்கு 
ததி.துவங்களும் கூடியது சமஷ்டி, வியஷ்டியாகிற லிங்கசரிர மென்று 

சொல்லப்படும், இதை அபிமானி, உமக்கு இரணியகர்ப்பர் என் 

னும், சூதிசாக்மா வென்றும், பிராணன் என்றும் பெயர், இதுவே 

சூக்ஷம சரீர சிருஷ்டி, 0 

மேற்கூறிய ௮பஞ்சருத பஞ்ச பூதங்களில் ஆகாச முதலிய 
ஸ்்.தால பூதங்களு முண்டாயின. ௮வை ஓவ்வொன்றும் இரண்டு 

பாகமாயின, அதில் ஒரு பாகம் கிற்க மற்றைய ஒரு பாகம் ஒவ்வொன் 

௮ம் ஈன் னான்காகி ௮க்தப் பாகங்களின் நிசாமிசக்தை விட்டு இதர 

பூதங்களுடனே கூடுகிறைபோது அதற்கு பஞ்சிகிருத ஸ்.தால பூதங்க 

ளென்று சொல்லப்படும். இவைகளிலிருந்து ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச முண் 
டாயிற்௮, 

பஞ்சஅிருத ஸ்.தால பூகங்களினால் அண்டமும், அண்டத்தில் 
|) முலகமேழும், மேலுலகமேழும, ௮வைகளுக்குசிதகமான ௮ண்ட 
சம்-உப்பிசம்-சுவேசசம்-சசாயுசம் என்ற சால்வகை யோனிகளும் 

பிறந்தன, இவற்றுள் ௮ண்டத்திற் பிறர்சவை பட்ச, பன்னக முத 

லியன, பையிற் பிறந்சவை தேவர், நாகர், மிருசம் முதலியன, 

வேர்வையிற் பிறந்தவை ஈ, பேன் முதலியன, நிலத்இற் பிறர்சவை 

மலை, விருக்ஷம் முதலியன. இவைகள் ஸ்தாலப் பிரபஞ்சம் எனப். 
படும். இதனிடத்த.மொனித்க உமக்கு விராட்டென்றும் வைஸ்வர 

நரன், வைராஜன் என்றும் பெயர், இதுவே சமஷ்டி 

._. வியஷ்டியானது, சமஷ்டியில் 650) பூதமானாலும், சாக்சொ 
வஸ்தையில் ஸ்.தால சரீரத்தை யபிமானிச்த ஜீவலுக்கு, விசுவன், விய 

வதாரிசன், சிசாபாசன் என்௮ பெயர்,
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சொழற்பனாவஸ்தையில் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை அபிமானிக்க ஜீவ 

னுக்கு தைசதன், பிராதிபாகன், சொற்பன கற்பிதன் என்று பெயர், 

சுழுத்திபவஸ்தைபில் சாரண சரீசக்ைக அபிமானிக்சு ஜீவ 

னுக்கு பிராக்ஞன், பாசமா க Bam, ௮விச்சின்னன் என்று பெயர், 

இதுவே வியஸஷ்டி 

(சமஷ்டி. என்பது வனம், வியஷ்டி என்பது மாம்.) 

இப்பிரபஞ்சத்தின் ௮வார்தர ருஷ்டி, ஸ்இிதி, லயங்களுக் 

காகவே நீர் இரிரூர்த் தி சொருபமாகிறி ர்... சத்துவ குணத்துடன் 

கூடி விஷ்ணுவாகவும், இராஜக குணத்துடன் கூடி. பிரமஞகசவும், 

தமோகுணத்துடன் கூடி ருத் இரனாகவுமாகிதீர், 

இவ்வண்டபிண்ட சராசாங்க எனைத்தையும் ஒடுக்கும்போது 

உமது குஸ்டி.பிலடக்கி, விரிக்கும்போது ௮கனதன் கருமா நசாசத் 

தை யொட்டி. அ௮ததற் கேற்ற சரீரத்2கரடு வெளிப்படுத் துகறீர், 

இரக்ஷிக்கிறீர், லயப்படுத்துக நீர், உம்முடைய சொருப இலக்ஷணங் 

கா யறிக்து உம்மிடம் பக்கி செய்த ஜீவர்களுக்கு உமத சாயுச்சிய 

பதவியையும் கொடுத்து, இரும்பவும் ஜனனமெடுத்து, தாபத் இயங் 

களில் உழலா இருக்கும் வண்ணம் கிருபை செய்கயீர். இத்தியாதி 

காரியங்களைச்செய்தும் இவைகளில் நீர் சம்பந்தமில்லாகவர், சாக்ஷி 

யாக இருப்பவர். சின்மாத்திரர். ஓஒ இரகூத்கம! ர் இவ்விதமாகியீர், 

உம்மிடமே இவ்வுலகம் யாவும் உண்டாயின, உம்மிடமே அ௮மைந்தி . 
ருக்னெறன, உம்மிட?மே லபமாகின்றன. அகையால் நீர் எல்லாவற் 

றிற்கும் காரணமாகிறீர், ஆகையால் நீர் ஸம்ஸாரிதான், 

ஜீவன் பழுகையைப் பாம்பு என்று ௮பிமானித்தது போல, தன் 

னைக் காரிய கர்த்தா வென்று ௮பிமானித்துச் துயாத்தை வ௫ிக்கிறான். 

௮ந்த ஜீவன் தன்னைப் பாமாத்மா வென்று அறிவானாகில் துக்கத்தி 
னின்று விடுபடுகிறான். நீர் யாவற்று சரீசங்களிலும், சன்மாத் 

இரமான ஆன்மாவின் eu தன்மையான ஜோதி சொரூபமாக ௮ர் 

தரியாமியாக வத்து, புத்தி முதலியவைகளைப் பிரகாசிக்கச் செய் 
asi, ஆகையால் ர் யாவற்றுக்கும் ஆத்மாவாகிறீர், சுத்திகா 

சிதம் (ளொிஞ்சிலினிடத்து வெள்ளி) போல உம்மிடம் பிரபஞ்சம் 

அஞ்ஞானத்தால் தோன்றுது, HFS ௮ஞ்ஞானமானது ஞானச் 
தால் ஈசிக்கறது, ஆகையால் ரான் எப்போதும் ஞானச்தையே அப் 

பிபாசம் செய்ய வேண்டும்,



அயோத்தியா காண்டம், 49 

உம்முடைய சரணங்களிழ் பக்தியுடையவர்களுக்கு, சரமமாச 

௮ர்க ஞான மேற்படுகிறது, அகையால் உம்மிடம் பக் இயுள்ளவர் 

கள் தான் மோக்ஷமடையக் கூடியவர்கள், ரான் உம்முடைய பக் 

தர்களுக்குப் பக்தர் ௮னவர்களுக்கு ஊழியஞூறேன், எனக்கு 

௮.நூக்கரகம் செப்ய வேண்டும், 

ஓ பிரபுவ/ என்னை மோகப்படுத்தக்கூடா.த, என் கர்தையாயெ 

பிரம தேவர் உம்முடைய சாபிச்கமல,க்கில் உண்டானவர், ஆகை 

யால் கரன் உமக்குப் பெளத் இரனா3றன். மேலும் சான் உம்முடைய 
பக்தன் நீர் என்னைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றனுசைத்து சமஸ் 

காரஞ் செய்.து கண்களில் ஆனந்த பாஷ்பம் களும்ப ஸ்ரீ ராமனைப் 

பார்த்து ஓ இராம! என்னைப் பிரமதேவர் அனுப்பினார், கான் அவர் 

அஆஞ்ஞ்ப்படி இவ்விடம் வந்தேன். ஓ இரகு சிரேஷ்ட? நீர் இராவ 

ணனை வதம் செய்வதற்காக வர்தவர். இப்போது உம்முடைய தர் 

தையாகிப தசரத மகாசாஜன் இராஜ்ய பரிபாலனம் செய்யும்படி உமகசி 

குப் பட்டாபிஷேகம் பண்ணப்போகிமுர், நீர் இசாஜ்ய காரியங்களில் 

பிரவேசிக்கால் இராவணனை வதம் செய்யமாட்டீர், நீர் முன்னம் 

பூபாசச்தை நிவர்த்துப்பசாகப் பிரதிக்ஞை செய்தருக்கிறீர், ஐ 

இராஜ சிரேஷ்டசே! அர்.தப் பிரதஇிக்ஞையை நிறைவேற்றவேண்டும், 
நீர் சத்தியக் சவறாகவர், பிரமதேவர் இதைக் ஞாபகப்படுத் தும்படி 

யென்னை அனுப்பினார்,” என்று கூறினார், 3 ' 

இவ்வாறு சாரத முனிவர் கூறியதைக் கேட்ட ஸ்ரீராகவன் புன் 
னகையுடன் :*ஓ காசத?2ர! சான் முர்இச்செய்த பிரஇக்ஞையை நிறை 

வேற்றுறேன், அதில் சர்? தகமில்லை. ஆயினும் அவரவர்களின் 
1ரொசப்த கருமம் கஷயமாகும் காலத்தை யெ௫ிர் பார்க்ேன், 

பூமிக்குப் பாரமான ett கூட்டக்தை யொழிக்கிறேன், இராவ 

ணனை வதை செய்வதற்காக ரான் சாளையதினம் தண்டகாரண்யம் 

செல்றேன்.. ௮க்த ௮சண்யத்தில் ஜடைமாடி. மரவுரிதரித்.௮ு, ரிஷி 

கோலத்துடன் பதினான்கு வருஷம் வனவாசம் செய்கிறேன். ஸீதை 

யைக் காரணமாக வைத்துக்கொண்டு sng இராவணன் முதலிய 
அஷ்டர்களை, புத் இரமித்திர்களுடன் சாசம் செய்கிறேன்'” என்று 

பிரதிக்ஞை செய்தார், J) 

இதைத் தெரிந்த சாரத முனிவர் சந்தோலமடைந்து இராமரை. 

மூன்று Grape Orig, தண்டாகாரமாகப் பூமியில் விமுர்.து 
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கமஸ்சுரிக். த, இசாமரிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு, yar மார்க்க 

மாகப் பிரமலோகஞ் சென்றார், 

ஸ்ரீசாகவருக்கும், நரச முனிவருக்கும் ஈடர் த ஸம்ஸாச வீயாக் 

இயானத்தை, யாதாம் ஒருவன் பக்தியுடன் படித்தாலும், சரவணம் 

பண்ணினாலும், ஸ்மாணம் செய்தாலும், ௮வன் சரமமாக வைசாக் 

இயமடைந்து சம்சார பந்தத்தில் நின்று விடுபட்டு, தேவர்களுக்கும் 

கட்டாத கைவல்லியத்தை யடைரான். 

ண் ஆட்டை அட்ட ஆ அண் 

இரண்டாவது சருக்கம். 
  

தசாதச் சக்காவாத்து அயோத்தியில் ஸ்ரீ சாமன் முதலியயுவ 
சரஐ,தனயர்களுடன் சுகமாக இராஜ்ய பரிபாலனம் செய்து கொண் 

டிருக்கும்போது, ஒரு இனம் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவரும், ஈற் 

குணங்களுக்கு இருப்பிடமானவரும், ரிஷிகளுக்குட் சிறர்சவரும், 

தன் குலத்இற்குக் குருவுமாகெய வ௫ஷ்ட மூனிவசைச் சபைக்கு வா 

வழைக்௪, ௮ர்க்கிய பாத் தயொதியுபசானை செய்து பூஜித்.து வணச்கி 

ஓர் இவவியாசனத்தில் விற்றிருக்கச் செப்து கூ.றுகருர், 

ஓ முனிசிசேஷ்டராகிய என குருவே! கான் ௮அறுபஇஞயிசம் 

வருடம் இசாஜ்ய பரிபாலனஞ் செய்து ௮கனால் மிசக்களைத்து விட் 

டேன். உலகத்தில் புகழுக்குரிய காரியத்தைச் செய்தேனே யல்லாது 
ஆதீமலாபமான காரியத்தை நான் செய்ய வில்லை. நானோ மிகுந்த 

விரு த்தாப்பியனாக இருக்கிறேன். ஆகையால் ஸ்ரீசாமலுக்கு இரா 

ஜ்ய பட்டாபிகேகம் செய்து இராஜாங்க காரிய, தை யவனிடம் ஒப்பு 

வித்.து விட்டு ரான் இனி மேலாவ௮ ஆத்மார்த்தமான aia கரு 

மங்களைச் செய்ய விரும்புறேன், 

இராமன் சதுர்வேத சகனுர்வேச சாஸ் தரங்களை. முழுமையுப் 

கற்றுணர்ர்தசதோடு, துஷ்டநிக்ரக சிஷ்டபரிபாலன குணம் அமைச் 

தவகை இருப்பது மல்லாமல் பொ௫வாகப் பிரஜைகளிடத்தில் சாரு 
ண்யனாகவே யிருக்கிறான். ஈம் பிரஜைகளும், பிரபல வியாபாரிகளும், 

மிகுந்த கனதனவான்களும், கல்விமான்களும், உத்தியோகஸ்தர் 

களும் அவனைப்பற்றி மிகப் புகழ்ர்து வருகறார்களென்பறு தங்களு 

க்கும் தெரிர்ச விஷயம்,



அயோத்தியா காண்டம், த்ரீ 

ஆகையால் தாங்கள் இன்றைக்கே இராம பட்டாபிக்ஷகத்துக் 

குரிய காரியங்களை அரம்பித்து நாளையச் இனமே இசாமனுக்கு 

முடி சூட்டிவைக்கவேண்டும். ஆனால் இப்போது பாதன் சத்துருக்ன 
னோடு தன் மாமன் வீட்டுக்குப் போயிருக்கிறான். ௮வனில்லா 

திருந்தபோ திலும் மகுடாபிக்ஷக காரியத்தை நிறுத்தாமல் செய்து 
வைச்கவேண்டியத ௮வசியமான காரியம், தாங்கள் பட்டாபிகே 

கத்இற்குறிய வஸ்துக்களை மந்திரி மூலமாய்ச் சேகரிக்கவேண்டும், 

இராமனிடத்திலும் சொல்லி ஏற்பாடு செய்யவேண்டும்” என்று 
கூறினார், io 

Ge restart SH sor ASreg. wi HfunBu சுமக் தானை 
யழைத்து *'ஓ சுமந்த? நாளையதினம் ஸ்ரீசாமனுக்கு சாஜ்ய பட் 

டாபி்ஷேகம் செய்வதாக உத்2த௪ித் இருப்பதால் நீர் ஈமது குல 

குருவாகிய வசிஷ்டர் முனிவர் சொல்லுகிறபடி. மகுடாபிக்ச 
மகோற்சவத்துக்கு வேண்டிய சாமான்களைச் சேகரிப்பதோடு, 

அ௮யோத்திமா ஈகாத்தை மிகச் சிறப்பாக ௮லங்காசம் செய்து,ஈகாத்இ 

அளள பிரஜைகளுக்கும் தனவந்தர்களுக்கும், ஈம்மைச் சார்ர்த சகல 

தேச அரசர்களுக்கும் ஸ்ரீராம பட்டாபிக்ஷேசுச்தைச் தெரிகிக்ச 

வேண்டும்.” என்றும் அக்ஞாபித்தார். 

வந்தபின் காப்போன், வருங்கால் காப்போன், வருமுன் கரப் 

போன் என்ற யு.க்இியில் சிறர்ததாகப வருமுன் காப்போன் என்ற 

குணத்தையுடைய மர்இரி சுமர்தின் ௮சசன் கட்டளையைச் கேட்டு 
௮வ்வாறே செய்கிறேன் என்று ௮ரசன் சமுகத்தில் கூறி, மிகுந்து 

சந்தோஷத்துடன் வசிஷ்ட முனிவரை நோக்கி, ஸ்வாமின் அடி 
“யன் செய்ய 2வண்டியதென்ன வென்று கேட்டார். 

பிரம்ம தேஜஸுடன் விளங்கயெ வசிஷ்டமுனிவர் சுமர் இரணை 

நோக்கி, அரண்மனை ஈடுவிலுள்ள அத்தாணி மண்டபத்தை மெழு 
இக் கோலமிட்டு, சந்தனம், பனிநீர், குக்கும மு,சலியவையிட்டு, 

நான்கு புறத்திலுமுள்ள தூண்களுக்செல்லாம் பலவித வர்ணமுள்ள 

மாலைகள, முச்அுமாலைகள், சூரியக் கண்ணாடிகள் முதலியன தொங்க 
விட்டும், இரத்ன கஜிதமான மேல்கட்டிகள் மேலே கட்டியும், சண் 

ணைக் சவரும்படியான விசித்தி! வேலையோகெடிய Dagens aid 

பளங்கள் ழே விரித்தம், நடுவில் சுவர்ணங்களா.ஓம், இரத்னங்களா 

௮ம், முத்துச்களாலும் ௮லங்கரிக்கப்பட்ட சிம்மாலனத்தை அமைதி
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அம், பலவித வாசனையுள்ள புஷ்பப் பர். தல்களிட்டும், வாமை கமுகு, 

மகுடதோசணம், மாவிலை முதலியவைகள் கட்டியும் அரண்மனை 

முசப்பில் ஒலிமுகப் பந்தலிட்டு, வாசமாலைகள், தொம்பைக்கூடுகள், 
மேல் கட்டிகள், மகுடசோசணங்கள், வாழைகள், சமூகு, தென் 

னஸ்குலைகள் முதலியவைகளைக்கொண்டு பார்த்தவர் கண்களுக்கு 
ஆச்சரியமுண்டாகும்படி. ௮லங்காசம் செய்துவைச்கவேண்டும். எங்கு 
பார்த்தாலும் ௮ரச சின்னமாகிய கொடிகள் ஏற்றவேண்டும். 

கங்கை முதலிய சப்த தர்,த்கங்கள் கொண்டுவா சர்வாபாண பூஷி 

தீர்களாயே சுமங்இலிகளும், பிரதான கும்பம், ௮ஷ்ட இக்குப் பாலகர் 

கள் கும்பம் ஸ்தாபிக்கச் சுவர்ண கும்பங்களும், மகுடாபிஷேகத் 
அக்சாக இரத்னங்க எிட்டிழைத்த ௮பிேக கலசமும், இரத்ன 

கிரீடமும், பட்டு பிதாம்பாங்களும், தேவார்கமான பூமாலைகளும், 

மஞ்சள், சந்தனம், புஷ்பம், ௮த்தர், புனுகு, சவ்வா௮, முதலிய வாச 

னைத் திரவியங்களும், ஓமச்துக்கு வேண்டிய நெப், சமித்து, தர்ப்பை, 

Curl, pos, நவதான்யம, சூடம், சாம்பிராணி, முதலியவை 

களும், பஞ்ச கெளவியத் துக்கு வேண்டிய பால், தயிர், நெய், கோசல 

கோமியம் முதலியவைகளும், கதலி, மா, பலா, முதலிய கனிவரக் 
கங்களும், பாக்கு வெற்றிலை ஏலம் கிராம்பு முதலியனவும், புலித் 
தோல், வெண்குடை, சாமரை, கண்ணாடி. முதலிய சாமான்களும், 

சான்கு வேதங்களு முணர்ர்த முனிவர்களும், பிசாமணர்களும், 

Brras GOSGNHRSS நான்கு தர் தங்களுடைய பட்ட வாத. சன 

யானையும் ஆஜர் செய்யவேண்டும், 

பேரிகை, காகசுரம், மத்தளம், முரசு, சங்கம், எக்காளம், ஈபரி 

முதலிய வாத்திய மேளங்களும், ௬.இி, தண்ணுமை, தாளம், இம் 

மூன்றும் ஒத்து அ௮பிஈயத்துடன் 64 சலைஞானத்துள் ஒன்றாகிய 

கிருத்தனம் என்ற ஈடன்சைச் செய்யக் கூடிய ஸ் திரீகளும், விணை, 
புல்லாங்குழல், சாரங்கம் முதலிய வாத்திய நிபுணர்களும், தயாசா 

யிருக்கவேண்டும், யானை, குதிரை, தேர், பதாஇகள், யாவரும் 

ஆயு சபாணியாய் அரண்மனை முற்றத்தில் பாரா கொடுத்து ௮ணி 

வகுத்து நிற்கவேண்டும், 

அயோத்தி ஈகரத்திலுள்ள சகல சேவாலயங்களுக்கும் வாத்ய 

கோஷத்துடன், ஆ.சிசைவர், பட்டாசாரியிவர்களைக்கொண்டு வேகா 

கம விஇிப்படிக்குள்ள ௮பிகேகம், அலங்காரம், நைவேத்தியம்
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பூஜை rip eB wor ஆசாசத்துடனும், பக்தியுடனும் ஈடப்பிச்ச வேண் 

டிம், 

ரிச்வித்துசளாயெ பிசாமணர்கஞக்கு ௮றுசுவையோடு கூடிய 
போஜனம் ஈடத்த வேண்டும், 

Huser Ss Ard, fray முதலிய இடங்களில் வாப்பட்டவர் 
களுக்குச் சாப்பாடும், எழைகளுக்குக் இருப்சிகாமாக ௮ன்ன தான 
மும் செய்ய வேண்டும், 

இக்காரியங்களை ஆங்காங்கு தக்க மனுஷர்களை யேற்படுத்தி 

சரிவா நடத்தும்படி, ஏற்பாடு செய்யவேண்டும் என்று வ௫ஷ்டர் 

சுமர்திலுக்குக் கட்டளை யிட்டார், 

சமயோஜித புத்திமானாகிய சுமர்தின் அவ்விதமே என்று 
கூறி வசிஷ்டரிடம் ஈமஸ்கரித்து விடை பெற்றுக்கொண்டு வெளியே 

வந்து, முதலில் ௮திவேகமாகச் செல்லும் சுசசாணர்களை யழை 
ீ.௮, தேசமன்னர்களுக்கும், குறுநில மன்னர்களுக்கும் ஸ்ரீசாம 

பட்டாபிகேச மகோற்சவத்தைப் பத்திரிகை மூலமாகத் தெரிவிக்க 

அனுப்பிவிட்டு, யானையின் பேரில் முரசேற்றி வள்ளுவரைக்கொண்டு 
நாளையதினம் ஸ்ரீசாமருக்குப் பட்டாபிக்ஷகம் ஈடக்கப்போற 

படியால், ஈசரவாசகள் பட்டணமுமுமையும் அலங்காசம் செய்து 
பூரண கும்பம் முதலியவைகள் வைத்த குதூகலத்துடன் கொண் 
டாட வேண்டு மென்று பறையறமையச் செய்௮, சேவாலய பூஜை 
முதலியவைகளுக்கும், பிராமண போஜனம் முதலியவைகளுக்கும், 

ின்னசத்தி முதலியவைகளுக்கும் அரண்மனைக்குள் பட்டாபி 
கோ்ஷேகத்துக்காக வேண்டிய சாமக்கிரிகள் சேகரிப்பதற்கும், தக்கு 

காரியஸ்தா்களை நியமித்துத் தானும் மேற்பார்வையிட்டு சக்காவர்த்.இ 

ஆசாரியார் இவர்களால் ஆக்ஞியாபிக்கப்பட்ட சகல காரியங்களையும் 

வெகு ஜாக்ரெதையுடன் செய்து முடி த்தார். 

வசட மகாரிஷி சக்கரவர்த்தி கேட்டுக் கொண்டபடி. மகு- 

டாபிக்க விஷயத்சைப் பற்றி ஸ்ரீசாமனிடம் தெரிவிக்கச் தேரின் , 

மீதேறிச் கொண்டு இராமன் அரண்மனையில் மூன்றுகட்டு வரையில் 7 

சென்று தேரில் நின்று £ழிறங்கினார், அசாரியராகையால் தடம் 

சலின்றி ௮ரண்மனைக்குட் பிரவேசித்த,
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ஸ்ரீசாமன் வசிஷ்ட முனிவர் வநர்ததையறிர்து அஞ்சலீபச் 

தனாய், விரைவாக எதிர் கொண்டு ஸீதையுடன் வந்து பக்தியுடன் 

ஈமஸ்கரித்தார். ஸீதை சுவாண urs hr saw Srssadsren® as 

தாள், குருவாகிய வசிஷ்டரை இரத்தின மயமான ஆசன)க்தி லெழுர் 

தீருளச்செப்து பக்திபுடன் ௮வர் பாதங்களை அலம்பி அந்த ஜலத் 
தைக் தலையில் புசோக்ஷிக் துக்கொண்டு :₹ஐ வசிஷ்ட முனிவசே / உம் 

முடைய பாததீர்த்தத்தைக் தரித்தால் நான்சிருசார்.த்தனானேன்” 

என்னு இராகவன் வசிஷ்டரை நோக்கச் சொன்னார், 

ஸ்ரீசாமன் இவ்வித முசைத்தபோது வசிஷ்டர் மந்த காமை 

செய்.து, (ஓ இராம !! அ.திமூலப் பொருளாகிய உம்முடைய பாததர்த் 
தத்தால் என் தர்தையாகய பிரமதேவர் சல்மஷ மற்றவசானார். 

உலகங்களுக்கு ஆதியாக நீர் இப்போது இவ்விதம் Cus ese, 

நான் உம்மை மாயா மானிடனாக ௮வதாசம் செய்த பரமாச்மாவென் 

றறிவேன். தேவர்களின் இடுக்கண் தொலையவேண்டி. இராவணனை 

வதம் செய்யவும், பக்தர்களுக்குப் பக்தி ஏற்படவேண்டுமென்றும் 

நீர் வர்இருக்கிறீர் என்பதையும் கானறிவேன். தேவர்களின் செள 

கரியத்தை யுத்?தசித்து இர்த இரகசியத்தை வெளியிரிென், - 

ஓ இசகுரர்.தன! நீர் மாயா சம்பக கத்தினால் யாவற்றையும் செப் 

வதுபோல, நானும் நீர் ஷன் நான் ஆசிரியன் என்பதை யறுசரித் 

இருக்கிறேன், ஒ தேவ! நீர் குருக்களுக்கும் குருக்சளாகழீர். பிதார்க் 

களுக்கும் பிதாமகனாகிறீர். நீர் யாவற்றுள்ளுமிருப்பவர், உலக 

மாய இயர்இரத்தைச் செலுத் அூறவா, புக்திக்கு விஷயமா கா தீ 

வர், நீர் ஸச்துவகுண மாயையுடன் கலந்து இர்ச சரீரக்தையடைகஈது 
இவ்வுலூல் மானிடன்போல் தோன்றுகுிறீர், - 

ஓ இராம! புசோகதனாக இருப்பது இழிவான ஜீவனம், நிர்.இக் 

கத் தகுதியானது என்பகை நானறிவேன், gon பிரமதேவர் 

எனக்கு முன்னம் இ௯$ஈவாகு வம்சத்தில் பாமாத்மாவாயெ மகா 

விஷ்ணு இராமனாக ௮வதாரஞ் செய்யப் போரூர் என்.று கூறினார், 
அதை சானறிர்து உம்முடை சேர்க்கை வேணு மென்ற அவாவினா 

லும், உமக்கு ,தசிரியனாக இருக்கும் பாக்ெச்சைப பெறவேண்டு 

மென்ற கிருப்பத்தாலும், நிர்தனைக்குட்பட்டதாக விருக்தாலும், 
இந்தப் புரோதெ வேலையை நடத் வருகிறேன், ஐ இரகுகந்தன. 

என்மனோத மானது இப்போது நிறைவேடிற்று,
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உலகம் யாவையும் மோ௫க்கச் செய்யும் மகா மாயை உமக்குச் 

சுவாதீனமானது, இ இசகு சரேஷ்டனே? ௮ந்த மாயை என்னை 

மோசப்படுத்தாம விருக்கும்படி நீர் செய்யவேண்டும். 'ஆசிரியனுக்கு 

உபகாசம் செய்ய விருப்ப மிருந்தால் ரான் கேட்டுக் சொண்ட இப் 

பேருதவியைச் செய்ய வேண்டும், நான் மேற் கூறிய இந்த இரக 

யத்தை ஒருவரிடமும் சொல்லுகிற இல்லை உம்மிடம் ௯. றினால் குற்ற 

மில்லை யென்று சொன்னேன், _ 

ஓ இராம! என்னை இப்போது தசாத மகாசாஜர் காளையதினம் 

உமக்குப் பட்டாபிக்ஷேகம் செய்யப்போகிறகாக அறிவிக்கும்படி. 

உம்மிடம் ௮னுப்பினா, 

ஆகையால் நீர் ஸீதையுடன் விதிப்படி, உபவாசமாக இருந்து 

பரிசுத்தனாகவும், ஜிேர்.திரியனாகவும் பூமியில் சபனித்தும் இருக்க 

வேண்டும். கான் இராஜனிடம் செல்கிறேன் (pr இசக௫யம் அதா. 

வத நீர் நாளைக்குக் தண்டகாரண்யம் செல்லப்போடிறீர். இதை 

வெளிவிடவேண்டாம்) என்றுரைத்து தேரின்மீகேறி வசிஷ்டர் ௮௭௪ 

னிடம் சென்றார். . 

பிறகு சர்வஞ்ஞரும், மாயையில்லாதவரும், ஈஸ்வாருமாகயெ 

இசாமச்சர் இரர் இலக்ஷ்மணரைப் பார்தது மக்க ETON CFOFU SI, 

ஓ தம்பி *இலக்ஷ்மண! ஈர கய இனம் காலை எனக்கு இராஜ்ப பட்டாபி 

வேகம் ஈடக்கப்போசறெதாம், கான் காரணமாக மட்டி ௮_-ருப்பவன் 

௮.துபவிக்கறவன் நீ தான். ஏனெனில் ரீ எனக்கு வெளியில் சஞ்சரிக் 

கும் பிராணன்” என்றுகூறி, குரூவின் வாக்கியப்படி. விரதா.இகளை 

ஆதுஷ்டி த். வந்தார். ட 

வசிஷ்ட முனிவரும் அசசனிடம் சென்று தான் இசாமனீடம் 

சென்று செப்பியதை யறிவித்தார். ! 

இங்கு இவ்வாறு ஈடச்ச௪ அக்தப்புசத்.கில் வசிக்கும் இசாமருக் 

குத் தாயாகிய ிகளசலைக்கும், இலஆஷமணருக்குச் தாயாகிய ஸுமித் 

இரைக்கும் ஓர் ,சா.தியானவள நாளையதினம் இசாமருக்கு இசாஜ்ய 

பட்டாபிஷேகம் ஈடக்கப்2போவை அறிவித்தாள். அவ்விருவரும் 

கேட்டு ஆனந்தமடைக்து இரத சுபகரமான விஷயத்தைச் தங்க 

னிடம் தெரிவித்த தா.இக்குச் றந்த ஹாரத்தை வெகுமதியாகச் 
கொடுத்தார்கள், ்
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கெளசலை தன் புத் இரனிடத்இல் மிக்க வாஸ்சல்லியமுடையவ 
ளாகையால் பிரீதியுள்ள மனதுடன் இராமருக்கு இராஜ்யம் சித்தி 
பெ வதற்கு இலக்ாமிசேவியைப் பூஜித்தாள். பின்பு தனது சாயச 

னாயெ தசரத மகாராஜன் ௪த்தியர் தவராகவர், தான் செய்த பிரதிக் 

ஞைப்படி. நடப்பவர், ஆலும் கைகேஸிபின் ஸ்வாதீனத் இலிருப்ப 

ar, காமமுடையவர், என்ன செய்வாரோ வென்று சந்தே, 

அர்ச்சா தேவியையும் பூஜித்து, ௮சேச தான தருமங்களையும் 
செய்தாள், ,:.., 

ுயோத் யில் இவ்வாறிருக்க, தேவலோகச்தில் தேவர்கள் 

பிரமலோகஞ் சென்று, சரஸ்வதி சமேதரான பிரமதேவரைக்கண்டு, 
ஓ தேவசே / நாளைய இனம் அயோ த்இயில் ஸ்ரீராமனுக்குப் பட்டாபி 

க்ஷகம் ஈடக்கப் போகிறது, ௮தை நடக்காமல் தடுக்கவேண்டும், 
. இராமன் இசாஜ்யத்தில் காட்டம் வைத்தால் இராவண சம்ஹாரம் 

எப்படி. நடத்தப்போகிறார்? கையால் எல்லாம் தெரிந்த தாங்கள் 

இதற்கு ஓர் சூட்சி செய்யவேண்டும், அதாவது சாஸ்வதி தேவி 
யல்லா.து மற்றவர்களால் ஈடத்தக் கூடியகல்ல, சசஸ்வஇ தேவி யிப் 

போசே அ௮யோத்தக்குச் சென்று, மஹாபலிசக்கரவர்த்இயின் தந்தை 
யாகிய விசோசனன் மகள் மச்கரை, தன் சரீரத்தில் திரிகோண 

மூடைய காரணத் தீக்கொண்டு கூனி யென்று சகாசணப் பெயா் 

பெற்று சுமித்திரை அரண்மனையில் வசிக்கிறாள், அவள் மனதிற் 

பிரவேசித்து அவளைச் கொண்டு aD és Bow தேவிச்குப் போிக்கச் 
Ori gi, சுமித்திரை. யிடத்திலும் ௮ர்கரியாமியாக வ௫த்.த, இசாம 

னைப் பதினங்குவருடம் காட்டுக்குச் செல்லு :படிக்கும், பாதன் பதி 
OAS வருடம் காடாளும்படிக்கும் செய்விக்க வேண்டும் என்று கூறி 

சலைவாணியை ரோக்கி, தாயே தற்காலம் எங்களைக் காப்பாற்றி” 
யிரக்ஷிக்க வேண்டு மென்று ககறியிவ்கிருவர்க ருடைய பா தங்களில் 
ஈமஸ்கரிச்சார்கள். 

் பிரமதேவன் தேவர்களுடைய வேண்டுகோளுக் ணங்க உலக 
மாதா (சாஸ்வதி) வைசேர்க்கி 8 பூலோகம் சென்று அவ்விதம் 
செய் யென்று கூறினார், சரஸ்வதிதேவி ௮வ்விதமே யென்றுசைத்து 

அயோத்திக்கு வந்து மந்தரை யென்ற கூனியிடம் பிரவேசித்தாள்! 
அக்கூனியானவள் உப்பரிகையின் மீ2தறி யெங்கு பார்த்தாலும் 

அலங்காரம் செய்யப்பட்டிள்ள அயோத்தியைப் பார்த்து அச்சரிய 

மடைந்து ழே வர், தாத்ரி (இராமனை வளர்த் சவள்) யைக்கண்டு,
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ஏ அம்மா / ஏன் ஈகரத்இலுள்ள பிரஜைகள் எங்கு பார்த்தாலும் 

அலங்காரம் செய்து குதாகலம் கொண்டாடுகிருர்கள்? கெளசலா 

தேவி மிகுதியான சர் தோஷமடைந்து, ௮ர்தணர்களுக்குச் சொர்ண 
தானம், வஸ்இரகானம் முசலியவைகள் செய்கிறது எதற்காக ?7? 

என்று கேட்டாள், 

அக்க இராமகைங்கரியத்தில் ஈசிபட்ட அந்த தாத்ரி, “ar தாயே! 

நாளையதினம் ஸ்ரீசாமருக்கு இராஜ்ய பட்டாபிக்கேக மகோற்சவம் 

நடக்கப் போகிறது. அதனால் இந்ரகரிலுள்ள யாவரும் தத்தம் 
மனத்தோற்றத்தின் படிக்குள்ள காரியள்களைச் செய்து சர்கோஷ 

மடைகஇருர்கள்” என்று கூறினாள். 

அதைக் கேட்ட மர்தரை யென்ற கூனி, சப்பிரகூட மஞ்சதஇன் 
மீது அ௮ம்ஸதாளிகா மெத்தையில் சர்வாலங்கார பூசுதிதையாம், 

காதளவு நீண்டகண்களை புடைபவளாய், தனிமையில் சயனித்துச் 

கொண்டிருக்கும் கைகேபினிடம் வந்து கூறுகிறாள். 

ஓ நிர்ப்பாச்சியவயொசக்கூடியவளே.! ஏன் சயனித்துக் 
கொண்டிருக்கிறாய் ? இப்2பாதுனக்கு ௮ரிசான மனக்கிலேசம் வாக் 

கூடியகாலம் சேர்ந்திருக்கிெறது, நீ மிகுதியான செளந்தரிய முள்ளவ 

ளென்றும், அதனால் மகாசாஜன் உன்னிடத்தில் மிக்க பிரிய மூள்ளவ 
னென்றும் கினைத்து மதத்.துடன் நடக்கிறவள், ௮௪ சாஜன் காளைய 

இனம் உன் சக்களத்தி புச்தானாகெ இராமனுக்கு இராஜ்ப பட்டாபி 
க்கம் நடத்தப் போகிறார்,” என்று கூறினாள், |, 

ஸ்ரீசாமனிடத்தில் மிக்ச ௮ன்பு வாப்ச்ச ௮ம்கைகேயி இதைக் 

கேட்டு விரைவாக எழுக்இருந்து இரத்தின கஜிகமானதம், தேவ 
ஸ் திரிகளுக் குரியதுமான தண்டையை அவளுக்கு வெகுமதியாசக் 

கொடுத்தாள், ௮வளும் அதைப் பெற்று அ௮தர்ப்தியோடு வாடின 

மூகமுடையவளாய் நின்றாள். . '* 
உடனே கைகேயி கூனியைப் பார்த்து கான் சக்ேகோஷமடைய 

வேண்டிய காலத்தில், மனச்கிலேசமடையக் காலம் வர்திருக்றெ 

தென்.௮ கூறினுயே? இசாமன் பாதனைக்காட்டிலும் பதின் படங்கு 

௮ இகமான பிரியத்தை யென்னிடம் வைக்திருக்கறானே. கெளசலை 
யையும், என்னையும் சமமாக எண்ணி சிசுருஷை செய்கிருனே, ௮வ 

னால் எனக்கென்ன இங்கு ஏற்படப்போகிற.து. ஏன் அவ்விதம் கூறி 

னாய்” என்று கேட்டாள், 

8
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இச்சமயம் சரஸ்வஇயும் கைகேயியின் சாவில் பிரவேசிக்தாள். 

கூனி கைகசியைப் பார்த்து, ஏ தேவி இராமனால் எனக் 

கென்ன இிக்சென்றாயே யதுவுனக்குத் தெரிய வில்லையா ? ஆனால் 
நான் சொரல்வகைக் சவனத்துடன் கேள், தசரத மகாசாஜன் எப் 

போதும் நீ மோகிக்கும் படியான பிரிய வார்த்தைகளை மட்டும் 

உன்னிடம் பேசுகிறான். ௮வன் காமுகன், பொய் பேசுகறெவன். 

உன்னைப் பேச்சால் சந்தோலப்படுத் விட்டு, ௮ர்சசங்க விசுவாசக் 

தைக் செளசலை.பினிடம் வைத்திருக்கிறான், ௮து உனக்குத் தெரிய 

வில்லை, இப்போது ௮ந்தக் கெளசலைக்கு ஈன்மை செய்யவேண்டி 

யதை யுத்தேசித ன, உன்னுடைய பிள்ளே பரதனை அம்மான் இருக 

த்துக்கு அனுப்பிவிட் அவன் ஊரிலில்லாக சமையத்தில் இராமனு 
க்கு இராஜ்ய பட் டாபிலேகம் செய்யப்போகிறான். கெளசலை யத 

னால் மிகச் செளகரியக்தை யறுபலிககப் போகிறாள். இன்றைய 

இனமே தானதர்மங்களெல்லாம் செய்ய ஆசம்பித்துவிட்டாள். சு.மத் 

இரைக்கும் இதனால் ஈன்மை யேற்படும், ஏனெனில் அவள் குமாரன் 
இலக்ஷமணன் இராமனை அுசரிக் இருக்கிறான், இசாமனுக்கு இரா 

ஜ்ய ௮இகாரம வந்தபோதிலும் ௮தை நடத்தி சுகக்தை யறுபவிக் 
இறவன் இலகூமணனே, அசையாலவளும் சுகத்தை யருபலிக்கப் 

போகிறாள். பரகனோ இசாமனுக்குள் அடக்கிய வேலைக்காசனாக 

இருக்கவேண்டும், அல்லது அயோத்தியை விட்டுப் பர7தசம் செல்ல 

(வேண்டும். ஒரு சமையம் இராமன் பரதனைப் பிராணவதை செய் 
தாலும் செய்வான். இத்தியாதி கஷ்டங்களை யவன் ௮ நுபவிப்பதற்கு 

நீ தான் காரணமாக இருக்கிறாய். இஇிருக்கட்டும் , சானிப்போது 

உன்னைப்பற்றி நினைச்டுல் என் மனம் புழுப்போல் அடிக்றெது, ௮தா 
வது, ஏ கைகேயி! நீ தாஇிபோல் கெளச௫லைக்கும், சுமித் திரைக்கும் 

ஊழியம் செய்யப்போகிறாய். சக்களத்இமார்களிடம் சக்க்கொண்டு 
அவமானம் ௮அடைவதைவிட 8 மரணம் ௮டைவ?ச ஈகன்மையாகும.!! 

நான் சொல்வதை wo Gure நம்பு, ஆனால் புத்தி சாலித்தன' 

மிருந்தால் இ.இல் கின்,று தப்பித்துச் கொள்ள நீ முன் செய்த புண் 
ணிய வசத்தால் ஓர் மார்க்கம் ஏறபட்டிருக்கிறது. நீ இராமனிடம் 

மிகப் பிமை கொண்டவளாக இருப்பதால் அம்மார்க்கத்தை யிப் 

போ அனக்குக் கூறினால், ௮து புண்ணிற் கோலிட்டது போலாகும்” 

என்று மிக்க துக்க மடைர்தவள் போல் விசனிக்கலானாள்,
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கைகேயி கூனியிட்ட வலையிலகப்பட்ட மானா மனந்திகைத்து 

. அவளை நோக்க, நீ சொல்லும் வண்ணம் கான் ஈடக்கி2றன், ஏதோ 

மார்க்கம் இருக்கற தென்று “கின அதை யெனக்குச் சொல்” 

என்ருள், 

இதைக்கேட்ட கூனி அகத்இல் களிகூர்க்ு, ஓ தேவி/ நீ மறக் 

திருக்கலாம், ஆனால் எனக்கு மட்டும் ஞாபகசத்திலிருக்கிற ௮. 

அதாவ முன்னம் '2தவலோகத்தில் தேவர்களுக்கும் ௮சுசர்களுக் 
கும் பலத்த யுத்தம் ஈடர்தது, அர்த யுத்தத்தில் தவர்கள் களைத் 

தீகைச்கண்டு தேவேர்இரன் தசாக மகாசாஜனை யிச்சமையம் ஒத் 

காசை செய்யவேண்டும் மென்று கேட்டுக் சொண்டான், மகாராஜ 
ரும், வில்லாளிய மாகிய ௮சசனுக்கு சாரக்இபம் செய்யச் தக்க தேர்ப் 

பாகன் அப்போது இடைக்கவில்லை. ஆயினும் மனந்தளசாமல் உன் 

னைச் சாசத்தியம் செய்யும்படி. நியமித்துக் கொண்டு மற்ற களவ் 

களுடன் தேவலோகத்தில் ஈடர்த யு.த்த;த்துக்குச் சென்றார். அங்கு 
சென்று, தேவர்களுக்குச் சகாயமாக அசக்கர்களுடன் போர்புரியும் 

போது, சத்துருக்கள்! மகா சதராகிய சக்கரவர்த் தியின் ரகத்கினுள்ள 

கடையாணி யிற்று விழும்படிச் செய்தகை அரசன் அறியவில்லை, 

போர் முகத்தில் கவனமாக இருந்தார். , 

கூர்மையான புத்தியுடைய ம மிக்க தைரியதீதுடன் அணிக்குப் 

பதிலாக உன்னுடைய இடஅ கைய மாட்டி வலது கையால் சாசதித் 
தொழிலையும் செய்து ௭ இரிகளுக்கு இடங் கொடுக்காமல் அசக்கர் 

களைச் ஜெயித்து வெற்றி பெறும்படித் தேரை நடக்தினாய். ' , 

எதிர்த்தோசைச் சம்ஹாரம் செய்யும் சக்தியுடைய தசரதன் 

௮சுரர்சள் யாவரையும் வதம் செய்து வெற்றிபெற்று மிஜயபேரிகை 

முழங்கெ பிறகு இசதத்தை நோக்கி கடையாணி யற்றிருப்பதையும், 

நீ யிடது கையைக்கொண்டு அச்சமயம் சமாளித்து யுத்தத்தை 

முடிக்கச் செய்த உன்னுடைய தைரியத்தையும் புத்தி கூர்மையை 

யும் சவனித்து அச்சரியமடைர்து, மட்டற்ற சந்தோஷத் துடன் 

உன்னை அலிங்கனம் செய்துகொண்டு, ஓ பெண்ணே / ம யென் 

னுயிசைக் காப்பாற்றினாப், ஆகையால் உனக்கிஷ்டமான வாத்தைக் 

கேள். ஸ்தீரிகள் இரண்டு வாம் வரையில் கேட்கலாம். ஆகைபி 

னால் சானிப்போ துனக்கு இரண்டு வரல் ars க்கத் தயாராயிருக்கி 

நேன்' என்று களிப்புடன் கூறினார்,
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அதைக்கேட்ட நீ *ஒ மகாராஜனே! தாங்கள் எனக்கு இரண்டு 

வசங் கொடுப்பதற்கு மனமிசைந்தால், அவ்விரண்டு வாழும் இப் 
போது எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு ௮வகாசமுள்ள காலத்தில் 
நான் பெற்றுக் கொள்கிறேன்,” என்று வணங்கிக் கேட்டுக் கொண் 

டாய், அதற்கு மனமுவர்த சக்கரவர்த்தி ௮வ்விசமே யாகட்டு 
மென்று வாக்களித்து உன்னைச் சந்சோலப்படுக்கி யழைத்துக் 

கொண்டு அயோத்தி வந்து சேர்ந்தால் | 

இந்த வரலாற்றை நீயே என்னிடம் கூறக்கேட்டிருக்றேன், 

அந்த இரண்டு வரத்தையும் இப்போது பெறவேண்டும். ஒரு வாத் 

தர்ல், ஸ்ரீசாமனைப் பதினான்கு வருடம் வனவாசம் செய்யக் கண்ட 
காரணியத்துக் கனுப்பவேண்டும். மற்றொரு வாத்தால் பரதனை 

சசடாளப் பட்டாபிக்ஷேகம் செய்ய வேண்டும், இவ்விதம் செய்தால் 

பாதனும் மேன்மை யடைவான், நீயும் உன் கஷ்ட நிலையிலிருர்௮ 

விடுபவொய், ஆகையால் காலதாமதம் செய்யாமல் சீக்சமாகக் 
கோபங் சொண்டவள் போலக் கோபக்கிருகத்துக்குப் போய், அங்கு 
உன்னாபாணங்களை யெல்லாம் கழட்டி கான்கு புறத்திலும் இறைத்து 

விட்டுத் தரையில் படுத்துக் கொள், அரசன் வந்து உன்னிலடப் 

படி. அவ்விரண்டு வாத்தையும் கொடுத்து அதன்படி நடத்தும் வரை 

யில் பிடிவாதமாகவேயிரு, வேறே ஒரு காரியமும் செய்யாதே” 

என்று கைகேயிக்கு மந்தசை யென்ற கூனி யுபதேசிச்தாள், 

்  திரிகோணமுடைய கூனி கூறியதைக் கேட்ட கைகேபி அவள் 

வார்த்தையில் பிரமை கொண்டு அவையாவும் தனக்கு ஈன்மையைத் 
தரும் என்று ஈம்பி அவளைப் பார்த்து, 82 பிரியமுள்ளவளே f 

நீ இவ்வளவு சிறாஈ௪ புத்தியுடையவள் என்று இதுவரையில் கரன் 

அறியேன். பரதனுக்கு இராஜ்யம் கிடைக்கும் பக்ஷத்இல் உனக்கு 
மூறுக்சாமம் ஸர்வமானிய௰ம் செய்கிறேன். நீ எனக்கு எப்போதும் 

பிராண சிகேகத முள்ளவளாயிருக்க வேண்டும். நீ கூறியபடியே 

யிப்போதே கோபக் இருகம் செல்கிறேன், ௮ரசன் என் வார்த்தைக் 
இணங்க இராமனை வனத்துக்களுப்பாவிடில் என் பிராணணை விடு 

QC per” என்று பிரதிச்ஞை பண்ணினாள். , 

் அப்போது கூனி (மந்தரை) *6ஐ கல்யாணி! நீ யிதை வைசாக் 

யெத்துடன் நடத்தினால், உனக்கு மங்கள முண்டாகும்” என்று 

சொல்லித் தன்னிருப்பிடம் சென்றாள், பிழகு கைகேயி, .தங்காசத்
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துடன் விரைவாகக் கோபக் இருகம் சென்று, அபரணங்களையெல் 

லாம் கழட்டி. நான்கு பக்கத்திலும் இறைச், அழுக்கு டையை 
யூடுத்இ, மிகவும் மெலிர்தவளாகிப் பூமியில் தலையை விரித்துப் 

போட்டுக்கொண்டு ௮லங்கோலபாகப் படுத்திருந்தாள், 

ஓர் மானிடன் திரனாயிலும், மிச்ககயையுள்ளவனாயிலும், ஈற் 
குணங்களுடைய வனாயிலும், 8ீ.இகள் ௮.றிக்சவனாயினும், சாஸ் தரல் 

கள் கற்றுப் பிறருக்குப் போதிக்கும் குருவாயிலும், பாபாநுஷ்டா 

னம் நிறைந்த துஷ்டர்களுடைய சேர்க்கை யடைவானாகஇல், ௮த்துஷ் 

டர்களின் தூப்போதனையால் தன்னுடைய நற்குணங்களை யிழச்.து 

கொடிய தூர்ச்ருத்தியங்களைச் செய்யக் தயாசாகரான். அர்ச் 
சனசகவாசம் அவ்விதம் செய்யும் என்பத நிச்சயம், 

இட 

மூன்றுவது சருக்கம், 

தசரதர் ஸ்ரீசாமனுக்குப் பட்டாபிசகேகம் செய்வதற்காக 

வேண்டிய காரியங்கள் செய்ய மந்திரிக்குக் கட்டளையிட்டபின் சந் 

கோஷமாய் ௮சண்பனை சென்றனர். ஆங் ச கைகேயியைக் காணாமல் 

் தசரதர் தான் ௮ரண்மனை வர்ததம், சச்தோலமாய் வெகு ஆவலோடு 

பாதச் சிலம்பு கலீசொென ௮ன்னமன்ன நடையுடன் வந்து காணும் 
தன தாருயிர்க்காதலி கைகேயி வசாமைக்குச் காரணம் யாதோ 

'வெனச் ிர்தித்தனர். ௩, இயற்கையிலேயே கெட்ட எண்ண முடைய 
ளாகிய மந்தசை ஒரு வேளை கைகேயியிடம் சென்று ஏதேனும் 

இ ழோ வென்றெண்ணினர். இப்படிப் பலவாறு சிந்தித்தும் 

தம் மனத்தில் யொரு காரணமும் புலப்படாமையால் ௮௩௫ருக் 
கும் பணிப்பெண்களைக்கூப்பிட்டு, எனதன்புக்கனிய கைகேயி இன் 
னும் என்னிடம் வசாமைக்குக் காசணம் யாது, எங்கு சென்றா 

ளென, பணிப்பெண்கள், கைகேயி ௮ம்மை கோபக்கிருகம் போயி 
ருக்கிறார் என்றும் காரணம் இன்னதெனத் தங்களுக்குச் தெரியா 

தென்றும் சொல்லி தாங்களே அவ்விடம் சென்று தெரிந்து கொள்ள 

வேணு மென்ற வணங்ூச் சொன்னார்கள, 

போர்முனையில் சிறிதும் ௮ஞ்சா கெஞ்சுபடைத்த, ௮௪ 

சங்கமான தசரதர்,தாசிகள் சொற்படி. கோபக்கிருகம் சென்று, களர் 
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வுற்ற மனத் இனராய்க் சைசேயிபினிடம் போய் அருகில் உட்கார் 

நீது இனிய வசன மொழிந்து, மெதுவாய் முதுகைத் தடவிக் கூறு 
இரூர், என அதன்புக்கினியாளே 7 படுக்கை முதலிய ஒன்று மின்றித் 
தரையில் படுத்திருக்கும் காரணம்யாது ? என்னிடம் பேசாமலும் 

ஆடையாபசணாஇிகள் ௮ணியாமலும் அழுக்கு வஸ்திர முடுத்திக் 
கொண்டிருக்கும் எண்ணம்யா*, என்மேல் உனக்கு உண்டாகிய 

மனவருத்த மென்ன ? சொல்வையாயின் உன்னுடைய மனோதம் 

எதுவாயினும் கிறை வேற்றச் சித்தமாயிருக்கிறேன். உனக்கு 

யாரேனும் இடையூறு விளைத்தனரா ? உனக்குக் ன்பம் உண்டு 

பண்ணினவர் ஆடவசே யாயினும், ஸ் இரியே யாயினும் அவர்களே 

யிப்போது சி-்ஷிக்கிறேன். வேண்டுமானால் அவர்களை வதம் செய் 

தாலும் செய்கிறேன். .என் கருத்துக் கினியாளே /! உன் மணிவாய்' 
இறந்து விஷயம் இன்ன தெனச் சொல்வாய், ரான் உனக்குச் 

செய்யவேண்டிய சாரியம் யாதுளது? ௮து எத்தகையதாயிலும் 

செய்அ முடிக்கவும் கூடாத தர்ப்பலமானதாயினும் உன்னிமித்தம் 
ஓர் கணத்தில் முடிக்கிறேன், எனது புஃபல பராக்செமத்தை நீ 

யறிர்சவளாயிருந்தும் அறியாதவள் போல் நீ யிப்படி என்னை 
வருத்தப் படுத்தலாமா ? சண்மணீ. உன் பிரியர்கானென்ன ? 

உனக்கு ஹிதஞ் செய்தவன் பாமதரித்தானே யாயிலும் ௮வளை 

க்ஷணத்தில் குபோனாக்குவேன். , உனக்கு விரோதம் செய்த 
வன் சகல சம்பச் துடையவனே யாயினும் அவனைச் கேவலம் பனாது 

யாக்கி விடுவேன், கொலைக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுத் தண்டனை 

வி.இக்கப்பட்டவனையும் விடுதலை செய்யவேண்டுமானாலும் செய்6 
றேன். உன் உள்ளக் கருத்தை ஒளியாது வெளியிடுவாய், என்“ 

சரைக்கேட்டாலும் தரச்சித்தமாயிருக்கி£றேன், ௮ஞ்ச வேண்டாம், 

என பிரிய காய2£? இன்னுமொன்றும் சொல்கிறேன், எனது 

ஆவிக்குமா£லும், சத்திய லலும், பாசாக்செம முள்ளவனுமாயெ 

இராமன் மீது ஆணை யிட்டுக்கூறுேன்; உனக்கு ௮கவேண்டிய 

காரியத்தைச் சொல்,” எனக் கேட்டனர், | 

இவ்வாறு இராமன் மீது ஆணையிட்டுக் கூறிய தசரதரின் சொற் 

களைக் கேட்ட கைகேயி சிறிது வருத்தம் நீக்னெவளாய்க் கண் 

களைத் துடைத்துக்கொண்டு ௮சசனைப்பார்த்துக் கூறுஜொள்,.”” (ஓ 

ராஜ சிங்கமே! நீர் ௮ருளியவாக்கும் செய்த பிர திக்ஞையும் உண்மை
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யானால் ரான் கேட்டுக் கொள்வதைச் சிறிது தாமசமின்றிச் செய் 

தருள வேண்டும், முர்தி தேவர்களுக்கும், அசுரர்களுக்கும் யுத்தம். 

நட்த காலத்தில் ரான் தங்களைக் காப்பாற்றியதற்காக நீங்கள் சர் 
தொஒப்பட்டு எனக்கு இரண்டு வாம் கொடுக்கறதாக வாக்களித்தீர் 

கள், அவ்விரண்டு வரங்களையும் நான் இது வரையில் சேளாமலே 
விட்டுவைத்திருர் தன். கங்கள் வாக்குப்படி. இப்போது அவ்விச 
ண்டு வரத்தையும் கொடுக்கவேண்டும்; 956 இரண்டு வாக்களில் 

ஒன்றுக்குச் தங்களால் தாயாரிக்கப்பட்டி ருக்கும் சசல வஸ்.துக்களை 

பம் கொண்டே எனது அன்புள்ள குமாரன் பாகனுக்கு சாஜ்ய பட் 

டாபி2ஷ.கம் செய்து வைக்கவேண்டும். மற்றோர் வாத்திற்கு ஸ்ரீ 
பொருக்கிய சாமன் மரவுரி தரிதஅு சண்டகாசண்யம் செல்லவேண் 

On, #58 தண்டகாரண்யத்தில் காப்கனிகளைப் புரத துக்கொண்டு 

பதினான்கு வருஷம் வனவாசம் செய்யவேண்டும். ௮ப்பதினான்கு 
GUT BB) SCM UL LD கதித்த விட்டு இங்கு வாட்டும். இராமன் காலை.பில் 

வனம் செல்லவேண்டும், இதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை. இந்த 
இரண்டு வரங்களை, தாங்கள் முன் வாக்களித்தபடியும், இப் 

போது இராமன் மீது சபதம் செய்தபடி யும் நிறை 2வற்று விட்டால் 

தங்களுடைய இருவடியிலேயே உயிரை விடு2வன். தங்களுடைய 
சக்தியமான வாக்குக்கக்கக்தை கிறை வேற்ற வேண்டும்,” என்ற 

னள, 

இவ்வாறு கைகேயி சொல்லக் கேட்ட தசரதர் மத்கால் உடை 
பட்ட கண்தபிர் போல மனமுடைந்து, வஜ்ஜிரத்தால் அடி (புற்ற மாம் 

2பாலச் தரையில் விழுந்து மூர்ச்சைபானார், சிறிது மூர்ச்சை கெளி 

எழுந்து, பெண் புலி போல் எதிரில் கிற்கும் கைகேயியைப் 
அ, **மங்களசொருப முடைய ?ள, மன லுக் இனிய கைகேயி 7 

ஏன் இவ்விதம் கேட்டாய் ? நீ கேட்ட வாம் என் பிராணனை வாக்சக் 

கூடி யதாயிருக்கன்றதே; நீ செவி நுழைவித்த சொற்கள், உலைக்களச் 

இல் காய்ச்சிய வேலைக் காதிலிட்டது போலுமிருக்கின்றனவே/ 

செர்.தாமரைக் சண்ணனாபெ இராமன் உன்விவயத்தில் என்ன ௮பரா 
கம் செய்தான். நீ எப்போதும் இராமனுடைய மங்கள குணங்க 

சையே என் முன் வர்௮ வர்ணிப்பாயே,' _,பெற்றோர்களைச் Ba Gam 

செய்வதில் இராமன் கெளசலைபையும், என்னையும் சமமாகவே பாவிக் 

கருன் என்று சொல்வாயே! இப்போது ௮ வன் மீது உனக்கு வர்க
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வருத்த மென்ன ? நீ இப்போ சாஜ்யத்தை உன்மகன் பாதலுக்கே 

கொடுத்த விடு, இராமன் இவ்விடத்் திலேயே இருக்கட்டும், ௮வன் 

விஷயத்தில் எப்படியாயினும் நீ ௮னுக்கொகம் செய்ய வேண்டும். 
இராமனை தீ தவிர எனக்குப் பிரியமுள்ள பொருள் உல௫ல் '2வ.றில்லை, 

எனது உடல் பொருள் ஆ 0 யிம்மூன்.றும் இராமனாகவே யிருககற 

படியால் நீ ௮௮ விஷயத்தில் மன்னித்தருள வேண்டும்,” என்றிரஈது 

கண்களில் நீர் தாரை தாரையாசப் பெருகக் கை?க.பிபின் பாகங் 

களில் விழ்ந்தாரீ, கைகே.பி தன்னிருகண்களும் சிவந்து கோபாக்கினி 
யோடு அசசனைப் பார்தது நீர் எனக்களித்த வாத்தைக் கேட்டேனே 

தவிர நாதனமாக ஒன்றும் கேட்கவில்லை, நீர் அளித்த வாக்கு 

பொய்த்துப்போகு மானால் நீர் ரகத்தை யடைவீர், இராமன் காளைய 
இனம் காலை மாவுரிதரித்து ஆரண்யம் போகாவிட்டால் ௪ருக்ூட்டுக் 

கொண்டாவது அல்லது விஷத்தை யுண்டாவது உமக்கு முன்னிலை 
யிலேயே உயிசை விடுகிறேன் சான் ௪,க்இய வர்தன், பிரதிக்ஞை 

யுடையவன் என்று பறை சாற்றுகிறீ 9, இப்பொழு. இராமன் மீது 

செய்த சபதத்தைச் சிறிது ரநோத்தில் பொய்ப்படுத்தி விட்டீமே'”” 

என்றாள், பிரியமாயகியாகிய கைகேயி இவ்வாறு மொழியக் கேட்ட 

தசரதர் பின்னும் துக்கசாகாத் இிலழுர் இனவராய்ப் பிரக்ஞை யற்றுப் 

பிணம் போல் பூமியில் விழுஈதார். அ௮ன்றிரவானது அவருக்கு ஒரு 

வருஷம் போலிருந்தது, 

இஃ இப்படி யிருக்க அருணோதய சமயத்தில் வர்இகள், காயகர் 
தள், பாடகர்கள் இவர்கள் யாவரையும் கை7கயி கோபித்துத் தடுத 

தாள், பிறகு விடியற்காலைபில் அரண்மனைக்கு பிராமணர்கள், ஷீ 

இரியர்கள், வையொகள், ரிஷிகள், கன்னிசைகள் யாவரும் வர 

கள், குடை, சாமரம், யானை, குதிரை முதலியவைகள் வர் 

தாசிகள் முதலிய யாவரும் ஈகரிலுள்ளோரும் arg குவிந்தார்கள், 
வசிஷ்ட முனிவர் ௮க்ஞைசெய்த வண்ணம் யாவும் சித்தமாயிருக் 

தன, வர்த கூட்டத்தினருள் ஒரு சாரார், மஞ்சள் பட்டாடை 

யணிர்தவனும், அபசணாலஙகருதலும், தேஜோன்மயமானவனும் 
சரமளவர்ணனும் மன்மதனைவிடச் சுர்சானும் புன்னசைகொண்டு 

விளங்குபவனுமாபெ ஸ்ரீசாமன் எப்போது பட்டாபிஷேகம் செய்து 

கொண்டு வசக்காண்போம் என்றார்கள், வேறுலர், ௪௫கல லக்ஷூண 

ங்களும் அமைக்தவலும் வெண்குடை கிழற்றுபவலுமாகய இலஃஷ
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மாணனை எப்போ.து காண் போமென்றனர். ஊரிலுள்ளார் சதையை 

யுடையவனும் சத்திய சங்கற்பனும், ஈசுவாலும், பரிபூரண குணங் 

களுடைபவனும், பண்டிசர்களாலும், வேதங்கள் வேதாங்கங்கள் 
புசாண இதிகாசங்கள், சாஸ் இரங்கள் மூசலியவைகளை யறிந்தோசா 

௮ம் தவசிகளாலும் வேதப் பிராமணர்கள் முதலியவர்களாலும் சேவி 

க்கப் படுகிறவனும், ச, கஜ அரக பதாதிகள் சூழப்பெற்றவனுமாயெ 

இராமனை எப்போது காண்போம், பொழுது எப்போது விடியும் 

என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கனர். |. 

இவவாறு இவர்கள் பலவாறு இராமனுடைய கல்யாண குணக் 

களைப்பற்றிப் புகழ்ச் துசையாடி க்கொண்டு அவனுடைய தஇருவசவைக் 
கசாணேண்டி அவலுள்ளவர்களா யிருக்குஞ் சமயத்தில், wi OA 

களுக்குள் றந்த சுமந்திரன், அரசன் ஏன் இன்லும் எழுந்திருக்க 
வில்லை யென்று ஆலோசனை செய்து, ௮சசனிருக்கு மிடம் சென்று, 
அரசனுக்கு ஜெயமுண்டாக வேண்டு மெனக் கூறினான். சாஷ்டாங் 

சமாக மகாராஜனை வணங்கினான், விசாலமான கண்களில் நீர் ததும்படி 
மனவிசாசல் கொண்டிருக்கும் கசரதரின் நிலைமையை கோக்க, ச 

சன் இவ்வாறு மன வேறுபட்டிருக்கக் காணம் யாதோ வென்று 

அருகிருக்கும் கைகேயியைக் கேட்க, கைகேயி, சுமர்இரனைப் பார் 
தீ.த.ச் சொல்லுகிறாள். ' 

சுமந்த! ௮ரசன் இரவுமுழுதும் தூங்கவில்லை. இராம, இராம 
வென்று சொல்லிககொண்டு இசாமனையே நினைத்துக் கொண்டிருச் 

தார். தூங்காமலேயே இருந்து விட்டதால் சுவஸ்.த மில்லாதவர் 

ஹூபால் காணப்படுகிரூர். அவர் இசாமனைப் பார்க்க விரும்பியதால் 

விசைவிற் சென்று அவனை அழைத்துக் கொண்டுவா என்றனள், 

“அது கேட்ட சுமந்திரன், ௮சசன் அனுமதியின்றி எப்படி ௮ழைத்து 

வரக்கூடுமெனத் தேவியிடம் கூற, தசரதர் அவருக்கு இராமனைப் 
போய் ௮ழைச்து வரும்படி ஆக்ஞாபித்தார். Sik Bier ௮.இவிசை 

-வில் இராமன் அரண்மனை சென்றார், YG கருணாநிதியாயெ. 
இராமனைப் பார்த்து, நமஸ்கரித்து oT prs yore செய்து ஓ பிரபு 

வே தங்கள் அசசன் பார்க்க ஆவலுள்ளவராய் இருக்கொர் என்று 

அறிவித்துத் தன்னுடன் வரும்படி வேண்ட, அதற்கு இராமனும் 

இசைக் பரபரப்புடன் இரதத்.இன் மேலேறிக்கொண்டு சுமர்சரன் 

9:
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சாசத்இபஞ்செப்ய அதிவிரைவாக லக்ஷ்மணனுடன் சென்று தந்தை 

யாய தசாதர் இருவடி.யில் வணங்குனார். 

மிக்க அவலுடன் இராமனுடைய வரவை எதிர் பார்த்துக் 

கொண்டிருக்கும் தசரதர், ௮வன் வருவது கண்டு எழுந்திருந்து, 

sug தடம் பொருர்திய கைகளை நீட்டி இராமனை .அலிங்கனஞ் 
செய்துகொண்டு இராமா வெனச்சொல்லி துக்கம்மேலிட்டுச் கரையில் 

விழ்ர்தார். அது சண்ட இராமன் இடுக்கிட்டெழுந்து தந்தையைத் 
தாக்கி மார்போடணைத்து மடியுறகிருக்தி வைத்துக் கொண்டார். 

அரசன் ஒன்றுர் தோன்றாதவசாய் மூர்ச்சையாகிெனர். அதைக்கண்ட 
ஸ்.இிரீகள் எல்லோரும் மிக நடுங்கி அலறினார்கள், அச்சமயம், 
அங்கு விஜயஞ் செய்த வசிஷ்டமுனிவர் ௮ரசன் இவ்வாறு ுக்௬ 

மடைவதற்குக் காரணம் யாதெனக் கேட்டதும், இராமன் காரணம் 

இன்னதெனக் கெரிடாதவளுாய்ப் பிரமித்து நிற்க, கைகேயி இராம 

ளைப்பார்த்துக் கூறுசறொள், || 

“உனது பிதா துக்கம் மேலிட்டுக் கரையில் வீழுக்கதற்கு நீ 

தாரன் காரணஸ்தன், மகாராஜாவுக்கு உண்டான அக்கத்தை மாற்ற 

ஓர் ஈன்மையான காரியத்தைச் செய்யவேண்டம், ஓ இராம? நீ 
தர்தை சொல் வழுவாத ௪த்தியவர்தனாகையால் அவருக்கு உண்டா 

யிருக்கும் துர்கத்தை மாற்றி, ௮வர் எனக்குக் கொடுத்தவாக்குச் சிறி 

அம் பிசகாவண்ணம் செய்வித்து ௮வசைச் ௪,ச்தியவா னச்ச வேண்டும், 

 மகாசாஜாவாகய உன் தநத எனக்கு அன்போடும் முழுமனதோ 
டும் ஆஇயில் இரண்டு வாம் தர்.இருக்கிறார், ௮து உன் கிமித்சமா 

கவே ஆகவேண்டிய காரியமாயிருக்கெது. அக்காரியம் உன் ஆதின 
மாகவும் இருக்கிறது. அரசன் அதை உன்னிடம் வெளியிட 

கூடாதப வருத்தத்தை யடைந்திருக்கறார், சத்திபமாகய பாச 

சயிற்ரால் ஈன்கு பிணிப்புண்ட தந்தையை 8 காக்கவேண்டும், புத்திர 
ஞனவன் தர்தையைப் புத்தென்னும் காகத்திலிருந்து காப்பதா 

லன்றோ ௮வன் புத்இரனென்று சொல்லப்படுகறான், அதுபோலவே 
கந்சையின் வாக்கை மெய்ப்படுத்தி ௮வசைச் சத்தியவானாக்குபவனே 

சீத் இபவர்சனாவாள்”” என்ன் 

இவ்வாறு கைக்? கூறியது சேட்டு, இசாமன் அவன் we see 
விக்கள்களில் விமுக்து கம்ஸ்கரித்து, “அம்மணி! நீர் ஏன் இவ்விதம் 
பேசவேண்டும் ? என்னால் என் பிதாவுக்குற்ற ஈருத்தம யாதோ 7
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என் தர்தைக்காச உயிசைச் இரணமாகமஇத்து விஷச்தையும் பானம் 

செய்வேன்) சீதையையும் கைவிடுவேன், என்னைப்பெற்ற அன்னை 

கெளசலையையும் இயரகம் செய்வேன், இரத இராஜ்யத்தையும் அறப் 
பேன், எந்த பு,ச்இரன் சந்தையின் .ஐக்ஞைபில்லாமலே ௮வருக்கு 

நன்மையான காரியத்தைச் செய்கிறானோ ௮வன் உத்தமனாூருன். 
தர்சை சட்டளையிட்டபின் செய்பவன் மச்தியசசமுூடையவனாூழுன். 

தர்தையு த. தரவிட்ட பின்னும் செய்யாதவன் ௮,தமனாகிறான். ஆகை 

யால், எனக்கு என் தந்ைத எவ்விதமான அக்ஞையிட்டாலும் சிறி 

அம் குறைவின்றிச் செய்கிறேன், இ௮ சத்தியம் சத்தியம்” என்றான். 

இதைக் கேட்டதும் கை?கயி ஒருவாறு திருப்தி யடைந்து, 

₹இசாமா. நீ உச்தமகுணம் வாய்க் தவனே, தாதைக்கு வந்த மனக் 

குறையைத் தீர்க்கவல்லவனே எனக்கும் இது தெரியும், உன் சந்தை 

எனக்கு அ.இயில் இரண்டு வாம் அருளியிருக்கறார். அ௮வ்வரங்க 

ஸிரண்டையும் இது வரையில் யான் ௮வரிடமே அடைக்கலமாக , 

வைத்த இப்போது அவைகளைப் பூர்த்தி பண்ணும்படி கேட்டேன். 
அவற்றில் ஒன்று, உனக்கு இப்போது செய்யவிருக்கும் பட்டாபி 

லேகத்,ற்குச் சேகரித் திருக்கும் சாமக்ரிகைகளைக்கொண்டு என் 
பிரிய புத்தான் பாதலுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்விக்கவேண்டும், 

மற்றொன்று, 8 தந்தையின் ஆக்ஞைப்படி, மாவுரி தரித்து ஐஜடைசக 

எணிந்து இக்கண?ம விரைவாக வனம் செல்லவேண்டும். அங்கு 
நீ இப்படி பதிரான்கு வருஷம் வரைபில் வாசம் செய்யவேண்டும், 
அவ்விடத்தில் முனிவர்கள் புசப்பதை நீ புசிச்இிருக்க வேண்டும். 

பிதா வளித்த வாக்கைச் ச.த்தியப்படுத்துவதற்கு ௮வரின் போருட்டு 
செய்யவேண்டிய காரிய மிதுவேயாகும். இவ்லிரண்டு வரங்களையும் 

நரன் ௮வர் ஆதியில் கொடுத்த வாக்கின் படி. நிறைவேற்றச் கேட்டுக் 

கொண்டதால் ௮வர் உன்னிடம் ௮தை எப்படிச் சொல்வதென மன 
வருத்ச மடைந்து விழுர்து விட்டார். கர்தையைத் தேற்றி அனர் 

வாக்சை மெய்ப்பிப்பதே யுக அ கடமையாகும்” என்றாள் 

இசகுஈர்தனன் கைகேயியைப்பார்த்து அம்மணி 7 பாதனுக்கக், 
இந்த சாஜ்ய மிருக்கட்டும், ரான் தண்டகாரண்யம் செல்வேன், 

தந்தை என்னிடம் இதைச் சொல்லி யிருப்பாசானால் நான் Drape 

யிலும் தாமதஇித்இிருப்பேனு ? அவர் வாக்குக்குப் பங்கம் வரும்படு. 

செய்கிப்பேனு ? உல்களுக்கு மனவருத்த முண்பெண்ணுவேனா ?
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தீர்தை என்னிடம் இசைச் சொல்லாத காரணம் யாதோ அறி 

இலேன்,” என்றார். : 

,௧௪சகர இராமரின் கம்பீரமும் கருணையும் வாய்ந்த சொற்களைக் 

கேட்டு, அக்கத்கால் பின்னும் அன்பமடைர் து, *இரகுகந்தனா / நான் 
ஸ் இரீயால் ஜெயிக்கப்பட்டவன்,பிரமமுள்ள மன *டையவன், கெட்ட 

வழியில் இருப்பவன், என்னை நிக்செகம் செய்து இர்.த ராஜ்யத்தை 

ரீ கிரகித்துச் கொள், உனக்கு அதனால் பாவமில்லை, இவ்விதம் செய் 
தால் ௮௪த்தியம் என்னைத் தொடருமே” என்று பிரலாபித்தார். "117 

ஏ இராமா ! உலகங்களுக்கு நாதனே ! என் பிராண பிரியனே, 
நீண்டகண்களை யுடையவனே, ராஜ சிரேஷ்டனே, சூரியவம்சத் 
தைப் பரிசுத்தம் செய்தவனே, பூரணசர்தி முகமுடையவனே 

மானிடர்களுட் சிறர்சவனே 7 என்னைவிட்டு எவ்விதம் பயங்கரமான 

ஆரண்யம் செல்ல விரும்புகிறாய்” என்று இராமனைக் கட்டி க்கொண்டு 

வாய்விட்டுக் கதறினார். .- 

நீதி மார்க்கம் அறிக்தவருட் Ani sage ஸ்ரீசாமன் கையில் 

ஜலமெடுத்.து தன் தர்தையின் கண்களைச் துடைத்து, *பிதாவே.! நீர் 

_இந்த விஷயத்இல் ஏன் வருத தமடைய வேண்டும்? என் தம்பிபாதன் 
சாஜ்யத்தைப் பரிபாலிக்கட்டும். சான் உமத பிசதிக்ஞையை நிறை 

வேற்றி விட்டு மறுபடியும் இர்ரகருக்கு வருகிறேன். நான் வனத் 

இல் வாசம் செய்தால், சாஜ்யத்தை ௮டைந்அுண்டாகும் சுசத்கைக் 
காட்டிலும் கோடி மடங்கு சுகம் அ௮ங்குண்டாகும். தங்களஷுடைய 

சத் இயத்தையும் காப்பாற்றுவதாகும், என் சிற்றன்னை கைகேயி 

அம்மைக்கும் திருப்தியாகும், என் தாயார் கெளசல்யா தேகவிக்குச் 
சமாதானம் சொல்லி, ஜானகியுடன் மறுபடியும் இங்கு வந்து த॥ 

ச ஈமஸ்கரித்து வனம் செல்லுகிறேன்” என்று சொல்லி தந்ைத 

(யை வணங்க, தாயாகிய கெளசல்யா தேவியைப் போய்க் காண 

இலக்ஷ்மண னுடன் சென்றனன், : 

அப்போது கெளசல்பா Cad இராமனின் நலத்தைக் 2காரி 
விஷ்ணுவை பஜித்துக்கொண்டு, பிராமணர்களைக் கொண்டு ஓமம் 

செய்தும், அவர்களுக்கு ௮ளவிறந்த பொருட்களைத் தானம் செய் 

தும், ஒருமைப்பட்ட மனத்துடன் விஷ்ணுவைத் தியானித்துக் 

கொண்டிருந்தாள். இராமன் வந்ததை அவள் காணவில்லை, 
 



நான்காவது சருக்கம். 

  

இவ்வித நிலைமையிலிருக்கும் ராஜ பட்டமசஷியாசய கெளசல் 

war தேவியைச் சுமித்திரை பார், இ? தா ராமச்சர் தரன் வந்திருக்கி 

ரான் எனவும், கெளசல்லியாே தவி லீழிமலாஈது இராமனை யனைத்து 
உச்சிமோந்து மடி, மீது வைச்அக்கொண்டு, கருசெய்தல் போன்ற 

கார்தியை புடைய சரீரத்தைச் தடவிக்கொடுத்து, ௮டா கண்மணீ 

௮.றுசுவை யுணவை யுண்பாயெனக்கூற, இரகுரந்தனன், *1அம்மணி | 
நான் போஜனம் செய்யும் சமபம் இது வன்று, கான் இப்போதே 

தண்டகாரண்யம் செல்லவேண்டும, சத்திபநெறி தவருத என் பிதா, 

எனது சிற்றன்னையாகிய கைகேயி யம்மைக்குக் கொடுத்த வாத்தின் 

படி, பரதன் ராஜ்யபாரம் செய்யவும், சான் தண்டகாரண்யம் செல்ல 
வும் வேண்டும். gat, சைகேயிக்கு அருளிய வாக்கு பொய்த்துப் 
போகா வண்ணம் 14 வருஷம் அவ்வனத்தில் முனிவருடன் வாசம் 

செய்._ விட்டு மறுபடியும் வர்.து சேருகிேன் தாங்கள் விசாாமடைய 
வேண்டாம்,” என்றனர், 

௮.து கேட்ட கெளசல்யை உடனே மூர்ச்சை யடைந்து, பிறகு 

எழுந்து துச்சச்கடலில் முழுசெவளாப் இராமனைப் பார்த்து, (ஏ 
இராமா! நீ வனம் செல்வதாயிருந்தால் என்னையும் ௮ழைத்துச் செல் 

நான் உன்னை ௮ரைக்ஷணமும் பிரிந்து உயிர் வா?ழன், பசுவானது 

தன்றைவீட்டு எப்போதும் பிரிந்தராதது போல், என் பிராணணை 
|டப்பிரியமுள்ள குமாரனாடிய உன்னைகிட்டுப் பிரிந்திருக்க கான் 

மனம் சப்பேனோ? ௮ரசன் பரதனிடம் ௮ன்பு வைத்திருந்தால் 
அவனுக்கே இசாஜ்யத்தைக் கொடுக்கட்டும், பணிவும் பக்இயும் 

கொண்டஉன்னை யேன் வனத்இற் கலுப்பவேண்டும் ? வரங்கொடுத் 

அரசன் கைகேயிக்குப் பொருள் யாவற்றையும் கொடுக்கட்டும்] id 
கைகேயிக்காவது உன பிதாவுக்சாவது என்ன ௮பசாதம் செய்தாய், 

உனக்குப் பிதா எவ்விதம் பெருர் தன்மையுள்ளவரோ ௮தைகிட சான் 

பெருர் தன்மையுள்ளவள், ௮வர் உன்னை வனம் செல்ல உத்தரது 

கொடுத்தால், சான் இப்போது செல்ல வேண்டா மெனத் தடை செய் 

இழேன், மீ என்னுத்தாவைச் கடந்து ௮சசன் உத்தாவுப்படி சென்
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ரூல் என் பிராணனை அப்பொழுதே விட்டு எமனுலகடைவேன்” என் 

(ள். 

அச்சமயம் இலக்ஷமணன் கோபங்கொண்டு, வீரரும், சத்திய 

மான பிரதிக்ஞையுடையவரும், இந்திரியங்களை ஜெயித்தவரும், 
விசாலமான கண்களை புடையவரும், கார்முகில் வண்ணரும், சங்கம் 

நிகா்க்ச கழுத்துடையவரும், விரிந்த மார்புடையவருழ், நீண்ட 
கைகளுடையவரும், சிவர, குண்டல மணிக்தவரும்.. _அங்கலக்ஷன 
மூடையவரும், மிகத்தீருமான இசாகவனைப்பார்த் துக் கூறுகிறார் 

அண்ணா பைத்தியமும் பிரமமும் கொண்டவரும் கைகேயி 

ட யின் ஸ்வாதினத்தில் இருப்பவருமாகிய தந்தையைக் சட்டி. விட்டுட் 

பரதனையும் ௮வன் ஹ்ம்மாளையும் , கொல்லுறேன். நான் உலகக் 
களைத் கொளுத்தி விடுகிறேன். aor செளரியத்தை இப்போது 

தேவர்களும் காணட்டும், சத்துருக்களைச் சங்கரிக்கும் திறமை வாம் 
ந். நீர் இப்போது பட்டாபிலேகம் செய்து கொள்ள முயற்சி செய் 

யலாம், ௮ர்த மகோற்சவத்இற்கு விக்கினம் செய்பவர்களை கான் 

வில்லும் கையுமாயிருந்து ஹதம் செய்சறன்” என்றார், . 5). 

தன்னை என்றும் பிரியாகவலும், மசாதிசனும் பிறர் ஒத்தாசை 

தேடாத விரத்தன்மையுள்ளவளும், சுமித்இரையின் அருந்தவப் 
புதல்வனுமாகெய இலக்ஷமணன் இவ்வாறு சொல்வதைச் கேட்ட இரகு 
தந்தனன், ௮வளை அன்புடன் லிங்கனம் செய்து, ஐ சவிகுலச் 

சேஷ்டனே? நீ பராக்ரெமசாலி தான், உன் பலம் யாவற்றையும் சான் 

அறிவேன்) என் விஷயத்தில் ஈன்றி செலுத் இப் பாடுபடுபவனே தீர 

இருக்தாலும் சமயமில்லையா, யோசிச்ச வேண்டாமா ? இதோ காச 

படுற பிரபஞ்சமும், இந்த சாச்சிெமும், தேசம் முதலியவைகளும். 
, உண்மையானால் இவைகளில் நீ பிரயாசைப்படுவது பிரயோஜனமுள்ள 

தாகும், கேவலம் ௮ரித்யமான இவைகளில் வீண்பிரயாசைப்படுவ இல் 

என்னபலன்? போகங்கள், மேசக்கூட்டங்களி லிருக்கும் மின்னல்கள் 

போன்ற சஞ்சலங்கள் ; ஆயுளும், அக்னியால் ஈன்று தாபமடைர்,த 
“லோகத்இலிருச்கும் ஜல பிந்து போன்றது, *சர்ப்பத்தின் வாயி 

லகப்பட்ட தவளையானது, காட்டு ஈக்களை Papa gargs போல், 

காலாக்னியால் விழுங்கப்பட்ட மானிடன் அநித்இபமான போகம் 
களை விரும்புகிறான், சரீரசுகத்இற்காக இரவும் பகலும் மானிடன்
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கருமங்களை வெகு பிரயாசத்துடன் செய்கிறான். சரீரமோ புரு 

ஷனைச் தவிர வேறாகக் காணப்படுகிறது. தர்தை, தாய், புதீஇரன், 
தாசம், பிராதா, பர்.து ஜனங்கள் இவைகளின் சேர்க்கையான௮ பிரா 

ணிகளுக்குச் கண்ணீர்ப் பர்.தல் நிழல் போலும், ஈ.இியில் கட்டைகள் 

போலும் உள்ளது. பொருளான மாத்தின் நிழல் போன்றது, சப 
லத் கன்மை யுள்ளதெனப் பிரசித்திபெர்றஅ. யெளவனமானது கடலி 
லெழும் அ௮லைகளைப்போல் அநித்ய:மான. ஸ்.இரிகளின் சுகமானது 

சொப்பனத்திற் கொப்பானஅ, ஆயுளோ அற்பமானது, யிலும் 

. பிசாணிகளுக்கு இரச ௮பிமானம் ஏற்படுவது ,தர்சரியம். சம்சாச 

வாழ்க்கையும் சொப்பன த்இற் கொப்பான௮ தான், எப்போதும் 

Drab முதலியவைகளால் கிறைர், ௧.௮. 3 *ந்கருவ ஈகாம் போன்ற 

தன்மையுடையது. மூடன் அர்த சம்ஸாசத்தை .அழுசரிக்கிறான்; 

சூரியன் உதயமாவதாலும், அ௮ஸ்சகமனமாவதாலும் ஆயு.ளானது 

நாரட்கணக்டெப் படுகின்றது, தம்பி இலக்மணா. மற்றவர்கள ச் 

குண்டாகும் மூப்பையும், மாண ததையும் நேரிற் பார்த்தும் ஏன் 
அறியாமலிருக்கறாய் / மூடத்தன்மையுள்ளவன இசவு பகல் கூடிய 

ஓர் காள் வாழ் காளை விழுங்குறெதென்று நினையாது சுகத்தை I HI 

வித் துக் கொண்டிருக்கறான். காலத்இன் வேகத்தைக் கவனிப்பே த் 

யில்லை, இர்,ச ஆயுளானஅ பக்குவமாகாக கோண்டியிலுள்ள ஜலம் 

் போல், ஒவ்வொரு ௬௲ணத்திலும் இிதறுகறது. வியாதிகள் ச௪த்துருக் 

கள் போலச் சரீரத்தைக் துன்பப்பரித்துகின்றன, முப்பும், மரண 

மும் புலி போல் அசத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. மரணமானது அவன் 

கூடவே இருக்கறது. சமயத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டே யிருக் 

இறு, மானிடன், தேகமே தான் என்று பாவித்து கான் அ௮சசன், 

நன் உலகத்தில் பிரசித்தி யடைச்கவன, என்றெண்ணுகிறான் தவ 

க், ௮ஸ்.இ, மாம்ஸம், விஷ்டை, (ps arn, Crs, Organ gay 

இவைகளுடன் கூடினதும், விகாரமுள்ளஅம, பரிணாமமடைவது 

மாய இந்த சரீரமானது எவ்விதம் ,ு.தீமாவாகும் 

தம்பி இலக்ஷ்மணா 1 இந்த சரீரத்தை .ுசெயித்சல்லவா உலகத் 

sé Caren s DADE S pss என்ூிருய், தேகத்தில் ௮பிமானமுள்ள 

யாவும் தோஷங்கமளனவே ௬. றப்படுகின்றன. சரீரமே சான்” 

* சர்தருவாசசம்-- ஆகாயத்தில் மேகங்களில் தோன்றும் வீரித்சிசமான 

அமைப்புள்ள சகரம்.
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என்ற புத்தியை அவிகை யென்று கூறப்படுகின்றன, சரீரம் 

நானல்ல, நான் சிற்சொரூபனையெவன்” என்ற புக்திய வித்தை 

யென்று கூறப்படுகின்றது. அவித்தையானனு சம்ஸாசத்இற்முக் 
காரணமாகின்றது. விச்தையானது சம்ஸா£ச்தைப் போக்குகின்ற து., 

ஆகையால், மோக்ஷமடைய விருப்பமுள்ளவர்கள் வித்தையை அப் 
பியாசம்செய்வதில் எப்போதும் முயல?வண்டும், சத்அருக்ககச் 

சங்கரிக்கும் சக்தி பெற்றவனே. ௮விச்தையை அப்பியாசம் செய் 
யாத. மோட்சத்துக்குச் ௪க்துருவாயெவை காமம்,வெகுளி,மயக்கம் 
இவைகளே. இவைகளிலும் மோ௯்£மார்க்கச்இற்கு இடையூறுண்டு 

பண்ணக்கூடியது கோபம், அந்தக் கோபத்தை ஒருவன் கொள் 
வானாகல், Sims, தமபன் அம்பிகள், பிள்ளைகள் இவர்களைக் 

கொன்று விரிவான், மனதிற்குத் தாபமுண்டாவதற்குக் கோப 2ம 

காரணம், தருமங்களுக்கு நாசத்தை யுண்டு பண்ணவும் கோபமே 

காரணம். ஆகையால், கம்பி இலஆசமணா / கோபத்தை விட்டுவிடு, 

கோபமே பிரத்தியகூ யமனாகிறது, ஆசை வைதரணி (எமபு£த்இ 
அள்ள ஆறு) என்னும் ஈஇயாகிறது. சந்தோஷமோ நந்தனம் என்ற 

உத்தியானமாகிறது, சாந்தமோ காமதேனுவாறெது. அன்ப! நீ 

சார்தத்தையே கைக்கொள்) உனக்குச் சத்துருவே ஏற்படான்.. ... 

பிரிய இலக்ஷ்மணா ! தேகம், இர்.இரியங்கள், மனம், பிராணன், 

புத்தி இவைகளுக்கு வேறுபட்டது ஆத்மா: அர்த ஆத்மாவே சுத் 
தன், சுயஞ்சோதி, ஸ்வரூபன், விசாசமடையாதவன், அஹ்ருஇியற்ற 

வன்) ஆத்மாவானது தேகம், இக்இரியங்கள், பிராணன் இவை 

களுக்கு வேறாக எற்பட்டதென்று அறியாதவர்கள் சம்ஸா£ க்கப் 

களால் துன்பமுறுகிறார்கள். ஆகை.பால் கம்பி இலக்ஷ்மணா ! நீ ஆத் 

மாவை, தேகம் முதலி,பவற்றைவிட வேறு பட்டதென்று இருதய 

இல் பாவளைசெப்து கொண்டு, புத்தி முசலியவைசளுக்கு வெளியி 
"லிருக்கும் யாவற்றையும் நீ அறுசரிச் இருக்கவேண்டும், , நீ வருந்த 

வேண்டாம். பிராரப்தமான சுகத்தையோ துச்கத்தையோ அறுபவித் 

துக்கொண்டே, ிருஷ்டிப் பிரவாகத் திலுள்ள காரியங்களை நீ செய்து 

கொண்டிருந்தால், உலகத்தில் பற்றுக லடையமாட்டாய், வெளிக் 

காரியங்கள் யாவற்றிலும் நான் கர்த்தாவேன்பதை வூ தவனாயி 

னும், மன இல் சுத்தமான சுபாவமுடையவனாகில் கருமங்களால் பற் 

ுத லடையமாட்டான். நான் கூறிய யாவற்றையும் இருதயத்தில்
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எப்போதும் படயச்செய்து கொள், சம்ஸாச அக்கம் எவற்றாலும் 

எப்போதும் திங்சடையமாட்டாய்,”” என்றார், டட 

பிறகு கெளசல்யா தேவியை கோக்கி இராமர் **அன்னையே/ 

நான் இப்போது கூறிய யாவற்றையும் தாங்களும் எப்போதும் 

இருயை கமலத்தில் பதஇிபச்செய்து கொள்ளுங்கள். என் வரவை 
எதிர்பார். த்திருங்கள் ; வெகு காலம் வசையில் அக்கமடைய மாட்டீர் 

கள், கர்ம மார்க்கச்சை அனுசரித் நிருப்பவர்களுக்கு எப்போதும் 
ஓசே இடக்தில் வாசம் செய்யமுடியா ; ஈயின் பிரவாகத்இல் 

ளிமுக்க தெப்பம் போலல்லவா கர்ம மார்க்கமாகிறது) அம்மணீ/ 

14 வருஷங்களும் எனக்கு ௮சைசகஷணமாகும், எனச்கு உத்தரவு 

கொடுங்கள் ; துக்கச்தைதக் தாரக் இல் கள்ளிவிடுங்கள்; நீங்களிவவித 

மாக இருந்தால் நான் வனத்தில் சமக வாசம் செய்வேன்,” என்று 
உசைக்துக் காயின் பாக கமலத்தில் விழுக். வணக்கினார். 

இப்படி வணக்னெ இராமனை, ௮வன் தாயாக கெளசல்யாதேவி 

வாரியணைத்து மடிமீதிருத்தி தவஇக்து, £ செல்லும் போகும், 
இருக்கும்போ அம், தூங்கும் போலும், உன்னைக் இருமாத இசளும் 

கந்தர்வர்களும், தேவர்களுங் கூட இருந்து சக்ஷிக்கவேண்டு மென்று 
கூறி, ஆலிங்கனம் செய்து பிரயாணப்படுக்இனாள். அப்போ 

இலக்ஷ்மணர் ஸ்ரீராமனை ஈமஸ்கரித்து * அண்ணா! தல்கள் வாக்கால் 

என் மனஇலுள்ள சந்தேகம் நீங்கிற்று, தங்களுக்கு எப்போதும் 
ஊழியம் செய்வதற்காகக் கூட வருகிறேன். அடியேனுக்கு ps 
இரசக்கவேண்டும், இல்லாவிட்டால் இப்போதே என் பிராணனைகிட்டு. 

விடுகிறேன்” என, இராமன் “நீயும் வா காம,கம் செய்.பாதே”'என்றார். 

பிறகு ஸீதைக்குச் சமாதானம் சொல்ல சிசாபதியாகய இராமச் 

சர் தரன் ௮வள் அரண்மனை வாவும், சீதா பிராட்டி சர்தோலமுகத் 

துடன் அவரை வரவேற்று உபசரித்து, பாதகமலங்களை அலம்பி, 

பணிக்து கிற்க இராமன் ஆசனத்தில் ௮மர்ர் தனர், 

சிதா பிராட்டி ௮வரசை வணங்க, தேவா! தாங்கள் இரீடமின்றி. 

ரத கஜ தக பதா. இகளாகய சேனையின்றி, வெண்குடையின்றி, வாத் 

இய முழக்கமுமின். றி விரைவாக வந்த காரணம் யா?தா தெரியச் 

சொல்ல2வண்டும்,'” என்று கேட்க இராகவன் புன்னகையுடன் 

கூறுகிறார். 

10
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“மங்கள வடிவமானவளே / எனது பிகாவாகய sF1s war 

சாஜன் தண்ட காரண்யம் முழுவதையும் எனக்கு ராஜ்யமாகக் 
ஆகையால் அகைப் பரிபாலனம் செய்ய சான் விசை 

வேண்டும், நான் வனம் சென்ற பின்பு நீ மாமிமார் 

என் தாய் 

கொடுத்தார். 

வாகச் செல்ல 

களின் சம்மதப்படி கடர்து கொள்ள வேண்டும். 
கெளசல்யா தேதலிக்குச் சசுருை செய்வதில் மிக்க சவனமாயிரு * 

என்று சொல்லவும், தா பிராட்டி. வாடிய முகத்துடன் இராமனை 
வணங்கிச் கூறுகிறாள். |, 

6 ஓஒ பிராணநாயக / மகாத்மாவாக தங்கள் தர்தை எதற்காகத் 

தங்களுக்கு வனசாஜ்யம் கொடுத்தார்” என்று கேட்க, :*என் பிதா 
என் சிற்றன்னை கைகேயி யம்மைக்குப் பிரீ தியடன் அ தியில் இரண்டு 

வாம் கொடுத்திருந்தார், கைகேயி அவ்விரண்டு வாங்களையும் பூர்த்.இ 
செய்விக்கு/ நிமித்தமாக, பரதனுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்து 

௮வன் ராஜ்ய பரிபாலனம் செய்யவேண்டுமென்றும், கான் வனம் 

சென்று அவ்விடத்தில் 14 வருஷமிருர் துவிட்டு வரவேண்டுமென்றும் 
கேட்டுக்கொள்ள, ௪த்யவாதியாகிெய என்தர்தை, கொடுத்த வாக்கை 

மறுக்காது அவ்விதம் உத்தரவு செய்து விட்டபடியால் நான் விரை 
வில் வனம் செல்லவேண்டும்'” என்றனர். 

இவ்வாறு இராகவன் உரைக்க, ஜானக), 'பராணபதி! நான் தங் 

களைவிட்டி ௮சைகூணம் பிரிந்திருப்பேனு ? என்னைவிட்டுத் தாய 

கள் மட்டும் போவது உசிதமாகுமா, தங்களுடைய நிழலான என்னை 
விடுத்து எவ்வண்ணம் செல்வீர். உயிரும் உடம்பும்போல் இருநத 

யானும் தங்களுடன் வருவேனேயன்றி, தனித்திருர்து உயிர்வாழேன்” 
என்று பிரலாபித்துக்கூற, இராகவன் பத் னியைப் பார்த்து “ob se! 

உன்னை எவ்விதம் அசண்யம் கூட்டிச்செல்வது ? ௮ரத ஆரண்யமோ 

துஷ்ட மிருகங்கள் dopissi, மானிட மாமிசத்தைப் புசிக்கும் 
சாஸுசர்கள் வசிப்பது, அங்கு சென்றால் அவர்ப்பும் புளிப்புமான 

பழ வர்க்கங்கமாயும் இெங்குகளையும் சாப்பிட்டு வாழவேண்டும், 
அவைகளும் ஒவ்வொரு காலச் இற்றான் கடைச்குமே யன்றி எக்காலக் 

இலும் கடைக்கா, எங்கும் முட்களும் கற்களும் கிறைர்த வழி 

யாகத்தானிருக்கும். அப்போப்பட்ட வழியில் கால்சடையாகத்தான் 
செல்லவேண்டும், குசைகளும் புதர்களுமுண்டு, ௮வ்வாசண்பம் மிக 

வும் குளிர்ச்சி பொருர்தியத, ௮5 ஆரண்பதீதில வாழும் சாக்ஷசர்
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சைப் பாரத்சால் உடனே நீ உயிர் விடுவாய், ஆகையால் நீ விட்டி 

லேயே யிரு, சீக்ரெமாகவே என்னைப் பார்ப்பாய்” என்றார், 
ஜானகி பயமும் பக்தியும் கொண்டவளாய், **பிசாணகாயக ! 

தாங்கள் தர்மமறிர்தவரா யிருர்.தும், தயையுள்ளவசா யிருக்தும், பஇ 

விசதையும் தங்களைப் பிரிபாசவளுமாகய என்னை ஏன் விட்டுப்போக 

விரும்புகிறீர். நான் வனத்தில் தல்களுடன் வாசம் செய்யும்போது 

என்னை எவன் க்ரமிப்பான் ? தாங்கள் YRS gs மிகுர்த மூலமோ 

பழமோ எதாயினும் அதுவே எனக்கு அமிர்தத்திற்கு ஒப்பாகும், 

ரான் தங்களுடன் சந்தோஷமாய்ச் சஞ்சரிப்2பன், தங்களுடன் 

சஞ்சரிக்கும்போது, எனக்கு அவ்வாசண்யச்இலிருக்கும் முட்களும் 

சாணல்களும் கற்களும் புஷபமயமான விரிப்புக்குச் சமமாகும் சச் 

தேகமில்லை, கான் தங்களை வருத்தாமல் தங்களுடைய காரியத்மைச் 
சாதிப்பவளாகவே யிருப்பேன், சான் குழச்தையா யிருக்கும் 

பொழுதே, ஜோதிட சாஸ்திரியொருவர், என்னைப் பார்த்து நீடின் 

கணவனுடன் சிலகாலம் காட்டில் வ௫ப்பா யென்று கூறியுள்ளார், 
௮வவந்தணன் சத்தியவாதி யாகட்டும். கான் தங்களுடன் வர 

றேன், , தடுத்தால் இப்போ2த என் பிராணனை விடுவேன்.” என் , 
றாள், ஸ்ரீராமபிரான் ஸீதையைப் பார்த்து, நீ விரையில் என்னுடன் 

வாலா மென்றாக்ஞாபித்து வசிஷ்டர் பத்தினி அருந்ததி தேகிக்கு 

வஸ்இரங்களையும் ஆபாணங்களையும் கொடுத்துப் பிராமணர்களுக்கு 
வேண்டும் இரவிபமீக்து வனம் செல்வோ மென்றுரைத்து, ,தநதணா் 
களை யழைத்அ வரும்படி இலக்மணனுச் கறிவித்து, ௮வசால் தரு 

விக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஈல்ல பசுக்களையும், சிறக்த ஆடையாபரணக” 

களையும், ௮கேகம் பொருள்களையும் தானம் செய்து, குடும்பிகளுக்' 

கும் சாஸ்திர ஆராட்ச்சியுடையவர்களுக்கும் மத்தவர்களுக்குமாகப் 

பல விதமான பொருள்சளையுச் தானம் செய்தார். 

ஸீதா தேவி முக்கியமான ௮பரணங்களை அருந்ததி தேகிக்குக் 

கொடுத்தபின், இராமரின் தாயார் அரண்மனைச் சேவகர்களுக்கும், 

தன் அரண்மனையில் வ௫ிப்பவர்களுக்கும், ந௧7.தீ இலள்ளவர்களுக்கும் 

மற்றும் யாவருக்கும் ஆயிரச்கணக்காகப் பொருளைச் தானம் செய் 

suman, 

இலக்மணனோ தன் தாயாகிய சுமித்திரையைக் கெளசல்யா 

தேவியிடம் ஒப்புவித்து, வில் ஓங்சையுமாய் இராமர் முன்னிலையில்
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வந்து நிற்க, இராமபிரான், இலக்்மணனை யழைத்துக் கொண்டு, 

ஸீதையுடன் புறப்பட்டு, ஈகரத்திலுள்ளோரசைச் சந்தோஷ முகத்து 
டன் பார்த்துச் சொண்டு இசாஜ வீடு வமியே சென்று தன் Shs 

யின் ௮ரண்மனை சென்றனர், 

_... அக்கு ES 

ஐந்தாவது சருக்கம். 

ஸ்ரீராமபிரான் தம் தேவியுடனும், தம்பி இலக்ஷ்மணனுடனும் 

ராஜவி.இ மார்க்கமாய்ச் செல்வதைக்கண்ட ஈகரிலுள்ள ஜனங்கள் 
யாவரும், தசரதர் கைகேயிக்குக் கொடுத்த வாம் முதலியவைகளைக் 

கேட்டுத் அக்கமுடையவர்களாக), **அச்சரியம் / ஆச்சரியம் ! சத்திய 
வர்தராசய த௪ரக மகாராஜர் ஸ்திரியின் கிமித்தமாகக் காமவெறி 

கொண்டு, தமது மைந்தனாபெ இராமன் மீது அ௮ன்புடைபவரா யிருந் 

தம் ௮வரைக் கைவிடு ரல்லவா? குரூரமான செய்கையுளளவளும், 
மிசவும் மூடத்தனமுள்ள புத்தியுள்ளவளும், மாகா துஷ்டையுமாகிய 

கைகேயினிடத்தில் ஸ்ரீராமன் எவ்வளவோ அன்பும் பக்தியும் செலு 
தீதிவர்து.ம் ௮வரைவனம் ௮லுப்பத் துணிந்தாளல்லவர?”” என்று ஒரு 

வர்க் கொருவர் பேசிக்கொண்டு, நாமும் இங்கு இனி இருக்கவேண் 

டியதில்லை, இராமன் தன் பத்தினியுடன் எங்கு செல்னெறுனோ 
அங்கு இப்போதே செல்வோம் என்று பேசிச்கொண்டார்கள், அவர் 

களிற் சிலர், ஸ்ரீராமன் சொயுதபாணியாப் ரத கஜ துரக பதாதிக 

ஸின்றி நடந்து செல்கின்றார், ௮வர் வழியைப் பின்பற்றி லோகமாதா 
வாகிய ஸீதாதேவியும் ௮னிச்சமலரினும் மிரு அவாகிய தன் பாதங்கள் 

கோவச் செல்கின்றாள், யாசாவது எக்காலத்திலாவது இந்த ௮தி௪ 
யத்தைக் கண்டதுண்டா கேட்டதுண்டா என்றார்கள். மற்றுஞ் சிலர், 
கைகேயி என்னும் காமத்தோடு உற்பவிச்இருக்கும் சாக்ஸியால் 

அல்லவா ஸீதை இவ்விதக்கோலமாய்ச் தெருவழியே ஈடக்க நேரிட் 

ட, இதனால் ராமனுக்கும் எவ்வளவோ அுக்கமிருக்குமே என்றார் 

கள், விதஇியைவெல்ல யாரால் முடியும் என்றார் வேறு சிலர், இவ்வாறு 

ஜனங் 5ஈள் பலவாறு பேசி வருர்இனார்கள், ' 

இப்படி. ரகரிலுள்ள ஜனங்கள் வருத்தத்தால் மனம்போனபடி 

சொல்லிக்கொள்வதைச் கண்ட முனிசசேஷ்டராசிய வாமதேவர்,
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ஜனங்களி னிடையேவக்து, **ஐ ஜனங்களே! நீங்கள் இசாமனைப் 

பற்றியாவது ஸீதையைப் பற்றியாவது வருத்தமடையாதேயுக்கள் | 
கான் உண்மையைக் கூறுகிறேன். இக்க இராமன் பரன், விஷ்ணு; 

இந்த ஜான௫யே இல௯$ஈமி2தவி, யோகமாயை யென்று பிரசிதஇ 

UM UUM, அர்த இலக்ஷ்மண மனோ .த௫ேஷன், : — டு 

இந்த ஸ்ரீராமன் மாயையின் குணங்களுடன் கூடியவசா௫ அகத 

அர்,ச  சொரூபமுடையவர் தூரர், இவர் ரஜோ குணத்தை யடைந்த 
போது உலகங்களைச் சிருஷ்டி செய்யும் பிரம்ம தேவனாூமுர், இவர் 

சத்துவகுணத்தை யடைந்தபோது மூன்று உலகத்தையும் பரிபாலிக் 

கும் விஷ்ணுவாகிறார். இவர் தமோ குணத்தை யடைந்த போது 
யாவற்றையும் சம்ஹரிக்கும் உருத் இரனாகிறார். இந்த ஸ்ரீ சாமனே 

முந்தி மச்சாவதாரம் செப்து, பக்தனுெ வைவல்சுதமனுவை தடத் 

தின் மீது ஏற்றிக் காப்பாற்றினவர். இந்த இரகோத்தமரே முந்தி 

பாற்கடலைக் கடைந்த போது, மர்தாமலையானது பாதாள உலகம் 

செல்ல, கூர்மாவதாரம் செய்து தாங்னெவர், இவரே பிரளய காலத்தில், 
பூதேவி பாதாளம் சென்றபோது வாஹாவதாசம் செய்து தன்னு 

டைய கோரப் பல்லின் நுனியில் அந்தப் பூமியை வைத்துக்கா த்தவர், 

இவர் முந்திபிரஹ்லாதலுக்கு அருள்செய்யும் நிமித்தம் சாஸிம்மவடி 
வமெடுத்து, மூவுலகுக்கும் சத்துருவாகிய இரண்பகசிபுவைக் தனது 

நகங்களால் பிளர்தவர், முன்னம் ௮திதி?சவியானவள் தனத புத் 
இசர்களின் ராஜ்யத்தை அசுரர்கள் ௮பகரித்தமைகண்டு பிரார்த்திக்க, 
வாமனாவதாசங் கொண்டுயாசகத்தொழில் புது அவர்களுக்கு ௮ந்த 

ரரஜ்யத்தைத் இருப்பினவர் இவசே, இவையன்றியும் இவர் துஷ்டா 
களான க்ஷத்திரியாகளால் உண்டான பூபாரத்தைப் போக்குவதற் 

காகப் பரசுராம அவதாரம் செய்தவர். 

உலக நாயகனாயெ பாம புருஷனே இப்போது ஸ்ரீசாமனாக was 
தாசம் செய் இருக்கிறார், இராவணன் முதலிய அரக்கர்களைக் கோடிக் 

கணக்காய் வதம் செய்பப் போகிறார். துராத்மாவாகிய அந்த சாவண 

னுக்கு, மானிடனால்தான் மாணமென்று ஏ,்பட்டிருச்சிறது. மேலும் 
தசாசமகாராஜன் விஷ்ணுவைப் பூஜித்அ,ச் சவம்செய்த சாசாயணனே 

தமக்குப் புத்தினாக உற்பலிச்க வேண்டு மென்று வேண்டினார். அவ் 

விதமே மகா விஷ்ணு இப்போது அவருக்கு மைந்தனாக வர்து உற் 

பவித் இருக்கார். ' கொடிய ௮ரக்கர்களாகிய இராவணா இிகளை வதம்
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செய்வதற்கே இப்போது இவர் இலக்ூமணனுடன் வனம் செல்லட 

போளூர், இரத ஸீதையே விஷ் ணுலின் மாயை யானவள். ஸிருஸ்டி, 
பரிபாலனம், சாசம் இவைகளைச் செய்பவள் ; இசாமன் வனம் செல்வ 

தற்குத் தசரத மகாராஜனாவது, கைகேயியாவது காரணஸ்தர்களாக 
மாட்டார்கள். கேற்றையதினம் சாசதமனிவர் ஸ்ரீ இராமனிடசத்இல் 
வந்து பூமி பாரத்தைச் தீர்க்க வேண்டு மென்று கேட்டதற்கு, இசாம 

பிரான் சாளையதினம் ௮வ?யம் வனம் செல்வதாக அவருக்குக் கூறி 
யுள்ளார். “>” 

ஆகையால், ஜனங்களை இராமனை உத்தேசித்து நீங்கள் 
விசாரமடைய வேண்டாம். பூமியில் யார், யார் (இராமா, இராமா,” 
என்று கூறுகிறார்களோ, அவர்களுக்கு மரணபயம் எப்போதும் 

உண்டாடிற இல்லை, கலியுகத்தில், இராம ராமத்தாலேயே முக்தியை 
யடைபவேண்டு?ம யல்லஅ வேறு உபாயத்தால் ௮டையமுடியாது. 

உலசங்களை புண்டுபண்ணின இர்த இராமன் மாயையால் மானிட 

வடி.வங்கொண்டு உற்பவித்துத் இருவிசாயாடல் செய்து வரு£றோர், 
பக்தர்கள் தன்னைப் பஜிப்பதற்கும், இராவணணை வதம் செய்வதற் 

. கும், தசரதரின் மனோபிஷ்டம் நிறைவேறுவதற்குமே இவர் மானிட 
தேகமெடுத்திருக்கிளா”” என்றனர், 

இவ்வாறு வாமதேவமுனிவர் ஊரிலுள்ள ஜனங்களைப் பார்த்துக் 

கூறியது சேட்டு, ௮.து முதல் அவர்கள் இராமனை லோகரக்ஷ்கனாபெ 
ஹரி யென்றுணார். ௫, மன திலுண்டாகய சந்தேகத்தை விட்டார்கள். 

பின்னும் வாமதேவ முனிவர், ஐ ஜனங்களே! இராமன், ஸீதை 
இவர்களின் விஷயத்தை எப்போதும் ஸ்.ஊிப்பவர்களுக்கு இராம 

னிடம் விஞ்ஞானத்தை முன்னிட்ட ஸ். ரமான பக்தியுண்டாகும், 

இத ரகசியமானது, சக்ஷிக்கத்தக்க.து. நீங்கள் ராசவனுக்குப் பிரிய 

மானவர்கள், மீச்கள் ௮வரிடம் சிர்தை செலுத் துகள்" எனச் கூறி 

னார். அவர்களும் ப்ரீசாமனைப் பரனென்றறிந்து சிந்தனை செய்இருர் 

தார்கள், 

இங்கு இவ்வாறிருக்க, தர்தையினிடத்தில் விடைபெற்றுச் 

செல்லும் கிமித்தமாகப் புறப்பட்ட ஸ்ரீசாமன், தம்பி இலக்ுமண 

டனும் தோ தேகியுடலும் ௮ரண்மனையிழ் பிரவேசித் து கைகேயி 
யைக் கண்டு வணக), *:அம்மா / நாங்கள் மூவரும் தமக்குச் சம்மத 

மான வனஞ் செல்லத் தயாராய் வர்.திருக்கிறோம். தர்தை யுத்தர
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வளிக்கவேண்டும்,”” என்றார், கைகேயி மிகவுக் இருப்தஇி யடைந்த 

வளாய், விரைவாக எழுந்து மாவுரிகளை யெடுத்து, இராமன், இலக்ஷ 

மணன், ஸீதை இவர்களுக்குக் தன் கையாலேயே! கொடுத்சாள், ட் 

இராமபிரான் தான் உடுத்தியிருந்த பீதாம்பாங்களைக் களைந்து, 

வனவரசிகளுக்குரிய மரவுரிகளை யுடுத்துக்கொண்டனர், இலக 
மணரும் அவ்விதமே செய்தனர். ஸீசை அவைகளை பணியக் தெரி 

யாமல், கையில் எடுக்.துக்கொண்டு இராமன் முகத்தைபார்க்க, இரா 
மன் அவைகளை வாங்க ஸீதையின் வஸ்திரத்தின் மீது உ) இனா, 

இதைச் சண்ட ராஜஸ்தீரிகள் யாவரும் நடுஐ்இனார்கள், 

இதைக் கேள்வியுறற வஷ்டமா முனிவர் மிகுர்த வருத்தத்தை 
யடைக்தவசாய்க் கைகேயியினிடம் வர்௮ கோபித்து, 4(கெடும தியுடை 

பவளே ! இராமன் வனத்தில் வாசம் செய்ப ?வண்டு மென்றல்லவா 
வரங்கேட்டனை, ஸீதைக்கும் மாவுரி,ஏன் கொடுத்தனை: நீ துஷ்டை; 

ஸீதை பதிவிருதையாகையால் இராமலுக்கு வனத்திலுள்ள அுக்கவ் 

சுகப் போக்கெகொண்டு, ராமனைச் சர் தோஷப்படுத்திக் கொண் 
டிருக்கட்டும்”” என்றார். : 

தீசாத மகாராஜன் சுமர் தானை யழைத்து, இம்மூவரும் வனம் 

செல்ல சதத்தைக் கொண்வொவென க்ஞாபித்து, இராமன், 
ஸீதை, இலக்ஷ்மணன் இம்மூவரையும் பார்த, அக்கம் மலிட்டுப் 

பூமியில் விழுந்தார், தரையிற் புரண்டார், விம்மி விம்மிக் கண்ணீர் 
ஆருய்ப் பெருகக் கதறினார், சகம் கொண்வொப்பட்டது, இராமன் 

பார்த்துக்கொண் டிருக்கும்போதே ஸீதை விரைவாகச் தேரின் 

மீதேறினள். இராமமூர்த்தி, தர்தையைப் பிரதக்ஷணம் செய்து, 
வணங் இசசத்திலேறினார். இவ்விருவரும் ஏறினவுடன் இல 

மணன், இரண்டு கத்.இி, இரண்டு வில், அம்புறாத்.தாணி இவைகளை 

யெடுத்துக்கொண்?, இரதத் திலி, இனி £ர் தேரைச் சக்கரம் 

செலுத்தலாமென்று சுமர்தரனுக்கு உக்சரவிட்டனா,. அப்பொழுது 

தசாத மகாசாஜன் எழுந்து சுமர்இரனைப் பார்த்க (நில் நில்” என 

வும், ஸ்ரீசாமர் அவனைப் பார்த்து (செல் செல்” என்றனர், slot 

இரனலும் தேசை வினாவிற் 9சலு்தினன், 

தசாத மகாராஜன் , இராமனின் பிரிவாற்றாமையால், கத் இக் 
கறி, பரிசாரகாக£க் கூப்பிட்டு நீங்கள் என்னைச் கெளசல்யையின் 
அ௮சண்மனைசகுச் கொண்டு 2பாய்ச் சேருங்கள், அக்கமடைர்த என
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க்கு ௮ங்கு கொஞ்சகாலம் ஜீவிக்க மார்க்கம் ஏற்படும், ௮கற்கு மேல் 

சான் உயிசோ டிருக்கமாட்டேன்”” என்றார். என்றவுடன், பரிசாரகர் 
கள், ௮வசைக் கெளசல்யா தேவியின் ௮சண்மனைக்குக் கொண்டு 

போய்ச் சேர்க்க, அங்கு ௦ அவர் விழுந்து மூர்ச்சை யடைர்தார், 

பிறகு ஒருவாறு சேறிக்பெனி* அ எழுக்தஅ DO nan arp DOG Br, 

ஸ்ரீசாமன் ஸீன,௧ இலக்ஷமணனுடன் தேர் ஏறிச் செல்வதைக் 

கண்ட ஜனங்கள் அவர்களைப் (ன் கதொடர்ச்து சென்றனர். 

இங்கனமிவ்வாறிருர்க வனம் சென்ற இராமன், Swern AS 

கரை சென்று அகாரம் செய்யாமல், ஜலத்தைமட்டி ஓம் பானம் 
செய்துவிட்டு சுகமாக ஓர் மாத்தடி.யில் ஸீகையுடன் ப6 த்தார். கரும 

நூல்களை நன்குணர்ந்த இலக்ஷ்மணன், வில்லைக் காத்துற்கொண்டு 

சுமர்திரனுடன் காக்துக்கொண் டிருர்தான், இரதத்தைப் பின்பற்றி 

ஓடோடியும் வந்த ஜனங்கள், இராமனுக்குச் சமீபத்தில் os ge 

டார்கள், நாம் இராமனை மறுபடியும் அழைத்துச் செல்லச் சக்கி 
யில்லாமற் போனால் நாமும் வனம்போக வேண்டியதே என நிச்சயங் 

கொண்டார்கள், இவர்களின் இரக்கமான எண்ணத்தை யறிந்க 

ஸ்ரீராமன், மிகுதியும் சர்ோஷமுற்று நானோ இனி அயோத்தி 
செல்லப்போகிற இல்லை, இவர்கள் வீணான மனக்கிலேசங்கொண்டு 

வருரொர்களே என்றுரைத்து கான் புறப்பட்டுப்போகத் தேரைக் 
தயார் செய்யும்படி சுமர்இரனுக் குத்தாவளித்தனர். சுமர்இரனும் 
Cahn குஇிசைகளைப் பூட்டினான்) இசாமன் ஸீதை இலக்ஷ்மணன் 

மூவரும் ஏறினார்கள். இரதம்கொஞ்ச தூரம் ௮யோத்திக்குச் செல் 
வதுபோலச் சென்று இரும்பி வனத்தை நோக்கச் சென்றது. - 

ஸ்ரீசாமனைப் பின்பற்றி, அவனை எவ்விதத்இலும் ௮ழைத்துவச 

வேண்டுமென்று சென்ற ஜனங்கள் (அவனைக் காணாது வருந்தி, 

அவன் சென்ற தேரின் சகடைகள் சென்ற வழியைப்பற்றி அயோத்தி 

வந்து சோந்தார்கள். இராமபிரானின் சந்தனையையே யுட்கொண்டு, 

ஸீதையுடன் இராமனைச் இயானம் செய்துகொண் டிருந்தார்கள் 

சுமந்தான் இரதத்தை விரைவிற் செலுத்திக் கொண்டு போக 

ஸ்ரீசாமச் சந்தன், ஸீதையுடலும், இலக்ஷ்மணனுடனும், எல்லா 

வளங்களும் கிறைக்த சேசங்களைப் பார்த்.துக்கொண்டு, சருங்கிபேர் 
பட்டணத்தின் அருகாமையிலுள்ள கங்கா ஈஇிக்கரை வந்து க்கை
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யைக் தரிசித்து கமஸ்கரிச்௮..னக்கத்அடன் ஸிம்ஸுபா விருக்ஷத் 

இன் அடியில் விற்றிருக்தார், 

ஸ்ரீசாமபிசானின் வருகையை அறிக்க குகன் மிக்க சச்கோஷத் 

அடனும் பக்தியுடனும் பழங்களையும், மூலங்களையும் சேகரித்துக் 
கொண்டு வக, இசாமன் முன்னிலையில் வைத்து ௮வது திருவடி. 

களில் விழுது வணங்கினான். கமஸ்கரிக்ச குகனை இசாமன் விரை 

விலெழுப்பி, கட்டியணைத்து குசலப்பிரச்சனம் செய்தார், குகன் 
கைகூப்பி நின்று, “ஓ இரவிகுல சிரேஷ்டனே? வேடா்குலக்இலுஇத்க 

என் ஜன்மமானது புனிதமாயிற்று, ரான் இருதார்ச்சனாபினேன். 

தங்களுடைய தரிசனமும், சரீரஸ்பரிசமும் எனக்குக் கிடைத்ததால் 
அளவிலா மகழ்ச்சி படைக்ேேன். தங்களுக்காகச் கொண்டுவந்த பழங் 

களையும் கிழங்கு வகைகளையும் புசிக்கவேண்டும்) கான் தங்களுக்குச் 
தாரசனாிறேன் ) எனக்கு அறுககரகம் செய்யவேண்டும் ; தச்களுக் 

குச் சுவாதினமான என் ஈகரத்திற்கு வந்து எங்களைக் சாத்து 

இரகஷிக்கவேண்டும்” என்று வேண்டினான். 
இதைச் கேட்ட இராமன், ஓ ஈண்பனே 7 நான் பதினான்கு வரு 

ஷம் வரையில் இராமத்தையும் கிருகங்களையும் பார்க்கமாட்டேன். 

பிறர் கொடுக்க பழம் கிழங்குகளையும் புகச். மாட்டேன். உன்னு 
டைய சாஜ்யம் யாவற்றும் என்னைச் சேர்ந்தது கான்) உனக்கு ரான் 

பிரியனுமானேன்” எனக்கூறிவிட்டு, இலகஷமணனைக் கொண்டு தலம் 
பால் தருவித்து, சடைகளாகய மகுடமணிக்தார், பிறகு ஜலத்தை 

மட்டிலும் அருந்து, தர்ப்பை முதலியவற்றால் அமைச்கப்பட்ட 

ஸயன த்தில் ஸீதையுடன் படுத்தார். இப்படி யிருப்பது முர்இகான் 
அயோ ்தியிலுள்ள உப்பரிகையில் வாசம் செய்தகற்கெரப்பா யிருக் 

கிறதென நினைத்து ஆனற்தஇத்தார். இப்படி. இராமன் ஸீதையடன் 

தர்ப்பசயனத்இல் நித்திரை செய்ய, டுலக்மணன் வில்லை யூன்! 
கரத். அடன் அவர்களைச் காத்து கின்றார். 7 

11



ஆரழவத சருக்கம். 

குகன், ஸ்ரீ சாமச்சர்இரன் தர்ப்பசயனத்தில் பத் தக் சண்ணு 

நங்குவதைப்பார்த்து, மிக்க வருத்த மடைந்து, கன்னி ந கண்களி 

லும் கண்ணீர் சோர இலக்மணரைப் பார்த்து, **ஒ என்னருமை 
,யான பிராதாவே! எந்தப் பிரபுஃ-கஷராப்பதியில் .திசேஷன் பாயலா 

சப்படுத்துச் கண் வளர்வதை நீத்து யோத்தி வர்து சக்கரவர்த்தி 

இருமாளிகையில் ௮மைந்த பள்ளியறையில் தங்கக்கட்டிலின் மீது 
புஷ்பப் பாயலில் ஸீதையுடன் படுத்து நித்திரை போனாசோ அந்தப் 

பிரபுவே இந்தக் கானகத்தில் இலை தருப்பை முதலியவைகளால் 
வேய்ர்த படுக்கைபில் ஸீதையுடன் படுத். தறங்குகறார், இதைப்பாரும்! 

இவர் இவ்வளவு ௮சுகத்தை யறுபகிக்கக் காரணமாகத் தெய்வம் 

(ஊழ்) சைகேயியை ஏற்படுத்தியது. கைேபி?யா கூனியிள் புத்தி 
aus Cau) இக்கொடிய பாபச் செய்கையைச் செய்தாள்,” என்று 

கூறினன், 

இதைக்கேட்ட இலக்ஷமணர் குகனைப் பார்த்து ஓ ஈண்ப// சான் 

Reriamss கேள், யாதாம் ஒருவருக்கு மற்றொருவர் eases 

weg ுக்கத்தையாவது உண்டு பண்ணக்கூடுமா ? ஒவ்வொரு 
- வருக்கும் அவரவர்கள் முன்செய்த நல்வினை தீவினையே அ௮வசவர் 

களுக்கு இன்பத்தையும் துன்பத்தையு முண்டுபண்ணுன்றன. ஒரு 

வருக்கர்வது சுபச்சையாவது ௮சுபத்ையாவது கொடுப்பவன்வேறு 
யாரு மில்லை. ஒருவனுக்கு மற்றொருவன் சுகதுச்கங்களைக் கொடுக் 

இரான் என்பது ௮ஞ்ஞனத்தாலுண்டானது. :அவன் செய்தான், 
அவள் செய்தாள்” என்பது வீணான அபவாதம், உலகம் யாவும் 

கருமங்களாகயெ கயிற்றில் கோக்கப் பட்டிருக்றெத, மித்திரன். 

சத்துரு, பூஷிக்கத் தகுர்சவன், துவேஷிக்கத் தகுர்தவன், மத்திய 
ஸ்தன், பர்.துவாயெவன் யாவரும் அவரவர்கள் தாங்கள் முன் செய்த 

கருமத்தை யசரித்துக் காரியம் செய்கிறார்களென்ற௮ு எவலும் 

பாவிக்கவேண்டும், :: ட 

ஒவ்வொருவனும் தனக்கு சுமோ துக்கமோ ௭. நேரிட்டா 
ஓம் அவைசமச் சமமாக ௮.ுபலித்து ஈடு நிலைமையோடு கூடிய



அயோத்தியா காண்டம். 88 
சுகமான நிலைமையில் இருக்கவேண்டும், ௬௪ம் வசவேண்டுமென்ற 
விருப்பமாவது அக்கம் வாக்கூடாதென்ற விருப்பமாவது ஒருவ 
னுக்கும் இருக்கக்கூடாது. சுகமோ துக்கமோ எது வர்தாலும் 
அவைகளுக்குத் தான் ஸ்வா தீனனுகவாவத, ௮ஸ்வா Bore sera gi 

இருக்கக்கூடாது. எந்த தேசத்இலாயினும், எந்தச் காலத் இலாயி 
அரம், எவனாகலும், எக்காரணச்தைக் கொண்டாயிலும், ௭௮௫ செய் 

SOA HQ ௮.து ஈன்மையோ அல்லது திமையோ எதுவானாலும், 
அதை எவனும் ௮றுபவித்தே இரவேண்டும். ஒருவனுக்குச் தான் 
செய்த கருமச்தைவிட வேறொன்று தானாக வந்து நேராத, ஓ ஈண்ப / 

சந்தோஷமடைவதாலும், க்கப் படுவதாலும், ஆறெ காரியம் 
ஒன்னுமில்லை. .ஐ.இியில் பிரமதேவரால் எதெ.-ு அ௮மைச்சப்பட்டதோ 
அதைச் தேவர்சளாயிலும், அசுரர்களாயிலும், மானிடர்களாயிலும், 

௮ இக்கராமிக்சமுடியா௫, மானிடன் எப்போதும் ௪௪ துக்கங்களால் 
தீகையப்பட்டிருக்கறான், மானிட சரீரமானது புண்ணிய பாபு 

களினால் சுக அக்கங்களை யநபலிச்க ஏற்பட்டிருக்ெது, சுகத்திற் 
கடுத்த கணத்தில் அக்கமும், அுக்கத்திற் கடுத்த Fc SAY ge 
மும் பகல் இரவுபோலப் பிராணிகளஞக்கேற்பட் டிருக்சின்றன, இவை 
களைக் கடக்சமுடியா, 

சுகச்தின் மத்இயில் தூக்கமும், துக்கத்தின் மத்இயில் சுகமும். 

இருக்கறது, இவ்விரண்டும் நீரும் சேறும் போல் ஒன்றுக் கொண்று 
சேர்க்கையுள்ள தென்ற சாஸ் இரங்கள் கூறு்றன, ஆகையாச் 
அறிஞர்கள் இஷ்டமான நேர்க்காலும், ௮னிஷ்டமான2 சோர் 
தாலம் தைரியத்துடனிருஈ்து சந்தோஷிப்பது மில்லை தக்கப்படுல.து 
மில்லை. எனெனில் அவர்கள் யாவும் மாயை யென்ற cr au Sei ays 
யவர்கள், எதிலும் சமமாக இருப்பவர்கள்!” என்று உப ததத 

இவ்கிதம் இலக்ஷ்மணரும் குகனும் சம்பாஷித்துக் கொண்டிருக்கும் 
போது ஆகாயம் கிர்மலமாகி விடியற்காலம் Cars sg. 

ஸ்ரீ ராமன் எழுர்து பிராசக்கால ஸ்கானம் செய்து ஏகாக்ச சித் 

தீனாக இருந்து நித்திய கருமங்களை முடித்துக் கொண்டு குகளைப் 
பார்த்து, **ஓ ஈண்ப! நான் கங்கையைச் சடப்பதற்கரகத் தகுதியுள்ள 

2 சாணியை வாவழி”” என்றனர். 

வேட சாஜனாயெ குகன் இராகவனது பணியைச் சிரசின் மேல் 
வத்து தகணமே இலகணமுள்ள தோணியைத் தானே கொண
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ர்ந்ு, . ஸ்வாமின் 7 ஸீ.கா தேவியுடனும் இல௯கமணப் பெருமாளுட 

னும் தோணியி லேறலாம், ஸாவதானமாக கானே ஒடச்கைச் செலு 
ZASC pen” என்று வணங்கிக் தெரிவித்தான். ' 

இரகுரர்தனன் அவ்விதமே யென்று கூறி சுந்தா முள்ள தேகி 

ஸீசதையைத் தானே தோணியின் மீதேற்றி, விர்தையாகத்தகானும் 
வந்தனங்கூறிய குகன் கைலாகு கொடுக்க ஓடகத்கின் மீ? த.றினார், \" 

ஸ்ரீ சாமனுக்குச் சமமான லக்ஷணமுள்ள இலக்ஷ்மணன் guys 
பாணியாகித் தோணி மீதேறினான். உடனே குகன் நாவாய் செலுத் 

அர் இறமைவாயந்த பாகர்களுடன் ஏறி அன்னப் பக்ஷி சிறையில 

தாகச் செல்லுந் தன்மை யொப்பத் தோணியைத் தன்கையாற் 
கோலைப் பற்றித் தள்ளினான், சாவாய் மெல்லச் செல்லக் கங்கையின் 

வேகத்தைத் தடுத்துக் குறுக்க தென் இசை நோக்கச் செல்லும் 
ஓடத்தின் மீதிருக்த ஜானக அக்கங்கையை கோக்), ஓஒ மந்தி / 

உனக்கு ஈமஸ்காரம். ஏ பாசேதி  யுனக்கு ஈமஸ்காசம்”” என்று 

வணங் ஸ்தோத்தரித்து நான் ஸ்ரீராமலுடனும், இலக்மணனுட 
னும் ௮டவி சென்று பதினான்கு வருடமிருந்து சுகமாகத் திரும்பி 

வந்து உன்னைத் தரிசிக்கும்படி. $ீ கிருபை புரிவாயாடல் அக்காலம் 
நான் உன்னைப் பலவிதமான பூஜா இரவியங்களுடலும் உன் மனத் 

திருப்திக்சைரக்க நிவேசனப் பொருள்களுடனும் பூஜித்து Cas 

இத்து வணங்கு£றன்” என்று பி.திக்ஞைபண்ணி வேண்டிக்கொண் 
டாள். ஸ்ரீராமச்சர் தின் முதலிய யாவரும் கங்கையைக் கடந்து 
ிதன்கசை வந்து சேர்ந்தார்கள், 

டத்தின் மீதிருந்து கீழிறக்கி ஸ்ரீ ராமபிரான் ஸீையடனும் 
இலக்ஷ்மணனுடம் தென்றிசை நோக்கிக் கானகம் செல்லப் பிரயாண 
மாகும்போ௮ு, ஸ்ரீசாமச்சம் திரப் பிரபுவைப் பார்த்து குகன் ஐ பிர 

புவே! நான் தங்களைப் பிரிர் இருக்கமாட்டேன், தங்களுடன் கானும் 
தங்களுக்கூழியவனாகவே வருகிறேன், மேலும் வனமானது அஷ்ட 
மிருகங்கள் வாழுமிடம், இராக்ஷசர் முதலிய கொடியோர் aur (Lp & 

ஸ்தானம், ஆகையால் அடியேலும் தங்களுடன் கூடவரச் இருபை 

புரியவேண்டும்; மறுக்செ இவ்விடமே பிராணனை யிழப்பேன்.”? 

என்று உறுதியாகக் கூறினான், 

இதைக்கேட்ட ஸ்ரீராமன், தன்னிடம் அன்புடன் கூறிய குக 
னைப்பார்த்து ஏ தோழனே! சான் சண்டகாரண்பத்இல் பதினான்கு
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வருஷம் வாசம் செய்து மறுபடி.யம் இங்கு வருகிறேன், நீ வருத்த 

மடையவேண்டாம்”” என்றுரைத்து, ௮வனை அலிங்கனஞ்செய்து நீ 

சென்று உன் ஈகாத்தில் சுகமாக இருவென்று சொல்ல, குகனும், 
ஸ்ரீசாமபிரானைப் பலதடவை வணக்கி விடைபெற்றுக்கொண்டு தன் 

னிருப்பிடம் சென்றான். '_ ் , ட்ட 

பிறகு இசகுவீசன் வைதே௫யுடனும், சுமிச்சிசா புத்தினுட 

னும் பசத்துவாச முனிவர் .ஆச்சமம் சென்று ௮தன் வெளிப்புறத் இ 

லிருந்து கொண்டு, MB HAUS B பிரமசாரியைப் பார்த்து 6G வடுவே 

(பிரமசாரியே) நீர் பரத்துவாச முனிவரிடம் சென்று தசரத குமாசனா 

இய இராமன் ஸீதா இலகஷமண சூதம் ஆச்சிரமத்தின் முன் புறத்தில் 

வந் இருக்கான்” என்று தெரியப்படுத்தும் என்று சொன்னார். இதைக் 

கேட்ட பிரமசாரிப் பிராமணன் விரைவாகச் சென்று முனிவரின் 

பாதங்களில் விழுந்து நமஸ்கரித்து ஓ சுவாமி£ய ! தசாதர் குமார 

ராகிய ஸ்ரீராமர் மனைவியுடனும் தம்பியுடனும் வந்து வாசற்புறத்தில் 

காத்திருக்கிறார்” என்று தெரியப் படுத் இனர். Ve 

இதை யறிர்,ச முனீஸ்வரசாகய பாத்துவாசமுனிவர் விரைவாக 

எழுந்து ௮ருக்கெய பாதி இயாதி வகைகளை யெடுத்துக் கொண்டு 

இல்மணன் கூடிய இராமனிடம் வந்து ௮வவிருவரையும் வி இப் 

படி. பூஜித்.து ஐ இசாம ஓ புண்டரிகக் கண்ண? தாங்கள் பிசாசாவுட 

னும் ஸீதையுடனும் என் பர்ணசாலைக் கெழுந்தருள வேண்டும், 

ஐ இரகுநந்தன? உம்முடைய பாத தூளியால் என்கிருகம் பரிசுத்த 

யாச வேண்டும் என்று ௮ன்புடனுசைத்து ஸ்ரீராமன் இலக்ஷமணன் 

ஸீதாதேவி யிவர்களைத்,சன் பர்ணசாலைக் கழைத்துச் சென்று ஆசன த் 

இன் மீதிருக்கச் செய்து மறுபடியும் பூஜிச்துபசாரஞ் செய்தார், 

பிறகு தானும் ஓரிடத்தமர்ந்து ஓ இசாம உம்முடைய சேர்க்கையால் 

நரனிட்போது என் தவத்தின் கரைகண்டேன். நான் செய்த 

தபோபலத்தாலும் தம்முடைய இருபையாலும் திரிகால வர்த்த 

மானத்தையும் ௮.றிவேன். 

ஓ இராமப் பிரபுவே! நீர் பாமாதீமா, மாயையால் மானிட ரூப 

மெடுத்தவர் என்று கான் அறிவேன். நீர் பிரமதேவரால் முன்னம் 

பிசார்.த்இக்கப்பட்டு தசர,த சக்காவர்.த்தியின் குமானாக அவதரித்த 

தம், வனவாசம் செய்ய வந்ததும் இனி நீர் ஈடத்தப் போகிற காரி 

யம் யாவையும் உம்மை யுபாசித்ததா லுண்டாகிய ஞான திருஷ்டி. 

‘
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யால் ரான் அறிந்தேன். இதற்கு மேல் நான் என்ன சொல்லப் 

போகிறேன், ஐ இசகுநந்தன ! நான் கருதார்த தனா விட்டேன், 
ஐ காகுக்,த7! பிரகரு இக்குப் பானாகும் புருஷேோ,ச்சமனாகிய உம்மை 

யிப்போது என்னிருகண்ணும் களிகூரத் தெரிசித்து ஆனர்.த பரவச 
மடைந்தேன். இதைவிட எனக்கு லபிக்சக்கூடியது ஒன்றுமில்லை 
என்றுஸ்மீதாச்இரம் பண்ணினார். 

ஸ்ரீராமன் ஸீதை இலக்ஷ்மணன் இவர்களுடன் பரம சிரேஷ்ட 

ராகிய பரத்.துவாச முனிவர் பாதத்தில் ஈமஸ்காசம் செய்து முனி 

வரை நோக்ச :*ஓ பிரும்மக்ஞான முனீஸ்வர 27! தாங்கள் எங்களுக்கு 
அ௮ழுக்ெகம் செய்யவேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார், பிறகு 

முனீஸ்வாரும் ஸ்ரீராமரும் ஒருவருக்கொருவர் சிலநோம் சம்பாஷித் 

அக்கொண்டிருந்து முனிவர் ஆச்ெமத்தில் ௮ன்றிரவு வூத்து, மறு 
சாட் காலையிலெழுக்து ஸ்நானம் பண்ணி கித்திய கருமானுஷ்டானவ் 

களை முடித்துக்கொண்டு முனிவர் வைத்திருந்த தெப்பத்தைக் 
கொண்டு யமுனை ஈதியைக் கடர்து அவர் காட்டிய வழியே சென்று 

ஸ்ரீராமர் ஸீதை இல-்ஷமணரோடு சித ரகூட பருவதம் சென்றார், |: 

௮ப்பருவதத்.இில் பல வர்ண்முள்ள பக்ஷிகளும் புஷ்பங்களும், 
பலன்களும் நிறைந் அள்ளும் கவழமுனிவர்கள் சூழ்ச்த.துமாகிய வான் 

ba முனிவர் ஆச்சிரமம் சென்று இராமச்சர்தரன் ஸீதை இலக்ஷ 
மணன் இவர்களுடன் அங்கு வசிக்கும் முனிவர்கள் நாயகமாகயெ 

வான்மீகி ரிஷியைக் கண்டு ஈமஸ்கரித்தார், 

முனி சிசேஷ்டராபெ வான்மீகி ரிஷி, தன்னை வணங்பெ, சூரிய 
வம்ச,த்தைப் பரிசுக்தி செய்கவலும், சம்சா? பர்தக்.இல் கின்று விடு 

- பட்டவலும், ௮ப்பிரமேயனும், நித தியாரர்தளும், சார்தலும், மாயா 

மானிட வடி.வங் கொண்டவனும், ஜடா மருட மணிர்தவனும், மன் 

மதனலுக்குச் சமானமான அழகு பொருச்இடவனும், சத்திய சந்த 

னும், ஜான இலக்ஷ்மணன் இவர்களுடன் கூடியவலுமாயெ ஸ்ரீ 

சாமனைப் பார்த்து விசுவாசத்துடன் எடுச்தனைத்து அசனத்திருத்இ 

பத்இியோடு விஇப்படி பூஜித்து சவோபசாசமுஞ் செய்து இனிமை 

யான கந்த மூலபலவர்க்கங்களைச் கொண்டு ஸீதை இலக்ஷ்மணருடன் 
அவருக்குப் போஜனமும் செய்வித்து அவர்கள் வரவை மிகவும் 

ஆனந்தமாகக் கொண்டாடினார்,
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இசாகவன் அஞ்சலி செய்து கொண்டு வணக்கதக்அடன் வான் 

மீொனிவரைப் பார்,த.௮, ஓ முனீஸ்வாசே / நாங்கள் என் தந்ைத 
உக்கசவை முன்னிட்டு வனவாசம் செய்ய வந்இருக்கி£ோம். கால்கள் 

வந்த காரணம் தாங்கள் அறிர் இருப்பீர்கள்) ஆகையால் அதைச் 

சொல்ல வேண்டிய வப மில்லை, கான் ஸீதையுடன் இங்கு 

கொஞ்சகாலம் வ௫ிக்கிறேன். சான் வாசம் செய்வதற்கு செளகரிய 

முள்ள ஸ்தானம் எ.து £ ௮தைக் கூற வேண்டும்” என்றார். 

இவ்விகம் ஸ்ரீசாமன் கேட்க, வான்மீகி முனிவர் புன்னகை 

கொண்டு, ஓ இராம ! நீர் எல்லாவுலகங்களுக்கும் உத்த பமான வாச 

ஸ்கானமாகிறீர், இ ததன்மையுடைய பெருமைவாயந்த ஸீதையுடன் 
கூடிய நீர் எனக்கு எது வாசஸ்கானம் என்று கேட்டபடியால், 

௮ர்த ஸ்தானத்தை விவரித்துச் சொல்ஓகறேன், 

(1) சாக்ச குணமுள்ளவர்களும், எசையும சமமாகப் பாவிப் 

பவர்களும், பிராணிகளிடம் துவலமில்லாதவர்களும், எப்போதும் 

உம்மையே தியானம் செய்பவர்களுமாகிய யோககளுடைய இருதய 
மானது நீர் வசிக்கச் சிறர்ச கருகமாறெது. (3) எவன் ஒருவன் 

தரும மென்றும், ௮தாம மென்றும் கவனியாமல் ஸீதையுடன் கூடிய 

உம்மையே பஜிக்கிறு2னோ அவனுடைய இருதயமானது கீர் வசிக்கும் 
. ஸ்தானமாகறெது, (8) எவன் ஒருவன் உம்முடைய மந்திரத்தை 

ஜெிக்றெவனே, எவன் உம்மையே சாணமென் றடைந்தவனோ, 
எவன் அசையற்றவனோ, அவனுடைய இருகயமானது உமக்குச் 

'செளகரியமான கிருகமாகிறது. (4) எவர்கள் சாகாதி குணங்கள் 
(16 பதினாறில், சாகம், துவேலம், காமம், குரோதம், லோபம், 

மாகம், மதம், மர்ச்சாம், ஈரிஷை, அ௮ளுயை, டம்பம், தர்ப்பம், 

௮.கங்காரம், இப்பதின் மூன்றும் தள்ளத்தக்க தெனவும், இச்சை, 

பக்.இ, ரத்தை இம்மூன்றும் ( அன்னபானாி சரொக்யமும், மலரு இ 
சாதி விசர்ச்சனமும் பண்ண 2வண்டுமென்று வருகிற இத்த விருச் 

இக்கு இச்சை யென்று பெயா், உம்மிடத்தில் பிரியம் வருறெ ௪ிதத 

விருத்இச்குப் பக்தி பென்று பெயர், குரு, வேதாந்த சாஸ் Baw 

இவைகளில் விசுவாசம் வைக்கிற சித்த விருத்திக்குச் சரத்தை 

பென்று பெயர்,, கொள்ளத்தக்க தெனவுங் கண்டு உ௨ம்மிடத்தி 

லேயே பக்இபண்ணி ஒடும், பொன்லும் ஒ.ச்ததெனக்கொண்டு வ9க் 

,இருர்களோ அவர்களின் இருதயங்கள் உமக்குக் Bajar Bex per,
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(5) எவன் ஒருவன் சத்கருமங்களைச் செய்து அவைகளை உமக்குத் 

இயாகம் பண்ணுகிமுனோ அவனுடைய மனமானஅ உமக்கு சுகமான 
இருகமாகிறது, (6) எவன் ஒருவன் அப்பிரியக்தை யடைந்து அவே 

ஷிக்காமலும், பிரியதை ரயடைந்து சந்தோஷிக்காமலும் யாவும் 

மாயை யென்று நிச்சயிக்து உம்மைப் பஜிக்கிராீனோ அவனுடைய 

மனம் உமக்கு மேன்மையான கிருகமாகறது, (7) எவர்கள் சம்சாச 

அக்கத்தினின்று விடுபட்டு, எல் லோருடைய இருதயத்தில் வசிப்பவ 

னும், எங்கு மிருப்பவனும், ௮னந்தனும், ஒன்றாகயெவனுமாகிய உம் 

மைத் தெரிசிக்கிறாகளோ அவர்கள் உள்ளம் உமக்கு வாசஸ்தல 
மாகிறஅ,. (8) இடைவிடாமல் சதாகாலமும் பிர்ம்மவிக்ைகையை அப்பி 

யாசிப்பதில் ஸ்தஇராமான அர்தக்காணமுடையவர்கள் எவர்க ளோ, 

உம்முடைய பாதார விந்தங்களைச் சேவிப்பதில் இச்சையுற்ற மன 

மூடையவர்கள் rats Sarr, உம்முடைய காமகீர்த்தன தல் சரச்தை 

யுடைய மனமுடையவர்கள் எவர்க?ளா, அவர்களின் இருதய கமலங் 
களாகிய இருகங்களில் £8ீர் ஸீதையுடன் சுகமாக வாசம் செய்யும், 

இத்தியாதி ஸ்தானங்களே உமக்கு ஸீதையுடன் மனோம்மியமாக 

விக்கக்கூடி ப ஸ்தானங்களாகும் என்று ஸ்ரீராமனைப் பார்த்து வான் 
லகி ரிஷி கூறினர். 

மேலும், ஓ இராமப் பிரபுவே! உம்முடைய நாமத்தின் மட 
மையை யாவரால் வர்ணிக்கமுடியும் ? உம்முடைய காமப் பிரபாவத் 
தாலன் ரோ நான் பிர்ம்மரிஷித் கன்மையைப் பெற்றேன், அர்த வச 

லாற்றை பிப்போது தெரிவிக்கிறேன். ௮காவு:--கான் முன்னம் 
பூமியில் பிராமணனாகப் பிறர்தர, வேடர்களால் வளர்க்கப்பட்டு, 

அவர்களுக்குரிய ஆசாசத்தை ய.நுஷ்டி.த்து அர்த மாபின் ஸ்இரீகளைக் 

கூடி. யவர்களிடம் அ௮ரேகம் புதல்வர்களைப் பெற்றேன், அதனால் 

சான் அ௮ர்கக்கரணசுக்க மில்லாகவனாகித் இருடர்களினுடைய கூட் 

Onna um ig திருட்டுத் தொழிலில் வல்லவனா? எப்போதும் 
வில்லையும் பாணத்தையுர் தரித்து ஜீவர்களை யிம்சிக்குர் தொழிலையும் 

மேற்கொண்டு, என்னைக் கண்டவர்களெல்லாம் யமனைக்கண்டது 

போல நடுக்கமுறக் கானகத்தில் வ9த்து வந்தேன், ' 

ஓ இராம நான் gs அரண்யத்தில் வாமுங்காலத்தில் ஓர் . 

இனம் ௮க்சனிக்குச் சமானமான காந்இியுடைய ஏழு ரிஷிகளைக் 

கண்டு ௮வர்களிடமுள்ள பொருளைக் செ௫க்சக் கருதி அவர்களைப்
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பின் தொடர்ந்து ஓடி. நில்லுங்கள் நில்லுங்கள் - என்று அதட்டி 

னேன், அம்மூனிவர்கள் என்னைப் பார்த்து ஏ பிராமண குலோத்த 
மனே? ஏன் எங்களை விசட்டிக்கொண்டுவருக௫ய் 7,"”என்றார்கள், சான் 
அர்தரிஷிகளைப்'பார்த்.து ஐ ரிஷிகளே ! உங்களுடைய பொருளைக் 

கவா எண்ணங் சொண்டு தொடாச்தேன்'” என்று கூறினேன், ௮வர் 
Sar 6G பிசாமணனாயிருக்தும் தபோதகனர்களுடைய பொருளுக்கச் 

சைப் படலாமா ?”” என்றார்கள், சான் (ஓ தப€லர்க?ளே ! எனக்கு 

மனைவி மக்கள் முதலியவர்கள் ௮ ேகரிருக்ளொர்கள், யாவரும் பசி 
யால் வருந்துகரார்கள், அவர்களை இரட்சிக்க எனக்கு வேறுவரும் 

படியுள்ள தொழில் உடையாது, நானோ இந்தக் காட்டில் வசிக்க 
றேன், .தகையால் திருட்டுத,தொழிலைக் கொண்டு அவர்களைக் சாப் 

பாற்றி நானும் ஜீவித்து வருகிறேன்” என்றேன். 

இதைக் கேட்ட ௮ம்முனிவர்கள் சாந்த குணத்தோடு என்னைப் 
பார்த்து, ஏ பிராமணகுலத்துற் பிறந்தவனே ! பஞ்சமா பாதகங் 

(கொலை, களவு, போய், கள்ளருர்தல், குருநிந்தை) களில் ஒன்றாகிய 
திருட்டுக் தொழிலைக் கொண்டு அவர்களை இரட்டுக்கி2றன் என்று 

கூறினமே, இத்தியசெயலால் நீயடையப் போடற கொடிய சாகத் 

தில் அவர்களுக்கும் பங்குண்டா இல்லையே” என்று சொன்னார் 
கள், கான் அவர்களை நோக்கி அதெப்படி! ௮வர்களும் என்னுடன் 

கூட விருந்து தானே அ௮ப்பொருளைக் கொண்டு ஜீலிக்கறொர்கள், அவர் 
களுக்குமட்டும் இல்லாமற் போவதுண்டா ? இதென்ன ஆச்சரியமாக 

இருக்கிறது” என்று பஇல் கூறினேன். அவர்கள் *₹அப்படியா.! நீ 

இப்போது அவர்களிடம் சென்று அ௮வர்களைக்கண்டு சான் இனர் 

கோரும் பாசகச் தொழிலைச்செய்அ பாபத்தைச் சம்பா இக்கிறேனே, 
அதில் உங்களுக்குப் பாகமுண்டாவென்று கேட்டு அவர்கள் சொல் 

ஓம் பதிலைத் தெரிந்து ௮தைக்சொண்டு உள் சந்தேகத்தை கிவாத்இ 

செய்துகொண்டு இவகவிடம் வா. அ௮து வசையில் நாங்கள் இக்கேயே 

யிருக்கிோம்'” என்றார்கள். 

நான் ௮வவிதமே யாகட்டுமென்று கிருகம் சென்று, மனைவி 

மக்கள்களைக்கண்டு முனிவர்கள் கூறியபடி, யவர்களைக் கேட்டேன், 

அவர்கள் “பாபம் உங்களுடையது தான், நாங்கள் புசிக்கமட்டுல் 

கொடுத்து வைத்தவர்கள்'” என்றார்கள், அதைக் சேட்டவருத்த 

மடைந்து ம.தபடியுங் கருணை நிறைந்த அம்முனிவர்களிடம் வருது 
19
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அவர்களைத் தரிசித்தேன். அவர்களுடைய தரிசனபலத்தால் சான் 
பரிசுத்தமான ௮. தக்கராணமுள்ளவனாக, வில் அம்பு மூ.சலியவைகம் 
Cur Pag வேசற்ற மாம்போல் பூமியில் விழுச் அவர்கள் பாதங் 

களைப் பிடித்துக்கொண்டு, ஒ முனிசிரேஷ்டர்களே ! சம்சாரமாகிய 
FypsArsaan மூழ்க்கரையேற வழிதெரியாமல் மீளா ஈரகத்தை 

யடையப் பிரயாசைப்படும் என்னைக் சாப்பாற்ற?வண்டும் என்று 

Sans As son, 
இப்படி. அவர்களுடைய பாதங்களில் விழுந்து ஈமஸ்கரித்த 

என்னை அவர்கள் பார்த்து **ஐ பிராம்மண /! எழுந்திரு) உனக்கு மங் 
கள முண்டாகட்டும், அதற்காக உனக்கு சாங்கள் எதேனும் ஒன்றை 
உபதேசம் செய்கிறோம், அதனால் சம்சார பந்தத்இல் கின்று 

விடுபடவாய்,” என்றார்கள், பிறகு ௮வர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவா 
யோித்து, இந்தப் பிராமணன் துர்ஈடத்தை யுள்ளவனென்று உபே 

சழிக்கத் தக்கவனாயினும சாணமென வர்திருச்சிறான். ஆகையால் 

மோக்ஷமார்ச்கத்தை யுபதேித்து இவளைக் காப்பாற்ற வேண்டியது 

ஈம்முடைய கடமை” என்று தீர்மானித்து, என்னைக் கிருபையுடன் 

பார்த்து, மகிமை பொருர் திய உம்முடைய நாமமாகிய இரண்டு ௮ட் 

சசத்தையும் முன் பின்னாகமாற்றி மரா” என்றுபதேசித்து, (நீ யிங்கே 

பேயிருந்து எப்போதும் ஒருமைப்பட்ட மனத்துடன் காங்களுப 

தேசம் செய்த மர்தரத்தை இடைவிடாமல் ஜெபித்துக் கொண்டு ' 
'சாக்கள் மறுபடியுச் இரும்பி வரும்வசையிலிரு”” என்றுசைத்து ௮ம் 

முனிவர்கள் யாவரும் சென்றார்கள், 
தான் அவ்விதமே புருஷோத்சமனாயெ உம்முடைய காம மந்தி 

சச்சை ஏகாக்ரசிக்கனாக விரு பஞ்சேர் இரியங்களையும் ஜெயித்து 

சாத்தையுடலும் பக்தியுடலும் ஜெபம் செய்தேன், வெளி வியா 

பாரங்களை மறந்தேன். அசையாமலிருர்தேன். இவ்வாறு வெகு 
காலஞ் சென்றமையால் என்மீஇல் புற்று உற்பத்தயாயிற்௮ு, ஆயிரம் 
யுகமான பின்பு மேற்படி ரிஷிகள் என்னிடம் வர். என் மேல் புற் 

றடர்ர்திரப்பதை நோக்கி என்னை வெளியில் புறப்பட்டு வா என்று 
கூப்பிட்டார்கள். சான் புற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டேன். பந்த 

ரிஷிகள் என்னை நோக்க “நீர் புற்றிலிருர்.து வெளிப்பட்ட படியால் 
உமக்கு மறு ஜன்மமுண்டாயிற்று ; காமமும் வன்மீக (வன்மீகம்- 
புற்று) என்றழைக்கப்படும்” என்று கூறிச் சென்றார்கள. த் Qrrw! 
சான் உம்முடைய காமத்தின் மையால் இவ்விதமா ளேன்,
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இப்பொழுது இலக்ஷ்மணனுடன் கூடிய உம்மைப் பிசத்தியக்ஷ 

மாகப் பார்க்கறேன். bi gun ௮ர்தமுமில்லாதவர், Stuer, 

நித்தியா, பந்தமில்லாகவா, சுத்தர், அகாசமில்லா தவர், அ௮னாமயர், 

சித்க்கனர், அவ்வியக்தர், ௮ச்சுதர், ஸதாசிவர், சித்தம்சர், மாயா 
மானிடரூப முள்ளவர். இவ்வளவு மகமை வாயந்த உம்மை சான் 
தரிசனம் செய்தேன். ரான் முக்தி பெற்றவனாகவே யாகிறேன். 

FHI SEND Quan, ஓ இராமச்சந்இர ' வாரும் உமக்கு ஸ்தா 
னம் காட்டுகிறேன் என்ளூர், 

பிறகு வான்மீகி முனிவர், ஸ்ரீராமன் ஸீதை இலக்ஷ்மணன் 
இவர்களுடன் தானும் தன் சீலர்கள் சூழப் புறப்பட்டு 9த.சரகூட 
பருவதத்திற்கும் ஈஇிக்கும் மத்தியிலுள்ள ஸ்தானம் சென்று அங்கு 

இழமேல் வி.தியாகவும் தெற்கு வாசலாகவுமுள்ள சோபனமான 
இரண்டு பாரணகசாலை ஏற்படுத்த, ௮ல் ஸ்ரீசாமன் ஜானகியுடலும் 

இலக்ஷமணனுடனும் பிரவேசித்தார், ௮ந்த அச்சிரமத்தில் இம் 

மூவரும் தேவர்களுக்கொப்பாக வரித்தார்கள். இவர்கள் வான்மீக 
முனிவசால் எப்போதும் பூஜிக்கப்பட்டு ௮ேக ரிஷீஸ்வார்கள் புடை 

சூழ, சுவர்ச்கலோகத்தில் இந்திரன் இர் இராணியுடலும் தேவர்க 
ளுடனுமிருப்பதுபோல் சந்தோஷமாக வாசஞ்செய்தார்கள், 

“அகல 

ஏழாவது சருக்கம். 

ஸ்ரீராமனைக் கங்கைச் கரையில் விடுத்து, சுமந்இரன் ௮வ்லிட 

மிருந்து புறப்பட்டு ௮யோகத் இமாகஈகரத்துக்குச் சாயங்காலத்இல் 

வந்து சனது வஸ்இரத்தால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு, தாசை தாரை 
யாக முகத்தில் சண்ணீர் வடிய, இரத.த்தை வெளியில் நி.ற,த.இ விட்டு 
அசண்மனைக்குட் சென்று, தசரத மகா சாஜனைக் கண்டு, ஜெயா 

விஜீபவா என்று ஸ்தோத்திரம் செய்து ஈமஸ்கரித்தான், 

தசரத மகாசாஜன், தன்னடியில் வணங்யெ சமந்திரனைப் பார் 

EB, FOr HTH gion SOT சுமர்திர.? எனது கண்மணியாகய ஸ்ரீ 

ராமன் எங்கே? ஸீதையுடனும், இலக்மணலுடனும் எங்கு வக் 
| இரான். அவர்களை எந்தக் காட்டில் விட்டுவர்தாய், மகா பாவியாகிய 

எனக்கு ஸ்ரீசாமன் என்ன சொன்னான்? ப.திகிருசா சிசோமணியா
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இய ஸீதை, இரக்கமற்ற எனக்கு என்ன கூறினாள் ? பொறுமை 

யிற் சிறக்க இலக்்மணன் என்னைப்பற்றி யென்ன நினைத்தானோ ? 

கொடிய சிர்தையடைய எனக்கு ௮வன் பகர்ந்த தென்னவோ ! 

புகல்வாய். ஓ இராம? ௮ குணநிதி3ய, என்தவகிதியே, ஐ சுபுத்தி 
ரனே, என் குலமித்தரனே, ஐ இராஜ சரேஷ்டனே.! என் அபிப் 

பிராயம் ௮.றிர்தவனே.! நானுனைப் பிரிர்து ௮தனாலுண்டான க்க 

சாகரத்தில் (மூழ்கி மாணமடைவதை நீ என்னருகிருந்து பார்க்க 
வில்லையே, நீ யென் நிரியாண காலத்தில் என்னுடனிருக்ு என் 

சிரசை யுன்மடி மீதிருத்தி, காணாமிர்தலாஈலோகம் கூறி என்னை 
மோக்ஷ சாம்பிராஜ்யமடையும்படிச் செய்ய நான் பெற்றிலனே, ஓ 

ஸீதே.? என்னந்தியகாலத்தில் ஸ்ரீராமனால் எனக்குச் செய்யும் 

இருத்தியங்களுக்கு நீ கூட இருந்து செய்யும் பாக்கியத்தை நான் 
Gums ஒழிர்தேனே, ஓ இலக்மணர/ நீயும் ௮வ்வாறே”” என்று 

இவ்வாறு புலம்பிக் கதறி மூர்ச்சை yout, சற்றுப் பொறுத்துத் 

தேறி, சண்விழித்துச் சுமர் தினைப் பார்த்தார், 

இவ்விதம் கன்றிழர்த பசுப்போற் கதறும், SFIS wars 

ளைப் பாரத்து, சுமர்தின் தன்னிரு கையையுக் கூப்பி, 4 ஒ புரவல ? 
ஸ்ரீசாமன், ஸீதை,இலக்ஷ்மணன் இவர்கள் மூவரும் என்னால் செலுத் 

தீப்பட்ட தேரின் மீதேறிச் சென்று, சிருங்கபேர் ஈகருக்கருகாமை 
யிலுற்ற கங்கா நதிக்கரையில் வீற்றிருந்தார்கள், அச்சமயம் குறு 

நிலமன்னனாகய குகன் மிகுதியான பிரீ தியடன் கனிவர்க்கங்களை 

யும், கந்த மூலங்களையும் சேகரித் தெடுத்துக் கொண்டு ஸ்ரீசாம 

னிடம் வந்து ௮வரைக் கண்டு நமஸ்கரித்து ஸ்தோத்தரித்து அன்பு 
பாசாட்டி யுரையாடினான். கந்த மூல பலன்களைப் புசிக்கும்படி. 

வேண்டினான், அவைகளைச் கையால் தொட்டாசே யல்லாது ௮வை 
களைப் புசிக்க வில்லை, . ._ 

பிறகு இரகு ஈர்தனன் ஆலம்பால் வரவழைத்துத் சன் இரு 

முடியைச் சடை முடியாக்கிக் கொண்ட பின்பு முகமலர்ந்து என்னை 
யழைத்அ,த் இருவாய் மலர், ஓ ௬மர்.இர/ நீ எனத தர்தையினிடம் 

சென்று எனக்காகத் தாங்கள் துயாமுறவேண்டாம். அயோத்தி 
யிலுள்ள சுகத்தைவிட அதிகமாகவே இந்த அசண்யச்இலும் எனக்கு 

இன்பமுண்டாகும். பயேமுறவேண்டா மென்று கூறினதாகவும், என 

தன்னைக்கும் சான் ஈமல்கரித்த,சாகச் சொல்வதுடன் என்னைப்பற்றி
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கவலை அடைய வேண்டாம், அவ்விடக்இல் முப்படைக் த காலத்தில் 

புத்தி சோகத்தால் வருத்தப்படும் எனது தந்தையும் தங்கள் சண 
வருமாகிய மகாசாஜனைச் தேற்றி ஆ௮தலடையச் செய்து காப்பாற் 

௮ங்கள் என்று கான் கேட்டுக் கொண்டதாகவும் சொல்லெனப் 

பணித்தார்,” என்றும், ஸீதா தேவியின் கண்ணானது நீர் சொரிய 
வும், ரவுதமமோாறவும், சரீசம் படபடக்கவும், ஸ்ரீசாமனைக் கடைக் 

கண்ணால் பார்த்துக் கொண்டும், என்னைப் பார்த்து (*நான் மாமியின் 

பாதார விந்தங்களில் சாஷ்டாங்கமாக, தெண்டனிட்டேன்,”” என்று 

சொல்லெனசக் கூறியதாகவும், இலக்ஷமணன் ஒன்றும் உரசையாடா 

மலேயயிருக்தாசென்றும்,!பிறகு குகனல் கொண்டுவரப்பட்ட ஒடத்தின் 
மீது இராமன், ஸீதை இலக்்மணன் மூவரும் ஏறிக் கள்சையைத் 

தாண்டி யக்கரை சென்றார்களென்றும், ௮து வாயில் சான் ஓங்கு 

தங்கியிருந்து பிறகு இவ்விடம் வந்தேன்” என்றும் சலங்னெமனத் 
துடன் வணக்கமாகச் தெரிவித்தான், 

இச்சமயம் கெளசல்யை சண்ணீர் வடி.த்துக் கொண்டே அரசரைப் 
பார்த்து, ஓ பிராணகாத3!/ உம௫அ பிரியமுள்ள மனைவி, கைகேயிக்கு : 

௮ளித்த வாத்தின்படி இராஜ்யத்தை ௮வள் பிள்ளை பரதனுக்குக் 

கொடுத்தது நியாயமே, என் பிள்ளை இராமனைப் பதினான்கு வரு 
ஷம் வனவாசம் செய்ய ௮னுப்பினதழ்கு என்ன நியாய மிருக்கிறெது. 

பாரபட்சமாகச் செய்வதெல்லாம் செய்து விட்டு இப்போது வருத்தப் 

படுவது எதற்காக?” என்று கேட்டாள். 

கெளசல்யை சொல்லிய இவ்வார்த்தை அரசனுக்குப் புண்ணில் 

தி.பிட்டது போலா.பிற்று, ஆயினுர் தசரதர் தாங்குதற்கரிய துயரத் 

அடன் கெளசல்யையைப் பார்த, ஐ கெளசல்யே! புத்இியுடைய 

வளே பு.த்இர சோகத்தால் மணமடையப் போகிற என்னை ஏன் 

வரு.த்தப்படுத்துரொய? போதும், உன் வாயைமூடு, இப்போதே 
என்னாத்மா பரலோகஞ் சேரப்போகிறு, இத நிச்சயம். இதன் பிற 

காவத உன் மனச்சந்தேகம் நிவாத்இயாகட்டும். , 

ஓஒ மங்கள சொருபமுள்ளவளே / ஆழ்க்த பு.த்திகர்மையுடைய 

aGar! promis ot ஆச்சரியமான விஓயத்தைச்கேள், அது 

இப்போது என் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அதாவது, “நான் யவ 

சாஜனாக இருக்கும்போ௮, யெளவனபருவத்தால் மூர்க்கக்தை யடை 

ர்து, வேட்டையாபவதில் விருப்பமுடையவனா௫), வில், அம்புறாத்
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தணி பிவைகளைத் தரித்து இரவில் வெளிப்பட்டு ஈஇக்கசை யருக 

௮ள்ள பெரும் வனத்திற் சஞ்சரித்தேன், அங்கு ஈகள்ளிருளில் 
ஓர் முனிவர் அவருடைய தாய் தர்தையிருவரும் தாசவாட்சிகொண்டு 

நீர் ௮பேட்டிக்க, ௮தை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு ஜலமெடுத்துச் 
கொண்டு போக .ஐற்றங்கசைக்கு வந்து நீரோட்டத்தில் குடத்தை 
அமுக்க ஜலத்தை மொண்டார், ௮ப்போ,து மொடமொடெனும் தர் 

ஒலிக் குறிப்புண்டாயிற்று, அக்குடத்தின் ஒலியை ரான் யானை நீர் 
குடிக்கிறதென மதித்து வில்லை வளைத்து நாணேற்றி சப்கவேதி என் 

னும் பாணத்தை யெடுத்து அதில் தொடுத்து ௮த்திசையிற் குறி 

வைத்துப் பிரயோக த்தேன், ௮ப்பாணம் ஐலம் இரட்டின அம்முனிவர் 

மேற்பாய ௮வர் பிசாணுபத்துடையவராகிக் கரத்து ப ஹதமாயி 

னேனே” என்றுரைத்து, “3. இதென்ன ஆச்சரியம்! சான் யாதா 
மொரு கெடுதியும் யாருக்கும் செய்ததில்லையே ) என் விதிப்பயன் 

இவ்விதம் நேர்ந்தது, யாரோ ஒருவன் என்னைப் பாணத்தாலடித்து 

விட்டானே, தாகத்துக்கு ஜலம் விரும்பிய என் தாய் தர்தையாகள் 
என் வரவை எதிாபார்த்இருப்பார்களே என் செய்வேன்” என்று 

அம்முனிவர் கதறினர். 

நான் ௮வ்வார்த்தைகளைக் கேட்டு மதிமயங்கி ௮வாரு?ற் சென் 
றேன். ௮வர் என்னை நோக்கிநீர் யாரெனக்கேட்டார். **ஓ ஸ்வாமி? 

நான் த௪7த மகாராஜன், ஐலத்.இிலுண்டான வொலியைக் கொண்டு 
துஷ்டமிருக மெனக் கருஇப் பாணப் பிரயோகம் செய்து விட் 

டேன், ஐ முனிவரே! அறியாது செய்த செயலை மன்னித்து 
என்னைக் காக்கவேண்டும்,” என்று, இரந்து ௮வர் பாதங்களில் ஈமஸ் 
சரித் 2தன். ட ; 

௮க்,த முனிவார் என்னை நோக்க (ஓ இராஜ சிரேஷ்டரே! நீர் 
பயப்படவேண்டாம். உம்மைப் பிரமஹத்தி தோலம் சொடாாது, 
ஏனெனில் கான் வைூயன்; தவஞ் செப்.து சொண்டிருப்பவன்) என் 

தாய் தந்தையர்கள் மிக்க வயோதிகர்கள், அவர்கள் தாக சோக 

மடைந்து என்னைப் பானத்துக்கு ஜலம் கொண்டு வரும்படி. யனுப் 

பினார்கள், அவர்கள் என்னை நோக்க வழிபார்த்துச் கொண்டிருப் 

"பார்கள், ஆகையால் நீர் யோஜனை பண்ணாமல் சீக்கொமாக அவர் 

சு களுக்கு ஜலம் கொண்டு போய்க் கொடும். கொடுத்தபின் ௮வர் 

,களுக்கு இங்கு WHS காரியத்தைச் தெரியப் படுத்தும், சான்
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இப்போது உம்முடைய சசச்தால் துன்பமடைூறேன் ) முதலில் 

அதை யெடும்” என்றுரைத்தார். , 

HO FES BL கான் அவர் சரீசத்துிற் பொருந்திய பாணத்தை 

வெளிப்படுத்தினேன்,? கூற்றுவலும் அவர் சரீரத்திற் பொருந்திய 
பிசாணனை வெளிப்படுத் இனான்...] 

பிறகு நான் அம்முனிவர் கூறியபடி யவர் தாய் தந்தையர்க 
ளிருக்கு மிடத்துக்கு ௮க்குடக்தில் ஜலக்சை நிரப்பிக் கொண்டு 

சென்றேன், 

அவர்கள் மிச்ச வயோதிகர்கள், குருடர்கள், இரவில் பசியா 
QS தாகத்தாலும் வருச்தினவர்கள். அவர்கள் **தங்களுக்குற்ற 

தாகர் தீர, ஜலம் கொண்டு வாப் போன குமாரன் இன்னம் வரச் 
காணோமே காரண மின்ன தென்று தெரியவுமில்லையே. சம் மிரு 

வருடைய நிலமை யறிந்திருந்தும் அவன் ஈம்மை உபேக்ஷித்து கிட் 

டானே, ஈம்மிடம் நிறைந்த பக்தியுள்ளவனாச்சே, ௮ தெய்வமே! 
நாமென்ன செய்வோம்,” என்றிவ்வாறு கலக்கமுற்று ஏங்கியிருர் 

தார்கள், 

நான் விசைவுடன் அவர்கள் பக்கம் சென்றஅம் என் காலடிச் 

் சத்தத்தைக் கேட்டு அம்முனிவர் தன் குமானென மதித்து, “a ys 
'இரசகொமணி 2ய/ ஏன் இவ்வளவு காலதாமதம் செய்தாய், சக்கரம் 
எங்களுக்கு அ௮ருக்க ஜலம் கொ), நீயும் பானம் செய்” என்றார்கள், 

இதைக்கேட்ட ரான் மெல்ல அவர்களிடம் சென்று அவ்விரு, 

வர் பாதங்களிலும் பணித், *6ஓஒ முனிவசே 7 சான் தங்கள் புத்திர 

னல்ல, ௮யோத்திக்காசனய தசாதன், மிகப் பாவியானவன். மிருக 

வேட்டை யாவேதற்கு இரவில் வனத்துக்கு வந்திருந்தேன், சத்த 
மூண்டாகும் இடத்தைக் குறிப்பிட்டு அடிக்கும் மர்இரர் தெரிர்த 

வன், நரன் தண்ணீர்த் துறைக்கு வெகுதாசத் இலிருந்து ஜல 
௮ண்டான ஒலியைக்கொண்டு, மிருகமென நினைத்த, சப்தம் புறப் 

பட்ட இிசையித் குறிவைத் அ, ஒர் பாணத்தைப் பிரயோகம் செய் 

தேன், ஆ! ஹ.தமாயினேன்” என்ற ௪த்தமுண்டாயிற்று, அசைச் 
கொண்டு அங்கு போய்ப் பார்க்க, சடையைவிரித்துப் பூமியில் இடக் 

கும் உமது குமாரனைச் சண்டேன். நான் அறியாமற் செய்த குத்
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றத்தை மன்னித்துச் சாப்பாற்றவேண்டுமென்னு ௮வசை வணக்கத் 

கேட்டுக்கொண்டேன், 

அம்முனிவர் **ஓ ௮ரசனே! மீ பயப்படாதே. என் தாய் தர்தை 
களுக்கு ஜலம் கொண்டுபோய்க் கொடுத௮, இங்கு ஈடர்த காரியத் 

தைச் தெரிபப்படுத்தும்” என்று கூறி யென்னை யனுப்ப கானிவ்விடம் 

வந்தேன், உங்களைச் சரணமென்றடைக்தேன். உங்கள் குமாரன் 

விஷயமாக, கான் அறியாது தெய்வச் செயலாய் ஈடந்த இங்கைப் 

பொறுத்து என்னை இரச்ஷிக்கவேண்டும்,”” என்று கேட்டுக் கொண் 
ச 

௩ டேன். 

இதைக் கேட்ட அவ்விரண்டு வயோ.இதரும், துக்கமடைக்கார் 

கள், வெகு நோம் கதறினார்கள், பிறகு என்னைப்பார்த்து, *ஓ ௮ 

சனே நீர் தாமதியாமல் எங்கள் குமாரன் பாணத்தாலடிப._.“டு 

இடக்கும் இடத்துக்கு எங்களை யழைத்துச் செல்லும்' என்றார்கள், - 

. உடனே அவர்களை கான் அந்த இடத்துக்கு ௮ழைத்அச் சென் 

றன், அவ்விருவரும் தங்கள் மைந்தனைப் பார்த்து ஆரறாத்துயாத் 

தழுர்திக் ககறி ஒருவாறு தேறி, என்னைப்பார்த்து விரைவாகச் 

சிதை படுக்கும்படிச் சொன்னார்கள், கானுமவ்விதமே சிதையைச் 

சேசாம் செய்தடுக்களேன். 

அப்போ அ௮ப்பெரியவர் என்னைப்பார்த்து “ஓஒ பூபதியே! நாங் 

, களிருவரும் புத்தாசோகத்தால் மாணமடையப் போடறோம், நீயும் 

1 அவவாறு புச்திசோகத்தால் மாணமடையக்கடவாய்' என்று சபி 
தீன், எங்கள் மூவசையும் இச்சிதையிலேயே தகனம் செய்அவிட் : 

டுப்போம்,”” என்று கூறி மாணமடைந்தார்கள், 

கான் அப்படியே அந்தச் சதையின் மீது மூவரையும் ககனம் 

செய்து விட்டு, பிறகு ஸ்கானம் பண்ணி ௮யோகச்திக்கு வர்தேன், 

அ௮ந்தச்சாபம் இப்போது என்னைச் சூழ்ர்தது. சாலும் இ3?தா 
மாணமடையப் போகிறேன்” என்றுரைத்தார். !... 

பிறகு தசரதச் சக்கரவர்த்தி, (பகவானே புத்தினாக வர்க ஒ 
இசாமா! ஆ ஸீதே.! அ௮றிவிற்ெறக்ச ஒ இலக்ஷமண ! கான் கைகேயி 

பின் மூலமாக உண்டான உங்களுடைய வியோச (பிரிவு) ததால் 

மாணமடைகிறேன்” என்று சொல்லிக் கொண்டே மண்ணாட்டி : 

ஞளுசையை யொழிச்து, விண்ணாட்டை யாளச் சென்றார்,
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(வைகுண்டபதவி யடைர்தார்.) கெளசல்யை, ஸுமித்இசை, மற்று 
முள்ள இசாஜ ஸ்திரீகள் மு.ச்லிய யாவரும் மார்பிலடி.த். துக்கொண்டு 

ஒராதா? வென்று சுதறினார்கள், அலறினார்கள், துக்க சமுத்திரத் 

இல் :மழ்னொகள், 

சூரியன் தன் குலத்துதிச்ச தசரதச் சக்காவர்த்து தேகவியோக 

மான விஷபத்தைப்பற்றி யுபசார விசாரனைக்கு வறாவது போலக் 
கீழச்இசையிலுக.பமானான், ௮இிபால்ய இசையில் தானடைய வேண் 

டிய திராஜ்ய பரிபாலன முதலிய சிற்றின்பச்தை வெறுத்து, தந்தை 
சத்தியர் தவருஇருக்கப் பேரின்பத்தை யளிக்கக் கூடிய வானப் 

பிரஸ் தாச்சாமச்சை யடைர்ததனு ஓுண்டாகிய ஸ்ரீசாமபிரான் 

புகழானது உலக மெக்கும் பாவியது போல, புலரி (விடியற் காலம்) 
யானது அயோத்தி மாககரம் முற்றிலும் பாவிய, சக்காவர்த்தி 

விண்ணுல சடைர்த விஷ்பம் அயோத்திமாரகர மெங்கும் எட்டியது. 

அரண்மனை முகட்டில் எற்றியிருந்த கொடியானது லீயோபாவம் | 

சக்கரவர்த்தி காலஞ் சென்றாரே அடுத்தபடிக்கு வாக்கூடிய ஸ்ரீசாச:: 

லும் வனஞ் சென்றாரே, ௮வரை ஈரமாவது போய் அழைத்து வரு : 
வோமெனக் கருதி யழைக்கச் சென்றவன் போல உப்பரிகையின் 

மேலிருந்து 8ழே யிறங்கியது. ஒர் ஜீவனுக்குகத் தசாசிலிட்ட நிறை 
போல அவன் இருவினையும் ஒத்த காலத்இல் ஈஸ்வாசக்இி யச்வனை 
முன்னம் ஈல்வினை யஅுபவிக்கச் செய்கிறசா, அல்லது தஇிவினை யப 

விச்கச் செய்கிறசா வென்று மயங்குவது போல குலகுருவாகய ௨9 

ஷ்டரும், சக்காவர்த்தியோ வான நாடாளச் சென்றார், ஸ்ரீசாமனே 
வன நாடாளச் சென்றார் தராஜ்ப பரிபாலன த்மைப்பற்றி யென்ன 

செய்றெதென்று மதிமயங்கி ௮ரண்மனை வாசலில் வந்தார், ஒரு 
பசுங்கொடியானஅ ன கொழுகொம்பற்றவிடச்.து, மற்றோரிடத் 

oss தசாவசக் சன் நுனியை நீட்டுவதுபோல, Que si Bre Be 

புகழ்பெற்ற மர்திரியாகய சுமர்திரரும் ௮ரண்மனை வாசலில் வந்தி 
ருந்த முனிசிசேஷ்டராகிய வ௫ிஷ்ட முனிவரிடம் வந்து ௮வர் பாதார 

விர் தங்களில் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ்காரஞ்செய்து கைகட்டி. நின் 

ரூர், முனிவரும் மர்திரியை கோக்க சுமர்திசே மேல் கடக்க 
வேண்டிய காரியமென்ன வென்ன வினவினார். சுமச்.இரரும் சுவாகிற் | 
தங்கள் தஇிருவுளத்,.துக் கேற்றவாறு செய்யவேண்டு மெனப் பிராச்சி. 

Asari.
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வசிஷ்டர் சரத மகாசாஜனை யெண்ணெய்க் சொப்பரையிலிடும் 
படி.ச் செய்வித்து பரதன் வர்த பிறகு சான் மற்ற காரியம் செய்யவே 

ண்டும், ஆகையால் பாதனைச் சக்ரம் வரவழைக்கவேண்டும் என்று 
கூறி, தூதர்களை வரவழைக்.அ “a தூதர்களே 7 நிங்கள் அம்பினும் 

விரைவாகச் தாகாரூடர்களாகிக் கேகய சாட்டிற்குச் சென்று, அங்கு 

ள்ள பரதன் மாமனாகய யு.தாஜித்து மகாசாஜனையும் சத் தருக்னனு 

டன் கூடிய பாரதனையுங் கண்டு, வேறொன்றும் பகராமல், இரக 

க்ஷணமே அயோத்தி வந்து, சக்கரவர்தீதியையும், சைகேயியையும் 

பார்ப்பதற்சாகச் சத்துருக்கனுடன் பசதனையும் அழைத்துவரும் 

படி, வசிஷ்டர் கூறினதாகத் தெரிவித்து, அவர்களிருவரையம் இவ் 

விடம் அழைத்து வருவீர்களாக,” என்று கட்டளையிட்டார், 

இவ்விதம் ஏவப்பட்ட தூதர்கள், காற்றிலும் கடுமையாகக் கேகய 

ஈாடு சென்று, அங்கு மாமனா புதாஜித்து மகாராஜனையும், ௮வ 
ருடன் வீற்றிருக்கும், சத்துருக்னனுடன் கூடிய பரதனையுங்கண்டு 

லவர்கள் திருவடியில் விழுந்து ஈமஸ்கரித்து, *ஒ யுவராஜர்கசே / 

சக்காவர்.த் இயையும், சைகேயியையும் பார்ப்பதற்கு, உங்களிருவர் 
களையும் ஓர் கணப்பொழுதில் ௮யோ தக்கு அழைக்அவரும்படி. 

வூஷ்டமகாரிஷி கட்டளையிட்டார்,” எனச் தெரிவித்தார்கள், 

இதைக்கேட்ட பசதன் அனலில் இட்ட மெழுகுபோல மன 

மூருக), அம்புபட்ட மான்போல் சரீசம் வாடி. ய.காஜிக்.அ மகாசாஜனி 

டத்தில் விடை பெற்று, ௮ச்கண?ம தம்பி சத்துருக்னனுடனும், 

அ£தர்களுடலும் புறப்பட்டு வரும்போ௮, வழியில் இதென்ன விபரீத 

காலமாயிருக்கிெறது, தசா, மசாராஜருக்கோ, ஸ்ரீராமருக்கோ ஏதோ 

கெடுதி கோர் திருக்க, தா.தர்கள் சொல்வதைக்கொண்டு ஒன்றுக் 

தெரிர்.துகொள்ளக் கூடவில்லையே யென்௮ விசாசப்பட்டுக்கொண்டே 

அயோத்திக்கு வந்தான். :- " - 

Cur sé Buren gr இருவிழர் தம், ஜனங்கள் ஆரவாசமற்று 

மிருப்பதைப் பார்த்துக்சொண்டே, te சன்னமற்ற இராஜன் 

அசண்மனைக்குட் சென்று, அங்கு தனிமையில் ஆசனத்தில். இருக் 
கும் கைகேயியைக் கண்டான், பக்தியுடன். தாயின் பாதத்தில் 

பணிக்தான், 

சைகேயி சடுதியிலெழுர்து தன்னிடம் வர்து வணங்னெ பர 
தனைக் கட்டிக்கொண்டு முத்தமிட்டு மடி.மீ திருத் a தீன் தாயகத்தில்
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திர்தை, தாய, பிராதா முதலானவர்கள் சக்ஷமமா யிருக்கறார்களா 
வென்று விசாரித்தாள், 

பரதன், அ௮ரண்மனையிருக்கும் ஸ்இதியை கோக்கி ஒன்றும் புலப் 
படாதவனாூத் தாபைப்பார்த்து, “ஐ அம்மையே! என் தகப்பனார் 

எங்கிருக்கிறார், அவர் உம்மைப்பிரிந்து தனித்திருக்கமாட்டாசே, 

அவரை யிங்கு காணக்டிடைக்கவில்லையே, என் தகப்பனாரில்லா 

ததைக் கண்டு என் மனம் வாடுகிறது, அக்கம் மேலிடுற ௮, பயமுண் 

டாகிறது. அவர் எங்கு சென்றார், ௮வரைப் பார்ப்பதற்கழைத்து 

வாத் தூதன் வர்தானே, ௮வசை நான் எக்கு காணலாம்,” என்று 

கேட்டான். . 

அப்போது கைகேயி, மைந்தா! உன் தந்ைதையை யிப்2பாது 
சாணமுடியாது, அவரிக்கில்லை, அன்னதானம் முதலிய தானம்: 

களைப் பிரதிதினமும் செய்தவர்களும், ௮ல்வமதம் முதலிப யாகம் 
களைச் செய்தவர்களும் அடையக்கூடிய கதி எ.துவோ ௮க்கதியைப் 

புத்திர வாஞ்சையடைய உன் பிதா அடைந்து விட்டார். நீ துக்க 

மடைவதில் என்ன பயன், துக்கப்படாதே”” என்று பரதனிடம் கூறி 

னால் : ் 

இதைக் கட்ட பரதன் 1. நான் நினைத்தபடி சரியாய்விட்டதே, 
ஒ பிதாவே ! என்னைத் தூக்கக்கடலில் மழ்கவிட்டு எங்கு சென்கீர் 
கள், என்னை இராஜனாகிய இராமனிடத்தில் ஒப்புவிக்காமல் எங் 

கோளித்தீர்கள்” அன்று பலவாறு கதறிப் பூமியில் விழுந்து தலைவிரி 

2காலமாய்ப் புண்டழுதகான். 

கைகேயி, இவ்விதம் பிரலாபிக்குர் தன் புத்திரனாகிய பரதனை 
வாரி।யெடுத்து மடி 8 திருத்திக் கண்களைக் துடைத்ன “ஐ என் சுண் 

மணியே. நீ விசனப்படாதே, உனக்கு பங்கள முண்டாரும்படியா 

யரவற்றையும் சம்பாஇத்து வைத்இருக்கிறேன்” என்று பகர்ந்தாள்.' 

பரதன அம்மா / தந்ைத மரணமடையும்போது என்ன சொன் 

னார்” என்ரான். 

கைகேயி :ஏ பாத உனத தந்ைத ஆ இசாமா! ௮ இசாமா. ஐ 

ஸீதே.! ஓ இலக்ஷ்மணவென்௮ ௧,க.றிப் பிராணனை விட்டுச் சொர்க்கம் 

சென்றார்'” என்றாள்.
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் பரதன், ஏ தாயே! என் தசப்பனார் உயிர் விடுக்கும்போது 

இசாமன் அருகிலிருக்கவில்லையா ? அனால் அப்போது இசாமன்ஜ 

இலக்ஷ்மணன் ஸீதை இம்மூவரும் எங்கு சென்றிருந்தார்கள்?”” என் 

ரன்]. 
கைகேயி, ஓ பாத ன! உன்னுடைய பிதாவாயெ தசரதர் இசா 

மனுக்குப் பட்டாபிக்ஷகம் செய்ப முயற்சி செய்தார், ௮ந்த சமயத் 
AO, gout எனக்கு முர்இக் கொடுத்திருக்க இரண்டு வரத்தையும் 

கேட்டு வாக்னேன், அதில் ஒரு லாத்துக்கு இராஜ்ப முழுமை 

யும் நீ யாளவேண்டுமென்றும், மற்றொரு வரத்துக்கு இராமன் பதி 
னான்கு வருஷம் வனவாசம் செய்ய£வண்டுமென்றும் கேட்டுக் கொ 

ண்டேன். சத்ெமே பிரதானமாகக் கொண்ட சக்கரவர்த்தி காசீ 
கேட்டுக்கொண்டபடி. இசாஜ்ப முழுதும் உனக்கே கொடுத்துவிட்டு, . 

இராமனைப் பதினன்கு வருடம் வனவாசம் செய்ய அனுப்பினார், 

ஸீதை பதிவிரதையின் தருமத்தை ஆசயித்து இராமனுடன் சென் 

ருள், இலதமணன், சாதுவான பிராதாத்தன்மையை அனளுஸ்டிச் 

துத் தானும் வனத்துக்.கஏனான். இவவாறு இவர்கள மூவரும் 
வனம் செல்லத் தசரதர் அவர்களையே நினைத்து, இராம இராம 
ளீதை இலக்ஷ்மண” (என்று கதறி மரணமடைந்தார்” என்று பாத 

ளைப் பார்த்துக் கூறிளை, 

இவவாறு கூறிய தாயின் சொல்லைக்கேட்ட பசகன் அடியற்ற 

ர்ரம்போல் பிரக்ஞையற்றுப் பூமியில் விழுரக்தான். அப்படி. விழு 
கீ தவணைக் கைகேயி, தாக்கி யெடுத்து மார்போடணைத்துக் ௪௭ 

யாற்றி மடிமீதிருச்தி, மறுபடியும் அவனைப்பார்த்து **௪ குழக்தாய் | 

ஏன் வருத்தப்படுகிறாய்? இர்ச இராஜ்ய முழுதும் செங்கோல் செலு 
தீதும் பாக்கியம் உனக்குக் டைத்திருக்கும்போது, அக்கப்படும் 

“சமயம் இ.துதானா” என்மு கேட்டாள், 

இவ்வாற௮ுசைக்த தாயைப்பார்த்துக் கோபம் மிகுர்.து. கண்களில் 

நெருப்புப் பொறிபறக்க, '4ஏ பாபூருத்தியம் செய்தவளே ! உன்னு 
டன் சம்பாஷிப்பதுவும் பாபச் செயலாகும். த கொடுமையான 

சந்தையுடையவளே? புருடனைக் கொன்றவளே .!/ கான் உன்னுடைய 

கர்ப்பத்திலு இத காரணத்தால் பாபம் செய்தவனாக விட்டேன். 
நரன் அக்கினிப் பிரவேசஞ் செய்தாவது, அல்லத விஷத்தைப் 
பானஞ்செய்தாவ.த, வாளால் சிரச்சேதம் செய்துகொண்டாவது என்
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லுயிரைப் போக்டிக்சொண்டு யமனுலகு செல்லவேண்டும், இதைத் 

தவிர வேறு of எனக்கில்லை. பதியைக் கொன்ற நீயோ கும்பிபாக 

நரகத்தை யடையப்போகிருப். அகையாவுன்னை விட்டு நீங்குவதே 

தற்கால சாந்தியாகும்” என்று கூறி கைகேயியின் ௮ரண்மனையை 
விட்டு, கெளசல்யையின் அரண்மனை வக் சேர்ந்தான். 

அங்கு அழுதுகொண்டு ப! த.திருர்த கெளசல்யை,பாதன் வந்த 
ருக்கும் செய்தி கேட்டெழுந்து வச்து பசசனைப்பார்த்து ௮ மகனே! 
யென்று ஜலமிட்டலறினாள். பரதனும் ௮க்கெளசல்யையின் பாதம் 

களில் விமுர்து ஏ தாயே பென்று வாய்விட்டமுதான், 
ப.இிவிருதையிற் சிறர்கவளும், மகமை மிகுர்தவளும், மூன்று 

உலகத்தையு மீன்றவனைப்பெற்ற மகாத்மாவைப் புத்திரனாக ௮டைர்த 
_ வளுமாயெ கெளசல்யை, பரதனை வாரித் தழுவிச் கட்டிக்கொண்டு, 

கண்ணைத் துடைத்து (ஏ என்னருமை மகனே? என்னிருகண்மணி 

யே"! நீ வெரூதூரத் திலிருக்கும் போது இங்கு இவ்வலங்கோலமான 
காரியம் ஈடர்த.து. உன் தாயார் சொல்ல ஈடர்த காரியம் தெரிர்து 

கொண்டாயா ? எனது நாயகன் வானகம் சென்றார், எனத குமா 

ரன் பத்தினியுடனும் பிராதாவுடனும் கானகம் சென்றான். நான் 
என் விதியை நினைத்து இம்மனையிற் புலம்பி நின்றேன். என்னருமை 

anise இராமச்சர்தரன் மரவுரி யுடுத்துச் சடைமுடி தரித்து 
| நூலையிற் படுக்கும், என்னையும் விடுத்.து ௮டவியை யடுத்துச் சென் 
முன், ௮ இராமச்சச்இரனே! இரகு குலக்௮இக்.௪ ௬ஈ,சசனே.!! பரத். 

அக்கும் பரமான நீ யெனக்குப் புத்திரனாக வந்தும், துக்கமானஅ- 

என்னை விட்டகலவிலையே 6 வி௫ியை வல்ல மதியில்லை'” என்னும் 

பழமொழி யெனக்கே யுண்டாயது, நான் என் செய்வேன் ஏ இராமா” 
என்று ஒலமிட்டுப் பரதனிடம் கதறினாள். 

பாசன், இவ்வாறு தக்கக்தோடு பிரலாபிக்கும் செளசல்யையின் 

இருவடியைத்தொட்டுப் பிரதிக்ஞை பண்ணிக்கூற கருன். ஐ தாயே! 

நான் சொல்வதைக் கேட்கவேண்டும். ௮தாவது எனது அன்புவாய்" 
ந்த பிசாதாவாகய ஸ்ரீசாமனுடைய இசாஜ்ய பட்டாபிகேஷேக விஷய 
மாகக் கைகேயி செப்த விஷயச்தையாவ.து மற்றெதையாவது சான் 
அ௮றிவேனாஇல், பிரமஹத்தி தோஷப்பலனை நான் அடைவேன், 

மேலும் அருந்ததியோடுகூடிய வ௫ஷ்ட குருவை வாளால் வதம் , 

செய்வதாலுண்டாகும் தோஷபலனை சான் அடைவேன்” என்று சய 

Sb Oru seem.
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கெளசல்பை இவ்விதம் சபதஞ் செய்த பரதனை யெடுத்தணைத து, 
சற்புக்தாரனே.! உன் குணத்தை கான் ௮றிவேன், நீ தயசமடை 

யாதே” என்றாள, 

இக்கச் சமயத்தில் வசிஷ்டமகாமுனிவர், பரகன் வச்திருப்ப 

தைக் கேள்விப்பட்டு மந்திரிகளுடன் அவ்விடம் வந்தார். அவரைக் 

கண்டு பாதன் அருத்துயாத் 2 காடு சோதகனம் செப்தான், தன்னைக் 

கண்டு துக்கித்ச பரதனைப் பார்த்து வ௫ிஷ்டர் ஐ urs! gers 

மகாசாஜர் மூப்புள்ளவர், ஞானமுடையவர், சத்திய மூடையவர், 

பசாக்கரமமுடையவர், மானிடர்களுக்குரிய எல்லா சுகங்களையும் 

அனுபவித்தவர், மேன்மை தக்யெ அ௮ஸ்வமேதம் முதலிய யாகங் 

களைச்செய்தவா், ஸ்ரீமன் நாசாயணமூர்த்இயைப் புத் தரனாக அடைந் 

தவர், அவர் சரீரார் யத்தில் சுவர்க்சீலாகஞ் சென்றார், இந்திர 

Cad ஆசனத்திலமார் திருக்கிறார், இவ்வளவு மகிமை வாட்ந்தவரைப் 

பற்றி ரீ ஏன் வீணாகக் கவலைப்படுகிறாப் ? 

ஆத்மாவானது நித்தியமானது, அழிவற்றது, ஜனன மரணமில் 
லாத௮, விசாசமற்றது, ஆடருஇயற்றது, பிரகாசமற்றது, நிரஞ்சன 
மான, ஸ்தூல சரீரமோ ஜடம், மிகவும் ௮றுசிகமான.து, நாச 

மடையக்கூடியது, விசாரிக்கு மளவில் இதைப்பற்றி துக்சமடையக் 
காரணமே யில்லை, 

தந்தையோ, தனயனோ, மற்றும் யாவரோ மாணமடைகச்தால் அவர் 
சளைப்பற்றி மூடர்கள் கங்களுடைய சரீரத்தில் ௮றைந்தகொண்டு 
அக்கப்பகெறார்கள். இதனால் பிரயோஜனமில்லை. இச்சு சம்ஸாசம் 

ஸாரமில்லா௮, 

அறிவுடையோர்களுக்கு இக்ச சம்ஸாசச்தை வெழுக்கச் செய் 

வ.து விசாரம். விசாச,த்தாலுண்டாவது பற்று விடுதல், அல்லது ஒழிவு. 

அந்த ஒழிவான.து ஈன்மையை யுண்ட்பண்ணுறெது. 

எவன் ஒருவன் உலகத்தில் ஜன்மம் எடுக்கரானே அப்போதே 

யவனுடன் மிருத்தியுவும் கூட வருறெது. ௮தை யெப்போதும் பரி 
கரிக்சமுடியாஅ. ஜீவர்களுக்கு அவரவர்கள் செய்க கருமத்தை 

யொட்டி உற்பத்தி, நாசம் இவைகளுண்டாகின்றன. இதை யறிச் 

இருந்தும், அறிவுள்ள வித்வான்௧கள்கூட இறச்தவர்களைப்பம்றி ஏன் 

துக்கமடைகருர்கள.
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எத்தனையோ கோடி. பிரும்மாண்டங்கள் லயமாயின. எத்தளை 
யோ ஸிருஷ்டி கள் நடந்தேறின. இவைகளில் கூணப்போதுதான் 

ஜீவன் தேகத்தோககூடி. வசிக்கின்றது, புல்நுனியிலுள்ள ஜலத் 

துளி போல் ஆயுளான.த க்ஷணக்கில் காசமடைறெ௪, இக்சகைய 

தேகத்தினிடத்தும் ௮கை யொட்டிய பிசராணனிடக்தும் ஏன் பற்றுத 

௮ண்டாகிறது, இதில் உனக்குள்ள அபிப்பிராயம் என்ன ? 

ஜனனம் எடுப்பவன் முன் ஜன்மச்தில் செய்த கருமத்துக்குக் 

தக்கபடி மறுபடியும் சரீரமடைகிறான், ஈடைமுதல் சரீரத்தை யொட் 
டிச் செய்த கருமத்தை அறுசரிக்து மறுபடியும் சரீசம் எடுக்கிறான், 

பழைய வஸ்இரத்தை விட்டுப் புதிய வஸ்திரக்தையடைவது போல 

ஜீரணித்த சரீரத்தை விட்டு ஜீவன் புதிகான சரீரத்தையடைரான், 

இவ்வித மிருக்கத் துஃகப்படிவகற் கென்ன காரணமிருக்கிறது, 

ஆத்மாவானது எப்போதும் மாணமடைெதில்லை, உண்டா 
இறத மில்லை, விருக்தியடைகறது மில்லை, அழிவற்றது, ஞான 

வடிவமானது, ஒன்றானது, எப்போதும் இருப்பது, ஆத்மா இத்த 

கைய தென்பதையறிந்து நீ துக்கத்தை விட்டு கருமங்களைச் செய் 
யென்றுபதே௫ுத்து, இசகுவம்சக்தைப் பெருமைப் படுத்துறெ. 

குமாரனே .! உன் பிதாவின் சரீரத்தை எண்ணெய்க் கொப்பரையில் 
நின்று ரீ மர் இரிகளுடன் சென்று வெளியிலெடுத்து அவருக்குச் 

செய்ய வேண்டிய இருத்தியங்களைச் செய்” என்று வூிஷ்டர் பாதனு - 

SES EM GT. | 

ஆ௫ிரியசாகிய வூஷ்ட முனிவர் இவ்வாறு பாதலுக் குபதேசிக் 

கப் பாதன் ௮ஞ்ஞானத்தாலுண்டாகிய துக்கத்தை விட்டுத் துப் 
பனுக்குரிய ௮பசகிரியையைச் செய்ய அசம்பித்தான். 

பாதன் தன் பிராதா சத்துருக்னனுடன் குருவாகிய வசிஷ்டர் 

செய்து வைக்க, பிதாவின் சரீரத்தை எண்ணெய்க் கொப்பரையில் 
நின்றெடுத்து அச்இியேஷ்டி முதலிய இருக் சியங்களோடு தகனம் 

செய்து, மறுசாள் சஞ்சயனமும் 11-ம் காள் ஏகோ திஷ்ட தானமும் 

12-ம் காள் சபிண்டி கரணமும் நடத்தி, பிதுர், பிதாமக, பிசபிதா 

.மகார்களாகயெ பிதர்க்களை, வசு, ருத்திர ஆ.தச்.த, ரூபமாகப் பாவித்து 

பிண்ட சை யோ கமும் செய்௮, பிராமணர்களுக்குப் kof STH Ld, கோதா 

னம் முதலிய த௪கானங்களும் செொமமாக வழங்க கரஹைக்கயமும்
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செய்த குருவுக்குக் குருகக்ஷணையும் கொடுத, தன்னுடைய இரு 
கத்தில் இராமனையே நினைந்துகொண்டு வாசம் செய்தான், .. - து 

ஸ்ரீசாமச்சர் தரன், ஸீதையுடனும், இல்ஷமணலுடலும் மிச 
வும் பயங்கசமான ஆரண்யம் சென்றிருப்பகாலும், என்னுடைய தாய் 

சைகேபி என்னும் இராக்ஷஸியைப் பார்க்குர்கோறும் என்னிருதயம் 
வேறெபடியாலும், இரச இசாஜ்யக்சை யடுக்க ஆரண்பத்தின் மத்தி 

யில் சென்று இலக்ஷமணருடனும்,ஸீதையுடனும் கூடி வனம் சென்ற 

ஸ்ரீராமபிரானையே ஸ்மரித்துக்கொண்டு அவ்விடம் வடிப்பது உத 

மென நினைத்துப் பரதன் அதற்காக வேண்டிய விஷய லோசனை 

யூடனிருந்தான், 

- வுட் 

எட்டாவது சருக்கம். 

  

பரதன் தர்தைக்குரிய அபாகிரியா கருமங்களைச் செய்து முடி 

த்தபிறகு ஈகாத்தை விட்டு விலகக் கொஞ்சதூரம் சென்று வசித்து 
வருவதையறிர்த வசிஷ்டமகா முனிவர், சிலரிஷிகளுடனும், மர்திரி 

களுடலும், ஈகரத்திலுள்ள பலபிரமுகர்களுடனும் தேவசபைக்குச் 

சமமான மந் இராலோசனைச் சபைக்கெழுந்தருளி ஓர் இவ்வியாசனத் 
இல் மற்றொரு கான்முகப் பிரமனைப்போலமாக். து. கொண்டு, தயா 

நிதியாயெ பாதனைச் சத்துருக்னனுடன் ௮ச்சபைக்கு வாவழைக்.து 
அரியாசனத்தில் விற்றிருக்கச் செய்து கேசத்துக்கும் தற்காலத் 

அக்கும் ஏற்றவாறு மேல் ஈடக்கவேண்டிய காரியக்சை மனஇலுச் 

தேசத்து ௪சல நற்குணங்களும் வாய்ந்த தீரலும்,சத்.துருச்சளை ஜெயி 

க்கும் இறமைவாய்க்த போர்விரனும், காசாம்பூ நிறம் பொருந்திய 
இருமேனிப் பிரகாசலும், செம்பீரனுமாகிெய பசதனைப் பார்தது, (ஏ 

குழக்தாப்.! உன் தாய் கைகேயி தான் பெற்றவச,த்தை முன்னிட்டு 
இசாஜ்ய சம்பத்து உனக்கே யுரித்தாகவேண்டு மென்று ௮பேட்சித்ச 

இன் பேரில் சத் தியவந்தரான உனது தந்தையாகிய தசரத சக்ர 
வர்த்தியும் ௮வ்வா?ற வாக்களித் திருக்கிறார். அவர் அ.நுமஇப்படி 

யிப்போ௮ நானும் மர்.இரி பிரசானிகளும் மற்.றுமுள்ள பிரபுக்களும் 

கூடி. விதிப்படி, யுனக்கு இராஜ்ப பட்டாபி?க்ஷகம் செய்து வைக்க, 

றோம். ரீ இசாஜ்ப,ச்சதை யொப்புக்கொண்டு அதற்குரிய காரியம் 

களைக் கவனித்து ஈடத்இ வாவேண்டும்,” என்௮ சொன்னார்,
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இந்த வார்த்தை குணநிதியாயெ பாதன் செவியுற் புகுதலும் 
காங்குகற் கரிசாகய அயாம் மேலிட்டு, ௮ச்சொல் குருவின் மொழி 

யென்றுகூடப் பாராட்டாது அதைச் தவிர்த்து தனது குலகுருவா 
கும் முனிசிசேஷ்டசான aFa முனிவசரைப் பார்ச்.௪, சேவித் ௮, 
ஓ மகாறுபாவ?சே / இவ்வுலகம் எனக்கேதுக்கு, இராஜாதி இசாஜனா 

இய ஸ்ரீராமருக்கே யுரியது, கானும் என்னருமைப் பிராதாக்களும் 
௮வருக்கு ஊழியக்காசர்களாக இருச்சக் கடமைப்பட்டவர்கள், 

மகாபாதகயாகிய கைகேயி நீங்கலாக, சான், என் பிராதா, தாங் 

கள், மற்றுமுள்ள என் தாய்மார்கள், மர்திரி முதலியவர்கள், 
இந்சகா வாசிகளாகிய பிரஜைகள் யாவரும் ஒருங்குகூடி யிப்போதே 

சென்று இரகுரர்தனனை அயோத்திக் கழைத்து வருவதே சச்கரு 

மம். இதுவே என்னுடைய முடிவான தீர்மானம். தாங்களும் மற்று 

முள்ளோர்களும் என்னுடைய அபிப்பிசாயதீதுக் கெங்கவ்விதமே 

செய்வீர்களென்று ஈம்புசிறேன், தன்கணவளைச் கொன்ற பாவியாயெ 
கைகேயியை கானிப்போதே வதை செய்வேன். இரகு சிேஷ்டர் 

என்னை ஸ்திரி ஹத்தி செப்தவனென்று புறக்கணிப்பாரே யென்று 

சற்.று பின்சாங்குறன். கான் மேலை கோரின வண்ணம் தாய் 
கள் மற்றவர்களுடன் என்னுடன் வக்தாலும் சரி வரா விட்டாலும் 

சரி, ரான் சத்துருக்னனுடன் நாகாயதினம் காலையில் என் பிராதா 
போயிருக்குக் தண்டகாரண்யம் செல்லப்போகிறேன். கான் பியாணப் 
படுவ நிச்சயம் / நிச்சயம் 2 ௮.இலும், இசகுவிசர் எப்படி மரவுரி 

யணிந்து வனஞ் சென்றாரோ அவ்விதமே கானும் மாவுரியூடுத்.து, 
* சடைமுடி, தரிச்து, கக்க மூலபலா இகளைப் YAS gs, தசையிற் படு 

sg செல்லப் போகிறேன். அந்தப் பிரபு இந்தாட்டுக்குச் தஇரும்பி 

வருற வரையிலும் கான் அவ்விதமே யிருக்கப் போகிறேன்” என்று 
மொழிக்தான். 

சசசதகுமாரனாபெ பசதன் m Bus அமு.அினுமினிய வார்த்தை 

களைச் செவிக்கேற்ற வசிஷ்ட மசா முனிவர் முகலிப ௮யோச்தி ௩௧௪ 
வாசிகள் யாவரும் ஆனந்தக் கடலிலாழ்ர்து, அவன் புத் தியின்கூர்மை 

யையும், பக்தியின் சர்மையையும் மெச்சிப் பரவசமானுர்கள். பாதன் 
ஆலோசனையை மறுக்க மார்க்கமின்றி ௮துவே சரியென மகழ்ச்சி 

‘yuo ஆமோதித்தார்கள். !! 

பாதன் மறு சாட்காலையில் தம்பி சத்.துருகனலுடன் ஆரண்யம் 

செல்லப் பிரயாண்மானான். அவலுடன் கூட, கெளசல்யை, சுமிச்
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இசையும் பிரயாணமானார்கள், அச்சமயம் மர்தரையிடத்திலும் கை 

கேயி யினிடத்திலும் வசித்த சாஸ்வதியும் பிமலோகஞ்சென்றாள். 

இராஜஸ்இரீக ளிருவரும் புறப்பட்ட சங்கதியறிர்த கைகேயியும் 
கூடப் புறப்பட்டாள், வ௫ிஷ்டரும் கூடச் செல்லக் தயாசானார், 

சுமந்திரன் முதலிய மர்.இரிகளும், பரிவாரங்களும், ஈகசமாக்களும் 

* இரக கஜ அரக பதா.இகளோடு கூடிய சைனியங்களும் புறப்பட்டு, 
பூமியை மறைத்துக்கொண்டு பாதனுக்கிருபக்கங்களிலும் பின்புறத் 

இலும் சென்றார்கள், கொடிகளும், ஆலவட்டங்களும் oN Sa) Fart aor 
பூச்சக்கரக்குடைகளும், அகாயகீதை மறைத்துப் பரதனுக்கு மூன் 

ஞகச் சென்றன, 

பாதன் சத்துருக்னனுடனும், தாய்மார்களுடலும், குருவோ 
டும், மர் Blu gp சைனியங்களுடனும், மற்றுமுள்ள ஜனங்களுட 

லும் சங்சைக் கருவெள்ள சருங்கிபே் ரகரத்துக்குச் சென்றான், 

அங்குள்ள முகன், பாத மகாராஜன் சைனியங்களுடன் புறப் 

பட்டு வனத்தை நோக்க வருவதைக் கண்ணுற்று, சன் தோழர்களா 
யெ போர்விராகளைக் கூலி, ஓ மித்திர்களே ! பாதன் மிகுதியான 

சைனியத்துடன் வந்திருப்பது எனக்கு சந்தேகத்தை யுண்டு பண்ணு 

இறு, ஈமது பிராதாவும் ஈம்மயிரினும் பிரியமுள்ள சிரேகிதரும் 
கம தாண்டவருமாகிய ஸ்ரீசாமச்சர்இரருக்கு ஏகாவது கெடுதி 

செய்ய உத்தேசித்து வச்.இருக்கிறானு; அல்லது அவரிடத்தில் அன்பு 

பாமாட்டி. ௮வரைச் தேடி.க்கொண்டு வர் திருக்கிறானா. இவ்விரண்டில் 
ஒன்றை கானே சேரில் போய்ச் தெரிந்து வருக3றன், பாதன் பரி 

சுத்தமான மனத்துடன் வர்இிருந்தால் கங்கையைக் கடர்து செல்ல 

ட்டும், இல்லாவிடில் நீங்கள் தோணியை யி;முத்துக் கரையிலைற்றி 
விட்டு ஆயு தபாணிகளாகி யுத்தக்அக்குச் சயாரா யிருங்கள் (என்று 

கட்டளையிட்டு, அருகில் கின்ற ிலசை யழைத௮, கரணிக்கைச்காகச் 

சலபொருளைக் கொண்டு வாச் சொல்லி யெடுத். துக்கொண்டு தன் 

தோழர்களுடன் பாதனைக்காணப் புறப்பட்டு, நான்கு புறத்திலும் 

மர்இரிகள் சூழ, சத்தருக்னனுடன் கார்மேகம் போன்ற சரீரத் 
அடனும், மாவுரி ஜடைமுடி, யிவைகளுடைய பிரகாசச்அடனும், 

இசாமனையே நினைந் துரு வாடும் முகத்துடனும், ஓ இராம ஓ. 

இசாம 7 என்று புலம்பும் சாவுடனும், தென்றிசை நோக்கச் சேவிக் 
கும் கரங்களுடனும் விளங்காகின்ற பத மகாசாஜனிடம் வு.த,
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தான் வந்திருக்கும் செய்தியை யறிவித்து, உத்தரவு பெற்று, ௮ர௪ 

னருகிற் சென்று அவர் பாதாசவிர்தங்களில் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ் 

கரித்து, தான் ஓர் வேடராஜனென்றும் குகன் என்னும் நாம 

முூடையவனென்றும், ஸ்ரீராமபிரானின் ஊழிய னென்றும் தெரிவித் 

அரக்கொண்டான். 

பாதன் தன்னடியில் வந்து வணங்கித் தான் இரகு ஈரோஷ்ட 

னுடைய சேவகனென்னு கூறிய குகனைப்பார்த.து; இவன் ஸ்ரீசாம 

பிரான் ே தாழனானபடியால், தனக்கு இவனும் ஓர் பிராதாதான் 

என்று மதித்து, விரைவாக எழுந்து அவனை வாரியெடுத்து, ௮ன 

போடு லிங்கனம் செய்து தன்னருகில் வீற்றிருக்கச் செய்து, 

குகனை நோக்கி “ஓ பிராதாவே! ஸ்ரீராமன் இவடம் வந்தபோது 

நீர் அவரைக் சண்டு தரி9க்கவும், நிர்மலமான மனமுடைய அவரும் 

தன் கண்கள் ஆனந்த பாஷ்யம் பொழிய உம்மைக் கட்டி த் தழுவவும் 

நேர்ந்த பாக்யெம் பெற்றவரானபடி.யால் நீசே இருதார்த்தனானவா ) 

தன்னியனானவர் ) என்னைப் போன்றவால்லர், நீர் ஸ்ரீசாமனுக்கு 

மிகப்பிரியமுள்ளவர், பக்தியுள்ளவர், புண்டரீகக் sein oot rr Bus 

கோதண்ட மூர்த்தியை நீர் எந்த இடத்தில் பார்த்தீர் ? ஸீதையுட 

னும் இலகஷமணனுடம் எங்கு வ௫ித்இருந்தார் ? ஸீதையுடன் எங்கு 

பள்ளிக்கொண்டார் ? 65 இடத்துக்கு என்னை அழைத்துச் 

கொண்டுபோய்க் காட்டும், அந்தப் பிரதேசத்தை சான் பார்க்க 

வேண்டும்'” என்று பிசலாபித்தார். குகன் இரகுகுல சிசேஷ்டர் 

வாசஞ் செய்து சண்வளர்க்த இடத்தைப் பரதனை யழைத்துக் 

கொண்டு போய் காட்டினான், 

இிறிபகற்கள் நிறைந்த இடத்தில் தருப்பைகளைப் பாப்பி ௮தின் 

பேரில் ஸீதையுடன் ஸ்ரீராமன் படுத்திருந்த இடத்தைப் பாதன் 

பார்த்தான் ; ஆச்சரிய மடைந்தான் ) ஜனகமகாசாஜ்ன் தவத்தால் 

பெற்று வளர்த்த ஜானகி மிகமிருதுவாகய சரீரமுூடையவள், உப் 

பரிகைபின் மீது இரத்ன மயமான மஞ்சக் இல் விரிக்கப்பட்ட புஷ்பம் 

நிறைந்த மெத்தையின்ம்து ஸ்ரீசாமனுடன் சயனம் செய்ய வேண்டி. 

யவள், இர்தக்கல் கிறைத தரையில் புல்லால் வேய்ந்த படுக்கையில் 

மாரனை யொத்த இசகு வீரனுடன் எவ்விதம் சயனிச்சாளோ ? என்ன 

நினைச்சாளோ ? இத்தகைய சம்பவம் கொடிய! கொடியது. விர் 

தையினும் விற்தை 1 சத்திரிய குலதர்மத்தை யடுத்தது மல்ல
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ம. நீதியைப் பின்பற்றிய இராஜ நீதியைத் தழுவியஅமல்ல , 
நீலோற்பல மலர் போன்ற சேத்இரமுடைய உலக நாயகனாகிய இரகு 

குலதிலகலும் ௮லச்கணுற்று துன்பத்தை யருபலிக்க நேர்ர்ததுவும் 
ஆச்சரியம் 2 மஹாத்மாவாகிய இசாமனுக்கு இவ்விதச் துன்பமுண் 

டானதற்குக் காரணம் கானே, இத்தகைய கொடிய செயல்கள் என் 

னாலேயே ஏற்பட்டது. நான் மிக்க பாபத்தைப் பண்ணினதால், அர் 
ததையாகயெ கைகெயிக்குப் பு.த்இரனாகப் பிறந்தேன், ' ' 

குணசலனாகய இலகஷூமணலுடைய ஜன்மம் பிரயோஜன முள் 
ளது. மஹாத்மாவாகிய ஸ்ரீராமன் வனத்தில் வாசஞ் செய்தாலும் 
இல-ஷமணன் அசர்துஷ்டியடையாமல் இரகுஈந்தனலுடனே சஞ் 

சரிக்கிறான். *(தம்பின்னுள்ளான் படைக்கஞ்சான்”” என்னும் பழ 
மொழியை யுலகத்தில் நிலை கிறுத்தனான். :: உடன் பிறந்ே?த 

கொல்தும் வியாதி” என்பது போல நான் அவதரித்தேன். சான் ஸ்ரீ 
சாமனுடைய (தாசாதிதாசன்” ஆவேனாடில் ஜன்மசாபல்ய மடை 
வேன், இவ்விதம் குகனிடம் பிரஸ்தாபித்துப் பாதன் வேதனை 

யடைர்தான, 

பிறகு பரதன் தனக்குள் தானே யொருவாறு மனர்தேறி, குக 

னைப் பார்த்து ஓ பிராசாவே.! இப்போது ஸ்ரீராமன் எங்கருக்கிறார், 
உமக்குத் தெரிர்கால் ௮௫௧ இடச்தை யெனக்குச் தெரியப்படுத்தும், 

நான் ௮வரசை யழைக்து வாச் செல்ல வேண்டும்'” என்றான். 

அப்போது குகன் ௮வலிதம் கூறிய பாதனைப்பற்றி, தான் 
கொண்ட சந்தேகம் நிவரத்யொகிெனவனா௫, ஓ தேவ? நீரே தனயர். 

ஏனெனில், ஸ்ரீராமச்சர் தானிடத்திலும் ஸீதையிடத்திலும் இலக 
மணனிடத்திலும் மனங்கனிந்த அன்பு பாராட்டிப் பக்தி செலுத்தி 
ft, இப்போது யாவருக்கும் பிரபுவாகய ஸ்ரீராமன் ஸீதையுட 

Bib இலக்ஷ்மணனுடலும், சித்திகூட மலைக்கருகிலுள்ள மந்தா 

இனி ஈஇிக்குக் சமீபித்த முனிவர்களின் அ௮ச்சிசமங்களிருக்கும் ஸ்சா 
னத்தில் வ௫க்கிறார், மிகுதியான சுகத்தை யழபவித்துக் கொண் 
டிருக்கிறார். ௮ங்கு யாவரும் சீக்சமாகச் செல்வோம்” என்௮ தெரி 
வித்தான், 

பரதன் அப்படியானால் சாமெல்லோரும் இப்போதே அங்கு 
செல்லவேண்டுமென்௮ கூற, குசன் ஆங்கு செல்வதற்கு மஹாகதி 
யர கங்கையைக் கடர்து போகவேண்டியிருப்பதால், சோணியைக்
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கொண்டுவருகிறேன் என்று சொல்லி விடைபெற்றுச்சென்று பரதன், 
சேனைகளோடு கங்கையைக் கடப்பதற்காக 895. நாறு ஓடங்களைக் 

கொண்டு வந்தான், அவைகளில் சைனியமுள்பட யாவரும் ஏறி 

னார்கள், பாதனுக் கேற்பட்ட கதோணியைக் குகன் கானே செலுத் 
இனான். ௮! இல் பரதன், சத்துருகனன், கெளசல்யை, சுமித் இசை 

விஸ்டா இவர்கள் ஏ.றினார்கள். மற்றோர் ஓடத்தில் கைகேயி மற்று 
முள்ள ஸ்.சரீகளுடன் ஏறினாள். யாவரும் கங்கையைத் தாண்டி. ௮க் 

கரை சேர்ந்தார்கள். 

பரதன் சேனைகளை யோரிடத்தில் நிறுத்தி விட்டு சத்துருக் 

னலுடன் பாத்துவாசமுனிவர் ஆச்சிரமத்துக்குச் சென்று ஜ்வலிக் 

கும் ௮ச்னி போன்ற சரீரதேஜஸுடைய ரிஷிசிரேஷ்டரான பாரத் 
வாச முனிவசைச் கண்டு Baas பக்தியோடு அவர் Lit BT TAG 5 

களில் சாஷ்டாங்கமாக ஈமல்காரம் செப்தான், அம்முனிவர் 

தன்னடியில் வந்து வணங்கெவன் தசரதர் திருக்குமானான பாத 

னென்றறிந்து, மட்டற்ற காதலுடையவசாய்த் தழுவியெடுத்து ஆச 

னத்திருத்தி கூரத்திரியருக்குற்ற விதிப்பரிப் பூஜித்தார். பிறகு 
மாவுரியையும் சடை முடியையும் தரித்திருந்க பரதனைப் பார்த் ஓ 

குழந்தாய் ! கையி பெற்ற வரத்தால் அயோத்தி நாட்டின் ௮ரசா 

- ட்சிக் குரிய நீ மாவுரி தரித்தல் முதலிய ரிஷி வேடச் னெனம் தாக் 
இத் தவமுனிவர் வாசஞ்செய்யுர் தண்டகாரண்யதஅக்குட் பிரவே 

தத, காணம் என்ன?” என்று கேட்டா. ':". 

பசதன் பசத்துவாச முனிவரின் வார் கையைக்கேட்டுக் கண்ணீ 

பெருககிட்டு, “ஓஒ: பகவானே தாங்கள் எல்லோருடைய இருதயக் 
களிலும் வ9க்கக் கூடியவர்கள், ஆகையால் யாவற்றையும் அறியக் 
கூடியவர்கள். SLI. FBG Bib என்னைக் கேட்டது தங்களுக் 

கென்பேரிலிருக்கும் ௮ன்பை வெளிப்படச் அகிற து, 

ஓ மஹாதுபாவரே! என் தாயாகிய கைசெயி, ஸ்ரீசாமனுக்கேற் 

பட்ட இராஜ்ப பட்டாபிகேகத்துக்கு விக்னெமுண்டாகும்படிச் 

செய்த செய்கையையும், ௮தன் பேரில் எனதன்புள்ள இரகுரர்தனன் 

'வனவாசஞ் செய்யச் சென்றதையும் சான் கொஞ்சமேனும் அறி 

யேன். ஐ முனிசிசேஷ்டேே / தங்களுடைய பாதபச்மங்க ளிசண்டும் 

பிரமாணம்,” என்று அவர் பாசம் இரண்டையுர் தொட்டு அறுதி
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அக்கம் கொண்டமனத்துடன் (ஐ தேவரான முனிவசே ! சான் சுத் 
தனோ அசுச்சனே ௮தைக்தாங்களே அறியவேண்டும், ஏ ஸ்வாமின் 7 

இசாஜ்யத்துக்கு இசாஜா இராஜனாசவும் உலகத்தில் மன்னுயி 2ல்லார் 
கன்னுபிராகக் காப்பவனுமாகிய ஸ்ரீசாமனை விட்டு விட்டு நான் 

இராஜ்யத்தை யடைவகால் எனக்கென்ன பிரயோஜனம் ஏற்படும், 

ஓ முனிசிரேஷ்டசே! ஸ்ரீராமச் சர் தரனுக்கு ரான் எப்போதும் * 

ஊழியக்காரனானவன், . ஆகையால் ஸ்ரீசாம னிருக்குமிடஞ்சென்று 

அவருடைய ஸ்ரீபாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ்காரஞ் செய்து, 

இராஜ்ய பட்டாபிக்ஷேகத்துக்குரிய சாமக்கிரிகைகளை அவருக் கர்ப் 

பணஞ்செய்து, கானகத்தில் தானே வசிஷ்டர் முதலிய முனிவார் 

கள், மர்இரிகள், ஈகரிஓுள்ளோர், தேசங்களிலுள்ளோர், இவர்களு 
டன் ஸ்ரீராமனுக்குப் பட்டாபிக்ஷேசம் செய்து ஸீதா நாயகனாகிய 

ஸ்ரீராமனை அயோத்திக்கு அழைத்துச் செல்ல இவ்விடம் வந்திருக்கி 
றேன், அயோத்தி சென்று அவருக்குத் தாலஸனா ஊழியஞ் செய் 

பப்போடி3றன்” என்ற பரத்துவாசமுனியைப்பார்த்து பாதன் கூறி 

னானை, 

இவ்விதம் இரக்கத்துடனும் ௮தசவுடலும் கூறிய பாசன் வாரத் 

தையைக்சேட்ட பாத்துவாச முனிவர் ஆச்சரிய மடைந்து பாதனை 

யெடுத்துக் கட்டியணைத்து மிகவு கொண்டாடிப் பரதனைப்பார்த்து 

*ஏ குழந்தாய் /! நான் ஞானஇருஷ்டியால் ஈடக்கப்போ௫ிற விஷயம் 

தெரிர்அு கொண்டேன். நீ ஒன்றுக்குர் துக்கமடையாதே ) இல 
மணனைவிட ஆயிசம் மடங்கு சறக்த பக்கனாகிறாய். குற்றமற்றவனே.! 

சேனைகளுடன் கூடிய உனக்கு ஆதித் தியம்(விருர்.து) செய்ய விரும்பு 

இறேன். நீ இப்போது வ௫ஷ்டமுனிவருடனும் சத்துருக்னலுட 

னும் தாய்மார்களுடலும் உன்னுடன் வக்க சேனைகளுடனும் போஜ 

னம் செய்து விட்டு சாளையதினம் இராமனிருக்குமிடம் செல்லலாம்” 

என்றா, 

அன்புடன் பகரர்த பாத்துவாசமுனிவர் வார் சதையைக் கேட்ட 

பாதன், ௮ம்முனிவரைநோக்க (முனிவரே! தங்கள் உத்தரவின்படி 
நடக்கிறேன்” என்றான். 

பசத்துவாசமுனிவர் சரீரசுத்தி செய்துகொண்டு ஐமக்றொகம், 

சென்று பத்மாசனத்தமார்து சமனம் செய்து அங்ககியாச, 

* எப்போதம்-- இஜ்ஜன்மத்திலும், மு.ற்ஜனம்திலும்.
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சாநியாச, பிராணாயாமங்கள செய்து ஊனக்கண்ணே மூடி. ஞானக் 
கண்ணை நாடி, ஏகாக்சசித்தசாயிருக்து தொகாயம்பற்றி மெளன 

நிலை யடைந்தார், தன்னிடம் தொண்டு புரிந்த, இகுக்தையாவது 
பரத்சையாவது குறித்துத் தங்களுக்கிவ்டமானதை யபேக்ஷித்தவர் 
களுக்கு, ௮வர்கள் ௮மபேக்ஷையைப் பூர்த்தி செய்யும் வல்லமை 

யுடைய பாத்துவாசமுனிவர், சற்று நோம் மெளன நில்பிலிருர்,௪. 

அபேச்ஷிக்ச பொருளைக் கொடுக்கும் காம? தனுவை கினைத்தார். 

உடனே காமதேனு அவ்விடம் வந்து பாதன் மூதலியவர்களச் 

கும், சைனியங்களுக்கும், ஆகாசா இகளுக்கு வேண்டிய அறுசுவை 

களோக்டிய பஞ்ச பக்ஷண பாமான்னங்களுடன் யாவற்றையு 

முண்டு பண்ணிற்று, 

யோகர்திரனாகிய பாத்துவாசமுனிவர், சாஸ்தி விதிப்படி. 

பேற்பட்ட வரிசைக்கிரமப்படி, முதலில் வசிஷ்ட முனிவரைப் பூஜி 
sou புசிக்சச் செய்த பிறகு பாதனாதி சைனியங்கள்வசை யாவ 

ருக்கும் திருப்தி, புண்டாகப் போஜனம் செய்கித்தார். யாவரும் 

அங்கு ஓர் இனம் வாசஞ் செய்தார்கள், 

மறுசாட் காலையில் பாதன் சத்துருக்னனுடன் எழுந்து பாத் 

துவாச முனிவரைக் கண்டு பணிந்து அவரிடத்தில் விடை பெற்றுக் 
சொண்டு மற்றவர்களுடனும் பநீசாமன் வ௫க்கும் இடம் செல்லப் 

புறப்பட்டு, சித்தொகூட மலைக்குச் சென்று, ௮தனருகலுள்ள gi 
தீதில் சேனைகளை நிறுக்இிவிட்டு, ஸ்ரீராமச் Fi Breas தரிசிக்க 
விரும்பி, சத்துறுக்னன், குகன், ச௬ுமக்இரன் இவர்களுடன் பசசன் 

முன் சென்றான். அங்குள்ள ரிஷி ஆச்சிரமத்தில் சென்று அங்கு 
இராமனைக்காணாமல் அவ்விடம் வசிக்கும் ரிஷிகளைக் கண்டு இரகு 

சேஷ்டசான ஸ்ரீராமர் ஸீதையுடனும், இலஃ்்மணருடனும் எ.ங்கு 

வடிக்கிறார் என்று கேட்டான், 

அவர்கள் இவர்களையழைத்துக் கொண்டு போய், சித்திரகூட 

மலைக்குச் சமீபத்தில் மக்கானி ஈதியின் வடகரையிலுள்ள பரிசுத்த 

மான இடத்தில், மனதுக்கு இசம்மியமான வனங்கள் சூழர்ததும், 

மா, பலா, வாழை, இவைகள் கிறைந்ததும், சண்பகம், புன்னாகம், 

வகுளம், முதலியன அ௮டர்ந்ததுமாயெ ஸ்ரீசாமா் அச்சாமத்தைக் 

காண்பித்தார்கள்,
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ஷத்தஅடன் சென்று, மிகப்பிரகாச முள்ளம், சுபசாமானதும் 

மூனிக் கூட்டங்களால் சூழப்பட்டதும், ஸ்ரீசாமருடைய மனச் 
இனிமையுள்ளஅமான இரசாமாச்சாமச்தைக் தாரச்திலேயே சுண்டு 

தரிசித்தான், 

“TEGO Erte 

ஒன்பதாவது சருக்கம். 

  

பரதன் ஸ்ரீராமச்சக்இரன் வடக்கும் ஆச்செமத்துக்குச் சமீபத் 

தில் சென்று, அப்பிரதேசங்களில் ஸ்ரீசாபமூர்த்தியிறுடைய உபய 
பாதங்களிலுள்ள வஜ்ரம், பராங்குசம், பத்மம், துவஜம் முதலிய 

சேகைகள் பதிந்த அடிச்சுவ௫ளைச்சண்டு, பிரமானர்தங்கொண்டு 

அவைகளைச் சேவித்து, தம்பி சத்துருக்னனுடன் அடிச்சுவட்டி. 
௮௭ள்ள தூளிகளை யெடுத் அப் பூசிக்கொண்டு தான் இருதார்த்தனாயி 

னேன், இப்பாதத் தூள்சளைப் பிரமன் முதலீய தேவர்கள் தேடிச் 

கொண்டிருக்கறொர்கள். வேதங்களும் ௮வைகளையே காடுகின்றன, 

தான் ௮வைகளிருக்கும் இடத்தைக் தரசிச்தேன், அவைகளைத் 

தரித்துங்கொண்டேன். கையால் என் ஜன்மம் பிரபாவமடைர்தது 
சன்றிவவானு தனக்குள் அன்பின் பெருக்கால் மகழ்ச்சி யடைத்து 

உளம் நெ௫ழ்ந்து கண்கள் ஆனந்த பாஷ்பம் பொழிய, ௮வை மார் 

பின் மீ. பெரு. யோடச் தேசம் மயிர்க்கூச்ச லெடுக்க, ஸ்ரீசாமன் 
சக்நிதிக்கு வர்.௮) இச்செமத்இல் ஏகார்தத்தில் ஸீதையுடனும் ௮௬ 

இல் இலக்ஷமணனுடனும், வீற்றிருக்கும், ஸ்ரீசாமமூர்த்தியின் தூர் 

வாதளசியாமள (௮றுகம்பில்லை்ப் போன்ற பசுமை கிறம்) ரூபத்தை 
யும், செவ்வரி படர்ந்து கடைசிவக்து கர்ண பரியர்தம் நீண்டு 

நீலோற்பலம் போன்று விளங்கும் கிருபா வீட்சண்ணியத்தையும், 

௮ச் இவண்ணச் சடைமுடியாகிய கரீடத்தையும், சிறக்ச மாவுரியாயெ 

வஸ் சராபரணச்தையும், இளஞ்சூரியஜுக்கொ/பப்பாகய சரீர காந்தி 

யையும், அலர்ந்த செந்தாமரை போன்ற இருமுக மண்டலத்தையும், 
ஜனச கஈர்தினியாகய ஸீசையை விசோதப்படுத்தும் இருவாக்கையும், 

எப்போதும் இலக்ஷ்மணப் பெருமாளினால் சேவிக்கப்படும் உபய 

சரணாவிரந்தங்களையும் பார்த்த, தன் வியாகூலச்தை ஒருவாறு 

தீர்த்து, அங்கம் பூரித்து, ஒறு விதத்தில் சச்சோஷமும் ஒரு dss
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இல் துக்கமும் உள்ளவனா, விரைவில் ௮வரை நாடியோடி ௮வரு 
டைய பாதபதமங்களிசண்டையும் பற்றிப் பிடித். துக் கொண்டு சாஷ் 

டாங்கமாகத் இருவடிகளில் வீழ்ந்து வீழ்ர்து பல தடவை ஈமஸ்கரித் 

சான், 

ஸ்ரீசாமச்சர்கரன் தன்னடியில் வந்து விழ்ந்து வணங்னெ 

பரதனை,8ககாத்தான் துதிக்கைபோல் நீண்ட தன்னிருகரங்களாலும் 
எடுத்தணைத்துக் கண்களில் கின்று காரை தாசையாக வெளிப்படும் 

அன்பென்னும் நீரால், இரமஞ்சனஞ் செப்து நீலகண்டனை யொத்து 

அடிக்கடி. ௮லிங்கனம் செப் மடி.மீஇருத்திக் கொண்டான், .- ... 

பின்பு கெளசல்யாதேவி, சுமித்திரை, கைகேபி முதலிய தாய் 

மார்கள் இராகவனைப் பார்ப்பதில் விருப்பங்கொண்டு கானகத்தில் 
தாகமடைக்த பசுக்கூட்டங்கள் உசகங் கண்டோடுவது2 பால ௮இ 

வேகத்துடன் வர்தரர்கள், தானீன்ற கன்றைப் பிரிந்த காராம் பசு 
வான தன்னுடைய சொந்த கன்றைப் பார்த்து, எக்களிட்பதைப் 

போல் கெளசல்பாதேவி ஸ்ரீராமனைக்கண்டு ௮கங் குளிர்ந்தாள். 

ஆனந்தித்தாள், தாயைக்கண்ட இராகவன் க்கம் எழுர்து அவள் 
பாதத்தில் ௮ஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணினார். (அஷ்டாங்க ஈமஸ் 

காரம் இருகால், இருதோள், இருகை, நெற்றி, மார்பு இர்த எட்டு 
உறுப்புகளும் நிலங்தோய வணங்குதல்) கெளசல்யாதேவியும் தன் 
னிரு கண்ணிலும் நீர் பெருகக் தன் குமாசனைக் கட்டி யணைக்காள், 

பிறகு இரகுரர்தனன் சுமித்திரை, கைகயி இவர்களையும் ga 
விம வணல்கினார். அவர்களும் அவ்விசமே இசாமனைக் கட்டிக் 

தழுவினார்கள், 

அச்சமயம் அவ்விடம் வரத வசிஷ்ட முனிவரைப்பார்த்து இசகு 

காதன் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ்காசம் செய்து முனிவசை நோக்க 

ஸ்வாகி கான் இருதார்த்தறபிமேன் என்று கூறினார். பிறகு குகன் 

சமர் இரன் முதலினோர் வர்.து தன்னடியில் வணங்கு இரகு கக்தனன் 

அவசவர்களுச் கேற்ற மரியாதை செய்து எல்லோரையும் உட்காரும் 

படி செய்தார், 

ஸ்ரீசாமர் தானும் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து, இவ்வியாசனத் இல் வீற் 

திருக்கும் குலகுருவாகயெ வூஷ்ட மகா முனிவரைப் பார்த்து, (ஐ 

ஸ்வாமி! என் தந்தையாகிய சக்காவர்தஇ கேஷமமாக இருக்இருசா 7
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வெகு அக்கமடைந்த அவர் எனக்குச் சொல்லியனுப்பினது என்ன” 
என்று கேட்டார். வூஷ்டர் ஸ்ரீசாமனைப் பார்த்து ஐ இசகுகக்,ன. 

உனது தந்தையாயெ தசாத மகாராஜன் புத்தி சோகத்தால் தாப 
மடைந்த மனமுடையவசாக யுன்னையே நினைந்து இராம இசாம என் 
௮ம், ஸீதே ஸீதே என்றும், இலக்மண இலக்ஷமண என்றும், 

ச கொண்டே மரணமடைந்தார்” என்று கூறினார். 

. ஸ்ரீசாமன், வசிஷ்டமுனிவர் கூறிய ரூலாயுதத்துக்குச் சமமான 

அர்தவார்த்தையைக் கேட்டதும், இடி.விழுர்தது போலத் uae 
மனமருண்டு ஆ ஹதமாயினேன் என்று கூறி, தம்பி இலக்மண 

னுடன் பூமியில்-விழுக்து புரண்டு அழுதார், கூட இருக்க கெளசல்யா 

தேவி முதலிய தாய்மார்களும் மற்றுமுள்ள யாவரும் ௮வரு 

டன் கூடக் கதறினார்கள், ஓ பிதாவே. என்னை விட்டு எங்கு 

சென்றீர்கள், தமைச்சிருப்பீடமாபேவரே. நான் அனாதையாக விட் 

டேனே, ஓ மகாறுபாவசே/ இனி எவர் என்னை ஆதரிப்பவர் 

கள்”” என்று இவ்விதம் இராமன் பிரலாபிச்தரர், ஸீதையும், இலக்ஷ 

மணரும் ஸ்ரீராமனைவிட மிகுதியாகவே வாய்விட்டலறினார்கள். ; (ம் 

வசிஷ்டமாமுனிவர் அவர்களுக்குத் தைரியமடைதற்குரிய 

மொழிகளைக் கூறியெல்லோரையும் அக்க நிவிர்ச் தியடையச்செய்தார், 

ஸ்ரீராமன் முதலிய யாவரும் குருவின் வார்த்தையால் மனச் 
தேறி மந்தாகினி நதிக்குச் சென்று ஸ்நானம் செய்தார்கள். ரீசாமன் 

இலக்ஷ்மணன் இருவரும் தசரத பூபாலருக்குப் பழங்களாலமைரந்த 

பிண்டம்போட்டுக் இலதாப்பணம் செய்.௫ பிதர்க்குரிய கடமையை 
மடித்து சாம் எதைப் புசிக்சிறோ?மா அதுவே பிதர்ச்களுக்கும் 

GP Burs Ow sro பிதுர்ச்தேகேவதைகளுக்கு உபசாரம் கூறி, 

மறுபடியும் யாவரும் ஸ்சானம் பண்ணி .ஐச்சரமம் வர். சேர்ந்தார் 

கள், ௮ன்றையதினம் யாவரும் உபவாசமிருந்தார்கள். 

மதறுராட் காலையில் பாதன் மக்கா ஈஇயில் ஸ்சானம் செய்து 
நித்திய கருமங்களை முடி. த்அுக்கொண்டு வசிஷ்டருடன் ஸ்ரீசாமரிடம் 
வர்.து வணங்? :(ஓ இசாமா / மகாபாக்யெஞ்செய்த பிரபுவே! தாங்கள் 
பட்டாபிலேகஞ் செய்துகொண்டு தர்தை பரிபாலித்.தவர்் த Bare 

யத்தைப் பரிபாலனம் செய்துவாவேண்டும், எனக்குத் தாங்கள் 

சசேஃ்ட பிராதாவானபடியால் தர்தையாகின்மீர்கள், பிரஜைகள் 
எ.இிரிகளாலாவ2, அ.றிவில்லாக மூடர்களாலாவ.து, இருடர்களா
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லாவது, தன்னலாவது, தன் பரிசனத்தாலாவது ஏற்படும் 86 துவித,த் 
அன்பங்களால் வருத்தமடையாமற் காப்பது கச் இரியருக்குரிய 

தருமம், இப்போ ௮அயோத்தியிலுள்ள பிரஜைகள் ௮சசனை யிழர்அு 

தவிக்றொர்கள், ஆகையினாலே தாங்கள் ௮ரசாக்ஷியை ஒப்புக்கொண்ட 
Gum இமா ஈகாத்திலுள்ள ஜனங்களையும் எங்களையும் காப்பது 

தங்கள் கடமை, மேலும் க்ஷச்திரியனானவன் சன சாட்டில் செல் 

கோல் தவறாது இராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணி குடி.களிடத்தில் ஆகி 
லோர் கடமைபெற்று, தேவர், பிர், அறந்தார், சுற்றத்தார், மூ.தலி 

யவர்களுக்குரிப கடமையைச் செய்து தான் தர்ம வழியில் கின்று 

சேகரிக்கும் பொருள் அற நிலைப்பொருள். பருவமும் குலமும் குண 
மும் ஒத்தகன்னியை அக்கினி சாட்சியாக மணம்புரிந்து இல்லத் 

இருத்தல் அற நிலை யின்பம், ஆகைபினாலே க்ஷத்திரியனாயெ தாம் 
சள் ௮ரசனாகி ௮ற நில்ப்பொருளைச் சேகரித்து இசலோக பச 

லோக சாதகத்துக்குரிய யாகங்களைச் செய்து இல்லறத்திலிருர்து 

௮றநிலையின்பச்தை யரபவித்து வமிசம் விருத்திபடைவதற்சாகப் 

புத்திரனை யடைர்து ௮வன் பருவமடைந்த காலத்து அவனிடத்தில் 

இராஜ்யத்தை ஒப்புகித்து பிறகு (வானப்பிரல்தம்) வனஞ்செல்ல 
வேண்டும். ஓ பிரபுவே ! தாங்கள் இப்போது வனசஞ்சாசம் செய் 

வது க்ஷத்திரிய குலதருமமல்ல, ஆகையால் தாம்கள் ௮யோத்திச்கு 
வகு அசசாக்ஷியை ஒப்புக்கொண்டு, என்னை இசக்ஷிக்கவேண்டும், 
இதுவே நீதிமார்க்கம், ஈம்முடைய குலகாமம். என் சாயார் செய்த 

கெட்ட செய்கையைக் கொஞ்சமேனுங் கவனிக்கக்கூடா.த, இவ்வாறு 

ப£கனுரசைத்த ஸ்ரீசாமன் பாதங்களில் ஈமஸ்சாசம் செய்தான். 

ராமச்சர்தரன் தன்னைவணங்கின பரதனை யெடுத்துக் சட்ட. 

யனைத்,அ முத்தமிட்டு மடி.மீதிருத்தி ௮ன்பால் பெருகும் கண்ணீரை 
முத்அ முத்தாக விடுத்துச் தாழ்ர்ச குரலோடும், சன்னிடம் மிகுர்த 

பிரியமுற்ற பரதனைப்பார்த்து “gp ure! sror சொல்வதைச் சவனிச் 
அச்கேள், நீ கூறியதனைத்தும் நீதி மார்ச்கமே, நானும் sar sb 
ஈடக்கசக்கூடியதே, யினும் ஈமது பிதா தசரத மகாசாஜர் என்னை 

மீசேழு வருடம் வனவாசம் செய்யவும், உன்னை இராஜ்ய பரிபாலனஞ் 
செய்யவுங் கட்டளையிட்டார், கையால் தந்தையின் வார்த்தையை 

யசரிப்பதைவிட மேன்மையான நீதி மார்க்கமில்லை, எவன் 
ஒருவன் பிதுர் வாக்யெத்தை யஇக்செமித்துச் சுவதர்இசனாுனோ
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அவன் உயிருடனிருக்கலும் பிரேதமெனப்பவோன், மேலும் சரீ 
சார்இியத்தில் Tass wearer, ஆகையால் காமிருவரும் பிர் 

வாக்கிய பரிபாலன தாமத்தை யுத்ேசிதது ஈம்மில் நீ பட்டாபி 

Caps செய்துகொண்டு முடிதரித்துத் சசணியாள வேண்டியது, 
நான் ஜடைமுடி தரித்து மாவுரியுடு,ச்.௮ ஆரண்யவாசம் செய்யவேண்டி. 

, யது, இவையே க்ஷத்இயருக்குற்ற நீதிமார்க்கங்கள்” என்று பரதனைப் 
பார்த்து ஸ்ரீராமன் புகன்றார், 1). த 

இதைக் கேட்ட பாதன், :ஒ இரா ப! ஏ அண்ணா! ஈமது பிதா 

ஸ்.இரீயால் ஜெயிக்கப்பட்டவர், % பிரமங்கொண்ட மனழமுடையவர். 
பிசார்இியுடையவன் வாக்கை ஸ்திரபுச்தியடையவன் எப்படி இர௫க்க 

மாட்டானே ௮துபோல மயக்கங் கொண்ட பிதாவின் வாக்யெத்தைத் 
தாங்கள் ௮றுசரிக்கச் கூடாஅ. இதுவும் நீதியே” என்று இராமனைப் 

பார்த்துச் கூறினன், 

பூநீராமன், இவ்விதங கூறிய பரதனை சோக்?) : ஒ பாத! ஏ 

தீம்பி! ஈமது தர்தையாகிய தசரதர் ஸ்இரீயால் ஜெ.பிக்கப் பட்டவரு 

மல்ல, மயக்க கொண்டவருமல்ல, பிரார்தியடைர்து அவர் கூறவு 
மில்லை, ௮வர் சத் இயவந்தர். பெரியோசானவர்கள் நாகத்தை விட 

அசத்தியம் கெட்டதென மதிப்பார்கள், முன்னம் கைகேயிக்கு இர 

ண்டுவரங் கொடுப்பதாக வாக்களித் இருந்தார் ௮ர்த வரத்தை ௮வளிப் 
போது அபேச்ஷித்தாள். ஈம தந் ௮௪ச்தியம் சமக்கு வந்த 

நேருமோ வென்று பயந்து அந்த வாச்கையுறுஇப் படுத்தக் கைகேயி 
கோரியபடி இசாஜ்யம் உன்னுடைய கென்றும், சான் 14 வருஷம் 

வனம் செல்லவேண்டு மென்று கட்டளையிட்டார். கானும் கைகேயி 

யினிடம் ௮ர்.5 வாக்கின்படி ஈடப்பதாகப் பிரதிக்ஞை செய்தேன், 

இருவழியிலும் சான் வனவாசம் செய்வதற்குரியவனாறேன், சான் 
இரகுவமிசத்திற் பிறர்தவனாச இருந்தும் எவ்விதம் ௮தை நிக்கடக் 

கக் கூடும், தருமசங்கடமாச இருக்கெதே யிக்கருமம்”” என்று 
கூறினார், 

இவ்விதவ் கூறிய ஸ்ரீசாமன் சொற்களைக் கேட்ட பரதன், (ஐ 
இராம ! அப்படியானால் கான் தங்களுக்குப் பதிலாக மாவுரியுடுத் துப் 
புதனான்கு வருஷம்வரை வனத்இில் வாசஞ்செய்சறேன். தாங்கள்
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எனக்குப் பதிலாக முடி.தரித்து இசாஜ்யத்இில் வசியுங்கள்'” என்று 

 மொழிர்தான்.' ஸ்ரீராமன் குழக்தாய்! ஈமது பிதா உனக்குத்தான் 
இசாஜ்யம் கொடுத்தார். எனக்கு வனவாசத்தைகத் தான் கொடுத்தார். 

நாம் ௮தற்கு மாறுதலாக ஈடந்தால் ௮துவும் ௮வர்வாக்கைப் பொய்ப் 
படுத்தினகாகவே மூடியும், இதுவும் ஒழுங்கல்ல”” என்று மறுத்தார், ' 

புதன், இவ்விதம் தான் கோரிய விலயம் யாவற்றையுச் தடுத 

அக்கூறிய ஸ்ரீசாமன் வார்த்தையைக் கேட்டு வியாகூலமடைந்தவ 

னாய்த் தமையனை நோக்க, :*ஓ இரகுகுலதிலக ! காலுர் தங்களுடன் 

கூடவேபிருக்கறேன், இலக்ஷ்மணனைப்போல் சிசருஷை செய்க 

றேன். இல்லாவிடில் பிராயோபேேசனம் (உபவாசம்) செய்து பிரா 
ண்னை விடுகிறேன்” ” என்று நிச்சயமாகச் சொல்லி பூமியில் தருப் 

பைகளைப் பாப்பி யதின்மீ.து கிழக்கு முகமாக உட்கார்ந் இருந்தான்... 

ஸ்ரீராமன் பாதனுடைய பிடிவாத.த்தைப் பார்த்து ஆச்சரிய 

மடைர்து!தன்னருரந்த குருவாகிய வசிஷ்டமுனிவரைச் கடைச் 
கண்ணால் பார்த்தார், 

இரிகால வர்த்தமான முணர்ந்த வசிஷ்டர் இராமனுடைய ஜாடை 

யை யறிந்து, பாதனைத் தனிமைபில் அழைத்துக்சொண்டு போய், 

பரதனைப்பார்த்து *ஓ குழந்தாய் ! சான் சொல்லும் தேவர்களுக்கும் 

அறிதற்கரிதாயெ: இரகயெத்தைக்கேள், அதாலது முன்பு, பிரம 
சேவர் மகாவிஷ்ணுவிடத்தில் சென்று இராவணனை வதை செய்யும் 
படி.க் கேட்டுக்கொண்டார், அவர் அதற்காகத் ௧௪7௪ குமாசனாச 

அ௮வதாசஞ்செய்திருக்கிறார். விஷ்ணுமாயை அவருக்கு உதவியாக 
ஸீ) யென்ற பெயருடன் ஜனக மகாராஜன் குமாரியாக ௮வதாசம் 

செய் இருக்கிறது, YAS eager இலக்ஷமணனாக அவதாரம் செய் 

இருக்கிறான், இரத மூவரும் இசாவணனை வதம் செய்யச் சானசம் 
வர்இிருக்கறார்கள், கைசேயிக்கு வாங்கொடுத்ததம், ௮வள் வாம் 

பெற்றதும் இராமன் பட்டாபிலேகச்தைத் தடுத்ததும் மாயையின் 
காரியம் என்று நி ௮றியவேண்டியது. கைகேயி தான் சுயமாசப் பேட 
யதல்ல.' 0 அவள் இவ்வளவு. இரச்சமற்[ ற வார்த்தையைப் பேசமாட் 

டாள், அவள் பேரிலுங் குற்றமில்லை. , ஆகையால் ரீ "கொண்ட ஆச் 
இசத்தை விட்டுவிடு, இராமனை யழை,த். க்கொண்டு போகவேண்டு 

மென்று கனவிலும் நினைக்காதே, இப்போது உன்னுடன் கூட வர் 

திருக்கும் இராஜஸ் திரீகளுடலும், சேனைகளுடலும் நீ ௮யோத்இக்
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கூச் இரும்பிச் செல்லுவதே முடிவான் யோஜனை, மீ வேறுவிதம் 
யோஜிக்கவேண்டாம். ஸ்ரீசாமன் இராவணன் மு,சலிய சொடியஅஷ் 

டர்களை வதம் செய்து பிறகு அயோத்திக்கு வந்து சேருவார், இந்தத் 
தேவ இசசுயெச்தை வெளிப்படையாக யர்வருக்கும் தெரிவிச்சக் 
கூடாது, இரந்த சூட்சி யறியாமல் நீ விரகம் செய்வது கூடாதகாரியம்” 

என்று பரதனுக்கு உபதே?த்தார், 

இவ்விதம் ஆசிரியராகிய வசிஷ்ட முனிவருசைக்த தேத௮ இசக 

சயத்தைக் கேட்ட, பாதன் ஆச்சரியமடைந்து (ரீசாமன் அருகில் 

சென்று ₹*ஒ என்னருமையான சிரேஷ்ட பிராதாவே! தாங்கள பிது 

வாக்க பரிபாலனம் செய்வது கடமையே, அனால் பிதாவாகிய ௧௪ 

ரதர் தங்களைப் 'பதினன்கு வருஷம் வனவாசம் சென்று திரும்பி 
அயோத்திக்கு வந்துசேர் என்று சொன்னாசேதவிர வனச் திலிருக் 

சச் சொல்லவில்லை, மேலும் இராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணக்கூடாது 

என்று கூறவுமில்லை, என்னுடைய தாய் சைசேயி என்னுடைய 
By iio தஇியைப்பெ ற்று இராஜ்யத்தை எனக்காகக் கேட்கவுமில்லை, 

நான் நாடாளச் சம்மதிச்சவுமில்லை, தசரதர் 14 வருஷம் கழிர்த 
பின் அயோத்திக்கு வரச்சொன்னதின் கருத்து பிறகு காட்டைத் 

தாங்கள் ஆளவேண்டுமென்பதே, கைகேபி ௮ர்,௪ இராஜ்யத்தை தங் 

களிடம் ஒப்புவிக்க தயாசாயிருக்கிறாள், காலும் அதற்குச் சம்மத 

முள்ளவனாக இருக்கி2றன். இசாஜ்யம் தங்களுடைய 2,௪ இதுவே நீதி, 

ஆகையால் இராஜ்யத்தைத் தாங்களே ஆளவேண்டும். அந்தப் பதி 
“னான்்சூ வருஷமும், தங்களுக்குப் பதிலாகக் தங்கள் பாதுகையை 
அயோத்தியில் கொண்டுபோய் வைத, அ௮ப்பாதுசையைத் தாக்க 

ளெனவே பாவித்து இராஜ்ய சம்பர்தமான காரியத்தைத் SB 

களுக்குப் பதிலாக கான் நடத் வருறேன். பதினான்௧வத வரு 
க் கடைசி நாள் சாண்டின மறுதேஇயில் சாங்கள் ஸீதையுடலும் 

இலக்ஷமணனலுடம் அயோத்திக்கு வந்து சோவேண்டும், அவ்விதம் 

தாங்கள் வரது சேராத பட்சத் இல் சான் ௮க்கினிப் பிரவேசம் செய் 
வேன், இது சுடைசியாகக் கூறுகிறேன்” என்௮ சொல்லி ஸ்ரீசாமன் 
பாதங்களில் பாதன் இரக்னங்கள் ௮மைக்கப்பெற்றனவும், தேவர் 
களுக்குரியனவுமான இசண்டு பாதுகைகளை ௮வர் இருவடியில் சேர்ப் 
பித்து, சச தோவமுடையவனாூ ஸ்ரீராமனைப் பிரசச்ஷணம் செய்து, 

கமஸ்கரித்தான்.
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ஸ்ரீசாமமூர்த்தி, தன்னுடைய தம்பியாகிய பாதனுடைய உள் 
ளச் கருத்தையும், அம்க்க யோஜனையையும், ௮வன் பு.க்இ கூர்மை 

யையும் ௮வன் தன்னிடம் வைத்திருக்கும் ௮ன்பையும், சவனிக்அ 

பரம சர்? தோஷமடைர்து ௮டி.யருக் கெளியனாகிய பாமதயாளு, “Rp 
பசக. உன்னிஷ்டப்படி ஈடக்றேன்”” என்று வா.ச்களித்து, பாதுகை 

கள் இரண்டையும் எடுத்து ௮வன் கையிழ் கொடுத்தார், 

ஸ்ரீசாமனிடத்தில் வைத்த பக்தியிற் சிறக்க பாகன் அப்பாதுகை 

களைப்பெற்று ஆனந்த மடைந்து முமமுறை வலம் வந்து சாஷ் 

டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி ௮வரிட.ம் விடைபெற்று, a Aas முனி 

வருடனும், சத்துருக்னனுடனும், தாய்மார்களுடலும், குகன், மர் 

திரிகளுடலும், சைனியங்களுடலும் அயோத்திக்குச் செல்லப் 

புறப்பட்டான், 

பிப்போழுது கைகேயி (ஒருத்தி சான கோபக்சரெகம் சென்றது 

மூதல் இதுவரையில் ஈடத்த விருத்தார்தங்கம் நித்திரையில் கனாக் 

கண்டு விழித்து ஆலோடிப்பவள்போலர் சிந்தித்து) இது என்ன 

சொற்பனந்தானா அல்லது *சாக்ரெமா! இன்றும் [புரியவில்லையே 
யென்று நினைத்து, பிராசத்த கருமம் முன் செல்லத் தன்ன 

றிவு பின் செல்ல, மெல்ல எழுர்து லியாகூலமடைந்து கண்ணீர் 

விட்டுக்கொண்டு, ஸ்ரீராமன் தனித்திருக்கும் சமயம் பார்த்துச் 

சென்று அஞ்சலிசெய்து கின்று, **ஐ இசாம ! உம்முடைய மாயை 

பால் மோகமடைச்து உமக்கு இராஜ்ய பக்கமாகும்படி கெட்ட 

் செய்கை செய்யத் தலைப்பட்டேன். அர்த மாயா சம்பர்தமான 

செய்கையை bi பொறுக்கவேண்டும், ஸாதுக்கள் பொறுமையே 

கருமமாசக் கொண்டவர்கள். நீசோ ஸாக்ஷாத் மகாவிஷ்ணு, ௮வ 

Guest, பரமாத்மா, ஸனாதார், மாயாமானிட வடி.வங்கொண்ட 

வர், உலகம் யாவற்றையும் மோகமடையும்படிச் செய்பவர், உலகத்தி 

லுள்ள ஜீவர்கள் உம்முடைய பிரேோணையைச் கொண்டுதான் நன்மை 

தீமைகளைச் செய்கிறார்கள். இப்பிரபஞ்சமானது உம்முடைய சுவா 

இனத்தில் சானிருக்கிற. தற்சு,தர்இரம் இல்லா,௧.௫, கானாச 

றையுஞ் செய்கிற தில்லை," இப்பிரபஞ்சததுக்கு ஆதாசமாகசிய மாயை 

உம்முடைய சுவாதின மாகியவள், அனந்த ரூபமுடையவள், நீர் 

* சாச்ரெம்- பிரத்தியகச்தில் நடப்பது.
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௮ந்த மாயையைச் தேவர்களின் சகாயத்தை யுத்தேசித்து என்னி 
டம் ஏவியிருக்கலாம். ஆகையால் உம்முடைய விஷயமாகச் செட்த 

அரோக சர்தை யென்னுடையதல்ல, ௮ண்டின பேரை யாதரிக்கும் 

இருபாமூர்த்தியான இரா:௦/ $ர் தேவர்களாலும் தரிசிக்க முடியாத 
வா, மஹாபாவியாகிய கா. ஏதோ புண்ணியவசத்தால் பிசத் இயக 

மாகத் தரிசித்தேன். ஓ வில் 2வஸ்வா / ஓ sais! ஓ ஜெகன்தை:? 
உமக்கு ஈமஸ்காரம், நான் உம்மை மெய்யன் 2பாடு வந்து சார்ந் 

தேன். உம்மைச் சாரந்ததனல் உண்டாகும் ஞானமென்னும் வாளா 

ன, புத்தானுசை, பொருளாசை, மண்ணாசை முதலிய சாமத்தா 
அ௮ண்டாகும் பாபத்தை அடியோடு சேிக்சவேண்டும். கான் உம்மை 

யுள்ளபடியே பக்தியோடும், இரிகாண சுத்நியோடும், முத்தியை 
சாடும் புத் தி£யாடும் சாணம் புகுர்தேன்” என்று கூறினள், ட | 

மஹாத்மாவாயே ஸ்ரீராமன், சைகேபி அன்போடும், பகுத்தறி 
வோடும், மெய்ஞ்ஞான த்தோடும் உரைத்த மொழிகளைக் கேட்டு 

மந்தகாசம் செய்து, ஓ பாக்யெ சாலியாய கைகேயி அம்மையே 7 

ரீபென்னுடைய உண்மையான ஞான சொருப நிலையை யறிந்தாய், 

மெய்யே. தேவர்களின் காரியத் இக்காக சரஸ்வஇியுன்னாவில் வரத 

மர்ந்தாள், அதனால் என்னிடம் வைத்த பிரியம் மாறி ஈடந்தாப், இது 
விஷயமாக உனக்கென்ன தோஷம் சொல்லம்மா ? இனி ந அல்லும் 
பகலும் இருகயத்தில் என்னையே இயானம் செய்து அகப்பற்று, 

புறப்பற்று முதலியவைகளை யொழித்து என்னிடம் வைக்கும் பக்தி 
யென்னும் ௧இ (மார்க்கம்) யால் மோகூமடைவாய், கான் யாரிடத் 
இலும் சமதிருஷ்டி. வைச்கக் கூடியவன்) எனக்குச் சத்.துருவு 

மில்லை ; மித்துருவு மில்லை, எவன் என்னைப் பஜிக்கிரானே அவனை 
கான் ௮பேச்ஷிக்கறேன்; மாயா விகாரத்தில் மோக மடைந்தவர்கள் 
என்னை மானிடன் என்று நினைச்சிரார்கள், மேலும், சுகதுக்கங்களை 

அறுசரித்தவன் என்றும் நினைக்கிறார்கள், உண்மையைத் தெரிந்து 

கொள்றெதில்லை ஏ தாயே! உமக்கு சம்சார பந்தத்தில் நின்று 
விபெயெதற்கு சேரான வழியாகய என்னிடம் வைக்கும் பக்இ 

ஞானமுண்டாயிருக்கிறது. ௮து எனக்கு மிக்க சச்தோஷமா யிரு 
க்றெ.து. நீர் என் சுயரூபத்தையே தியானஞ் செய்துகொண்டு காகத் 
இல் இருந்தால் கரும வேதனையால் பா.இிச்சப்படமாட்டீர்,” என்று 

கூறினார்.
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இவ்விதம் ஸ்ரீராமன் கூறினதைக்கேட்டு, கைகேயி ஆனந்தத் . 
அடனும், அச்சரியக் டனும் இராமனைப் பிரகக்கணம் வந்து ஈமஸ் 

கரரம் செய்து தானும் ௮யாத்இக்குப் பியாணமானாள், 

அயோ த்திக்குப் புறப்பட்ட மஹாபுத்திமானான பாதன் இரா 

மனையே மனதில் கினைத்துக்கொண்டு, தன்னுடன் வர், சவர்சகளுடன் 

௮ யோத்திமா ஈகரம் வந்து சேர்ந்து, தாய் மார்கள், நகரத்தார்கள் 
முதிலினோசை அவசவர்கள் விக்கும் ஸ்தானத்தில் ௮மாச்செய்து 

தான் நந்இக்கரொமம் சென்றான், 

அங்கு சென்று பாசன் மங்களகரமான ஐரிடத்தில் ஸ்ரீராம 
பிரானுடைப பாதுகைகளை ஓர் இவ்விய சிம்மாசனத்தில் ஸ்காபிக்து, 

இராமச்சர தான் எனவே பாவித்து, நாள் தோறும் பக்திபுடன் சர் 
தனம் புஷ்பம் ௮ச்ஷதை முதலியன சொண்டு பூஜித்து, தாபதிப 

நைவேத்தியாதி2யாடு இராஜ உபசாரங்கள் செய்து வர்தான், இசகு 

குலதிலகனான பாதன் இக்தி.ரிப கரகம் செய், சடைமுடி. மாவுரி 
தரித்து, பழம் சழங்குகளைப் புசித்துத் கரையில் படுத்து பிரமசரிய 

நியமம் அடுத்தான்; சதாகாலமும் தம்பி சத்துருக்னனுடன் பிரி 
யாது வூத்.து வக்தான் ; ௮சசன் செய்யக்கூடிய இராஜ்ய சம்பந்த 
மான எல்லாத்தீர்மானங்களையும், ஸ்ரீசாமன் பாக பாதுகை முன்னிலை 

யில் தெரிவித்து ஈடதக்்இனான் ; தன் முன்னோனும் இராஜ்யா இபதியு 
மாகிய ஸ்ரீராமன் வனத்தில் வசிக்கும் காலமான 14 வருஷங்களையும் 

இனற்மீதாறும் கணக்கிட்டுக் கொண்டே வர்தான் / கணந்தோறுக் 

ஸ்ரீசாமனை யே இ.யானம் செய்துகொண்டு இடைவிடாச அன்புள்ள 
வனுப் பிரமரிஷிபோன்று 66 இக் கிராமத்தில் wis BH, இராமன் என் 

றைக்கு வரது சேருவாரோ என்ற விசாரத்தைத் தவிர, வேறு மனக் 

கிலேசமின்றிச் சு நஜீவியாய் ஜீவித்து வர்தான், 

அயோத்தியில் இவ்விகம் இராஜ்ப பரிபாலனம் கடக்க, அ௮சண் 

ணிபத்தில் ஸ்ரீராமன் சித்தி கூடத்தை யடுத்த ஆச்சிரமத்தில் 
ஸீதைபுடனும் இலக்ஷமணனுடனும், ஈக்ஷத்இரங்களால் சூழப் 

பெற்ற பூரணச் சக்இரனைப்போல, தவத்திற் சிறர்த பலமுனிவர் கூட் 

டம் சூழச் சிலகாலம்வரை யவர்கள் ஈசத்துடனே வாசம் செய்தார்; 

அயோத்தி மாககாத்தார்கள் அனைவரும் ஸ்ரீசாமனிடச் இல் 

வைத்த பக்இயின் பெருக்கால், சித்திகூடபருவதத்தில் ஸ்இரமாச 

இசாமச்சர் தரன் ஸீதையுடனும், இலக்ஷமணனுடனும் இருப்பதை 
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யிர் த, அடிக்கடி. யவ்விடம் வர். தரிசித்துப் போகச் தொடக்கி 
னார்கள், இவ்விதம் வரும் ஜனங்களின் நெருக்கத்தைப் பார்த்த HF 

சரியமடைர்து இசாமச்சர் தரன் ௮ர்தப் பருவத்தை விட்டு baie, 
ஆசணியக்தில் யாத். இரையாகச் செல்லுவஇல் ௮நேக காரிய சாதக 

மிருப்பதைக் கருதி, ஸீதையடனும், இலக்ஷ்மணனுடனும் புறப் 

பட்டு, சவத்திற் சிறந்த அத்திரி முனிவரின் அச்சரமம் சென்றார். 
௮ர்த அச்சிரமம் ஆறு ௬துக்சளிலும் உண்டாகக் கூடிய வஸ்.அக்கள் 

எல்லாம் எந்த ருதுவானாலும், சால வேற்றுமையில்லாமல் கொடுக்கச் 

கூடிய வனத்இலுள்ள௮, ஜன நெருக்க மில்லாகது, ௮ச்சகைய 
வனத்தில் சுகமாகவசிக்கும் ௮2 இரி மகாமுனிவசைக் கண்டு வணங்கி 

ஓ முனிவரே! நான் தசரத சக்காவர்த் தியின் குமான் இராமன், 
தச்தையின் உத்தரவுப்படி. வனவாசம் செய்ய ரோர்ந்தகால் த் 

களுடைய தரிசனம் டைத்தத, நான் கிருதார்த்த னாபினேன்,” 

என்ற்! கூறினார், 

அ.தீதிரி மகாரிஷி, இராகவன் சொல்லைச் சேட்டு இவரைப் பா 

மர்த்மாவாயெ மகா விஷ்ணு சொரூப மென்று ௮றிர்தவ சானபடி 

யினால், மிகுர்த பக்தியுடன் சிறந்த பூஜா விஇப்படிப் பூஜை செய்து 

௮ந்த வனத்தில் டைக்கும் இனிமையான பழ வர்க்கங்களக் 

கொண்டு அவர்களுக்கு விருந்து செய்வித்து அவர்ககாச் சிறந்த ge 
னச்இல் வீற்றிருக்கச் செய்தார். 

| gucuriips அத்திரி மஹாரிஷி, சத்துருக்களை நாசம் செய்யுர் 

தஇிறமையுடைய ஸ்ரீசாமனைப் பார்த, (“ஓ இருந்தன / என் மனைவி 

௮னஸ-௫யை விருத்தாப்பிபமானவள், மிகுந்த வயது சென்றவள், 

வெகுகாலர் சவம் இயற்றியவள், தரமங்களெல்லா1ம் தெரீக்தவள், 

அவைகளின்: பேரில் வாஞ்சையுமுள்ளவள், மூப்பின் தன்மையால் 

உள்ளே வ௫ிக்கிருள், ௮த்தகையவளை ஸீதையுள்ளே போய்ப் பார்க் 

கட்டும்” என்று சொன்னார், 

செர்சாமரைக் சண்ணனாகிய இசாமச் சர்இரன் அவ்விதமே 
யென்றுசைத்து, ஜானகியை நோக்கி *ஓ of Ss! ௮ந்த இடம் 
சென்௮ ௮னஸ-௫ுயையைப் பார்க்கு சேவித்து விட்டு சக்ரம் வா” 

என்று கூறினார். ஸீதையும் ௮வ்விகமே யென்று, உள்ளே போய் 
அ.த்தேவியைக் கண்டு ஈமஸ்சரித்தாள். தன்னிடம் வந்து வணு் 

"இன ஸீகசையைச் சண்ட ௮னஸ-டுயை மிகவும் ௪ச்.துஷ்டியடைர் ௮,
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ஜான$யைக் சடி.இில் எடுத்தணைத்து, ஏ குழந்தாய்! என்று ஆதா 
வுடன் பேசி, விஸ்வசர்மாவால் செய்க இவ்விய மங்களமான 

இரண்டு குண்டலங்களையும்,'சுவர்ணமயமான ஒரு) ஜதை பட்டாடை 

களையும் கொடுத்தாள், மேலும், தேகத்தில் ௮ணிந்து கொள் 
ளும் சிலாக்யெமான வாசனை விசும் ௮ங்கசாகத்ைக (பரிமளவஸ்-) 

பும் கொடுத்து பக்தியோடு கூடிய பிரியவசனத்தால் ஸீதையைக் 

கெளாவப்படுத்இ, ஓ கமலம்போன்ற முகமுடைய ஜான£! நான் 

கொடுத்த அங்கரகம் மிகவும் உயார்தது, ௮தன் பரிமளம் உன்னை 

விட்டுப் பிரியாது. ஏ ஜனககுமாரிபே! பதிவிருதா தருமத்தை 
யநுசரித்து இராமனுடன் வனவாசஞ் செய்.” என்று கூறி, roar 

கிருபையால் ஸ்ரீராமன் உன்னுடன் க்ஷமகாமாச மறுபடியும் அயோ 

த்திமாரகாம் போய்ச் சோவேணும் என்று வாதமும் செய் 
தாள், அவைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு விரைவில் ஸீதை இராமனி 

டம் ag Cara gran, 

பிறகு முனிவர், ஸீதை இலகமணருடன் ஸ்ரீராமருக்கு சியமப் 

படி போஜனம் செய்கித்து, ஆசனத்திருத்தி, கைகூப்பி நின்று 

கொண்டு பரந்தாமனைப் பார்த்து, 1 இராம ! நீர் உலகம் யாவையும் 
உண்டு பண்ணி யவைகளில் விக்கும், தேவர், மானிடா, திர்யக் 

(கள் முதலிய ஸ்தாவா சங்கமங்களையு மேற்படுத்தி பவைகளிலுள் 
அந்தரியாமியாக வசித்தும் வருகிறீர், அவைகளின் இரிகுணாச் 

மசமான குணவிசேடங்களில் மட்டும் நீர் சம்பந்தப் படுகிற இல்லை, 

கூல்லோரையும் மோடக்கச் செய்யும் மாயை கூட இதனால் உம்மிடம் 
'பயப்படுஇறுள்”' என்று ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். 

அயோத்தியா காண்டம் முற்றிற்று,
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முதலாவது சருக்கம். 
  

பிறகு, இரகுநந்சனன் ௮ந்க ஆச்சிரமத்தில் ஒருகாள் தங்கி 

மறுசாட் காலையிலெழுர்து ஸ்சானம் பண்ணி நித்ப கருமாறுஷ்டான 

ங்கள் செய்து முடிக்ததும், முனிவரிடஞ் சொல்லிக்கொண்டு அவ்வி 

டம் விட்டுப் பியாணமாவதற்கு எத்,தனித்து, “ஓ SBM முனிவரே! 

நாங்கள், முனிவர்களால் நிறைந்து விளங்கும் ரமணீசாமான தண்ட 

காரண்ப மெகங்குஞ் 'செல்லுறோம். தாங்கள் உத்தரவு கொடுக்க 

வேண்டும். மேலும் வழி காண்பிலிப்பதற்குச் சீஷர்சளையும் அனுப்ப 
வேண்டும்,” என்று கேட்டுக்கொண்டார், ' 

ஸ்ரீராமன் கூறிபதைக்கேட்டு, மிகவுங் 8ர்த்திபெற்ற 95 Bi 

முனிவர் மர்தகாசத்தோடு இராமனை நோக, (பிரு திலி முதல் மாயை 
வரையுள்ள முப்பத்தாறு கத்வங்கட்கும், அதிபதியாகிய) மாயா 

தத்வாதிப2த ! உமது மாயா வல்லபம் அறிபவர் யார் ? “நீர் எல்லா 
வற்றிற்கும் வழி காண்பிவிப்பவர் ; உமக்கு வழிகாட்டுறெவர யார் ? 
ஆயினும், உலகக்ஷமதக்தை யறுசரித்து ஈடக்கும் உமக்கு சீஷர்கள் 

வழிகாட்டுவார்கள்,”” என்றுரைத்து, சீஷர்களைக் கூவி யவ்வாறு செப் 
யுல்களென்று கட்டளையிட்டார். சக்கரவர்க்இ இருமகன், ஸீதா 

பிராட்டி, இலஷுூமணனுடன் புறப்பட, முனிசிரஷ்டரும் ௪ீஷாக 

ளுடன் பின் தொடரர்தார், கொஞ்ச அரம் சென்றதும், ஸ்ரீராமன், 
மூனிவசை நோக்கித் தாங்கள் பன்னசசாலை செல்லுங்களென்று 

அன்புடன் கூற, முனிசிமேஷ்டர் ஆச்சிரமஞ் சென்றார், 

பின்பு இராஜீயலோசனனாகிய ஸ்ரீராமன் ஓர் குரோச (கூப்பிடு 
தூரம் ௮ல்லது 800 கையளவு வழி) தூசம் சென்றதும் ஓர் ௮கண்ட 

நதியைக் கண்ணுற்று, இர்ச நதியைக் தாண்டுவதற்கு, உபாய 

முண்டா இல்லையாவென்று ரிஷி மாணவர்களைப் பார்த்து வினவினா: 

அந்தச் ர்கள், (ஓ இரகு நந்தன .! மிசவும் உறுதியான ஒடமிருக் 

இறது) நாங்களே உங்களை தர் கணத்தில் இர், ஈஇியைத் தரணம் 

(கடக்க) செய்விக்கிமரும்,” என்று கூறி, இராமன், தை, இலக
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மணன் இவர்களை ஓடத்திலேற்றி கணநேரத்தில் ௮ந்த நதிக்கு 

அக்சசையில் கொண்டுவர்து சேர்த்தார்கள். இராகவன், இதை 

நோக்கி மகழ்ச்சிகொள்ள அவர்கள் யாவரும் வணக்கி விடைபெற்று 

முனிவர் ஆச்செமம் போய்ச் மேர்ந்தார்கள், 

பிறகு இசாமன் பயங்கரமானதும், சுவர்க்கோழிகளின் ரீங்காசச் 

சத்தமுடையதும், எங்கும் காட்டு மிருகங்கள் நிறைந்ததும், சிங்கம், 
புலி, காடி முதலியவைகளின் உபத்திரவம் மிகுர் ததும், கோசருப 

மூடைய அரக்கர்கள் இகழ்க் ததும், ௮க்தகாரம் சூழ்ர்த தும், பார்த் 

தீம் மயிர்க் கூச்சலுண்டாகக் கூடியதுமாகெய அரண்யத்இல் 

பிரவேசித்து இலக்ஷ்மணனைப் பார்த்துக கூறுமொர், *(இலக்்மண 1 

இனிமேல் பலத்துடன் பிரயாசைப் பட்டே செல்ல வேண்டும், 
கோதண்டத்தில் சாணேற்றிப் பாணங்களைக் கையிலெடுத். துக்கொண்டு 

தான்முன் செல்கிறேன், நீ வில்லுடன் பின் வா, ஈம்மிருவருக்கும் 

மத்தியில் ஸீதை, பாமாத்மாவுக்கும், ஜீவாத்மாவுக்கும் இடையி 
லுள்ள மாயையைப்போல் வாட்டும், எல்லாவிடங்களிலும் கண் 

ணோச்சம் இருக்கவேண்டும், இராக்ஷளர்களின் பயம் அதிகமாக 
வுண்டாகக் கூடும், சத்துருக்களேச் சங்கரிக்கும் இறமையுடைய 

இலஆமண / தண்டகராண்யத்தில் இராக்௲ஸ ' பயமுண்டென்று 

கேள்வி, இவ்விதம் பேசிக்கொண்டு ஒன்றரா யோஜனைதூரம் 
சென்றார்கள். HOG PM தாமரைக் தடாகம் காணப்பட்ட, ௮௮, 

பங்கஜம், ஆம்பல், ஈருகெய்தல் முதலிய புஷ்பங்களாலும், அன்னம், 

முதலிய பட்டெகளாலும், குளிர்ச்சி பொருர் இப ஜலத்தாலும் Aen pe 
Boise. இப்போதும் மிகப் பிரகாசமுள்ள சாகக் காணப்படுசன் 

ற. இம்மூவரும் அத்தடாகத்தினருகற் சென்று, ௮9௮ 
குளிர்ந்த ஜலத்தைப் பானம் செய்து, அதற்கருகாமையில் தர் நிழற் 
பாகத்தை அச்சயிச்து அஆகணப்பொழு௮ அங்கு விற்றிருந்தார்கள். ன் 

௮ப்பொழு.அ, இம்மூவரும் ஐர் ௮ரக்சன் எதிரில் வாச்சண்டார் 

கள். அவன் மிகுந்த பலமுடையவன், எல்லோரையும் பயர் ஒடும் 
படி செப்பவன், பயங்காமான வக்கிரதந்தங்கள் நிறைந்த முகமுடை 

யவன், யாரையுக் தன்னுடைய கற்சனையால் பயப்படுத்துறெவன், 
இட பக்கத்திலிருக்கும் சூலாயு,த.த்தின் ரனியில் கோர்க்கப்பட்ட 

வெகு மானிடர்களை யுடையவன், காட்டில் சஞ்சரிக்கும் யானை, 

புலி, எருமை இவைகளைப் பக-்ஷிப்பவன், இவவாக்கனைக் கண்ட
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வுடன், இராமன் கோதண்டத்தில் நாணேற்றி நின்று இலக்ஷமண 

னைப் பார்த்துக் கூறுகிறார். 

ஓ தம்பி இல்.மண / | பார்த்தாயா பெருத்த சரீரமூடைய 
இராக்ஸன் இதோ ஈமக்கெஇிராகவே வருகிறான். இவன் பயர்,சவர் 
களுக்குப் பயச்தை விமைவிப்பவன், வில்லைக் சயாசாகச் செய் அவை, 

ஓ ஸீதே! பயப்படாதே," என்றுரைத்து, சாணேற்றின வில்லுடன் 
பாணத்கைக் கையில் எடுக்துச்கொண்டு இராமன் மலை பால் தைரிய 

மாக நின்றார். 

வரச அரக்கன், இல௯ாமிகாந்தனையும், ஜானகயையும், இலக 

மணனையும் பார்த்து ௮ட்டகாசஞ்செய்து, இம்மூவருக்கும் பயத்சை 

யுண்டு பண்ணிக்கொண்டே அவர்களைப் பார்த்து நீங்கள் யார்? 
வில், ௮ம்பு, இவைகளுடன் மாவுரி, சடைமுடி களுர் தமி.த் இருக்கிறீர் 

கள், மிஷிேடம் பூண்டிருக்கிறீர்கள், பாலியப் பருவமுடையவர்கள், 

ஸ்திரீயுடன் கூடியவர்கள், மிகுதியான கெர்வமுடையவர்கள, சுந்த 
ரர்கள், எனக்கு ௮ன்னசுவளம் போல் என் வாயிற் பிரவே௫ித்து விட் 

டீர்கள், துஷ்ட ஜந்துக்கள் கிறைர்த கோரமான இவவாரண்யத் 
இல் ஏன் பிரவேசித்தீர்கள் ?” என்று வினவினான், இசாகவன், 

இராக்ஷஸன் சொல்லைக்கேட்டு புன்னகை கொண்டு, நான் இராமன்); 

இவன் இல௯ஷமணன், எனக்குப் பிராதா, மிகவும் வாஞ்சையுடை 
வன்) இவளோ என் பிசாணகாயக, ஸீதை யென்ற காமமுடையவள், 

கரங்கள் பிதுர் வாக்யெ பரிபாலனத்தை முன்னிட்டு, உன்னைப் 
் போன்றவர்களைச் சிக்ஷிப்பதற்காகவே இங்கு வர்2சாம்,”” என்றுர்., 

So இவ்விதம் இராமன் சொல்லைக்கேட்ட அரக்கன் அட்டகாசம் 

டுசய்.து, வாயைத் இற் தகொண்டு, விரைவாக சாலவிருட்சத்தைக் 
கைகளால் இரகித்து நின்று, (ஏ இராமா? என்னை நீ யறியமாட் 
டாயா ? கான் விராதன் என்ற பெயருடையவன், உலகப் பிரசித்தி 

யுள்ளவன், என்னிடம் வைத்த பயத்தால் முனிவர்கள் யாவரும் 
இந்த வன,த்தைவிட்டு ஐடி.விட்டார்கள். உங்களுக்கு உயிர் வேண்டு 

மானால், ஸீதையை யிழந்து ஆயுதத்தையும் அறர்து நீங்கள் இரு 
வருந்தப்பி ஓடுங்கள், இல்லாவிடில், சான் விரைவாக உங்களைப் பக்ஷிப் 
பேன்,” என்றுசைத்து, ஸீதையைக் இர௫க்க முயன்றான், இசாமர் 

மந்தஹாசம் செய்து ஓர் பாணத்தால் விராகனுடைய கைகளை 

வெட்டினார், '0விரா.சன் கோபங்கொண்டு விகாரமான முகங்கத்௮
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இராமனை எ.திர்த்தோடிவந்தான், இவ்விதம் ஓடி வர்த விராதனு 
டைய இரண்டு பாதங்களையும் இரகு வீசர் நறுக்கனொ், இஃதாச் 

சரியமாயிற்று, பின்னும் விசாகன் இராமனை விழுங்குவதற் செண்ணி 

வக்சதந்தத்தோடு கூடிய வாயைத்திறஈ்து கொண்டு சரப்பம்போல் 
எத்து வர்கான். இராமன் ஓர் அர்த்க சக்ர பாணக்கால் விரா 

தனுடைய மலை போன்ற செசைச் சேஇக்சார், இரக்க வெள்ளப் 

பெருக்குடன் விராசன் பூமியில் விழுர்கான். அப்பொழுது ஸீதை 

இரகு சிசேஷ்டனை யணைத்துக் கொண்டாடினாள். ஆகாயமார்க்கச்தில் 

தேவர்கள் அர்துபி வாத்தியத்தை முழக்கினாொகள், ௮ப்சா ஸ்இரீகள் 
அடி.னார்கள், கர கருவர்,ின்னசர்கள் சந்தோஷக் அடன் பாடினார்கள். 

தலை துணிக்கப்பட்ட விராசனுடைய சரீரத்தினின்று, மிகுந்த 

பிரகாசத்தோடு கூடிய அ௮.இசுந்தரமான சரீரத்துடன், நிர்மலமான 

வஸ்இர மணிர்து, உருக்கி சுவர்ணத்தாலமைச்ச ஆபரணம் பூண்டு, 

ஆகாயத்தில் பிரகாசிக்கின்ற சூரியனைப் போல் ஜர் இவ்விய புருஷன் 

தோன்றி, இராமன் முன் வர்து கின்றான், பிரசன்னமாகிய ௮ 

புத்தியுடைப அப்புருஷன், ஈமல்காரம் செய்பவர்களின் துக்கத்தைப் 
போக்குறெவரும், சம்சாசப் பிரவாகத்.இற்கு ஒழிவைச் சருகிறவரும், 
கருணைக்கருப்பிட மாகயவரும், சாணம்புகுந்தவர்கள் உபத்.இரவச் 

தைப் போக்குறெவருமாயெ ஸ்ரீராமமூர்ச் தியின் பா.தாரவிர்த் இ 
அடிக்கடி. ஈமஸ்காசஞ் செய்து, ஓ பநீராமா 7 இராஜீய,களம் பேச ட 

தீர்க்கமான ரேத்திமுடையவசே! நான் ௮திகப்பிரகாசமுள்ள அ     

  

முக்கபிடப்பட்ட சாபத்தைப் பெற்றேன், ௮ச்சாபம் இப்பொழு 

தங்களால் நிவர்த்தி படையக்கண்டு சுக.ழற்றேன். இனிமேல் எஸ்: 
சம்சாசபர்கம் ஒழிவதற்காகத் கங்களுடைய சரணா£விர் தங்களில் 

எப்போதும் எனக்கு மனஸ்மாணம் இருக்கவேண்டும் ; என்னு 

. தங்களுடைய நாமங்களையே க&ர்த்தனஞ் . செய்ய 
அன். செவிகளிரண்டும் தங்கள் கதாமிர்தத்தையே 

  

இ இசகு9ிசேஷ்ட உ ஞான சொருபரும், ஆத்மசாமரும், ஸீசா 

ரீகமரும், வேசஸுரமான பகவானுமாகிய உமக்கு ஈமஸ்காசம்,
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சரணம் புகுர்.த என்னைக் காக்க வண்டும், சங்கருடைய உத்தச 
வால் நான் தேவலோகம் போகவேண்டும், உம்மூடையமாயை என் 

னைப் பறருதிருச்சட்டும் 

இவ்வாறு, விசாகன் வண்ட, இசகுரந்கனன் இருபை a6 gw, 

* ஒ விச்யாகர சிரேஷ்டனே! நீ செல்லலாம், மாயையின் குணங் 

களை ஜெயித்துவிட்டாய், அப்படி. ஜெயித்தது என்னுடைய தெரி 

சன பலக்காலுண்டாகியந, ஞான மூடையோர்களுக்குள் என்னை 

விட சிரேஷ்டனகிருப், உலகத்தில் அன்மாக்கள் என்னிடம் பக்தி 

செலுத்துவது துர்லபம். ௮& ஏண்டானால் மோக்ஷமடையலாம். நீ 

என்னிடம் வைத்த பக்தியால், என் ஆஞ்ஞைப்படி. மகவலோகம் 

செல்லலாம். மானிடர்கள், பயங்கரனாகிப நீ என்னால் வதையுண்ட 
தையும், சாபத்திலிருந்து வி2ீமாசன மடைந்தகையும், வரம் பெற்ற 

9 உ 5 உ உ உரூட ச ° ச < தையும், வித்திபாதரத்தன்மை பூண்டதையும் கீர்த்தனஞ் செய்தால், 

சதுர்வித புருஷார்ச்கம் (அறம் பொருள் இன்பம் வீடி) களையும் 
a 

அடைவார்கள்,” என்னு விராதனுக்கு வாமளிக்கார், 

PARE 

இரண்டாவது சருக்கம். 

விசாகன் சுவர்க்கலோகஞ் சென்ற பின்பு, இராமன் இலக்ஷ்மண 

நடனும், ஸீதையுடனும், யாவத்சுகத்தையும் வெறுத்த சரபங்க 
மூனிவர் ச்செமம் வக்கார், சரபங்க முனிவர் இலக்ஷமணர் ஸீசை 

செம் வரும் இராமச்சந்திர மூர்த்தியைப் பார்த்து, பாபாப்புடன் 

எழுர்து ஓடி வந்து அவாது பாதாச விந்தங்களில் பூசித்து உபசரித்து 
விஷ்டராசனங்களில் (கவத தோர் பீடம், எழுந்தருளச் செய்தார், 

பிறகு ௮-ம்மூவரையும் கந்தமூல பலாஇிகளருர்தச் செய்து Aro 

காரம் புரிந்தார், பின்பு பக்தர்களிடம் பாரபத்தியமூடைய இசா 
மனைப் பார்த்து முனிவர் ௮ன்புடன் உரைக்கிறார். *ஓ Darr iy! 

நான் நீண்டகாலமாக இங்கு தவம் செய்து கொண்டு உம்முடைய 
தரிசனத்தை யெதிர் பார்த் இருட்பவன், நீர் பரமேஸ்வான். ஆயி 
னும், என் த 2பாபலத்தின் புண்ணியம் யாவற்றையும் இப்பொழுது 

தங்களுக்குக் கொடுத். ஐ, பின்பு முக்தியை யடைகிறன்”” என்றார். 
அக்க ஒண்ண = 

  

* பாரபத்தியம் = மேல்விஜாசணை.
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பிறகு வைசாக்ய தீசசாகிய சரபங்க யோ$£ஸ்வார், சான் செப்த 
எல்லாப் புண்ணியத்தின் பலனையும் ப்ரீசாமனுக்குக் கொடுக். ஐ, அப் 

பிரமேயரும், ஸீசை சமேதருமாகப ௮வரை ஈமஸ்கரித்து, விரை 

வாகச் சதையின் மீறினார், 

பின்னர் அச்சிகையின் மீது பகி சாசனக்திலமார் ௪, எல்லாரு 

டைய இருதயத்திலிருப்பவரும், தார்வாதள சியாமளரு ர, அம்பு 
ஜாக்ஷரும், மசவுரியுசித,சவரும், மனோ ஞ்ஞமான சடையுடைபவரும், 

ஸீகா சமேதரும், தன்னையே ஆசரயித்க இலக்ஷ$மணரை யுடைய 

வருமாகிய இசாமரைத் இயானம்செய்கிறார் ) பூமியில் கிளைத்த மாச் 
Qs axe, aro isan Curd 3வண்டினகைக் கொடுக்கும் 

தபையுடையவர், இரகு காயசனைச் தவிர வேறு யாருளர்; மற்றவர் 

களை.படையாமல் கான் எப்போதும் அவரையே என்னுள்ளத்தில் ஸ்ம 

ரணம் செப்ததையறிர்து என்முன் கானே வர்.தவரல்லவா ? அவர் 

முன்னே இப்போமத என்தேகத்தைத் த௫த்து, கல்மஷமின்றி, 

மேலுலகம் செல்வதை, தசரத குமாசராகய இசாமப் பிரபு பார்க்க 

வேண்டும், மேகத்திலுள்ள மின்னற் கொடிபோல், எவருடைய 
இட பாகத்தில் ஸீதை வரிக்கின்னளோ, அர்த அயோத்தி யதி 

பதியாகிப இராகவன் என்னிருதயத்தில் எப்போதும் இருக்கட்டும், 

இவ்வாறு, பாப்பிரம சொருபியாகிய இராமரைச் தியானம் Oedign 

அவரைப் பார்த்து வணக விசைவாக அக்கினியை மூட்டி, பஞ்ச 

பூதங்களா லமைச்த ஸ்தூல சரீரத்தைக் தகித்து, இவ்விய தேசத் 

கைப் பெற்று, பிரத்பக்மா உ இராமன் முன்னிலையிலே, சர்வ?லாக 

பதியாகிய சர சாயணீ இடைய வை குண்ட பதவியை யடைச்தார. 

பிறகு, தண்டகாரண்பத்தில் வசிக்கும் மூனிவர்கள் யாவ 
ரும், இசாகவனைப் பார்ப்பதற்குச் சரபங்க முனிவரின் ஆச்சிரமம் 

வர்கரர்கள், வர்க முனிவர்ககா ஸ்ரீராமர் வரவேற்று ஈமஸ்கரித்.து 

ஆசனத்தமா்த்தி, தாமும் விற்ற DRG SIT, ௮ந்த மிஷிகள் யாவரும் சை 

கூப்பிக்கொண்டு, வில்லையும் பாணங்களையும் தரித்தவரும், ஹரியே 

சானாக ௮வதாசமானவரும் எல்2லாருடைய இருதயக் இலும் இருப்பீ 

வருமாகிய ஸ்ரீசாமருக்கு தசீர்வாகங்களைச் செய்த, ௮வசைச் சந் 

தோஷப்படுத் இக் கூறுகிருர்கள். ' ப 

((பிரம2தவர் பிரார்த்தனையால் பூமி பாரக்தை யொழிப்பதற்கர் 

கத் தாங்கள் உண்டானவர்கள், சாங்கள் தங்களை ஹரி என்றும், 

14
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ஜானியை இல௯$-ஈமிகிதின்றும், இலக்ஷ்மணனை .த.இிசேவன் என் 
DID, UIT SINE FIED என்றும், ௪க்துருக்கனைச் சக்கரம் என்றும் 

அறிவோம், ஆகையால், ஆதியில் ௮ருளிய வாக்கின்படி ரிஷிகளின் 
சஷ்டங்களை நிவாத்திக்கவேண்டும், ஐ இரகூத்தம ! இர்ச ரண் 

யத்தில் முனிவர்கள் விக்கும் இடம் எங்கும், சுமித்திர குமாச 

ஞயே இலக்ஷ்மணருடலும், ஐனக நந்இனியாகய ஸீதையுடலும், 
atg பார்த்து எங்களுடைய கஷ்டங்களை கிவர்க்திக்கவேண்டும் 

என்று பிரார்த் இத்தார்கள், 

இவ்வாறு, முனிவர்கள் கைகூப்பிப் பிரார்த்கனை செய்ய, பிரபு 

வாடிய இரகுவீ ரர் முனிவர்களின் வனங்களைப் பார்ப்பதற்காக அவர் 

சஞடன் அவ்வனம் சென்றார், செல்லும்போது, ஆங்காங்கு சித 
றுண்டு டெக்கும் மண்டை ஒடுகள், எலும்புகள் இவைகளைப் பார்த்து 

இரகு நந்தனர் கேட்றோர், 

ஓ மூனிவர்காள் / இந்த எலும்புகள் எவர்களுடையது ? ஏன் 
இவ்விதம் விழுந்து கிடக்கின்றன” என்றார், இசைக்கேட்ட முனி 

இரேல்டர்கள், (ஓ ஸீ.தாகாந்த!! இவைகள் ரிஷிகளின் மல்தகங்கள், 
ரிஷிகள் சமாதியி லிருக்கும் பாது அரக்கர்கள் அவர்களை மிகவும் 

எளிதில் சிற்.றுண்டிபோல மாம்சங்களைப் பக்ஷித்துப்போட்டுிட்டு 

எறிர்தவைகள்”” என்று பயத்துடனும், நடுக்கத்துடனும் கூறினார் 
கள், இதைக்கேட்ட ஸ்ரீராமர் கொடிய செய்கையுடைய அசக்கர் 

'கள் யாவரையும் வதம் செப்வதாகப் பிரதிஞ்ஞை செய்தார், — 

. பிறகு வனத்தில் வூிக்கும் முனிவர்களால், பூ௫ிக்கப்பெற்று, 
ஜானூயுடனும், இல்மணனுடனும் சில வருஷம் அர்கவன கத்தில் 

neni 

௮ப்போது சாசசதியானவர், ரிஷிகளின் ஆச்சொமங்களைக் செம 

மாகப்பார்த்துக்கொண்டே பிரசித்தி பெற்ற முனிவர்களிற் சறர்த 

ஸ்ஈதீக்ஷ்ண முனிவரின் ஆச்சிரமம் சென்றார். 26% YF Fawr oo gi 

குதுக்கள் எல்லாவற்றிலுமுள்ள குணங்கள் நிறைக்த.து, காலம் யாவ 

ற்றிலுமுள்ள சுகங்களுடன் கூடியது, அவ்விடம் சென்றவுடன், 
இராம மந்திரத்தை உபாசிப்பதில் ஜாகருகறும், ௮கஸ்இய முனி 

வாக்கு மாணவருமாகய சு திகணமுனிவர், பக்.இயால் மலர்ச் சண் 

நளால் ஸ்ரீசாமன் வருவதைக் சுண்டு, எதிர்கொண்டு வந்தழைத்அ 
ிஇிப்படி?-பூஜிக்.து, இவ்வியாசனச்இல் விற்நிருச்சச்செய்,த, ; ie
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அனர்தமான குணமுடையவசே! அப்பிரமேயசே, ஸீதாபதியே, இர் 
Brot; பிரமன் “இவர்களால் பூசிக்கப்படும் பாதங்களையுடையவசே, 

சம்சாரக்கடலைத் தாணம் செய்விக்கும் நிர்மலமான பாதங்களாகய 

ஒடமுடையவசே, அபிராம சாமராகய இராம: தங்களுடைய காம 
மர்.இரச்தை ௪தா ஜெபம் செய்யும் நான் தங்களுடைய தாஸர்களுக் 

குர் தாஸர் தறேன். மாயாசம்பர்தத்தினால் புத்இரன், களத்திரம், 
இரகம் என்னும் பாழுங் இணெற்றில் விழுர்தவனும், மலம் நிறைந்த 

பிண்டத்திலுண்டான தேசாபிமானத்தால் கட்டுண்ட இருதய 

மூடையவனுமாகிய என்னை ஜர் பொருட்படுத்த, உலகம் யாவற்றுக் 
கும் விஷயமாகிய சா.ங்கள் இப்போது கேரே வந்தீர்கள், : , தாள்கள் 

சகல ஜீவர்கள் இருதயத்திலும் வாசம் செப்பவரா யிருர்தபோதி 
௮ம், உம்முடைய மந்திர ஜெபம் செய்வதில் சிர,க்தையில்லகசவர, 

களிடம் மாயையைக் கற்பிக்கறீர் ; உம்முடைய மச்திரக்தைச் சதா 

ஜெபிக்கும் சாதனம் செய்பவர்களிடம் மாயையை நிவர்த்திக்கிறீர், 
அவரவர்கள் ௮ ராகத்தை யறுசரிச்அு, சேவிப்பதற்கு ௮றுகுண 

மாகப் பலனை யளிக்கறீர், பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி, பரிபாலனம், 

ஸம்ஹாரம் இவைகளுக்கு முக்யெ காரணர் நீசேயாகிறீர், சத்வம், 
இசஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குண பேதத்தால், விஷ்ணு, பிரமன், gyre 

என்ற மும்கூரர்தீதிகளுமாய் Bor தோன்றுறீர், சூரியன் ஒருவ்ஞயி 

னும் ஜலமிருக்கும் பாத்திரங்களில் பலவாகக் காணப்பவெசுயோஷ், 

மோக புத்தியுள்ளவர்களுக்குப் பலவித கிரு இ படைய வார்ன் 

    

    

  

ஓ, இராம! முக்குணங்களுக்கும் ௮ப்பாலிருக்கும் திம்சு 

பாதாசவிர்தத்தை யிப்பொழுது பிரத்தியஸூமாகத் ‘Aga aa ன 

நீர், உம்முடைய சிதீருபத்தால் அச.த்துச்களுக்கும் விஷயமாகி 
மித்தரர்களாகியவர்களின் பரிசுத்கமான இருதயத்தில் எப்பொழுச 

அம் பிசசன்னசாகிறீர், : - 

ஓ இராகவ / உமக்கு ரூபமில்லையாயிலும், மாயையால் Ader 
யாடுவதற்கு ஏற்படுத்திச் கொண்ட ௮ழகான மானிட வேடச்தைகச் 

கண்டேன், கோடி மன்மதனுக்குச் சமமான ரூபமுடையவரும், 
மனோஞ்ஞமான வில்லையும் பாணத்தையுர் தரித்தவரும், புன்னகை 
யோடுகூடிய ௮ழகான முகமுடையவரும், ஸீகா சமேதரும், மசவுரி 
யூடுத்தவரும், எவசாலும் ஆக்செமிக்க முடியாதவரும், சுமித்திரா 

* ௮௮ சாசம்-- ஆசை,
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ஈந்தனராகிய இலகஷமணரசால் எப்போதும் சேவிக்கப்படும் பாதபதி 
மகங்களுடையவரும், கருநெய்தல் போன்ற கார் இபுடையவரும், முடி 

வற குணங்களுடையவரும், ௮ப்பிரமேயரும், என் பாச்சியமம 
வடிவமானவரு மாகிய உம்மை கான் எப்போதும் ஈமஸ்கரிக்கியறன்.- 

ஓ இசாமச்சர்கா/ தேசம், காலம், முதலிய உபாஇகள் 

யாவற்று மற்றதும், கனக?த் பிரகாசமானதும் கய உம்முடைய 
ரூபத்தை யாவரும் அறியட்டும், இப்பொழுது எனக்கு விஷயமாகிய 

இந்த ரூப?ம என்மனதில் ஸ்.இரமாகவிருக்க வேண்டுகிறேன் ) மற்ற 

எதையும் நான் விரும்பவில்லை” என்று இவ்வாறு ஸ்தொத்இரம் 

செய்தார். 

இதைக்கேட்ட இராமன் புன்னசைகொண்டு ஸுக முனி 

வரைப்பார்த் த, “ஓ முனிவ?! உம்முடைய மனம் என்னை யுபா 

இித்கதால் நிர்மலமாயிற்றென்று நானறிவேன், ஆகையால் சான் 
உம்மைப் பார்க்கவர்தேன், என்னை யுபாசிப்பதைத் தவிர வேஜொரு 

சாதனம் எதுவுமில்லை, என் மர் இரத்தை ஜெபம் செப்கிறவர்களும், 

என்னையே சரணமாக அ௮டைந்தவர்களும், உலகப் பற்றில்லாதவாகாா 
கவும், என்னைத் தவிர மற்றொன்றை யடையாதவர்களுமாக। இருப்பார் 

கள், அவர்களுக்கு ரான் எப்2பாதும் பார்ப்பதற் குரியவனா வேன், 

நீர் செய்கஅம், எனக்குப் பிரியமுமான இர்சஸ்தோத்துரச்தை 
எப்போதும் எவன் பாசாயணம் செய்கிறானோ அவனுக்கு என்னிடம் 

“திறக்க பச்தியுண்டாகும். நிர்மலமான ஞானமூண்டாகும், நீர் என்னை 
உபா௫ிக்தத்கால் எல்லாவற்றிலுமிருந்ு விடுபட்டர். £f 17665 Re 

என்னுடைய சாயுஜ்ப பதகியைபடைவீர், இதில் சந்2தகமில்லை” 

STEHT» 

பின்பு, முனிவர்களுக்குப் பிரபுவும், உமக்கு ஆ௫ிரியருமாகி.ப 

௮கஸ்இய முனிவரைப் பார்ப்பதற்கு விரும்புகிறேன். அங்கு சில 

காலம் வா௪ஞ்செய்ய என்மனம் நாடுகிறது என்றும் சொன்னார், 

இதைக்கேட்ட ஸுு-ுண முனிவர், அவ்விதமே செய்யலாம். 

யாதொரு தடையுமில்லை. ௮கஸ்இியமகா முனிவரை நான் பார்த்து 
வெகு காலமாயிற்று, நானும் கூட வருகிறேன், நாளையதினம் போக 

லாம் என்று வணக்கத்துடன் சொன்னார். ', ட 

பிறகு காலையில், இசாமர் ஸ-ு$கூண முனிவருடன் ஸீதை 

இல்ஷூமண சொய், அ௮கஸ்இிய முனிவரிடம் சம்பாஷனை செய்வ
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தில் ஆசைகொண்ட மனமுடையவசா&), ௮கஸ் திய முனிவர் ஆச்சிரமம் 
செல்லப் புறப்பட்டார், 

o~ aE p> 

மூன்மூவது சருக்கம். 

ஸ்ரீசாமர், ஸ-1இக்ஷண முனிவர், ஸீதை, இலஆமணர் இவர்களு 

ட்ன், ௮கஸ் இய(முனிவர் ௮ச்சரமம் செல்லப் புறப்பட்டு வரும் மார்க 

ஆச்இில் அவர் தம்பியாபெ ஸுதர்சனமுனிவர் வளத்திற்கு மத்இ 
hel oO Ss AO bsg சோந்தார். 

௮ந்த ஸுஈதர்சன முனிவர் இவர்கள் வருவதைக் கண்ணுற்று, 
எதிர்கொண்டு வந்.ஐ ,தழைத்து உபசரித்து, இராமன் முதலிய நால் 

வுக்கும், கந்தமூல பலவர்க்கங்களைச் சமர்ப்பிக்க, அவைகளைப் 

புசித்து, சொமபரிகா மடைர்து அன்றிரவு அங்கு தங்க, மறுநாட் 
காலையில் pig அகஸ்இய முனிவர் ஆசசிரமம வந்து சேர்ந்தார் 

6ள், 

௮க்த ஆச்சரமம், ருதுக்களெல்லா வற்றிலுமுளள பலன்கள் 

நிறைந்து, பலவிதமான மான் முதலிய மிருகக்கூட்டங்கள் சூழ்க, 

தத்தை முதலிய பட்டிகள் மிகு த விளங்குவதால், இர்தரன் பூக் 
காவனமாகிய ஈச்தனம் என்ற கோட்டத்திறகு மேலானது, பிசம்ம 

ரிஷிகள், தேவரிஷிகள், முனிவர்கள் இவாகள-ல் சேவிச்கப் பெற்றது, 

WEIS அலங்காரமுள்ளஆ, காணப் பெற்ற யாவரும் பிரம்ம 
கோகமீமா வென மபங்கச் கூடியது, அவ்வாச்சிரமதக்தின் வெளிப் 

பக்கத்திலேயே இராமன் இருந்து சொண்டு, “ஓ ஸுஈதிகண முனி 

வரே bi sa Bu முனிவரிடம் சென்று, கான் ஸீதை, இலக்ஷ்மண 

னுடன் வந்திருப்பதைக் தெரியப்படுக்ச வேணும்'” என்றார். ௮ம் 

மேனிவர் Cran patra என்றுசைத்து, விரைவாகச் சென்று குரு 

வின் ௮ச்செமத்கினுட் பிரவேடத்தார். 

அவ்வாச்செமத்தில் ரிஷிகள் கூட்டத்தால் சூழப்பட்ட வரும், 

மிகுந்த இராம பக்தர்களால் கிறையப்பெற்றவரும், முனிவருக்குள் 

சிசேஷ்டருமாகிய அகஸ்திய முனிவசைக் கண்டு ஸுபுத்தியுடைய 

ஸுுதீகஷணர் அவர் பாதார விந்தங்களில் தண்டம் போல் விழுக். 

ஈமல்கரித் தெழுந்து சைகூப்பி நின்று, **ஓ பிரும்மகிஷியே / sere
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குமாசசாகிய இராமர், ஸீதா இலக்ஷ்மண சொய், தங்களுடைய 
தரிசன ச்துக்காக வு, சைகூப்பிக் கொண்டு தங்கள் ஆச்சசமக் 

இற்கு வெளியில் நிற்கிறார்?” என்று கூறினார், 

அதைக்கேட்ட அ௮கஸ்்இியமுனிவர், **ஓ ஸு ௯்ணசே! சதி 
காலமும் என்னுடைய இருதயத்திலிருக்கும் ஸ்ரீசாமபிசானைச் 

செ,த்தில் வரவழியும், உமக்கு மங்களம் உண்டாசக்கடவது”” என் 
சைத, கானே எழுச்து முனிவர்களுடன் விசைவாக இசாமரி 

சென்று,” ஒ இராம / வாவேணும்; உமக்கு மங்கள முண்டாகட் 

உம்முடைய வரவு எனக்கு மித சற்தோலதக்தை புண்டாக்பெத 

உம்மை எனக்குப் பிரியான அ௮.இதியாக்கபெ இக்தஇனம் சபல 

பிறது” என்று கூறினார். . 

ஸ்ரீசாமபிரானும், சன் முன் வர்த ௮சஸ்௫ய முனிவரைச்சுஷ்ச 

சந்தோஷி சாகரத்தில் மூழ்னெவராய், ஸீதையுடலும், இலஷமஜி 

ருடலும் பூமியில் சாஷ்டாங்கமாகப் பணித்து நமஸ்கரித்தார், மு 

TTR Gear HSM Burt, தண்டம் பண்ணின இராமரை! யிறுகத் ள் 

அவருடைய சரீரத்தைத் தண்டப் பெற்றதாலுண்டான சர்தோ 
தால், ஆனந்த பாவ்பம் பெருகத் சன்னொரு காத்தால் இசாமருடைய 

ஒரு கையைப்பிடித் தழைச்துக்கொண்டு ஜான?) இலகமணீர்; 
ஸு க்ஷண முனிவருடன் தனதாச்சிரமம் சென்று இவ்விபாசன்ரீ 
களில் வீ£ற்.றிருக்கச செய்து பூஜித், சர்வோபசாசல்களும் புசிக்க 

வெகுவாகப் புகழ்ச், இனியவுசைகூறி, ககதமூல பல வாச்கங்களேச் 
கொண்டு, விருர்தமுதாட்டி, அகமசெஷியுடன் அவரவர்களும் தத 

ஆசனக்களில் எழுச்தருளிய பின்னர், மமை பொருந்திய sou By 

முனிவர், சுசமாக விற்றிருக்கும் சந்தினை வென்ற திருமுகத்து 
யுடைய ஸ்ரீசாமரைப் பார்த், கைகூப்பிக கூறுகிறார். 

ஐ இராம / முன்னம் பிரம?,தவர் பாற்கடல் மத் தியில் மீகா விஷ் 
ணுவை பூமி பாசச்தைச் குறைப்பதற்காகவும், இராவணனை வதீஞ் 
செய்வதற்காகவும், பிரார்த்தனை செப்ய, அவ்வாறே இலகூ௩ாமி காய 

கனா விஷ்ணு, இலக்ஷஈமி, ௮.இ2சஷன், சக்கரம், சங்கு, Dai ea 

முறையே ஸீ தை, இலகஷமணன், பரதன், ௪.த்அருக்னன் இவர்களாக 

வும், ௧௩ம் ஸ்ரீசாமனாசவும் பூமியில்வர்,தவதரித்.௮, உம்முடைய கோடக் 
சையை நிறைவேற்றுவோம் என்று வாக்களித்தார், ௮.து. psn Bg 

காம் இவ்விடம் சவம் செய்து கொண்டு, முனிவர்களுடன் உம்.
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மூடையவசவை யெகிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கறேன்.நீர் தான் சிருஷ் 
ஒ.க்கு முன்னுள்ளவர், விகற்பமற்றவா், உபா இக ளில்லாதவர், மாயை 

மை ஆரயித்தவள்) உமக்கு விஷயமானவள், ௮௫5 மாயையை 

முடைய சக்தியென்று கூறுவார்கள், ௮ர்த சக்தியானது நிர்க் 
'*இண்னாயெ உம்மையே சூழ்ச் இருக்கிற, வேசத்இன், முடிவை 

'புண்ர்ர்தோர்கள் உம்மை 4*அப்பிராகருகன் எனக் கூறுவார்கள், 
ுரிறயயை மூலப்பிரகரு இ யென்றும், மாயை யென்றும், அவித்தை 

ger ons, சம்ஸரர பர்தமென்றும் கூறுவார்கள், உம்மை ஆசிர 

3 Es wks மாயை மஹத்தத்வத்தை யுண்புெபண்ணுகிறுள், உம் 

'மு்தடய பிசோணையால், மஹத்தத்வ,ச்தில் கின்று ௮கங்கா தத்வ 

 மேண்டாயிற்று, அவவகங்காரம், லாத்விகம், இராஜலம், தாமலம் 

or மூன்று விதமாகிறது, அந்த காமலாகங்காரத்இி னின்று சூக்ம 

த௲மாத்திரைகளும் ஸ்தூல பூதங்களுமுண்டாயின, இராஜலாகக் 

காந்த் நினின்று தேவர்கள் ஞானநிவிடாபார், கர்மநிஷ்டாபார், சோம் 
பல் நித்திரா மயக்கமுடையவர்களென்ற ஜீவர்களுண்டானார்கள். 

சாத்விகாகங்காரத்தினின்று ஈல்வராஇக ளுண்டானார்கள், இம் முக் 
, ச * உ e 

குன்ங்களி னின்றும் சூக்ஷ்ம ரூபமூடைய லிங்க சரீரமுண்டாயிற்று, 
ஸ்தூலமான பூக சமூகத்தினின்று விராட்புருடன் உண்டானார், ௮வ 

ரிபூமிருந்து ஸ்தாவர ஐங்கம சொரூபமான பிரபஞ்ச முண்டாயிற்று, . 

நீர், முற்கூறிய முக்குண தத்வங்களுள், சத்வ (Hears Her, 

இஜஜஸம் பிரதானமாகும்2பாது உலககாசணரான பிசமனாகவுபூ 

Brod பிசசானமாகும்போது சம்ஹாரகர்தீசசான உருத்திரனா 
கம், ஸாத்விக:ம் பிசசானமாரும்போது ஸ்இதிகர்ச்சசான விஷ்.ஞு. 

வாச்வும் தீர், உம்முடைய மாயாகுண பேதங்களைக் கோண்டு 

மேகங்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றன. 

ச இம் முக்குணங்களால், ஜாக்கரம், ஸ்வப்பனம், சுஷாப்தி என்ற 

விருத இகள் ஏற்படுகின்றன, 

i ஓ இசாம! நீர் அவைகளுக்கு விலக்ஷணசானவர், சாக்ஷியாக 

இருப்பவர், சின்மயர், ௮(மிவற்றவர், 

$ ஓ இரகுசந்தன / நீர் எப்போது, சிருஷ்டி, செய்யும் லீலையை 
Bont ya J Car அப்போது குணமுடையவர் போல், மாயை ௮௫ 

'கரிக்கிறீர். 

“* பிரசானமானலர்.  
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ஓ இரகுப?க./ மாபையென்ப௮ு, விச்சை யென்றும், ௮வித்சை 
யென்றும் இரண்டு விகமாகும், பிரகிருதி மார்க்கக் இல் இருப்பவர் 

கள் அவித்தையை ௮.நுசரித் தவர்கள், வேதார்த,த்தை விசாரிப்பறர் 
களும், நிவிருக்தி மார்க்கத்தில் இருப்பவர்களும், உம்மிடம் பக்தி 

செய்வ இல் ஆவலுடையவர்களும் வித்கையை அதுசரி த். கவர்கள், 

அவிச்தையின் வசமானவர்கள் எப்போதும் சம்சா£பர்சமுடைபவர் 

கள், வி.ச்தையின் வசமானவர்கள் நித்தியமுக்கர்கள். உலகச்நில் 

எவாகள் உம்மிடம் பக் தி செய்கிறார்களோ, எவர்கள் உம்முடைய 

மந்திரத்தை ஜெபிக்கிறார்பளோ, அவர்களுக்கு, விச்தையானஅு பிர 
காசமாகிற_து, மற்றவர்களுக்கு விகச்கையின் பிரகாசம் உண்டாகிற 

தில்லை, வித்தையுண்டானால் ஞானமுண்டாகும், ஞானமுண்டானுல் 

மூக்கர்களாவ தில் சர்ேகமில்லை. உம்மிடம் வைக்க பக்தி ஞான்ம் 

ஏற்படாதவர் களுக்கு மோக்ஷ$ன்பது ஸ்வப்பனத்இலு முண்டா 

காத, 

ஓ இராம? விரிவாகச் சொல்வதில் பயன் என்ன? ருக்க 
ச ர ஏ % . e ரூ ச . 

மாகப் பிரயோஜனமுள்ள ஐர் விஒயம் சொல்லுறன்: I STA gi, 
சாதுக்களின் சேர்க்கையே மோக்ஷத்இிற்குக் காரணமாூறது, 

சாதுக்களும், சமமான மனழமுடையவர்களும், ஆகையற்றவாகளும், 

இச்இிரிய நிக்செஹழூள்ளவர்களும், மனச்சேஷ்டை யற்றவர்களும், 

சுகம் இடைத்தாலும், அக்கம் கேர்க்காலு॥ சமபாவனையுள்ளவர் 

களும், கருமங்கள் யாவற்றையும் தியாகஞ்செய்சவர்களும், இயமம் 
மூகலிய குணமடையவர்களும் சதா பிரும்ம சொரூபத்தில் உபாசனை 

யுடையவர்களுமாகிய பெரியோர்களின் சேர்க்கை ஏற்பட்டால், உம் 

முடைய கதைகளைச் சரவணம் செய்வதில் பிரியமுண்டாகிறது.. 
. os 

ஓ இராகவ! சரெொவணமுண்டானால், நிச்தியனகய உம்மிடம் 

பக்இியுண்டாகிற த, அப்பக்இயினால் விசகமான ஞானம் வியக்தமா 

Sng. இதூ தான் முக்தியடைய ஆ தியில் எற்பட்ட மார்க்கம், 

திபோநிதிகள் அறுஷ்டி.க்து வரக.௮, ஆகையால், உம்மிடம் சிறர்க 

பக்தி எனக்கு உண்டாக் 3வண்டும், 

ஓ விஷ்ணு சொருபசாகிய இசாமமூர்ச்கே.? இப்போது உம் 

மைத் தரிசித்ததினாலே3ய என்னுடைய ஜென்மம் பியோஜன 

முள்ளதாயிற்று, ரான் செய்த யாகங்கள்யாவும் பலன் பெற்ற தாயி 

ற்ற, என் மனம் மற்றொன்றைப் பற்றாமல் உம்மையே ஸ்மரித்தச்
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செய்த தவத்துக்கு இப்மீபாது உம்முடைய பாதார விர்சங்களைப் 
பூஜிக்க பெறும் பலன், ஐ இராகவ? நீர் எப்போஅம் ஸீதை 

யுடன் என்னிருதயத்தில் வாசஞ்செய்யவேண்டும், ஈடக்கும்போ௮ம், 

இருக்கும் போதும் என் மனம் உம்மையே காடவேண்டும்” என்று 
வேண்டிக் கொண்டார்... 

பிறகு முனிசிரேஷ்டரான அகல் இயர், ஸீதாகாந்தனாயெ இராக 

வனைப்பார்க்து ஸ்2தாக்தாஞ்செய்து, இர்தான் சன்னிடம் வைக் 
இருந்த வில்லையும், அழிவற்ற பாணங்கள் நிறைந்த அம்புறைகளையும் 

இரத்னங்கள் அமைத்த கைப்பிடியோகெடிய கத்தியையும் அவரிடம் 

ஒப்புவித்து, **ஓ இராகவ / இவைகள் இரா௯-;ஸவத் செய்ய உதவக் 

கூடும். அதற்காகவே பூமியின்கண் மாயா மானிட அவதாரம் 

செய் இருக்கிறீர், இதோ இரண்டு யோஜனை தாசத்துக்கப்பாலுள்ள 

கெளதமீ ஈ.ிக்கரையில் மிகுர்த புண்ணிய ov Soot gd, அலங்கார 

மானதும், பஞ்சவடி. யென்ற நாமமுள்ளதுமான ஓர் ஆச்சிரமம் 

இருக்கறது. 
ஓ இரகுகுல சிரேஷ்டரே ! வனவாசம் செய்யவேண்டிய காலத் 

தின் சேஷத்தை அங்கு கழிக்கலாம், தேவர்களின் இடையூறு bar 
கச் செய்யவேண்டிய காரியங்களை ஆங்கிருர்சே செய்யவேணும்” 

என்று வணக்சமாய்ச் கூறினார், 

சாக்களுக்குப் பதியாகிய சசசதகந்தனரும், பிரபுவும், ures 

நிலு் கண்ணுடையவரும், வியாபகருமாகிய புரீசாகவன், sw Buy 

'மூனிவர் கூறிய ஸ்தோ,த்இரங்களைக் கேட்டுப் புன்சிரிப்போடு மன 
ம௫ழ்க்து, அவருக்கு உபசாசவார்த்தை கூறி யவரிடம் விடைபெற்று, 

அவர் காட்டிய வழிமமேற்கொண்டு பஞ்சவடி தீரம் செல்ல ஸீதை, 

இல-்மணருடன் புறப்பட்டார். 

aE 

நானகாவது சருக்கம். 

இரசாமச்சர்இரர், ஸீதை, இலக்ஷமணர் சகிதம் அம்மார்க்கம் 

செல்லும் போது, பருவதம் போல் முன்னால் இருக்கும் ஜடாயுவைப் 

பார்த்தார், இது என்ன வென்று அச்சரிய மடைந்து, “gp Doosan 

மண 7 வில்லைக் கொண்வொ, இசோ ஓர் இராக்ஷசன் இருக்கிறான், : 

18
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சிஷிகளுக்குச் சத். துருவாகய இவனை வதம் செய்கிறேன்"என்௮ கூறி 

eT . * 
இர்ச வார்த்தையைச் கேட்ட கழுகாசனாகயே ஜடாயு இலை 

டைந்து **ஓ இராமப் பிரபுவே / சான் வதைக்குரியவனல்லன் ; உம் 

தீர்தைக்குப் பிரியமுள்ள ஈண்பன், ஜடாயு வென்ற காமமுடையவன், 

கமுகு ஜா.இியைச் சார்ந்தவன், உமக்கு ஈன்மை செய்பவன், உமக்கு 

மங்கள முண்டாகுக, உமக்கு ஹிதம் செய்ய விரும்பியே இப்பஞ்ச 

வடியில் வாசஞ் செய்கி2றன், தாமும் இலக்ஷமணரும் ஒரு சமயம் 

வெளியில் சென்றால் ஜனக ராஜுசுமாரியாகயெ ஸீதையைக் காப்பாற்று 

வேன்” என்றார். 

ஜடாயு கூறிய, வசனங்களைக் கேட்ட காகுஸ்தன் (ஐ கழு 

சரசனே .! நல்லது 8 யென் தச்சைக்கு ஈண்பனாகில் அவ்விதமே 

எனக்குப் பிரியத்தைச் செய்ய வேணும், எள் சமீபத் திலேயே 

இர்ச வனத்தில் வாசஞ் செய்அ கொண்டிரும்” என்று கூறி, ௮வசை 

பவ்வீடம் இருக்கச் செய்து பஞ்சவடி. சென்றார்," , 

இரகுரந்தனன், ஸீதை இலக்ஷமணன் இம்மூவரும், கெளதமீ 

ஈ.இிக்கசையிலுள்ள பஞ்சவடி தரம் வரது சேர்ந்ததும், கங்கையின் 

. வடபரசத்தில் வாழை, பலா, மா முதலிய பல விருக்ஷங்கள் நிறைந்த 

அம், பரிசுத்த முள்ளதமாகய அவ்விடத்தில் இலஷூமணனைக் 

கொண்டு, ஓர் விசித்திமான பர்ணசாலையைச் செய்வித்து, அதில் 

வத்த வந்தார்கள், 

‘HOS ஆச்சிரமம் மறமறாரு மேகவலோகம் போல். சாணபபட 

டது. அவ்விடத்தில், இராகவன் ஸீதைக்கு வனச். இலுள்ள விகோ 

தங்களைச் காட்டியும், இலக்்மணருடன், வசஷ்டோபதேச வேதா 
ரதங்களைச் சம்பாஷித்தும் சுகமாக வசத வந்தார், 

இராமசைச் சேவிப்பதில் ஒருமைப்பட்ட மனமுடைய இல 
மணன் தினந்தோறும், ஸீதை, இராமன் இவர்களுக்கு, வனத்தி 

அள்ள கர் தமூல பலன்களைச் கொண்டுவந்து கொடுத்து, புசிக்கும்படி. 

செய்து தான் புசியாமல் பகல் முழுதும் அவர்களைச் சர்வ ஜாக் 

தரதையோடு காத்து, இசவில் ஜானகி, இராமன் இருவரையும் பர்ண 
சாலையில் படுத்துறங்கச் செய்து தான் பக்கத்தில் வில்லை யூன்றிக் 
கொண்டு சண்ணுறங்காது கின்று பாதுகாத்து வர்தார். ௮இகாலை 

யில் அவர்கள் எழுர்.தவுடன் ஸ்ரீராமன் முன்னும் தான் பின்லும்,
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சீதை மத்தியிலுமாக, கெளதமீஈ இக்குச் சென்று ஸ்சானம் பண்ணி 

கித். திய கருமங்களை முடித்துக்கொண்டு மீண்டும் ௮வ்வாறே திரும்பி 
பாரணசாலைவர்லு சேர்வார். இனக்கோறும் பர்ணசாலைக்கு வேண்டிய 

ஜலசக்தைத்தகானே இரட்டிக்கொண்டு வந்து சேர்ப்பார். இவ்வாறு 
இல௯$மணன்காக்துவச மூவரும் சுகமாக அவ்விடம் வசித்.௪ வர்சார் 

கள். 

ஓர் சமயம் இலக்ஷ்மணர் வைகுண்டரகாக சொருபியாகிய இரா 
மன் திருவடிகளில் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ்கரிக்அு, ஓ பகவானே ! 

தங்களிடம் மோக்ஷத்திற்கு முக்கியமான உபாயத்தைக் கேட்க 

விரும்புகிறேன், தாங்கள் சுருக்கமாகச் சொல்லவேண்டும். மேலும், 

விஞ்ஞானத்துடன் கூடியதும், பக்தியாலும், வைசாக்கியத்தாலும் 

நிறைந்ததுமாகிப ஞானமார்க்கச்சை எனக்குபதேசிக்ச வேண்டும், 
ஓ இரகு சிரேஷ்ட! இப்புவிபின் கண் தங்களைச் தவிர யார் சொல்லப் 

போடுரர்கள்” என்று கேட்டுக்கொண்டார், 

இராகவன் இவ்வாறு கேட்டுக்கொண்ட இலக்ஷமண்ரைப் 
பார்த்து அன்புடன் கூறுகிறுர்:--ஓ குழந்தாய் / இரகசயத்திலும் 

இரகரியமானதும், சிறந்ததுமாசய மாயையின் சொரூபத்தையும், 
ஞானத்தையும் பாமாத்மாவையும் தெரிவிக்ேன் கேள்) மானி 

டன் இதைச் தெரிர்துகொண்டவுடன், கற்பிசமான பிரபஞ்சத்தை 

விட்டுவிவொன், பய,த்இல் நின்றும் விபெவொன், மாயையின் சொருப 
மாவது---அதிமா அ௮ல்லாசு சரீர மு.கலியவற்றில் ஆச்மபு.தஇ யுண் 

டாவது மாயை எனப்படும், ௮ம்மாயையால் தான் ஜனஷம்ரண் 
மூண்டாகின்றன. மாயைக்கு, விக்ஷேபம், ஆவரணம் என்ற இரண்டு 
சக் இகள் உண்டு, விக்ப௪க் இ), லிங்க சரீரமுதல் பிருமிக்வசையி 

அள்ள ஜகத்தை, ஸ்.தால, சூக்ம காரண முதலியவைகளால் உண்டு 

பண்ணுறெது. ஆவாணசத்இ, ஈஸ்வானையும், ஞானிகரேம்ர் தவிர, 
மற்றச் ஜீவராசிகள் அனைத்தையும் % இரிபதார்த்த நிச்சயந் தெரிய. 

வொட்டாமல் நாஸ்தி ஈபாதி யென்னு மிருமுக,த் தினால் மழைச் * 
காலத்து ௮மாவாசை நி௫ியின் குமரியிருளைப்போல மறைத்து நிற் 

கும், இதுவே மாயையின் சொருபம். 

விஞ்ஞானத்துடன் கூடிய ஞானமும ௮றியததசச பரமாதமா 
வும்:-இப்பிரபஞ்சமானது- பரமாத்மாவிடம், மாயையால் கற்பிச 

_.. * பதி,ப௪, பாசம்.
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மானது, *பழுதையில் பாம்பு” என்ற கற்பிதம் எப்படியோ ௮ப் 
படியே பாமாத்மாவிடம் கற்பிசமானஅ பிரபஞ்சம். விசாரிக்கன் 
ஒன்றுமில்லை, மானிடர்கள், கேட்பது, பார்ப்பது, நினைப்பது 

யாவும் எப்போதும் பொய்யாகவே அூன்றன. சுவப்னத்இல் கண்ட 
மனோேோசதகம் போலாம். சம்சாரமாகயயெ விருக்ஷக்இம்குக் தேசமே திட 

மான ஆணி3வர் போலாகிறது. தேகமானது, பிருதுவி, அப்பு, 

தேயு, வாயு, ஆகாசம் ஆயெ 886௮ ஸ்தால பூசங்களி னின்றும், சப் 

தீம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம், ஆ௫ய ந்து தன்மாத்இரைகளி 

னின்றும் உண்டானெறது, மனம்,புத்இ, சித்தம், அகங்காரம், ஆகிய 
அக்தக்கரணம் சான்கும், சுசோத்திரம், துவக்கு, ௪௫௯த-ு, சிங்குவை, 

அக்ரொணம் ஆசய ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும், வாக்கு, பாதம், 

பாணி, பாயுரு, உபஸ்தம் ௮௫ய கன்மேர்்திரியங்ரள ஐந்தும், இவை 

களை அதிஷ்டித்த சதொபாசன், மூலப்பிரகிருகு இவைகளே க்ஷத் 

திரம் எனப்படும், (க்ஷேத்திரம் என்பது சரீரமாம்) இவைகளுக்கு 
விலக்ஷணனாபெ ஜீவன் பாமாத்மா, (கிராமயன்) அந்த பரமாத்மாவா 

சியஜீவளை பறியவேண்டி பதற்கு ஸாதனங்களைச் கேள், ௮பிமானமில் 

லாமை, டம்பமில்லாமை; பிறஹிம்ஸையில்லாமை) பிறர் நிந்தனை 
யைப் பொறுத்தல், எங்கும் வக்ரகீதன்மையில்லாமை, மனம், வாக்கு, 

சரீசம், இவைகளைக்கொண்டு நல்ல பக்தியோடு சற்குருவைச் 9௬ 
ருஷித்கல்; புறவிர்இரியங்களின் பரிசுத், மன.இன் ச௬.த.இ, நல்ல காரி 
யங்களில் ஸ்இரபு,ச௫ இவைகள் ஏற்படுதல், மனம், வாக்கு, காயம், 

இவைகளையட க்குதல், விஷயங்களில் பிரவிருக்இிபில்லாமை, ௮கங் 
காசமில்லாமை, ஜன்மம், மூப்பு இவைகளைப் பற்றியா லோக்கல், 

ஆசையில்லாமை அ௮.தாவது, புத்திரர், காரம், பொருள் இவைகளில் 

விருப்பில்லாமை, இஷ்டமாயினும், அ௮அனிஷ்டமாயினும் இவைகளில் 

௪௮ சேோத்தாலும் மனதில் சமபாவனை பண்ணுதல், சாவசொருப 

னும், யோடகள் சமிக்க வுரியவலுமாகய என்னைக் தவிர மற்றவைக 

ளில் பிரவிருத் சயில்லாச ஞானமடைதல், ஜனங்கள் நெருக்கமில்லா 
ததும், அசுத்த மில்லாகதுமான இடத்தில் இருத்தல், எப்2போதம் 

பிராருத ஜனங்களுடன் வ௫ிப்படுல் பிரியமில்லாமை, ௪தா ஆத்ம 

ஞானத்தில் முயற்சி செய்தல், வேதார்த,த்.இன் அர்.த்தங்களைச் சர். 

த்தல் இவைகளே பாமாத்மாவை யுறியும் சாதனச்கள; இவைகளால் 

ஞானமுண்டாகும் ; இவைகள் இல்லாவிடில் ௮ஞ்ஞானமே உண்டா 
கும், தேகம், பிசாணன், அகங்காரம், பு.க்த, மனம் இவைகளுக்கு
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நான் விலக்ஷணன், %சதாத்மா என்று எவன் ஞானத்தால் 9 Bag 
னோ அவனுக்கு ௮௪ ஞானக்கான் நிச்சயஞானம், விஞ்ஞான 
(அறிவு) மென்ப இரச ஞானத்தைப் பிரத்்இிய௯௩மாச ௮நுபவிப் 

Us. ஆத்மா எங்கும் நிறைந்தவன், சிதொனர்த சொரூபன், ga 
வியக்கன், புத்தி முூசலிய உபாஇக எிஃ்லாதவன், பரிணாம முது 

லியவைக எளற்றவன், தன்னுடைய பிரகாசத்தால் பிரகாசப்படு ,தீதுகிற 

வன், ஆவரணமில்லாதவன், ஒருவன், இரண்டற்றவன், ஞான இல 

கஜணமுடையவன், பற்றுதலற்றவன், தனக்குப் பிரபுவாகயவன், 

பார்க்கிறவன். இவ்வித இல௲ணமுடைய பாமாத்வை விஞ்ஞானத் 

தால் ௮றிய வேண்டும், சற்குருவினிடம் சாஸ்திர உபதேசம் பெறு 

தலால், ஜீவாத்மா, பரமாத்மா இவைகள், அயம் ஆன்மா பிரமம் என்ற 

மஹாவாக்யெப்படி ஏ&பாவத்தில் ஒன்று என்ற ஞானம் உண்டாகும், 

ஜீவனுக்கும், பரமாத்மாவுக்கும் மூலமாகிய அலித்தையானது 

காரியங்களுடனும், காரனங்களுடலும் பாமாதீமாவிடம் லபமாகும்) 
அவஸ்தை தான் முக்தி யெனப்படும், 

ஏ இலக்ஷமண ! பாமாத்மாவாகய என்னுடைய ஞானத்துட 

னும், விஞ்ஞானத்துடனும், வைராக்கியத்தடனும் கூடிய மோக்ஷ 
சொருபத்தைக் கூறினேன். ஆயினும் என்னிடம் பக்இயில்லா தவர் 

களுக்கு இவ்லிஷயம் துர்லபம் என்றே எண்ணுகிறேன். நேத்திர 
மூடையவர்களாயிலும் இசவில் வஸ் தவான.து காணக்கூடா ததுபோல் 

என்னிடம் பக்தியில்லா தவர்களுக்குக் காண்பது அர்லபமாகும்; அர்த 

வஸ்து பகலில் பா ர்க்கப்படுகிற துபோல், என்னிடம் பக்தி யுடை 

யவர்களுக்கு .த்மசொருபம் ஈன்கு விளங்கும். 

என்னிடம் பக்தி புண்டாவதற்குச் சாதனம் = DAB per 
கேள், எப்போதும் என் பக்தர்களிடம் சேர்தல், இடைவிடாது 

என்னுடைய சேவை செய்தல், எகாதசிபில் உபவாசமிருத்தல், 

என்னுடைய உற்சவங்களா அநுமோதித்தல், என்னுடைய சதை 

யைச் சரவணஞ்செய்தல், பாசாயணம் செய்தல், வியாக்கியானம் செய் 

தல் இவைகளில் எப்போதும் ௮ன்புவைத்தல், என்னுடைய பூஜை 

யில் விருப்பம் வை,ததல், என்னுடைய சாமங்களைக் கீர்த்தனஞ் செய் 

தல் இவ்வித சாதனங்களைச் செய்து வருபவர்களுக்கு என்னிடம் 

பக்தியுண்டாகும், ௮ப் பக்தி யுண்டானால் ஞானம் உண்டாகும், 

* சிதொச்மா- சுத்தன்.
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ஞானத்தினால் முக்இி யடைவார்கள்.-) உன்னுடைய Csordow up 
சரித்து எல்லாவற்றையும் கூறினன். என்னிடம் பக்இ யில்லாத 

வர்களுக்கு இதைச் சொல்லக்கூடாது, என்னுடைய பக்தசானால் 

அவர்களுக்கு உபதேக்கலாம், என்னிடம் பக்இயுடையவர்கள், 
யோகாப்பியாசம் செய்பவர்கள், கிர்மலமான ௮ர்தக்கசணமுடையவர் 

கள், நிர்மல ஞான சொருப முடையவர்கள், என்னைச் சேவிப்பதைத் 
தவிர மற்றவைகளில் மனதைச் செலுத்தாமலிருக்கெவர்கள் இவர் 

களுக்கு மோக்ஷம் சமீபத்திலிருக்கிறது) அவர்கள் பார்ப்பதற்கு 

கான் உரியவனாவேன், இல்லாவிடில் என்தரிசனம் அவர்களுக்குத் 
அர்லபமாகும் என்று கூறி முடித்தார், 

SOP S— 

ஐந்தாவது சருக்கம், 

பஞ்சவடி. நீர,த்தில் இராமன் ஸீதை இலகூ;மணன் இம்றவரும், 

வாசம் செய்துகொண் டிருக்கும்போது அந்தப் பெரும் ஆாண்யச் 

Ba, தன்னிஷ்டப்படி. வடிவம் எடுக்குர் இநமை யுடையவஞும், 
மிகுக்த பலமுடையவளும், ஜனஸ் தானத்தில் வசிப்பவளுமாயெ gir 

இராக? சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தனள், ௮வள் ஒரு சமயம் 
கெளதமீ ஈஇக்கரையில், உலககாதனாயெ ஸ்ரீராமனுடைய பாதக 
களின் அடி.ச்சுவடுகளைக் கண்டாள்; ௮.ச்சுவடுகளில் வஜ்ர ், அவஜம் 

முதலிய,௮டையாளங்க ஸிருர்தன, அவ்வித பாதங்களின் செளர் 
, தீரியக்தைக் கண்டவுடன் மோகமடைநக்அ, காமம் நிறைந்த மன 

மூடையவளாகி அ௮திசுந்தாமான ஐதர் பெண்வடிவ மெடுத்தூ அந்த 

அடிச்சுவசெளைப் பார்த்துக்கொண்டே மெதுவாக இசாமனிருக்கும் 
- ஆச்சிசமம் வர், அங்கு ஸீதா சமேதனாக வீற்றிருக்கும் இரகு 

சாதனைப் பார்த்தாள்; இரகு நாகனோ..-இலக்ஷாமீகாக்கன், மன்ம 

தீறுடைய பிதுர் ஸ்கானம் வ௫த்தவன், களங்கமற்ற பூரணச்சர் தரன் 

யபோன்ற வதனமுடையவன், மங்களவடிவமானவன் ; நீலோற்பலம் 

போன்ற கேத்தா முடையவன் ; சங்குபோன்ற கழுத்துடையவன் ; 

நிகரற்றவன் ; ஸ்ரீவச்சம் என்ற ௮டையாளமுள்ள சிறந்த மார்புடை 

யவன் ; சமுத்திரம் போன்ற கம்பீசமுள்ளவன்) ௮ழிவற்றவன் ; சுவர் 

ணம்போன்ற வர்ணமுடைய சடையையும், வி.பூதியைச் தாளனமாகச் 
திரிக்கப்பெற்ற சரீரத்தையு முடையவனானதால், பிரத்யக்ஷமான
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மற்றொரு ருத்தானைப் போன்று விளங்கினான். இத்சகைய மூமை 

தங்யெ இசாமச்சர்இரனைப்பார்த்து மிகுந்ச அழகுள்ள பெண் 

ரூபத்தை யெடுத்துவச் த இராக காம வெறியுடன் கூறுருள் 

“நீர் யார், யாரைச்சாரர்தவர், உமக்கு இந்த அச்சரமத்தில் 

என்ன வேலை, சடையையும், மாவுமியையுக் தரித்திருப்பதேன் ? 

உமக்கு ஆகவேண்டிய காரியம் என்ன? பாரகாரியமானாலும் முடிக் 
கிறேன், ௮தை யெனக்குச் சொல்லவேண்டும் ; மேலும் உம்மை 

இன்னாசொன சான் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன், உம்மூடைய 

வாலாற்றை எனக்குக் கூறவேண்டும்” என்றாள், } 

அர்த சுந்தா ஈங்கையைப் பார்த்து பாமதயாளு, வேடிக்கை 

யாக “நான் ௮யோத்திக் கதிபதியாகயெ தசரதர் புத்திரன்,என் பெயர் 
இராமன், இவள ஜனக மகாராஜன் குமாரி, ஸீதை யென்னும் பெய 

ருடையவள், என்னுடைய மனைவி) அவனோ என்னினைய பிராதா 

இலக்ஷணங்களமைந்தவன், இலக்ஷ்மணன் என்னும் சாமமுடையவன்; 

ஏ புவனசுந்தமி! நீ யார் ? உனக்கு நான் செய்ப வேண்டிய காரியம் 

, என்ன?" என்து கேட்டார். அந்த சுந்தரி, **ரான் காமரூப முள்ளவள், 
மஹாசத்மாவும், இராச சிசேஷ்டருமாகிய இராவணனுடைய சகேோ 

தரி, என் பெயர் சூர்ப்பனகை, மஹா பலிஷ்டரான கான் என்ர 

- பிராதாவின் போலனையின் கழ் இரத வன.தீஇல் வ௫க்கிறேன், அவர் 

எனக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத் இருக்கிறார். னாலும் இப்போது 

மன்மத பாணத்தால் துன்பமடைறேன். ஏ இராம! என்னுடன் 
"தயவுசெட்து வாரும், மலைகளைச் சார்ந்த இவ்வாசண்யத்தில் ராமிரு 
வரும் விளயாமிவோம்; ஏ சமல3லோசனா.!? காம வேதனையுள்ள கான் 

உம்மை பிரியச் சக்தி பெறவில்லையே :* என்றாள். 

இவ்வசனச்தைக் கேட்ட ஸ்ரீராமர் ஸீதையைப் பார்த்துக் 

கொண்டே புன்னகையுடன் கூழறகருர் :--ஏ சுச்தரீ/ ஞூர்ப்பன£! நீ 
சக்களத்திதோஷத்தில் எவ்விகமிருப்பாய், வெளியில் என்னுடைய 

பிரகா இலஃஷ்மணன் இருக்கிறான், மிகுந்த அழகுள்ளவன், ௮வன் 

உனக்குச் சரியான கணவனாவான். ம அவனுடன் சஞ்சரிக்கலாம்” 

என்றார். 

இவ்வாறு கூறியதைக் தேட்ட சூர்ப்பனகை, இலக்ஷ்மணரிடம் 

வர்௮, ஓ சந் தரூபனே! ரீர் எனக்குப் பதியாக வேண்டும், உம்மிடச்
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இல் காமத்தால் மோகம் கொண்ட ரான் உம் ஆஞ்ஞைப்படி. நடக்க 
ஜேன், காமிருவரும் வனஞ் செல்லு வாம், உம்முடைய ஜேஷ்டரு 

டைய கட்டளையுமிது2வ” என்றாள், ' 

இக்கொடிய வார். ச்தையைக் கேட்ட இலக்ூமணா, *:ஓ சூர்ப்பன 

கிய, பதிவிரதே / மஹா புத் சொலியாகெய இராமருக்கு கான் 

தாஸன், எனக்கு நீ மனைவியானால், நீயும் இராமருக்குத் தாசியாவாய், 
ஆசையால் உனக்கு இதைவிட மிகுதியான அச்சம் என்ன விருக் 

றது, ஆதலால் நீ ௮5 இராமரையே அடையலாம் அவரிடம் செல், 
அவர் தான் அரசன், எல்லாவற்றிற்கும் ஈச்வான்”” என்றார், 

இதைச் கேட்ட சூர்ப்பனகை தாழ்ந்த மனதுடன் மறுபடியும் 

இராகவனிடம் வந்து, (*ஒ இராகவ/ நீர் நிலைபெராமல் என் பேரில் 

கோபங்கொண்டு எள்னை யேன் பிரமிக்கச்செய்கிறீர், இந்த Sas 

உம்மிடத்திலிருக்றெ இினலல்லவா என்னை யிசழ்ந்தீர் ? உம்முன்னில் 

யிலேயே அந்த ஸீதையைப் பக்ஷிக்கிறேன் பாரும் என்றுரைத்து, 

சுந்தரரூபம் நீங்கி, கோரமான ஆகிருஇயுடன் ஸீதையிடம் ஓடினாள், 

இதைக் கண்ட இராமா இலக்ஷமணருக்கு ஆஞ்ஞாபிக்க, லவர் 

கத்தியை யெடுத்து சூர்ப்பனகையின் கா இரண்டையும், மூக்கையும் 

சே.இத்தார், அவ்வாக்கி இரத்தர் தோய்ந்த சரீரத்தோடு பயங் 

கரமான சத்தமிட்டுக் ககறிக்கொண்டு, கொடிய சொற்களைப் பேச 
அவ்விடம் விட்டகன்று, கரன் முன்னால் வக்கலறி வீழ்க தாள், 

மிகக் கடுமையுள்ள சொற்களையுடைய கான், அவளைப்பார்த்து, 
“என்ன இத ₹ எமன் உலகையணுகப்பெறும் எவனால் இவ்வாறு 

செய்யப்பட்டாப் சொல்? ௮வன் காலனுச் கொப்பானவ ஸனாயினும் 

Gare gi@G mar,” என்றான், 

சூர்ப்பனகை யப்பொழுது, **ஐ. அண்ணா 7/7 இராமன், ஸீதை, 

*இல்மண ச௫தம், கோதாவமி ஈதிக்கரையிலுள்ள தண்டகாசண் 
யத்தில் யாதொரு பயமின்றியே வசிக்கிறான், அவனுடைய உத் 
தரவுபெற்ற ௮வன் பிராகாவாகய இலகஷ்மணன் என்னை யிவ்வலன் 

கோலம் செய்தான், நீ யென் குலத்திற் பிறந்த வீரனானால், #8 
சத்துருக்களை ஜெயிக்கவேண்டும் / அவர்களுடைய இசத்தக்தை 

சான் பானம் செய்யவேண்டும் , மிகவும் கொழுப்புள்ள அவ்விருவர் 
தசையையும் நான் பக்ஷிககவேண்டும் ; இல்லாவிடில் ரான் பீராணகை 

யிழர் து யமனுடைய இல்லம் செல்கிறேன்,” என்றாள்.
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இதைக்கேட்ட கரனானவன், தூஷணன், இரிசெசு இவர்களுக் 
கறிவிக்க, மூவரும் கோபாவேசங்கொண்டு, இசாமர், இலக்்மணர் 

இவர்களை வகம் செய்ய, பயங்கரமான செய்கையுடைய பஇனன் 

கா.பிரம் இராக்ஷச௪ சைனியங்களுடன், ஆயு.க பாணிகளாய் விரைவாக 
இசாமனிடம் சென்றார்கள். 

௮ச்கொடிய இராக்ஷசர்களின் கோலாகலச் சத்தத்தைச் செவி 
யற்ற இராமன், இல௯ஷ௩மணசை நோக்க), ஏ இலக்ஷ்மண ! மிகுதி 
யான சத்தம் 2கட்கிறது, அரக்கர்கள் வருகறார்களென்ப அ நிச்சயம், 

இப்போது பெரும் சண்டையுண்டாகம் போறது, நீ ஸீதையை 
யழைக்துக்கொண்டு குகைபிற் போயிரு, கோசரூபமுடைய இசா 

சஷ்சர் எல்லோரையும் நான் கொல்ல விரும்புச2றன், இது விஷயத் 

இல் ரீ ஒன்றும் பதில் சொல்லக் கூடாது” என்றார். 

இல௯்ஷ$மணர் அவ்விதமே செப்சிறேன் என்று சேவித்து ஸீதை 

யை யழைத்துக்கொண்டு மலையிலுள்ள ஜா குசைக்குச் சென்றார், 

பிறகு Arye Guy இரகுவீரர் கவசம்பூண்டு குறைவற்ற பாணங் 

கஞடைய ௮ம்புருத் தூணிபையும், கெட்டியான வில்வையுர் தரித்து 
யுத்த சன்ன,கரா யிருந்தார். . 

௮ச்சமயம் இராக்ச சைனியம் வந்து இராமர் மீது விரித்த 

மான ஆயுதங்களையும், கற்களையும், மாங்களையும் பிரயோடத்தார்கள், 
இராகவன் அவைகளை ஓர் கணப்பொழுதில் வீணாகச் செய்தார். 

, பிறகு எ.இிர்த்து வர்க சரன், தூஷணன், இரிசரசு இம்மூவர் 
களையும், மற்ற அரக்கர்கல£யும் இசகு குல சிசேவ்டர் அ௮சேச 

பாணங்களால், மூன்றே முக்கால் நாழிகைக்குள் நாசம் செய்தார். 

இலக்ஷ்மணரும் குகையினின்று ஸீதையுடன் புறப்பட்டு வந்து 
ஸீதையை இராமரிடம் ஒப்புவித்து நமஸ்கரிதக்கரர், இசாக்சரா் 

டாவரும் மாண்டு C. போனதைப் பார்த்து ஆச்சரிய மடைக்தார். ஸீ.தா 

தேவியும் தமது பர்த். தாவுக்2கற்பட்ட களையை யாற்றிளை, அவர் 

சரீரத்தில் ஆயுதங்களாலுண்டான inion கொடுத்தாள், 

மூவரும் சுகமாய் பன்னசாலையில் விற்றிருந்தார்கள், 

பின்பு, கர, தூஷ்ணா a gueempriacrunereyi மசணமடைசர்த 

௪.௫௪ இயைக் கேட்ட சூர்ப்பன?, ௮லறிக் கொண்டு இலங்கை சென்று, 

இரச்னகஜித சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கும் இசாவணன் காலில் 
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விழுக்அு கதறினாள், இப்படிப் பயத்தால் தளர்ச்து வந்து தன்னடியில் 
விமுர்ச தங்கையாயெ ஞார்ப்பன௫யைப் பார்த், (*குழக்காய்!! எழுச் 

இரு! எழுந்திரு / மங்களவடிவமாகியவளே! உன்னை ரூப பங்கம் 

படுத் இியவன்யாவன்? இக் இசனா, யமனா, வருணனா,கு பேனா, மற்.றும் 
எவன் சொல் சீக்ரம் ௮வனை ரான் ஐர் கணத்இல் சாம்பலாகச் செய் 

QC par” என்றான். '... 

சூர்ப்பனகி யெழுர்௮, “ஐ அண்ணா/ரீ மிகுதியான மகங்கொண் 

டவன், மூட புத திபுடைபவன், குடி.பில் வ ஓடையவன், ஸ் இரியால் 
ஜெயிக்கப்பட்டவன், யாரிடத்திலுக சபடமாவே யிருக்ு கெடுதி 
செய்பவன், சாரர்களாகிய கண்ணில்லாதவன், நீ இவ்விதங்காணப் 

பட்டால், எவ்விதம் ௮ரசனாகுவாய், ௮.இஞரனாடப கானும்,என்னிமித் 
தம் மாண்டான், தாவணனும், இரிசரசும், பதினாலாயிரம் அரக்கர் 

களும் காலஞ் சென்றார்கள், அசாரருக்குச் சத்துருவாகிப இராமன் 

தர் சணசேரத்இில் இவ்வாறு செய்து விட்டான், முனிவர்களயாவரும் 

பயமின்றி யிருக்க ஜனஸ் கானத்தை ஸ்தாபித்தான், நகிர்மூடனாகய 

ரீ இதை யறிபலில்லை” என்றாள்,  .. 

இவவாறு சூர்ப்பனகி தெரிவிக்கக்கேட்ட மிகுஈ்க பராக்ரம 

முடைய இராவணன், கோபத்தாற் சிவர கண்களையுடையவனாூச் 

சற்று லோ௫ித்துச் x pian ar. 

“ஓ தங்கைய / இராமன் என்பவன் யார் ? பிறரின் பிராணனை 

அபகரிக்கும் இறமையுடைய கரதூஷணாதுி யாச்கர்களா எதற்காக 
வதை செய்தான், இவைகளை நன்கு விளங்க எனக்குச் சொல், இரா 

மனையும் ௮வனைச் சேர்ர்த யாவரையும் நிர்மூலஞ் செய்2றென்”” என் 

றான். 
இவ்வார்த்தைகளைக் கேட்ட சூர்ப்பனகி (ஓ அண்ணா? சான் ஒரு 

சமயம், ஜனஸ்சானத்தினின்ற௮ு, கெளதம் நதிக்கசை சென்றேன். 

அங்கு முனிவர்களுடைய ஆச்சொமமாயெ பஞ்சவடி யென்று பேர் 

பெற்ற ஓர் ஸ்தான மிருக்சன்றது. saat gers eo இரா 

மனைக் கண்டேன், அவ்விராமன் தாமரை மலர்போன்ற நேத்தி 

மூடையவன், வில்லையும் பாணங்களையுக் தரித்தவன், ௮ழகுள்ளவன், 

சடை, மாவுரிகளால் ௮லங்காசஞ்செய்.து கொண்டவன், ௮5 இராம 

னுக்குத் தம்பியாயெ இலகதமணலும் அவ்வளவு மகிமையுள்ள 

வன், இராம பத்தினியாபெ ஸீதையோ விஸ்தாரமான ரேச்இரம்
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படைத்தவள், ரூபத்தால் மற்றொரு இலகூமி தேவியே இவளென 
நீரூபிப்பதற்குரியவள், தேவஸ் இரீ கள், கந கருவ ஸ்.இரீகள், மானிட 

ஸ்.இரீகள் முதலி.2ீனார்களுக்குள் ௮வ்வளவு ம௫ிமைதங்கிய ஸ்திரீயை 

நான் சண்டதுமில்லை, கேட்ட துமில்லை, ஏ ௮ண்ணா !/ அந்த அழகான 

வனத்தைப் பிசகாசப்படுத்திச்கொண் டிருக்கிறாள். ஏ குற்றமற்ற 

பிராதாவே! நான் அந்த சுந்தரியை யுனக்குப் பத்இனியாக்க 

முயன்றேன். அவளைக்கெடுக்க யத்தனித்தேன்; ௮வள் பாத் தாவாகய 

இசாமனுடைய தம்பி இல-்ஷீமணன் என்னுடைய மூக்கைச் சேதிச்ச 

தோடு கூட, செகிகளையுஞ் சேதித்தான், பிறகு நான் மிகுந்த 

வருத்தமுற்று கரனிடம் சென்றேன். அக்கரன் இராக்;ச ரேஷ் 

டர்களுடன் இராமனிடம் யுத்தம் செய்ய வர்தான், கான் முதலி 

னோர் இராமனாலேயே மாணமடைசர்தார்கள், ஓ பிரபுவே? இராமன் 

மனம் வைப்பானாகல் ௮ரை நிமிஷத்தில் மூவுலகையும் நாசம் செய் 

வான், சந்தேகமில்லை பென்று எனக்குத் தோன்றுறெது...அனாலும் 
அர்த ஸீதையுனக்கு மனைவியாகி விவொளாகில், உன்னுடைய ஜீவன் 

பிரயோஜனமுள்ளதாகும், இ இலங்கா இபனே! ௮வள் உனக்கு எவ் 

விதத்தில் பத்தினியாவாளோ ௮வவிதத்.இல் 8 முயற்சிசெய், அந்த 
ஸீதை, செர்தாமசைச் தளம் போன்ற கண்ணுடையவள், உலகம் 

யாவற்றிலும் இவள் ஒருவளே சுந்தரியானவள், ௮வளை யடைவதற் 

காக, இராமனுடன் யு.த்தம்பண்ணி, யவனை ஜெயிக்க ௮வனமுன் பிசத் 

இயக்ஷமாச நின்று போர் புரிவதற்கு 8 சக்தியில்லா கவன், ஆகையால் 

அந்த விரனைக் சபடமாக அவளைவிட்டுப் பிரித். த அப்புறப்படுத்த 

பிறகு ஸீதையை யடைய வேண்டும். இதுவே சூட்” என்னகூ மினாள்... 

தசக்கரீவன், சூர்ப்பனகை சொல்லிய வார்த்தைகளைக் கேட்டு, * 

காமசாகாத்தில் மூழ்கி, தங்கையை இனிய மொழி கூறித்தேறுத 

லடையச் செய்அ, ௮ரேக வெகுமதிகளைச் கொடுத்தனுப்பி விட்டு, 

தான் அரண்மனையிற் பிரவேசித்தான். அங்கு தானிருக்கும் பள்ளி 

யறையிற் புகுந்து ஆசாரம் நித்திசையற்று, ௮னலிலிட்ட மெழுகு 

போலுரு9த் தகைத்து பின்பு சனக்குள்கானே ஒருவாறு தேறி; 
பூர்வசன்ம வி 2சஷத்தால் தெளிந்த மன துடையவனாடச் சிந்திக்க 

லாயினான். 

ஆ 1 இதென்ன விர்தை 7 இதென்ன ஆச்சரியம் 7 மானிடனா 

இய இசாமன் ஒருவனால், கரன் எவ்விதம் சாசம் அடைந்தான். ௮௪
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கரன் எனக்குப் பிராதாவாகியவன், வலுவாலும் விரியத்தாலும் 

கருவத்தாலும் நிறைச்சவன். ௮வனே அத்த இரகுவிரனால் மாண்டு 

போனானே யாமாகில் ௮5 மானிடனாகிய இராகவன் பாலும், ஈசனு 
மா௫யெ விஷ்ணுவே. சேனைக்கூட்டத் தோடு கூடிய என்னைக் கொல்ல 

விருப்பல்கொண்டு மானிட, உருவெடுத்து வந்தவசாவார். பிரமதேவர் 

முர்தி பகவானிடம் சென்று, பிரார்த்தித்துக் கொண்டாரல்லவா, 
௮,தற்காக இரகு வம்சத்தில் மாகவனே ஸ்ரீசாமனாக வர்.து அவதரித் 

தனரோ அறிகிலேன், ஆடனும் சமீபத்தில் கடந்த ௮ரிய பெரிய 
காரியத்தை யுற்றுகோக்கில், இராமன் மானிடனல்லன்/2 எப்பட 
யிருந்தாலும் இருச்சட்டும், பாமாத்வாகிய ஸ்ரீசாமனால் யுத்தத்தில் 

வதம் ௮டைவேனாலை், ஸ்ரீவைகுண்டத்தை யடைந்து முக்கு தாச 
ஞுப் பிரசாசிப்பேன். இல்லாவிடில் நீண்டகாலம், இர்த இலங்காபுரி 

ராஜ்யத்தைப் பரிபாலிப்பேன். தபோபலத்தினால் திக்கு விஜயம் 

செய்௫ இரிலோகா இபத்தியம் பெற்று, இராக்ஷசர் அனைவருக்கும் 

தலைவனாய் விளங்கும் இராவணன் இவ்வாறு லோ, ஸ்ரீராம 

ளப் பாமாத்மாவாயே ஹரி பென்று தீர்மானித்து அவரிடம் செல் 

லத் அணிந்தான். ஆனால் பகவான் பக்தி செய்தால் சீக்கரம் பிஸன்ன 

மாக மாட்டார், சத்துருவாகி2ய ௮வரை யடைகறேன், இதுவே சச 

மம் என நிச்சயித்தான். 

ERO 

ஆருவது சருக்கம. 

  

மஹா மேதாவியாகெப இராவணன் இரகில் இவ்விதம் ,தலோ 

னை செய்து, காலையில் எழுந்து தான் கவலைகொண்ட விஷயத்ை 
முடிக்க ஐர்விதமான சூட்சியை மன.இல் நிச்சயித்த, தனிமையாக தர் 

தேரின் மீதேறி சமுத்திரக்கரையிலுள்ள மாமனாகிய மாரீசன் தச் 
சிரமம் சென்முன். | --.. 

ச அச்சமயம் மாரீசன் தன் அச்சிரமத்தில் முனிவர்களைப்போல் 

சடைமுடியும், மரவுரியுர் தரித்து, பச்மாசனத் தமார் து, ஆத்ம சர்கி 

தானத்தில், கிர்க்குணலும் குணங்களுக்குச் சூரியனுமாசய cross 

மாவைத் இயானஞ்செய்து சொண்டு சமா இஇயிலிருர்தான். இரதம் 
O55 ஆரவாசத் இனால் மாரீசன் சமாதியினின்று விழித்து, தேசை 

0க்க.ச் சன் நகத்துக்கு வரத மருமகனாகயெ தசச்ரிவனைக்
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சண்ணுற்றான். உடனே விரைவாக எழுந்து மருமகனை அனைத்து 
உபசரித்அுப் பூசித்து விதிப்படி % அஇக்தியம Orig, Qt ௮௪ 

னத்தில் ௮மாத்.தினான். பிரமமுற்ற மனத்தினனாய் ஆசனத் தமர்ந் 

இருர்த இராகூசநிருபனைப் பார்த்து மாரீசன் கூறுகறான;....- 

“ஓ இராவணா: நீர் ஒசே இசத,த்அடன் சனியாக இங்குவாவேண் 

டிய காரியம் என்ன ? ஏதோ மனதில் ஒரு காரியத்தை நினைத்துக் 
கொண்டு அதில் ௮.இகக் கவலையுள்ளவன் போல் காணப்படுகிருய். 

இரகசியம் இல்லாவிடில் எனக்குச் சொல்லவேண்டும் நான் உமக் 

குப் பிரியமான காரியத்தைச் செய்றேன், மேலும், ஓ இராஜ 
சிரேோஷ்டனே ! நீர் சொல்வது நியாயமாயும், சன்னைச் தோஷம் 

அணுகாமல் இருக்கும்படிக்குள்ள காரியமாயும் “இருச்சுவேண்டும்” 

என்று கூறினான், ட 

இராவணன், தன்னிடம் விஸ்வாசத்துடன் கூறிய மாரீசன் 

வார்த்தைகளைக் கேட்டு மனந்தெளிந்து கூறுகிறான், 
ஓ மாதுல?/? அயோசத்திமா நகரில் பிரஸித்தியடன் அரசாட்சி 

புரிர்து வரும் தசரதன் என்ற ராமம் வ௫த்த ஓர் பிரபல ௮சசனிருர் 

தான். HANIF BMS ௮திபராக்கெமமும், சதீதியமுமுள்ள மூத்த 
குமாசன் ஒருவன் இசாமன் என்னும் காம முடையவன். வனத்தில் 

வசிக்கும் ரிஷிகளிடத்தில் பிரிதிபுள்ளவன், தவத்தில் இச்சையுள் 
ளவன், இக்குணங்கள் பொருந்திய தன் மூத்தகுமாசனாகய இராமனை 

அவன் மனைவி ஸீதையுடனும் ௮வன் பிராதா இல௯்ஷமணனுடலும், 

, வனவாசம் செய்யும்படி, தசாக மஹாசாஜன் காட்டுக்களுப்பினான். 
அர்த இசாமன் பயங்கரமான அசண்யதக்கில் கோதாவரி ஈஇக்கசையி 

அள்ள பஞ்சவடி தீரத் திலிருக்கும் ஆச்சிரமத்தில் பச். தினி bongs 

யுடலும், தம்பி இலக்ஷ்மணனுடனும் வ௫த்து வருகிறான் 

அந்த இரகுவீரன் எனக்குச் சகோதரியும் உமக்கு மருமகளும் 
யாதொரு தோஷமுமில்லாகவளுமாகிய சூர்ப்பனகையின் மூக்கை 

யும் செவிகளையும் சே.இத்சதுமன்றி, அவளிடம் பட்சம் காட்டிவர்த 
மிகுந்த பசாக்செமமுள்ளவர்களும், ௮பசாத மில்லா கவர்களுமாகிய, 

கரதூவணாதிகளையும் அளவற்ற இசாக்ஷசர்களையும் நிர்கிமித்தமாக 

வதை செய்தும், இன்னும் ௮5 ஆரண்யத் இல் பயமன்னியி லிருரு.து. 

வருகிறான். % ௮ர்.த இராமன் பத்தினியான ஸீதை யென்பவள், 

* ஆசச்தியம்- ௮இதி பூசைக்குரிய பொருள் உப்சரணை.
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காதளவும் நீண்ட கண்களை யுடையவள், உலகத்திலுள்ளவர்களை 

மோ௫க்கச் செய்யும் ௮ழகுவாப்ந்தவள், ஆசையால் பழிக்குப் பழி 

யாக, இரர்மன் மனந்திடுக்டெ ௮வன் பத்இினியாகய ஸீதையை ௮ப 

கரிக்க எண்ணங்கொண்் ருக்கிறேன், அதற்கு உம்முடைய ஓத் 

தாசையைக் கொண்டு, பஸ்ரீசாமனைப் பர்ணசாலையைவிட்டு விலகச் 

செய்அ அவனுக்குப் பிராணனைவிட அன்புள்ள ஸீதகையை அவள் 

தனித்திருக்கும் சமயம் பார்த்துக்கொண்டு வரவேணும், நீர் மாயா 

வல்லபத்தினால் ஒர் பொன்மா னுருவமாகி ஜானகியை மோகிக்கச் 

செய்து, அவள் *௮௬,தஇ நிவா.த் தியின் பொருட்டு, இராமன் இல 

மணன் இவர்க ளிருவரையம் அச்சிரமத்தைவிட்சி அப்புறப்படுத்த 

வேண்டும், அச்சமயம் ஸீதா தேவியை நான் அபகரித்து வரு 
றேன், தற்காலம் இந்தஉபகாரம் எனக்கு நீர் செய்யவேண்டும்” 

என்றான், 

இவ்வாறு கூறிய இலக்மீகஸ்வரனைப் பார்த்து மாரீசன் ஆச்சரிய 
மடைந்து, “ஓ இராவண. அடியோடு உன்குலத்தை காசமடையச் 

செய்யும் இர்ச வார்த்தையைச் கூறினவன் எவன் ? எவனோ உன்னு 
டைய நாசத்தை யெதுிர் பார்த்துக்கொண் டிருக்கறான். ௮வனே உன் 

குலசத்துரு, முதலில் அவனை வதம் செய்யவேண்டும். ஓ நிசாசரபதீ 

ஸ்ரீராமனுடைய விசத்தை நினைத்தால் இன்னமும் பயமடை$கறேன, 
கெளசல்யையின் குமாசனாகிய அவன், இளமைப் பருவத்திலே கெள 

சகன் யாகத்தைக் காக்கவந்தான், அப்போது சுமாலிக்கு ஒத்தா 
சையாக கானும் போயிருக்கேன். என்னை ஒரே பாணத்தால் _நாறு 

யோஜனைக்கப்பாலிருக்கும் சமுத்திரத்தில் தள்ளினான். ௮து முதல் 

*ளர்ச்யெடைந்து ௮ச்சங்கடத்தையே நினைந்து நினைந்து பார்த்த 
விட மெல்லாம் இசாமனாகட் பார்க்கறேன், . 

பின்பு சாகவன், ஸீதையுடனும், இலக்ஷமணனுடனுர் தண்ட 

காசண்யத்தில் வசிக்கும் போதும், முன்னடர்ச விசோதத்தை 
மனதில் எண்ணி தீக்ணமான கொம்புடைய மிருகத்தின் உருவ 

மெடுத்துச் கொண்டு, என்னைப் போன்ற இலர் எனக்குப் பின்னு,சவி 

யாகச் சூழ்ந் துவ அவனிடம் சென்றேன். அப்போதும் என்னைப் 

பார்த்த காகுஸ்தன், என்னைக் கொல்லுவதற்கு எண்ணங்கொள்ளா 

மல் ஓர் பாணத்தை யென்மீதிழ் பிரயோகித்தான். ௮5 ௮ஸ்.இரத்தி 

டட ௬ அருத்தி ஆசை,
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னால் மனங்களைச்து, தப்பித்துக் கொண்டு, ஐடோடி. வந்து இந்த 

சமுத் இரத்தில் விழுக் 2கன், ௮அருதல் இந்த ஸ்கானச்தை யடைக் 

இருக்கிறேன், - 2 

இர்த ௮ச்சொமத்தி லிருந்து கொண்டு சுகத்தில் வெறுப்புற்ற 
வன்போல் இராமனை யே தியானம் செய்துகொண் டிருக்கிறன். 

இசாஜா, ரத்தினம், ஸ்இரீ, ரதம் இவை முசலிய பதங்கள் என் 

செவிக்கெட்டினால் மிகு ௪ பயமுண்டாகிற ௮. இரகுவிசன் வந்தது 

போல் நினைத்து வெளிக்காரிபங்கள் யாவற்றையும் விட்டு விடுகிறேன், 

எப்பொழு.தம் இராமனை நினைத்தக்சொண்டு நித இரை செய்கிறன். 
சொப்பனத்தில் அவனைக் சண்டு விழித்து நித்திசையை யொஷழித் 

இருக்கிறேன், ஆகையால் நீர் இராகவன்மீது வைத்த ஆச்சரத்தை 

முற்றிலும் விட்டொழித்து, இருப்பிடம் போய்ச் சேரும், முன்னால் 

வெகுகாலப் கஷ்டப்பட்டு தற்காலம் ஒன்று சேர்க்து சுகஜீவியா 

யிருக்கும் அரக்கர் கூட்டத்தைப் பரிபாலிக்கும் நீர் மாணமடைர் 
தால், அவர்கள் யாவரும் மாண்டுபோவார்கள். உமக்கு நன்மையை 

நாடும் என் மொழியை ஈன்று கரகக்கவேண்டும், 

பசமாத்மாவாகய ஸ்ரீராமனிடம் வைச்,ச கெட்ட எண்ணத்தை 

முழுதிலும் விட்டுவிடும், சிறஈ்க பக்திய டனே அவரைப் பஜியும், 

இரகுகந்தனன் பரமகருணையுள்ளவர், ௮வர் வரலாறு யாவற்றும் ஓர் 
மூனிவர்பால் தெரிந்துகொண்டேன், அசைச் சற்று சவனக்துடன் 

கேளும் &. DBS meni — 

சிருஷ்டி. கார்த்தனாயெ பிரமதேவன் சென்ற இருதயுகத்தில் 
சனக்குத் தந்தையும் சர்வலோக காயகனுமாகய பஹாவிஷ்ணுவிடத் 

திற் சென்று ஈமஸ்கரித்து ஸ்தோத்திரம் புரிர்.து, ஓ பார்தாம! பூ 
வுலகத்திலே அரக்கர் குலத்தில், பத்த சரசும், இருப கசங்களும், 
அ௮ர்தகாசமான FP TS Bit Gd 2சான்றி, இசாவணன் என்னும் காமம் 

வடித்து, சாட்சாத் பசமசிவனிடத்துக் சவம் புரிர்து தேவர்களா 

௮ம், மற்ற யாவர்களாலும் ஜெ.யிக்சக் கூடாக வரத்தைப் பெற்று, 
இரிலோகத்தையும் ஜெயித்து, SsaCorss Haina Oi Grow 

முதலிய யாவர்களையும், பிரமலோகத்திலுள்ள என்னையும், பூலோ 
கத்திலுள்ள ௪கல ரிஷிகள் முனிவர்களையும் துக்க சாகரத்தில் 

மூழ்கும்படி. செய்து இராக்ஷசர்களுக் செல்லார் தலைவனாய் இலங் 

காபுரியில் இக்குப் பாலர்களெல்லாம் தன்னை வணக்கும்படியாக ௮
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சா௯தி செய்து வருகிறான், அவலும், அவனைச் சார்ந்த அரக்கர் 
கூட்ட ங்களும், செய்துவரும் கொடிய செய்சைகளுக்குக் கணக் 

இல்லை, ஆகையினால் அக்சொடி யோசாகிய தசக்கரீவன் முதலான 
இராக்ஷசர்களை வதம் செய்.ப வேண்டியது கங்கள் கடமையா யிருக் 

Gog. அ௮வ்விராவணன் வரம் பெறுங்காலக் அ மானிடர்களை அற்ப 

மாக நினைத்து ௮வர்களொழிய மற்ற யாவராலும் ௮ழிபடக்கூடாத 

வாக்கைப் பெற்றிருக்கறன். ஆனஅபற்றி இப்போது தாங்கள் தயவு 

செய்து பூலோகத்தில் ௮2பாசதிமா ஈகாத்தை யாண்டு வரும் தசாத 

சக்கரவர்த்இிபின் இரமகனாக உற்பவங் கொண்டு, ஸ்ரீராமன் என் 

னும் காமம் பூண்டு சாதுக்களுக்குச் ௪க்துருவாகிய ௮க்த சசக்கிரீ 

வன் முதலிய இராக்ஷ்சர்களை காசம் செய்ய?வண்டு மென்று வணக்க 

மாய்ச் கேட்டுக்கொண்டார். அதற்கணெங்கி நாராயணன் பூவுலகின் 

சண், ஸ்ரீராமகை வந்தவதரித் இருக்கிறார் என்றும் ௮ரச்கர் குலமே 

நாசம் ௮டையப்போூற தென்றும் லா முனிவர் கூறியிருக்கின்றனா 
அதற்கேற்பத் தாம் கொண்ட கோலத்தை யுற்று நோக்கில் காலம் 

குறுவெட்ட தென்று பூக்க வேண்டியதா யிருர்கிறது, 

ஆயினும் ஐ இராவண? இப்போது தண்ட காரண்யத்துக்கு 

வந்திருக்கும், கோதண்ட இராமன், மானிடனல்ல, சாசாயணன், 

அவர் அ.ழிவற்றவர், மாயா மானிடவடி.வங் கொண்டவர், பூமி பாசத் 
தைக் குறைக்க வந்தவர், அகையால் அவர் துவேஷச்சை தாம் 

தேடிக் கொள்வது ஸமயோஜித காரியமல்ல நீர் சுகமாக ஜீவிக்க 
வேண்டின் பேசாது உம்முடைய ஊருக்குச் செல்லும் என்று மாரீ 

சன் கூறினான். 

இவ்வாறு மாரீசன் கூறியதைக் கேட்ட இராவணன், (*ஓ மாரீச 
பிரக்யட்ச இராமன் பிரமதேவரால் பிரார்த் சனை செய்யப்பட்ட பர 

மாத்மாவே, மானிடனாக ௮வதாரஞ்செய்து என்னை வதம் செய்ய 

வச்தவசாகல், வர்,த காரி.பதை ௮வர் செய்துமுடிப்பார், எனெனில், 

ஈஸ்வான் சத்தியமான சங்கற்பமுடையவா், Hg ஈடர்தே இரும், 

I ASO, 

இப்போது நான் முன் சொல்லி.பபடி. முயற்சதது, ஸீதையை 

இசாமனிடமிருந்து கொண்டுவருகிறேன், மகா வீரனாக ரான், த௪ 
ரச சாமனாயெ' முரியிடம் யுத்தம் செ.ப்து ரணகளத்தில் மாள்வே 

னாகில், பரமபதம் செல்லு?வன், அல்லது இசாமளைக் கொன்று
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ஸீதையைப் பெறுவேன், ஆகையால் மஹாபாக்பெம் செய்த ஏ 
மாரீசா 7 நீ விசி; ரமான ஓர் மான்வேடம் எடுத். எப்போய், பஞ்ச 

வடியிலுள்ள இராமனையும், இலஃஷ்மணனையும் ஆச்சிரமத்தைவிட்டு 

வெகு தூம் ௮ழைக்அ செல்லும். நான் ௮க்காலம் ஸீதையை யெடு 

தீது வருகிறேன். டர் முன்போலவே சுகமாயிருக்கலாம், காலகாம 

சம் செய்யவேண்டாம், psp, இதற்சையாவிடில் இப் 

பொழுதே யும்மை ிச்கத்துக் கிரையாக்குவேன், சந் 2தகமில்லை”” 

என்றான். 

இதைக்கேட்ட மாரீசன் தனக்குள் ஆலோசிக்கிறான், தற் 
காலம் இர்ச துஷ்டபுக்தி யுடைய இராவணன் கக்இக்சரையாக 

மரணமடைந்தால், ஈமக்கு ராகம் இடைப்பது நிச்சயம், மானுரு ' 

வெடுத்துக் கானகம் சென்று, ஸ்ரீசாமனால் விடப்பட்ட பாணம் வந்து 

நம்மைக் கொன்றால், சம்சாசக் கடலில் நின்று கரையேறி மோக்ஷ 

வீட்டடைவது சத்திபம், ஆனதால் இராமனிடம் செல்வதே தகுதி 
யென்று தனக்குள் தீர்மானித் துக்கொண்டு விசைவாக எழுர்து 

நின்று, இராவணனைப் பார்த்து, ஓ பிரபுவே! ஏ இராஜனே!/ 

உம்முடைய ஆஞ்ஞுப்படி. நான் செய்கிறேன்” என்றுரைத்து, ஐர் 
தேரின்மீ தேறிப் பஞ்சவடியிலுள்ள ஸ்ரீசாமன் ஆச்சிரமம் சென்றான், 

அவ்விடம் சென்று, சுத்தமான சுவர்ணம் போன்ற sri Bonu 
யூம், அழகான வெள்ளிமயமாள்ள புள்ளிகளையும், இரச்னமயமான 
சொம்புகளையும் மணிமயமான குளம்புகளையும், இக்.இர நீலம்போன்ற 
கண்களையும், மின்னல் போன்ற ஒளியையும், மிகச் சுந்கசமான மூக 
ததையும் பார்த்தவர்கள் மனதை யபகரிக்கத்தக்க யெளவனமும் 

ரூபத்தையு முடைய ஐர் மானுருவம் எடுத்து ஸீதையின் சண்ணிற் 

படும்படி, கணகேரம் ஓடுவான், கணப்பொழுஅு நிற்பான், ஸீதை 
யருகில் வருவான், திரும்பிப் பய,ச்.அடன் ஒவொன். மாயாமிருக 

வேடம் பூண்ட மாரீசன் என்ற துஷ்டன் இவ்வா.று ஸீதை மோகப் 

படும்படி. ௮ந்தவனத்தில் சஞ்சாசம் செய்தான்,



ஏழாவது சருக்கம், 

  

பஞ்சவடி. இரத்இல் மாரீசன் மாயமானா? வரித்து வா, ஆச்சிர 
மத்தில் ஸீதையுடலும், இலக்ுணனுடனும் ஸ்ரீசாமன் வசித்து 

வரும் போது, இராவணனுடைய பிரபாவம் அனைத்தையு மறிந்து, 

ஸீதையைத் தனிமையில் பார்த்து கூறுகிறார். (ஓ ஜானகி என் 
வார்த்தையைக்கேள், இராவணன் துறவிவடம் பூண்டு உன்னரு 

இல் வரப் போரான், நீ உன்னுடைய சாபையை (கிழல்) ஆச்ச 

மத்தில் வைத்து விட்டு அக்கினியில் பிரவேசம் செய், என்னுத் 

தரவுப்படி யாருமறிபாத உருவத்துடன் ஒர் வருஷம் வரையில் ௮க் 

சனிபிலயே 1௬, இராவணவதமான பிறகு முன் போல் என்னை 
- வந்தடையலாம்” என்று: உத்தரவளித்தார், , ஸீதாதேலி இராமச் சர் 

தரன் உத்தரவுப்படி, தன் சாயைபிலமைந்த மாயா ஸீதையை ச் 

சிரமத்தில் வைத்து விட்டு, தான் அக்கினிபில் மறைர்இருந்தாள், 
ஆச்சிரமத்திலிருர்த மாயா ஸீதை வனத்தில் வந்த மாயமானைப் 

பார்தீது அதனிடத்தில் பிரிபம்வைத்து மர்தகாசத்துடன் இராமனி 
டம் வந்து வணங்கு, *6ஓ இராம 7 விதித் இரமான வெள்ளைப் புள்ளி 

களால் நிறைர்து, சுவர்ணச் சாபலோடு கூடிய சரீரம் வாய்ந்து, எங் 

கும் பயமில்லாமல் விராயாடி த்இரியும் இந்த மானை சான் விளையாடு : 
வதற்காகப் பிடித்துச் தார வேண்டு மென்று கெஞ்னொள். இதைச் 

செகியுற்ற, இரகு ஈந்தனன் ஸீதையின் வேண்டு கோளுக் ணெங்கி, 
அவ்விதமே !பிடித்துத் தருறேன் என்று கூறி, வில்லை பெடுத்துக் 
கொண்டு செல்லும் போது, இலக்்மணனைப் பார்த்து **ஓ வீரசிரேஷ் 

Cor! என் பிராணனைவிடப் பிரீ தியுடைய ஸீகசையை மிகு பிரயத் 

தனத்துடன் காப்பாற்று, இவ்வாரண்யத்தில் பயங்கரமான ரூப 

ழூடைய மாயாவிகளாகிய இராக்ஷசர்கள் ௮கேகருண்டு, ஆகையால் 

நீ. யிங்கு சாவதானமாகவே யிரு” என்று சொன்னார். 

அப்போது இலக்மணர் இராமனைப் பார்த்து “pe இராகவ 

இது மானல்ல, இம்மா திரியான மிருகம் ஏது? மாரீசனே மாய மானக் 

வந்திருக்கிறான், சர்சேச2மே யில்லை” என்றார்,
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இராகவர், இவன் மாரீசனாகிற் Aardgy Bonu, ge Seu 
மில்லை. மிருகமாகவே யிருர்,கால் ஸீதை விளயாவேதற்குக்கொண்டு 

வருகிறேன் என்றுசைத்து மானை நோகச் சென்றார். 

(உலகங்களை மோகிக்கச் செய்வதும் உலசவடிவமானதம் ஆயெ 
மாயை யா௫ரயித்கிருக்கிற பசவான் எவனோ அ௮ப்பகவான், விகாச 

மில்லாதவன், சித் சொரூபன், பூரணன், ௮வனே ஸ்ரீசாமனாக வந்த 

வனாபினும், ஸீதையின் விருப்பத்தைப் பூர்த்தெபெண்ண நினைத்து, 

மானை நோக்கிக் சென்றதும், ஆங்கவனை மடித்து முக்கி யளித்த 

அம், பகவான் பக்தர்களிடம் தயையுள்ளவன் என்ற விசிஷ்ட வாக்கி 
யத்சைச் சத்தியமாக்குவகற் கென்றே புலப்பிறது. எப்படி. 

யென்றால், ஆத்ம ஸ்வரூபம் அறிர்தவனும், பரமாத்மாவுமாகிய இராம 
னுக்கு, ஸ்இரீயால/வது, மிருகத்தாலாவது அக வண்டிய சாரீயம் 

என்ன ? ஒன்றுமில்லை, மற்றெதற் கெனில், (1) தனக்கு மித்துரு 

வாச பத்தினி ஸீதை, தன்னைக் கொழுகனாகவும் தெய்வமாகவும் 
பாலித்தப் பூசிக்கசற்காக ௮வளிஷ்டப்படி மானைப் பின்தொடர்ந் 

தீது, (3) சத்துருவாகெ மாரீசன் அந்தரங்கத்தில் தன்னாமத்தை 

ஸ்மரித்ததற்காக அவளைச் சம்கரிச்து மோக்மடையச் செய்தது, 

இவ்விரண்டு காரியங்களால் பகவான் பக்தர்களிடம் தயையுள்ளவன் 

என்பது விளங்குறெது,) 

இராசவன் மானைச் சஃபிச்ததும், ௮௫2 மாயமானான மாரீசன், 

ஒரு சமயம் சமீபத்தில் காணப்பட்டான், கணநேரம் ஓடினான், 

, கணநேசம் மறைந்தான்; பிறகு வெகு தாசத்தில் காணப்பட்டான். 
இவ்வாறு ஸ்ரீராமனை வெகு,தாரம் இமுசத்சச் சென்றான். பிறகு 

இரகு வீரர் ௮வனை இராக்ஷசன் என்றே வியக்தமாக அறிந்து 
பாணத்தை யெடுத்து மிருக ரூபமுள்ள மாரீசனை அடித்தார், அடி. 
பட்டதும், ௮வன் சுயரூபத்தோடு இரத்தத்தால் Hass முகத்துடன் 

“ஓ மஹாதுபாவசே ஓ இலகஷமணா ஹா ரான் ஹ.தமாூகிட்டேன், 
என்னை விரைவாக வர்அ காக்க வேண்டும் (என்று இசாமன் கூவியது 

போற் கூவி, பூமியில் விழுந்தான். 

இராமனுடைய சராமத்தின் மகிமையை ௮.றியாதவனாயினுக் 
கூட, மாணகாலத்தில் ஸ்மாணம் செய்தால், இராமனுடன் சமமான 

தன்மையை யடைவான், இராமனை நேரில் சேவித்தும், அவன் 
கையாலேயே ௮டி.பட்டவனைப் பற்றிக் சேட்க வேண்டுமா
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பூமியில் விழுந்த அந்த மாரீசலுடைய சரீரத்திலிருந்து ர் 
சேஜஸ் உண்டாயி 'த்மு. சேவர் மூதல்யாவரும் பார்த்துச் கொண்டிருக் 

கும் போதே 2 தேறல் ஸ்ரீராமனிட?ம வர்தடைந்தது. அப் 

பொழு.து2தவர்கள் ஆச்சரியமடைர்தார்சள் முனிவர்களை யிம்சித்த 
இக்தப்: பாதகன் எந்தக்காரியத்ைசச், செய்து இக்க ஸ்தானத்தை 

- யுடைந்தான். இது ராகவனுடைய மூமையே யல்லாது வேறல்ல, 
அதற்குஜர் காரணழமூ மிருக்கறது, அதாவது முர்இத் தாடகை வதத் 

இன்போது இராமபரணத்தால் அடிபட்டு, பயத்தால் வீடி பொருள் 

யாவற்றையும் விட்டு இருதயத்தில் எப்போ.அம் இசாமனாமத்தையே 
'தஇியானம் பெய்து, கல்மக்ஷம் யாவற்றையும் போக்கிக் கொண்டதே 

யிதற்குக் காரணம், மேலும் இவன் மானாக வராதபட்சத்தில் ஈம் காரி 
யம் ஆகப்போகிற இல்லை, ஈமக்கு முதவிபுரிபவனானான். னக 

யால் கடைசியிலும் இராமப் பிரபுவால் வதையடைர்து அவரையே 

படைர்தான், அந்தணனாயிலும், இராக்ஷசனாயிலும், பாபம் செய் 

தலனாயிலும், புண்ணியம் செய்தவனாயினும் சரீரத்தை விடும்போது 

எலன் இராமனை ஸ்மாணம் செய்கிருனோ ௮வன் நற்கதியை யடை 
வான், இவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டு தேவர்கள் 
சொர்க்கம் சென்றார்கள், க் 

இசகு வீரன், தான் காடி.வந்த மான் இராகசனாடித் தன்னால் 
கொல்லப்பட்ட பிறகு. இவ்விராகூ£சன், மரணம் அடையும் போது 

ஓ இல்ஷமணா வென்று ரான் கூப்பிட்டது போல் கூவி உயிர்விட் 

Gor, அர்த ௮பக்து வாக்தையானகைக் கேட்ட ஸீசை Quar 

விதகமாயினளோ வென்று மனஇற் கவலைகொண்டு, கரமிவ்வளவு 

தசம் வரது விட்டோமே என்ன செய்றது என்று ஆலோித்து 
. உடனே அவ்விடம் விட்டுச் இரும்பினா், இக்வெவாறிருக்க,. 

ஆச்சிரமத்திலிருர் ச ஸீதை, மாரீசன் கூவிப ஆபச்து வார்தை 

யைக்கேட்டுப் பபமடைந்து துக்கத்தால் களரர்து இலக்மணரைப் 

பார்த்து நீர் வேகமாகச் செல்லவேணும், உம்முடைய பிசாதாவாகய ' 

இராமர் இராக்ஷ்சனால் அன்பமுறுகறார், ஓ இலகஷமணா 7 வென்று 
ஐலமிட்ட சப்தம் உம்முடைய காஇற்படவில்லையா வென்ற கேட் 
டாள், 

இதைக்கேட்ட இலஆமணர் ஸீதாதேவியைப்பார்த்.து' அம்மா. 
இ இசாமருடைய வாக்கியமல்ல. அ௮ம்மானான மாரீசன் மாண
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மடையும்போது இந்த வார்த்னதயைச் சொல்லி யிருக்றொன், இராக 
வர் கோபங்கொண்டால் ஐர் சணப்பொழுதில் இரிலோகங்களையும் 

நாசம் செய்ய வல்லவர், தேவர்களால் பூஜிக்கப்படும் ஸ்ரீராமர் தின 

மான சொல்லைப் பேசுவாரா” என்றா, | 

இச்சொல் செவியிற் பட்டதும், ஸீதை தண்ணீர் வடியுல் கண் 

ணினளாய் இலக்ஷ்மணனைப் பார்த்துக் கோபங்கொண்டு, ஐ இல 

மண? நீ பிராகாவாகப இசாமருக்கு ஆபத் துண்டாக விரும்புகிறாய், 

பாதன் இரகுவீரருடைய நாசத்த விரும்பி புன்னை யனுப்பினாளு 

இராமர் நாசமடைந்தபின், என்னை யழைத்துச் செல்ல வர்தவனா? 
என்னை நீ யடையமாட்டாய், பார்க்கலாம், இப்போது நான் பிராணளை 

விடுசிமேன், இராமர் உன்னைத் தன் பத்தினிபை ௮பசரிக்க முயற்சி 

யுடையவன் என்று தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் இசாமசைத் 

தீவிர உன்னையாவது பாதனையாவது தொடமாட்டேன் என்றிவ வித 

முரைத்துக் கைகளால் தலையில் ௮டி.தீதுச் சொண்டு கதறினாள். 

இக்கொடிய வார்த்தைகளைச் கேட்டுச் சகியாத இல-ஷமணன், 

இராம! இராம// என்று கூறித் தன்னிரு காங்களாற் செவிகளைப் 
பொத்திக் கொண்டு மிகவு துக்கமடைச்து ஸீதையிருந்த இசை 

யைப்பார்த்து”” ஏ மாது சிரோமணி ! டர் கோபாவேசங்கொண்டு 

அடாத வார்த்தைகளைப் பேசுவஅதகாத, அதன் பலன் பின்னால் 
தெரியும்”? என்று கூறி ஜனககுமாரியை வன சேவகைகளிடம் ஒப்பு 

வித்துத் சான் தூக்கத்தால் மிக்கவருச்த முற்றுச் தமயனாகயெ கமலக் 
சண்ணனிடம் சென்றார். .. 

இலக்ஷமணர் ஸ்ரீசாமனிடம் சென்ற பின், ஸீசை கான் கனியாக 

அச்சிரமத்இலிருந்து வந்தாள், 

இசாவணன் இத தான் சமய மெனக் ௧௬௨), ஓர் துறவி வேடம் 
பூண்டு, பிரகாசிக்கின்ற தண்ட கமண்டல தாரியாய் ஸீதை பச்சம் 

வந்தான். ஆச்சமத்துக் கெழுந்தருளிய இராவண சன்னியாசியைச் 
ஸீதை பார்த்து ஓர் முனிவார் என்றெண்ணி ஓடி.வரு ஈமஸ்காசஞ் 

செய்து பக் இயுடன் பூஜி SH, SBN VIA ஈல்வாவாகுக எனக்கூறி, 

கந்தமூல பலா.இகளைக் கொணர்ந்து வைத்து **ஏ முனிவர்சாள் 
புசிக்கலாம், சரமபரிகாரம் செய்து கொள்ளலாம், என௮ பர்த்தா 

வெளியிலிருக்து வர் அவிவொர், உமக்கு வேண்டியதைச் செய்வார்... 
இஷ்டமிருந்தால் இருக்கலாம்” என்று வணக்கமாய்ச் கூறினாள். 0:
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சன்னியாசி, ஸீதையைப் பார்த்து செர்தாமரை மலாபோன்ற 
சண்ணுடையவளே நீயார் 2 உன் கணவன் யார்? கதோவமில்லாத 

வளே இராக்ஷசர் சூழ்ந்த இர்த வனத்தில் ஏன் வாசஞ்செய்கிறாப் 7 
இவை யாவற்றையும் எனக்குத் கெரிவிக்கவேண்டும், உனக்கு 
மங்கள முண்டாகுகவென்று 0 கேட்டான், 

ஸீதை, சன்னியாரியைப் பார்த்து, ஓஒ ஸ்வாமின்! அயோத்தி 
காட்டில் பெருந்தன்மையும், அழகுப் வாய்ற்து, நீதியுடன் அரசாட்சி 

புரிர்துவரும் தசரத சக்கரவர்த்தியின் மதத குமாரனாகிய ஸ்ரீராம 
ரின் பத்தினி யான், என்பெயர் ஸீதை, ஜனகமகாராஜன் புத்திரி, 

எனது பா்த்தாவாகிய இரகுவிரரின் இளைய பிராதா இலக்ஷமணர், 

எனது சாயகராபெ இராமர், தர்தையாயெ தசரத சக்கரவர்த்தி பதி 
னான்கு வருஷம் வனவாசம் செய்யும்படி. தனக்கிட்ட கட்டளையை 

வ௫த்து, :9துர்வாக்ெ பரிபாலனத்தின் பொருட்டு, தம்பி இலக 

em ep gpd, Used! Quen gu gd தண்டகாரணயம் வந்து 

இந்த ஆச்சிரமத்தில் வாசஞ்செய்து வருகிறார்” என்.று கூறி, தாங்கள் 

இன்னாரென்று தெரிலிச்ச?வண்டு மென்றும் கேட்டுச்சொண்டாள், . 

சன்னியாசி ஸீதையை உற்று கோக்க (பெண்ணே, கான் 

பூலஸ்த்ய புத்நரனாபெ விச்ரவஸ் என்பவரின் பு.த்தின், என் பெயர் 

இசாவணன், இராகஷசர்களுக்கு அரசன், தீரிலோகா Bus Bu முடை 
யவன், நான் உன்னிடம் எனக்குண்டாகய காமத்தால் தாப 

மடைந்து உன்னையழைத்துச் செல்ல இங்கு வர்தேன். முனிவேடம் 

பூண்ட உன் கணவன் இசாமனால் உனக்கென்ன பிரயோஜனம். நீ 

என்னுடன் வந்து சேர். ௪கல போகங்களையும் ௮றுபவிக்கலாம், 

வனத்இலுண்டாகும் துக்கத்தை நிவர்த்இச்சலாம்” என்று மிகவும் 
விரகயக்அடன் கேட்கெ கொண்டான். ', 5 

இந்த அகங்கார வார்த்தைகளைக் கேட்ட மாயா ஸீதை, பயந்து 

wis அரக்கனை நோக்கி :: ஏதுஷ்டா/ நீ விஷ்ணுமனைவியாகிய 
இலக்க£ாமியை காய் எடுக்க எண்ணம் கொண்டது போல் ஈச்சி ௮ப 

கரிக்சவர்காய், இராம இல்£மணாள் இருவரும் வந்தால் அவர்கள் 

பாணங்களால் சாசமடைவாய் ஓர் கணப்பொழுஅு இங்கேயே யிரு 

என்று கடிந்து சொன்னாள். ' 

வேகத்துடன் சொன்ன ஸீதையின் வார்த்தையைக் கேட்ட 
இசாவணன் கோபம் மீறித் தன் சுவருபச்தைக் காண்பித்தான்
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பெருத்த பர்வதத்துச் கொத்த தேசமும், பத்தமுகமும், நீருபது 
கரங்களும், கார்மேகம் போன்ற கார்தியுமுடைய இசாவணனைச் 

கண்டு காத்திருர்த வனதேவதைகளும் ஈடுங்கினார்கள், ஸீதையும் 

மூர்ச்சித்துப் பூமியில் விமுந்தாள், இராவணன் தன் நகங்களால் 
பூமியைச் கண்டு மண்ணோடு ஸீதையை யெடுத்துத் தன் தேரின் 

மீது வைத்துக் கொண்டு ஆகாயம் மார்க்கமாகச் சென்றான், “.. 

ஆகாயத்தில் செல்லும் ஸீதை ஓ இராமா / ஓ இஓக்ஷ்மணா !/ 

என்று கதறிக்கொண்டே பயத்தால் வருத்தமடைர்து இராமன் 

சென்ற வனத்தை3யே பார்த்துக்கொண்டு சென்றாள், «+ 

அப்பொழுது பக்ஷி அரசனாகிய ஜடாயு ஸீதையின் தினமான 

சப்தத்தைக்கேட்டு, துலால விருட்சத்தின் நனியான பிரதேசத்தி 
லிருந்து எழுந்து சென்று, நில்லு, நில்லு, மந்தர பூர்வமாகச் செய் 

யும் யாகத்திலுண்டான அவிர்ப்பாகச்தை ராயானது இச்சித்துக் 

கவ்வினது போல லோகா சனாகிப இராகவனுடைய மனைவியைச் சூன் 

யமான அச்சிரமத்திலிருந்து, அ௮பகரித்தா செல்லுகிறாய்? என் 

நிரைத்து, கூர்மையான மூக்கமைந்த தன் முகத்தால், அந்தரத்தில் 
செல்லும் ௮வ்வசக்கன் சதத்தைப் பொடிப் பொடியாகச் செய்து, 

தன்னிரண்டு பாதங்களால் ௮வன் வில்லை முறித்து, இருபது காங் 

களையும் சேதித்தார, : ' 

பிறகு கொடிய அஷ்டனாய இராவணன் சகோபங்கொண்டு 

ஜடாயுவினால் அழிக்சப்பட்ட தேரில் ஸீதையிருக்கக் க சம குஇத்து 
Cag காரங்கள் அமையப்பெற்று, சகக்யைக் கையிலெடுத்து புத்த 

சாலியான ஜடாயுவின் இறச்கைகளைச் கொப்கான், பக்ஷிராஜன் மூர்ச் 

சாக்சரந்கனாடப் பூமியில் விழுந்தார், 

இ./வணன் மறுபடியும் ஸீதையை வேறு சகதக்தின்மீது வைக் 

அக்கொண்டு காயம் மார்க்கமாகச் சென்றான்... 

ஸீதை, இசாம இசாம என்று கதறினாள், இசக்ஷிப்பவர்கள் 

யாரையும் ௮டைய வில்லை. ஓ இராம/ ஓஜகன்னாத, நீர் என்னைப் 

பார்க்க வில்லையா / ஒ இரா2வ / இராக்ஷசனால் அபகரிக்கப் பட்டு 

அக்கமடைக்த, உம்மனைவியாகெய என்னை விடுவிக்க வேண்டும், ஐ 

Doane! ஓ மஹா பாக்கியவானே. உம்மிடம் su sey 
செய்த என்னைக் காக்கவேண்டும். ஏ கொழுந்தனாகயவரே! உம்மை
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வார்.த்ைதையாகிய பாணக்தால் அடிக விட்டேன், அதை நீர் மன் 

னிக்ச வேண்டும், என்று இவ்வாறு கதறிக் சொண்டே சென்றாள். 

இசாவணன் இவ்வாறு கதறும் ஸீதையை யெடுத்துக் கொண்டு, 

இராமர் வந்து விரவொாரோ வென்ற சந்தேகத்தால், விரைவாக வாயு 

வேகமாய்ச் சென்றான், 

வாடின தஇாமசை மலா் போன்ற முகமுடைய ஜானகி ஆகாய 

மார்க்கமாய்ப் போகும் 7பா.து ஒர் மலையின் சொத்தில் சழ்ரோக்செ 

முகத்துடன் 8%து வானாங்களைக் கண்டாள், அவர்களைக் கண்டதும், 
தன் உத்தரீயத்இின் முர்.இயில், சன்னபைபைணங்களைக் கழற்றி ஓர் 

முடிச்சுக்கட்டி, இராகவலுச்கு இவர்கள் கொடுக்கட்டு மென்று நினை 

fg ர்ச மலையிலுள்ள அவர்கள் முன் போட்டாள். 

பிறகு தசக்ரீவன், சடக் சடந்து, இலங்கை சென்று இரச 

ெமாக அசோகவனத்திற் கொண்டு போய் ஸீதையை வைத்து, 
சில இராச ஸ்இரீகமாச் காவலுக்கு நியமித்த, தாயினும் ௮ன் 

புடையவனாக் காப்பாற்றி வந்தான், 

ஸீதை ௮சோகவனத்தில் மிகுக்க இளைப்பும், இனக்சன்மை 

யும், அலங்காரமின்மையும், துச்சுத்தால் உலர்ந்த முகமும், அதிகத் 
சளர்ச்சியும் உள்ளவளா யிருந்தபோ திலும், சகா இராமஸ்மாணை ?2ய 
பண்ணிக்கொண்டு இராக்௪ ஸ்திரீகள் மக்இபில் வாசஞ்செய்து 

சொண்டிருந்தாள், ' 

--வகஸகு ஷை 

எட்டாவது சருக்கம், 

அசோக வனதக்்இல் ஸீதை யபிவ்வாறிருக்க, சண்டகாசண்யக் 

இல் மாரீசனைவகம் பண்ணி .ச்செபக்தை நோக்கித் திரும்பி வரும் 
ஸ்ரீசாம மூ£ர்ச்தி, வெகு தூக்கில் வாடிய முகத்தின், இனனு 

மாகயெ இலக்ஷ்மணன் வருவகைக் கண்டார். கண்டவுடன் மஹாக்மா 

வாய ஸ்ரீசகுசாகன் தனக்குள் ஆலோ?ிக்க லாயினார். 

நான் ஆச்சிரமத்தில் மாயாஸீதை தயார் செய்து வைச் இருப் 

பதை இலக்ஷூமணன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் சமாசரச,ச்ை 

யறிக்தவனாயினும், இர்த அ௮நுஜனை வஞ்சித்து, பிசாகிருகன் போலக் 

அச்சமடைகறேன், கான் வைசாச்சியத்துடன் இருகக்தில் மெளன



ஆரண்ய காண்டம், 101 

மாக இருப் பேனேயானால், கோடிக்கணக்கான இசாக்ஷசர்கள் மாண்டு 

போவதற்கு உபாயம் எவ்விதம் ஏற்படும், 

_.. ஆகையால், ரான் காமமுடையவன்போலத் துக்கத்தால் மிகுதி 
யான தாபமடைவேனாகில், ஸீதையைச் தேடிக்கொண்டு, இசாக்ஷசர் 

களுடைய இருப்பிடமாகெ இலங்கை செல்லக்கூடும், ௮ங்கு இரா 

வணனை அவன் கூட்டத்தாருடன் கொன்று, என்னால் அக்னியில் 

ஸ்.தர்பிக்கப்பட்டி ருக்கும் ஸீ)சையை மறுபடியும் அடைஈது சாவதான 

மாகவே அ௮3யோத்திக் கேகுவேன், 

கான் பிரமதேவரால் பிரார்ச்இக்கப்பட்டு மானிடபாவத்துடன் 

ஜனித் இருக்கிறன், மானிடத் தன்மையுடன் சொஞ்சசாலம் வாசஞ் 

செய்கிறேன், பிறகு மாயா மானிடனாயெ என் சரித்திரத்தைச் 
கேட்பவர்களுக்கு சிரமமின்றியே மோக்ஷமுண்டாகட்டும் என்று 

தனக்குள் தலோசித்து நிச்சபம் செய்து கொண்டு நின்றார், 

அப்போது இலக்ஷ்மணர் அவரிடம் வர்து சாஷ்டாங்கமாகத் 

தண்டம் ஸமர்ப்பித்துக் கைகூப்பி நிற்க, ௮வரைப் பார்த்து, இரகு 

நா.தன் **ஓ இக்ஷமணா! என் பிரிய முள்ள ஸீதையைத் தனித்திருக்கச் 
செய்து, எதற்காக இவ்விடம் வச்தாய்? அல்லது ஜனக குமாரியாகிய 

ஸீதையை இராக்ஷசர்கள் பக்ஷித்து விட்டார்களா” என்று வினாவினார், 

இவ்விதம் பரமாக்வா வாகிய இசாமன் கூறிய வார்த்தையைக் 

கேட்ட இலக்ஷ்மணன் பச்தியுடனே அன்பு நீர் உருக்கும் கண்ணின 
னாய், 5 அண்ணாவே 7 ஸீ.கா சேவியானவர், மாயமானாகய மாரீசன் 

ஓ இலக்ஷமணா வென்று கூப்பிட்ட சப்தம் சங்களுடைய தொனி 

பென நினைந்து பயமடைந்து, என்னை விரைவாகத் தங்களிடம் வாச் 

கட்டளை யிட்டார், அவருக்கு நான், இர்த வார்த்தை இராக்சன 

சொன்ன, இசாமர் கூறியதல்ல, நீர் சலனமில்லாக மன அடனிரு 

மென்று சமாசானஞ் சொன்னேன். 

அப்போன பதிவிருதையாகிய அகத ஜானகியம்மன்பேசிய 

வார். ச்தைகளை யிப்போ௮ கங்கள் சமுகத்தில் பேசுவது உசிதமல்ல, 

உடனே சான் செவிகளை மூடிக்கொண்டு இவ்விடம் வந்தேன்,” என்று 

வணங்கிக் கூறினார். 

இதைக் கேட்ட இராகவன், (ஐ இலக்ஷூமண:? யிலும் 6 செப் 

௪௮௫ தகு.இயல்ல, ஸ்.இரி ஜாதியின் சொல்லைச் கேட்டு, மங்களகான 
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முகமுடைய ஸீதையைத்தியாகம் செய்தாய்; இதுகாறும் அரக்கர்கள் 
ஸீதையை விழுங்கியிருப்பார்கள், சந்தேகமில்லை” யென்று கூறி, 

விசாரமுடையவசாகி இலஆமணருடன் ஆச்சிரமத்துக்கு வக்தார், 

ஆச்சிரமத்தில் ஜனக ஈர் தினியைக் காணா மிகவும் அக்கமடைர்து 

அடியில் சண்டவாறு பிரலாபிக்கலானா்.....- vy 

₹அ பிரியமுள்ளவளே? டீ யெங்கு சென்றாய், இர்த அச்சிரமத் 
இல் இல்லையே, என்னை மோகப்படுத்துவதற்காக எங்கேயாவது 
மறைர்திருக்கறாயா?”” என்று கூறி, வனம் எங்கும் தேடியும் ஜானகி 

யைப் பார்க்கவில்லை, ௮ வர் சர்வஞ்ஞனராயிலும், எல்லாவற்றையும் 

பார்க்றெவ சாயினும், ஸீதையை யெங்கும் காணவில்லை. ஐ வனதேவ 

தைகளே. என்னிஷ்ட தேவியாயெ ஸீதை,யெங்கே சொல்லுங்கள், 
ஓ மிருகங்களே, ஐ விருக்ஷங்களே? என் பிரியையைக் காண்பிவியுவ் 
கள், ௮ ஸீதே சர்இரமுக£, ௮ பிராணரநாய8£, ஆ கறுத்தசேச 

மூடையவளே, ௮ பத்மகளம் போன்ற சேத்திமுடையவளே, ஆ 
முல்லை அரும்பையொக்க தர்தபர்தஇியுடையவளே, கோவைப் பழம் 

போன்ற அ௮தாமுடையவளே, மின்னற் கொடிபோன்ற இடையு 
டையவளே, அ சுவணவர்ணமான சரீசமுடையவளை, ஆ இரத்னமய 

மானகுண்டல மணிர்சவளே.! என்று இவ்விதம் சோதனம் செய்தார், 
௮வா அனந்த சொருபராயினும், ௮ந்த ஸீதையைப்பற்றித் துக்கத் 

தார். அவர் அசையாதவசாயினும் எங்கும் ஓடினார், அவர் நிர் 

மலராயினும், ௮ஹங்காசமில்லாதவராயினும், ௮அகண்டாரர்த,சொருப 

முடைய வராயினும், என்னுடைய மனைவி யென்றும், என்னுடைய 

ஸீதை யென்றும், மிகவுந் தூக்கமடைக்து இவ்விதம் பிரலாபித்தார், 

. இவ்வாறு இரகு சி2£ஷ்டன், பற்றுதலற்றவசாயினும், மாயையை 

அழாசரிச்தே, மூடர்களுக்குப் பற்றுதலுடையவர் பே-ல் தோன்றி 

னார். தத்வம் ௮றிர்த ஞானிகளுக்கு இவ்வாறு தோன்றமாட்டார், ' , 

இத்தகைய ஸ்ரீராமன், இலக்ஷ்மணனுடன் வனம் யாவுர் தேடி 

வருகைபில், ஒரிடத்தில் சதறுண்டு இடக்குர்தேரையும், குடையை 
யும், வில்லையும் கண்டார், உடனே அவர் சுமித்திரை புத்தானைப் 

பார்த்த ஐ செளமித்திரியே!/ பார், யாரோ ஸீதையைக் கொண்டு 
போயிருக்கிறான், அவனை மற்றொருவன் ஜெயித்,து, ஜனக குமாரியை 
அபகரித்திருக்கிறான்,”” என்று சொல்லிக்கொண்டு கொஞ்ச தாரம் 

சென்றார், அங்கு அவர் இரத்தத்தால் ஈனைர்த பர்வசம் போன்ற
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சரீரத்துடன் ஒறாவன கிடக்கச்சண்டு, இலக$மணனைப் பார்தது, RQ 

தம்பி! இவன் மங்களரூபமுடைய ஜான௫யை விழுங்?விட்டு, யாரு 

மில்லாத விடத்தில் வெகு இருப்தியுடன் படுததிருக்கறொன், இவன் 

அ௮ரச்கன்தானா பார், இவனைக் கொல்கிறேன். விரைவாக, வில்லையும் 

பாணத்தையும் என்னிடம் கொண்டுவா” என்றார். 

இவவார். ச்ையைக் கேட்ட ஜடாயுவானவர் பயமடைந கூறு 
இருர்:--ஓ இராகவ !/! என்னைக் கொல்ல வேண்டாம், உமக்கு மங்கள 
மூண்டாகுக, என்னுடைய கருமத்தால் ரானே மாணமடையப் போகி 
றவன், ஜடாயு, உம்முடைய பத்தினியை ௮பகரித்தப்போன இரா 
வணனை வொட்டியவன், சத்துருக்களை நாசம் செய்யும் இறமை 
பெற்ற ஒ தசரதநர்தன !/! எனக்கும் இராவணலுக்கும் யுத்சம் ஈடர் 
தீது, அவனுடைய கைகளையும், இசதத்தையும், வில்லையும் அழித் 

தேன். அ௮வவசக்கன் என்னை இம்சித்தான். ஓ லோகராத! ரானி 

ங்கு விமுர்து கிடக்கிறேன், பிராணனைவிடப் போகி2றன், என்னரு 
இல் வரது எனக்குத் தரிசனம் கொடு என்று கேட்டுக்கொண்டார், 

அதைக்கேட்ட இரகுவி£ன் நெஞ்சில் துடிக்கும் பிராணனை 
யுடைய ஜடாயுவை வந் பார்த்த, கன் சத்தால் ௮வரசைத் தடவிக் 

கொடுத்து அடங்காத் துக்கத்தி லாழ்ந் து, தன்னிரு சண்களிலும் 

நீர் பெருயோட நின்று, ‘a ஜடாயுவே !/ நீர் என்னுடைய காரி 
யத்தை யுத்தேசித்துப் பராண ஹானியை யடைந்தீர், ஆசையால் 

எனக்குப் பிரியமுள்ள பர்துவாகிறீர், என்னுடைய பத்தினியை 

யெடுத்துச் சென்ற இராவணன், எச்சை நோக்கிச் சென்றான்” 
என்று கேட்டார், 

அப்பொழுது, ஜடாயு மெலிர்த குரலோடு கூடிய வாக்கால் 
வாயிலிருர்து இரத்தத்தைக் கக்க்கொண்டு, “g இராம! அஞ்சத் 

தக்க NSB முடைய இராக்்சனாயெ இராவணன் ஸீதையை 
யெடுத்துக் கொண்டு தென்றிசை சோக்கச் சென்றான், இதற்கு 

மேற்பேச எனக்குச் சக்.இயில்லை, உம்முடைய தரிசனத்துக்காகவே 
இதுவசை பிராணனை வைத்திறுர்தேன், இப்போது உம்முன்னிலை 

யில் என் பிசாணனை விடுறேன். மேலும், 

ஒ இரகு குலசி2ரஷ்டசே, கதோஷமில்லா,ச பிரபுவே! மாயா 
மானிட வேடம் பூண்ட பரமாத்மாவாகய மஹா விஷ்ணுவே! ரான் 

மாணாக்த காலத்தில் தெய்ல வசத்தால் தம்மைத் தெரிசச்சேன் ) .
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அதனால் முக்தி பெற்றேன்; ஓ இராம! நீர் என்னைக் கையால் கொட 

வேண்டும்) உம்மிட பரிசத்தால் உம்மிடமாயெ வைகுண்டம் கான் 

செல்ல வேண்டும்” என்று பிரார்த்இத்தார். 

இசாசவன் அவ்விதமே மனமிரங்கி ஜடாயுவின் சரீரத்தைக் 

தடவினார். பிறகு ஜடாயு பிராணனையிழந்து பூமியில் விழுந்தார், 

இசாமன் அர்த ஜடாயுவைப் பர்அவாகப் பாவித்து வருத்த 

மடைர் அ, இலக்ூ்மணரசைக் கொண்டு கட்டைகளைக் கொணார்து 

வர் தடுக்கி யந்தப் பக்ஷிராஜனைக் தகனம் செய்தார் 

பிறகு துக்கங் கொண்டாடி இலக்ஷமணனுடன் ஸ்நானம் 

செய்து, ௮௧ ஆரண்யத்தில் ஒர் மானைக் சொன்று அதின் மாம்ச 
கண்டங்களை சான்கு இசை களிலும் புல்லுள்ள பிர2தசங்களில் தனித் 
தனியாகப் போட்டு, ஏ பக்ஷிகளா இச்சு மாம்ச சண்டங்களைப் புசி 

யுங்கள், பக்ஷி ராஜனாகிய ஜடாயு இருப் தியடையட்டும் என்றுசைத்.து, 
இசாகவன் *6ஒ ஜடாயுவே. யாவரும் பார்க்க என்னுடைய ஸ்்.சானம் 

சென்று என் ஸாருப்பியத்ையடையும்”” என்முர். 

பிறகு ஐடாயு ஒர் மங்கள வடிவமுள்ள இவ்விய ரூபத்தைப் 

பெற்று, சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம், முதலியவைகளும், கீரிடம் 
முதலிய பூஷணங்களும் ௮ணிர் ௪, மஞ்சள் பட்டாடையுடுத்து, கிர் 

மலராக, காஸ இலகஷணமமைச்த சான்கு விஷ்ணு பரிவாரர்களால் 

பூசிக்கப் பெற்று, முனிவர்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்ய சூரியனுக் 

கொப்பான பிரசாசமுள்ள விமானத்தின் மீதேறி, இராமனை நோக்கி 

Aor செய்து ஸ்தோத்இரம் பண் ணு௫அரூர், 

எண்ணுதற்கரிய குணமுடைய வரும், ௮ப்பிரமேயரும், அ.தி 

யானவரும், யாவற்று பிரபஞ்சத் இனுடைய உற்பத்தி, பரிபாலனம், 
பிரளய முதலியவைகளுக்குக் காரணமாகியவரும், யாவரிலும் சிற்த 
வசென வர்ணிக்கக் தக்க மசமையுடையவருமாகிய ஸ்ரீசாமச் சந்தி 

ரனை நான் எப்போதும் வணங்குகிறேன். 

எல்லையற்ற சுகமுடையவரும், இலக்ஷராமி தேவியின் கடாக்ஷத் 
இனின்று விடுபட்ட இர்இரன், பிரம்மா முதலியவர்களின் அுக்கத்தை 
அ௮றனுசரித்தவரும், புருஷசிசேஷ்டரும், வாம் கொடுப்பவரும், . சிறக்க 

வில்லையும், பாணங்களையும், கையிலுடையவருமாகிய இசாமனை சான் 

வணங்குகிறேன்.
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மூவுலகுக்கும் மனோம்மியமான ரூபமுடையவரும், ஆதியி 

அண்டானவரும், அனந்தம் சூரியர்களைப்போல் பிரகாசிப்பவரும், 

வேண்டியதைச் கொடுப்பவரும், நன்கு இசக்ஷிப்பவரும், தேவதரு 
வாகிய கற்பகத்துக் கொப்பானவருமாகிய இரகுநந்தனசை நான் 
சரணமடைகிறேன், 

ஒழிவற்ற சம்சாரத்தின் பாவனைக்கு வெகு தசத்இலிருப்ப 
வரும், சம்சார பந்தத்தில் அகப்படாத முனீஸ்வார்களால் எப்போ 

தும் தரிசிச்சக் தக்சவரும், சம்சாரக்கடலைச் சுகமாகத் தாண்டச் 

செய்விக்கும் பாதமாகய தோணியை யுடையுவருமாகிய ஸ்ரீசாம 

பிசானை கான் சாணமடைூேேன், 

சம்சாசமாகிய அரண்யத்துக்கு pt காட்டுச் இோகியவரும் 

இக்திரன் முதலிய தேவர்களுக்குச் செய்வமும்,சாவாத்மாக்களிடத்தி 

லர் தயையுடையவரும், பல்லாயிரம் கோடி அசுசிரேஷ்டர்களை 

நாசம் செய்கறெவரும் யழுறாஇக் கொப்பான வர்ணமுடையவரு 
மாய ஹரியை கான் சாணமடைகிறேன். பரமசிவன் வலஅ பாகத் 

தில், வாசம் செய்பவரும், பாவத சி2ரஷ்டமாகப மச்தரகிரியைத் 

தாங்யெவரும், இலக்ஷரஈமி தேவியின் மனோஞ்ஞாராகியவரும், தேவ 
சிரேஷ்டர்களாலும், ௮௬௭7 சிரேஷ்டர்களாலும், சேகிக்கப்பட்ட 

பாதகமலமுடையவரும், தேவர் முதலிய யாவருக்கும் வரம்கொடுப் 
வருமான ஸ்ரீமன்சாசாயண சொருபியாகிய இசகுவீரரை கான் சரண 

மடை றன், டர் 

பிறர் பொருள், தாரம் இவைகளில் இச்சையில்லா தவர்களும், 

பிறர் சுகம், 8ஸ்வரியம் இவைகளிலும் சர்தோலமுள்ள மனமுடை 

யவர்களும், பிறருடைய ஈன்மையையே சாடுகற குணமுடையவர் 

களுமாகயவர்களால் எப்போதும் சேவிக்கத்தக்கவரும், தாமரைச் 

சண்ணனுமாகிய இசகுகுலவீச இராமரை நான் சரண மென்றடை, 
கிறேன், 

புன்னகையால் மனோஞ்ஞமானதும், ௮லர்க்த செந்தாமரை 
மலர் போன்ற இருமுகமுடையவரும் ஸ்மாணம் செய்வதற்கு சலப 
சாயெவரும், இர்.இர நீல, சனம்போன்ற நீலவர்ண முடையவரும், 
செத்காமசை போன்ற அழகுள்ள நேத்திர கார் இியுடையவரும், 

குருவுக்குக் குருவாயெவரும், இகுபதியுமாகிய உம்மை ஓ ஈசா/ 
நரன் சரணமடை(ெுன்,
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Sad, இரஜஸ், தமஸ் என்ற முக்குணத்தையும் அறுசரித்த 
வராயெ நீர், விஷ்ணு, பிரமன், வன் என்ற பேதத்துடன், ஜலம் 

நிறைந்த பாத்திரத்தில் தோன்றும் சூரியனைப்போல் இப்பி£பஞ்சத் 
இல் தோன்றுகறீர், இவ்வளவு மூமைவாய்ர்தவரும், தேவேர்தி 

னால் ஸ்தோத்திரம் செய்பப் பாத் இரமாகியவரும், ஸர்வேஸ்வானு 
மாகிய உம்மை ஸ்தோத்திரம் செய்கிறேன். 

௮ேச கோடி. மன்மதன் போன்ற சுந்தாமான சரீரமுடைய 
வரும், வேதமார்க்கத் தின் விஷயமான பாவனையிலிருப்பவர்களுக்குச் 
சமீபமாயெவரும், சிறர்த துறவிகளின் மனதில் எப்போதும் பிரகா 
சிப்பவரும், இரகுப சிபென்ற சொரூபத்தை யெடுத்தவருமாயே பிரபு 
வைச் சாணமடைகிறேன்.” 

இவ்விதம் ஜடாயு அ.திசெய்ய ஸ்ரீசாமர் ௮வர் முன் பிரசன்ன : 

மா, :*ஓ ஜடாயுவே. உமக்கு ஈன்மையுண்டாகுக, விஷ்ணுவாய 

என்னுடைய ஸ்தானம் செல்குக, என்று ுக்செகம் செய் ர் 

மேலும் இர்த ஸ்தோத்குரத்தை எவன் எழுதிப் பாராயணம் 
செய்கிறானோ ௮வன் என்னைச் சரணமடைகர்கத உம்மைப்போல் என் 

சாருப்பிய மடைவான்” என்று வரமுமளித்தார், 

இவ்வாறு இராகவன் கடாக்ஷ விக்ஷண்ணியத்துடன் கருபை 
கூர்ந்த வரத்தைப் பெற்.று பக்ஷி ௮ரசனாகய ஜடாயு ஆரந்தா £தனாகி 

இரகு ஈந்தனனுடைய சாருப்பியத்தை யடைந்து, பிரம்மதேவரால் 
சன்று பூசிக்கப்படும் ஸ்கானச்தை (வைகுண்டத்தை) அடைந்தார், ' 

CNR GE pS 

ஒன்பதாவது சருக்கம், 

  

ஜடாயு வைகுண்டம் ௮டைந்த பின, இரகு நந்தனன் ஸீதை 

யைத் தேடுவதில் முயற்சி யடைக்தவராய்,, இலக்்மணனுடன் மற் 
ஹொரு வனஞ்சென்றார். { 

௮ந்த வனத்தில் ஒர் விர்தையும், மலையை யொத்த ஆரு இயை 
யமுூடைய ஓர் அரக்களைச் கண்டார். ௮வ்வசக்கன், (மாதாபிலேயே) 
பெருத்த முகமுடையவன் ;) கண்முதவியவைகள் இல்லாதவன்; ஒரு 

(யோஜனை அரசம் நீண்டசைகளையுடையவன் ) கவர்தன் என்ற பெயரு 

டையவன்; அ௮சரர்களுச்குள் சிரேஷ்டனாபெவன், பிராணிகள்யாவற்
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றையும் ஹிம்சிக்றெவன், அவ்வசக்கன் ௮ந்த ஆரண்யசத்தில் மிகவும் 
நீண்ட தன்னிரு காங்களையும் எட்டின வரையில் நீட்டி, கைகளுக்குள் 

ளகப்பட்ட யாவற்று ஜீவஜந்துக்களையும் ஒருமிக்கத் சொட்டிக் சன் 
வாய்க்கு கேராகக் கொண்டு வந்து விழுங்கித் தன் பசியாறுறெவன். 

இவ்வாறு ஜீவித்துவரும் ௮வ்வாக்கனாயெ கவந்தன், ௮ன்றையஇன 

மும் தன்னிருகாங்களையும் நீட்டியவைகளில் அ௮கப்பட்டவைகளைப் புசி 

க்க, கைகளை மடக்கச் சேர்த்துச் கொண்டுவருர் தருணத்தில், இராம, 

இலக்ஷ்மணாளிருவரும் ௮வன் கைக்குள் அகப்பட்டுக் கொண்டார்கள். . 

அப்பொழுது ஸ்ரீராமர், தம்பியைப் பார்த்து மர்சசாசத்துடன் 

“eq தம்பி இலக்ஷ்மணா / இரந்த இராக்ஷசனைப் பார். இவன் தலையும், 

பாதமும் இல்லாதவன் ; மார்பில் முகமுடையவன் ; தன்னிருகை 

களிலும் அ௮சப்பட்டவைகளைப் புரித்துக் கொண்டே கிற்கிறான், 
இப்போது நாமிருவரும் ௮வன்கைகளுக்குள் அகப்பட்டுத் கொண் 

டோம், ஈம்மிருவரையும் விழுங்கி விரிவான்போல் தோணுகிறது, 
இன்ன விந்தையா யிருக்கிறது; 2வறு இடம் செல்லவும் வழி 

யைக் காணோம்) இனி சாம் என்ன செய்யலாம்” என்று கேட்டார், 

தமயன் வார்த்தையைக் கேட்டு இலக்மணர் “ep அண்ணா! 

யோசனை செய்வதில் என்ன பயனிருக்நெது, நாமிருவரும் சாவ 
தானமாக இருக்துகொண்டே. இச்,ச இராக்சலுடைய புஜங்கஸிரண் 

டையும், ஒவ்வொன்றாகச் க்கத்தில் சேதிப்போம்” என்றார். 

இராமர், தம்பீ 7 அ௮து2வ சரிரென்றுரைக்து, கவர்கனுடைய 

வலது புஜத்தைச் சே.இத்கார்/ இலகஷமணரும் விரைவாக ௮வ 

னிடது புஜத்தை வெட்டினார். 

கைகளிரண்டும் வெட்டுப்பட்ட sats, Deis ஆச்சரிய 

மடைந்து, 465! மானிட சிசேஷ்டர்களே! நீங்கள் யார்? இவ்வுலகத்தி 
லுள்ள மானிடர்களிலும், சுவர்க்கலோகத்திலுள்ள தேவர்களிலும், 

என்வாகுகளை வெட்டுகிறவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள்?” என்று கேட் 

டான், 

இரசாமச்சர்இரர், சவர் தனை கோக்கிப் புன்சிரிப்போடு சொல்ல 

இறார்ட-ஏ சவந்தா ! நான் அயோத்திமா ஈகருக் காசனாபெவரும், 

£ர்.த்இயிற் சிறர்தவரும், புஜபலபராக்செமத் இல் மிகுந்தவருமாயெ 

sors மஹாராஜாவின் மூத்த குமாரனாகிய இசாமன் ; இவன் என்
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னுடைய பிராதாவாயெ இலஃஷ்மணன் ; நல்ல புத்திசாலி) என்னு 

டைய மனைவியோ ஸீதை யென்னும் காமழூடையவள், மூவுலகிலும் 
காண்டற்கரிய ௮ழகுள்ளவள், ஜனக மஹாராஜன் குமாரத்தி) காங் 
கள் மூவரும் பிதுர்வாக்பெ பரிபாலனத்தின் பொருட்டு வனவாசம் 
செய்.து வந்தோம், ஒருகாள் சரங்களிருவரும் வேட்டையாடப் 

போயிருந்த சமயத்தில் ௮ரசக்கனுசெ இராவணன் ஸீதையை gu 
கரித்துக்கொண்டுபோப் விட்டான், wes ஸீதையைத் தேடிக் 

கொண்டு பயங்கரமான இந்தக் காட்டுக்கு வந்தோம், உன்னுடைய 
கரங்களிற் சிக்கெகொண்மடோம், எங்கள் பிராணனைக் காப்பாற்றிக் 

கொள்ள வேண்டி, உன் கைகளை வெட்டிமனோம். விகாரமான ரூபத் 

தோடு கூடிய நீ யார் சொல் என்று கேட்டார். 

இக்க வார்.த்தையைக்கேட்ட கவந்தன், என் சமீபமாக வந்த 

நீர் இராமனால், நான் கருகார்த்தறை விட்டேன், என்னுடைய 

வாலாற்றைத் தாங்கள் கேட்கும்படி கூறுகிறேன். ௮தாவத, கான் 

முந்தின ஜென்மத்தில் கக்தருவராஜன்); ரூபத்காலும், யெளவனக் 
தாலும் மதத்தவன் ; பிறர் மனைவிகளின் மனதைக்கொள்ளை கொள் 

ளு௫ற்வன் ; உலகமெங்கும் சஞ்சரிப்பவன், ஐ / இரகு சிசேஷ்டனே/! 

நான் தவம்பண்ணி, பிரமதேவரிடத்தில் சிரஞ்சீவி (சாவில்லாமை) 

பட்டம் ௮டைர்இருக்தேன், 

நரன் ஒரு சமயத்தில் ௮ஷ்டவக்ர முனிவரைப் பார்த்துப் பரி 
காசம் செய்தேன், ௮5 முனிவர் கோபங்கொண்டு, என்னைப் 

பார்தது, எ துஷ்டா, ஏ புத்திசெட்டவனே, நீ இராக்ஷசஞுகக் கட 
வது என்று சாபமிட்டார், கான் அர்த முனிவருக்கு சாஷ்டாங்க 

மாகத் தண்டம் செய்து சாபவிமோசனம் பண்ணும்படி ௮வசைக் 

கேட்டுக்கொண்டேன், தவத்தால் பிரகாசிக்கும் கார்தியுடைய அத 
மஹாமுனிவர் தயைகூர்ந்து சாபவிமோசனம் செப்து, அதுநேரும் 

காலத்தையும் எனக்குச் தெரிவித்தார், அதாவது, ஸ்ரீமன் காசா 

யணமூர்த்து திரேதாயுகத்தில் ௧சாத குமானாகப் பூமிபில் துஷ்ட 

நிக்செகத்தின் பொருட்டு, ௮வகாரம் எடுத்து ஸ்ரீராமன் என்னும் 
தாமர்தரித்து, வரப்போகிறார். அவர் திருக்கரத்தால் உன் காத்தைச் 

சே.இிக்கப்படுங்காலம் உன் சாபவிமோசன காலமாகும், அர்த 

இராமனுடைய ௮ஸ்தப்பரிச விசேஷத்தால், நீ என் சாபதஇல் நின்று 

விபெட்டு முன்போல் சந்தருவனவா யென்ழரைத்தார், 265
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சாபம் என்னைப்பற்றினவுடன் நான் இராக்ஷச௪ சரீரத்தைப் பெற் 

றேன். *சான் இராக்சனாக யுலகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக் 

கும் காலத்தில் ஓர் சமயம், தேவர்களுக் காசனாயெ இந்தரனைச் 

கண்டு கோபமூண்டு அவனைப் பக்ஷிக்க எண்ணங்கொண்டு துத்தி 

னேன், gui Broa தன்னைக்காக்கும் பொருட்டு, தன்வச்சிரா 

யு.கத்தால் என் மண்டையி லடித்தான், அதினால் என் தலையும், 
பாதமிரண்டும் என் வயிற்றுப் பிதேசத்திற்குட் சென்றன. பிரம 

தேவர் கொடுத்த வரப்பிரசா க,த்தால், வச்சிராயுதக்தால் அடிபட்டும் 

எனக்கு மரணம் சேரவில்லை, ஓஒ இரகு ரேஷ்ட ! முகமில்லாமலும் 

காலில்லாமலும் முண்டமாக இருக்கும் என்னைப் பார்த்தவர்களிற் 

Rat, என் பேரில் கருணைகூர்ந் து என்னை யழைத்துக் கொண்டு 

தேவராஜனாயெ இர்இரனிடம் சென்ற, ஒ வேள்விக்கு இவன் 

முகமில்லாவிடில் எவகிதம் ஜீவனம் செய்வான் என்று “வேண்டிச் 

கொண்டார்கள். அப்போது தேவேந்திரன் என்னைப்பார்த்து, **ஓ 

சர்கருவனாயெ இராக்ஷசனே! உனக்கு வயிற்றில் மூகமுண்டாகட்டும், 

உன்கைகளிரண்டும் ஒர்யோஜனை தாரம் நீளமாகட்டும்” எனவசம் 

அளித்து உடனேயலவ்விடம் விட்டு நீங்கலாம் என்றான், 

HUT sen SOU pp! Bs சவனம் வர் வாசு்செய்.து சொண்டு 

காட்டிலிருக்கும் மிருகாதஇிகளைக் கையாலிழுத்துப் புசிதீது வரு 

றேன், என்று தன் வரலாற்றைக் கூறினான். 

இதைக்கேட்ட இரகுரர்சனன் இப்போது உனக்கா வேண்டிய 

காரியம் என்னவென்று கவர்தளைக் கேட்டார், - 

கவந்தன், ஐ பிரபுவே. இப்போ என் கரங்களைச் சண்டனம் 

செய்£ர், இனியும் ஓர் குழியைவெட்டி,, அக்குழியில் சட்டைகளைப் 

போட்டு, அதில் என்னைத் தள்ளி இயையிட்டு, தாங்கள் தசனம் 

செய்யவேண்டும், அவ்விதம் செய்தால் சான் முன்னுள்ள என் கர் 

தருவ சொரூபத்தை யடைர் ௮, ,தககளுடைய பத்தினி சடைக்சவழி 

சொல்லுவேன்” என்னு கூறினான், 1: -_ 

இவ்விதம் கவந்தன் சொன்னகைக்கேட்டு இராகவன், இலஃ-ஷ 

மணனைச் கொண்டு பள்ளம்வெட்டி, அதில் கட்டைகளைச் சேகரித் 

அப் போட்டுத் இமூட்டி, யதில் sais seers தகனம் செய்தார், 

௮ இலிருந்து பன்மதனுக்குச் சமானமான அழகும், ௪சலாபச 

ணக்களும் பூண்டிருப்பதா ஓண்டாகிய காந்தியும் பிரகாசிக்க ஓர். 

22
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கந் தருவன் எழுந்தான், ௮வன் ஸ்ரீசாமனுடைய பாதார விர்தத்.இல் 
சாஷ்டாங்கமாகச் தண்டம்! செய்து பிரதஷூணம் வந்து அஞ்சலி 

பநீதனாப் கின்று பக்தியோடு கூறுகிறான், 

ஒ இராம! மனதுக்கும், வாக்குக்கும் எட்டாதவரும், ஆதியும் 

அந்தமும் இல்லாதவரும், ௮ேகரும், ஏகனுமாயெ தங்களை ஸ்தோத் 
தரம் செய்ய என் நாவானது பிரவிர்த்இக்கின்றது, உம்முடைய ரூப 

மானது சூக்ஷமம், உமது இரச இலக்ஷணமானது அவ்கிபக்தம், 

நீர் ஞான சொருபமுடையவர், காணப்பட்ட மற்ற யாவும் ஜடமாக 

ய, ௮ழியக்கூடியது, 

ஓ பிரபுவே / உம்மை மேற்கூறியபடி. தெரிந்து கொள்ளவேண் 

டய இருப்பதால், வேறுபட்ட மனம் எவ்விதம் உம்மைத் தேர்ந்து 
அறியக்கூடும், புத்திக்கும் ௮ச்மப் பிரதிபிம்பத்துக்கும் ஒருமை 
நன சகன்மையைச் ஜீவன் என்று வேதங்களில் சொல்லப்படுகிற து. 
புத்தி முதலிபவைகளுக்குச் சாக்ஷியாக இருப்பது பிரமம், எல்லா 

வற்றின் சொரூபமே தானாகவும், விகாரசமற்றதுமாகிய பிரமத்தினி 

*ஞானவசத்தால் யாவும் அரோபணம் செய்பப்பரிூற.௮. 

உம்முடைய சூக்ஷம சரீரமே இரணிய கருப்ப ரூபம், உம்மு 

டைய ஸ்தூல சரீரமே விராட்டு ரூபம். ஓ இராம! உம்மைப்பாவனை 

செய்வதற்கு உம்முடைய ஸ்தூல ரூபம் உசிதமாகிற ௮, 

காலம், கிய இ, கலை, வித்தை, அராகம், புருடன், மாயை ஆயெ 

ஏழு வித்தியாதத்துவங்கள் சூழ்க்த உம்முடைய ஸ்தூல சரீரமான 

(விராட்டு) பிரும்மாண்டத்தில், சென்றதும், வாப்போகிறதும், நடக் 
இற துமாயெ இப்பிரபஞ்சம் யாவும் காணப்படுகிற ௮, 

ஏழு தத்வங்களுக்கு மேலான குணங்களால் ௮மைந்தவன் 

வைசாஜன், NUM தான் தாரணைக்குக் காரணமாகறவன், 

டம், 

ஓ இராம? நீர் தான் ௮க்காரண சொருபி) விகற்பித்,த யாவும் நீர் 
தான், உலகம் யாவும் உம்முடைய சரீரமே, ௮தாவது:- உம்முடைய 
பாதமூலம் பாதாளம். அப்பாதங்களின் பக்கத்திலுள்ள பிரதேசம் 

மகாதலம். அவைகளின் பாடுகள், இரசாதலம், தராதலமுமாம், 

உம்முடைய முழங்கால் சு, சலம், உம்முடைய தொடைகள் வீசலம், 

அசலமுமாம். இவவிதமாகக் கீழுலகங்கள் எழு, உம்முடைய 

ர்்சனப்பிரதேசம் (தொடையினுட் பக்கம்) பூலோகம் (மி) உம்
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முடைய சாபியானது புவலோகம் (அசாயம்.) உம்முடைய மார்பா 
னஅ சுவலோசம் (சோ.இி.) உம்முடைய கழுத்து மசாலோகம், உம் 
மூடைய முகம் சனலோகம். உம்முடைய நெற்றி சபோலோசம். 

உம்முடைய சிரசு சத்தியலோகம், இவ்விசமாக மேல் உலசங்கள் 
க உர ச ச ஏழு, உம்முடைய கைகள்,இர்.இரன், அக்னி, யமன், கிருதி, 

வருணன், வாய, குபோன், ஈசானன் ஆூய இக்குப்பாலகர்களாம், 
உம்முடைய *செவிகள் இழைக்கு, தென்-ழைக்கு, தெற்கு, தென் 

மேற்கு, மேற்கு; வட-மேத்கு, வடக்கு, வட-கிழக்கு, ஆயெ இசை 

களாம். உம்முடைய நாசியானது அசுவினி தேவர்கள், உம் 

மூடைய முகம் ௮க்சனிபகவான். உம்மூடைய நேத்இரம் சூரியன். 
உம்முடையமனம் சந்தன், உம்முடைய புருவமத்தி காலன். உம் 

மூடைய புத்தியே பிரம2தவர், உம்முடைய ௮ஹக்காரசருபம் உருச் 
இரன், உம்முடைய வாக்கு வேதங்கள், உம்முடைய கோரப் பற் 

கள் யமன், மற்றைய பற்கள் ஈகஷத்இரங்கள், உம்முடைய ஹாஸ்யம் 
(வாய்)  ரோகத்தைச் செய்யும் மாயை, உம்முடைய சடாக்ஷப் பிரே 

சணை சிருஷ்டி, உம்முடைய முன்பாகம் தருமம், பின் பரதம் ௮2 
ருமம், உம்முடைய கிமேஷசம் (மின்மினி) பகலும், இரவுமீரீம், உம் 

மூடைய வயிற்றுப்பிதேசம் சப்த சமுத்இரங்களாம், உம்முடைய 
சாபியானது ஈ.இகள்.!! .-உம்முடைப சோமங்கள் விருக்ஷ்ங்கள், உம் 

மூடைய சேதசு விருஷ்டி, (மழை) யாம், உம்முடைய மகிமையே 
ஞானசக்இயாம். இத்தியாதி இலக்ஷணங்களுடன் கூடியது உம்மு 
டைய ஸ்தூல சரீரமாம், உம்முடைய மங்களமான ஸ்தூல ரூபச் 

இல் மனமானது ஈன்று தாரணையடைந்தால் சிரமமின்றி aps Buys 
டாகும், இர்த சொருபத்தை,க் தவிர வேறுமுக்கியமானது ஒன். 
மில்லை, எவன் ஒருவன் உம்முடைய ஸ்.தால ரூபத்தை யெப் போது 

பாவனை செய்ரானோ, ௮வன் ௮ப்போதே மோக்ஷமடைஇருன், 

ஆகையால் ஓ இசாமா/ உம்முடைய ஸ்தால ரூபத்தைக் இயானம் 
செய்றேன், அவ்விதம் இயானம் செய்தவுடன் மயிர்க்கூச்சலுடன் 
ஆனர்,ச பாஷ்பமுண்டாகிறெதல்லவா ? ௮ஃதிருக்கட்டும், உம்முடைய 
பிரத்தியட்சமாயெ இரத ரூபத்தையே இப்போது நான் இயானம் 

செய்கிறேன். ; 
ஓ இசாமா 7 வில்லையும் பாணங்களையும் தரித்ததும், சியாமளி 

வர்ணமும், சடைகள் 'மாவுரிகள் தரித்ததும், பழு.தில்லாச ஸீதை 

யைத் தேவெ௮ம், இலஃ்ஷ்மணனுடன் -கூடியதுமாயெ இர்த ரூபமே,
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என்மன தில் எப்போதும் இருக்கட்டும், உம்முடைய சாமமாகிய இரு 
மந்திரத்தை எப்போதும் என் நாக்கு உச்சரிக்கட்டும், 

ஓ இரகு சிரேஷ்ட ! ஸர்வஞ்ஞனும், பார்வ திதேவி ஸமேதனும் 

கூட அயோத்தியில் வசித்த ரிஷி சிரேஷ்டரான வ௫ிஷ்டருக்கு சம் 

ஸாக் கடலைத் தாண்டுவதற்குத் தெப்பமும், பாப்பிர்ம சொருபத் 

அக்கு வாசகமும், ௧௪ரத குமாரராகிய உமக்கு நாமமும் Hav, 
அ௮ச்ஷ்டாக்ஷரத்தில் ந தாவகாகிய ரா-என்னும் ௮க்ஷாமும், பிரணவ 
மாகிய ஓம் என்னும் ௮க்ஷ£த்தில் உதித்த ௮கார உகார மகாரத்தில் 
உண்டான ஸ்தூல பஞ்சாக்ஷரம், சூக்ஷம பஞ்சாக்ஷரம், காரண பஞ் 

சரக்ஷரம், மறுவக்ஷரம், மஹாமநுவகஷ£ம் இவற்றில் சூக்ஷமபஞ்சா 

METS Hen 6ர்காவகாபெ-ம-எனும் ௮க்ஷர£மும் கூடிய ராம-எலும் 

மரீதி.த்தை உபதேசித் திருக்கிறார். கையால் உம்முடைய நாமமா 
இய ௮ந்த மர்இரத்தை யிப்2பாது ஜெபிக்கிறேன், 5 _ 

ஓ இராமப் பிரபுவே ! நீர் பரமாத்மா வென்பது நிச்சயம், யாவ 
ரூம் உம்முடைய மாயையால் அறியாதவர்களாக பூம்மை; தத்துவ 

மாகத் இதரிந்து கொள்வதில்லை. இராம பத்தாரும், வேதஸ்ஸ-மம், 

சத உமக்கு ஈமல்காசம், அயோச்துக்குப் பதி பசமா 

இல.£மணரால் சேவிக்கப் யாகிய பிரபுவே / உமக்கு ஈமஸ்காசம், 

படும் இராம! ஈமஸ்காசம்;) லோககாத. மீர் என்னைக் காக்க ?வண்டும். 

காக்கவேண்டும், உம்முடைப மாயை என்னைச் சூழாமலிருக்கக் 
இருபை செய்யவேண்டும் என்று அதத்தான். 

ஸ்ரீசாமர் ௮த்துஇக்கு மகிழ்க து, ஓ தோகஷமற்ற இவ்விய கர் 

தீருவ! உன்னுடைய பக்இபாலும் துதியாலும் நான் சந்தோவமடை 

நதேன். யோகிகள் ௮டைபக் கூடியதும், கித்தியமுமான என்னு 
டைய சிறந்த ஸ்சானம் (வைகுண்டம்) இப்போ2த நீ யடைபலாம். 

எந் தமானிடர்கள் பலவிடத்தில் புத்தியைச் செலுத்தாது பக்தி 
யுடன் வேதங்களிற் கூறியவைகளை அ௮ுசரித்து நீ செய்த ஸ்தோ 
திதஇரத்தைப் பாராயணம், சரவணம் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் 

௮ஞஞானத்தால் உண்டான சம்சாரபர்்தத்தை விட்டு tae 25 Bur 
னந்தத்தின் ௮றுபவத்தால் ௮றுமானிக்கக் சக்கவர்களாகி என்னை 
அடைவார்கள்” என்று வரங்கொடுத்தருளினார். 

 



| 

[ 

பத்தாவது சருக்கம், 

  

வைகுண்டம் செல்லும் அந்தச் சந்தருவன், ஓஒ இரகுரந்தீன 7 

தோ முன் பிரதேசத்தில் உள்ள ஆச்சிரமத்தில் ஸதா தங்கள் 

பாதார விர்தங்களிலே அன்பு வாயர்தவள், பக்தி மார்க்கத்தில் மிகச் 
சிறந்தவள், சபரி யெனும் நாமமுடையவள் வசிக்கிருள், 

ஒ மஹா பிரபுவே! அவளிடம் சென்றால், யாவற்றையும் ௮வள் 

தங்களுக்குக் கூறுவாள்” என்று சொல்லி கந்தருவன் சூரியப் பிச 

காசம் போன்று கார்இ விசுசின்ற விமானத்தின் மீதேறி விஷ்ணு 

வின் ஸ்தானமாகிய வைகுண்டம் சென்றான், 

பிறகு இரகுரர்தனன், சிங்கம், புலி, சாடி. முதலிய கொடிய 

மிருகங்களின் துஷ்டச் செய்கைகளால் வருர்தக்கூடியதும், இருள் 

சூழ்ச்து வழி தெரியாது மபங்கக்கூடியதும், மிகப் பயங்காமுள்ளது 

மாகிய அந்த அரண்யத்தைக் கடர்து இலக்;மணனுடன் ஆள்ள 

சபரியின் ௮ச்சாமத்தை யடைர்தார். 

சபரியானவள் தன் .ச்சிரமர்தேடி. வந்த இராமர், ் இலக் 

மணர் இவர்களைப் பார்த்து, மிகவும் சந்?தாஷத்துடன் எழுந்து 

வந்து ௮வர்கள் பாதத்தில் விழுந்து நமஸ்காரம் செய்து எழுந்து, 

தீன் சண்கள் அனந்த பாஷ்பம் பொழிய, வாயால் இனியையான 

வார்த்தைகூறி, உபசரித்துத் தங்கள் வாவு ஈல்வாவாகுக என்.று gat 

கள் மனம் சர் தோஷப்படும்படி. செய்து இவ்விய ஆசனங்களின் மீது 

இருவர்களையும் தக்கவாறு வீற்றிருக்கச் செய்தாள். 

பிறகு சபரி, களிப்புடன் சனத் தமர்ந்திருக்கும் ஸ்ரீராமர், 

இலக்ஷமணர் இருவர்களுடைய பாதங்களில் கங்கை கொண்டு 

வரது பத்தியுடன் அ௮பிக்ஷகம் : செய்து அர்த ஜலத்தில் தான் 

ஸ்நானம் பண்ணி ஆசமனம் பண்ணிக் கொண்டு சுத்தியுடன் அவர் 

களை அர்க்செபாத்தியாதிசளோடு விதிப்படி, ஈல்லவாசனை பொருச் 

இய புஷ்பங்களால் அ௮ர்ச்சித்துப் பூசித்து ஸ்தோத்தரித்து வந்தனை 

வழிபாடுகள் செப்்௮, ஸ்ரீசாமபிசானுக்காகச் சேகரித்து வைத்திருக் 
கும் அமுதத்துக் கொப்பான பலவர்க்கங்களைச் சமாப்பித்து ௮௬௬௫ல் 

சின்று உபசாரம் சொல்லியருர்சச்செய்அ சிரம்பரிகாசம் பண்ணினாள், .
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ஸ்ரீசாகவன் ௮,5இ ஸத்காரம் பெற்றுக் கொண்டு தம்பியுடன் 
வீற்றிருக்க, பக்தி நிறைந்த சபரி சன்னிருகாமுக்கூப்பி நின்று கூறு 

- இருள்: 

ஓ இரகுரந்தன.! இவ்வாச்சரமத்தில் ௮நேசு முனிவர்களிருக் 
sim, நான் அவர்களைச் குருவாசச் கொண்டு அகேகமாயிசம் 
வருஷகாலமாகச் சிசுருலை செய்து வந்தேன், அவர்கள் பரமபதம் 

சென்றார்கள், அச்சமயம் அவர்கள் திருவடியில் வணக “g சுவா 
மின்! அடியேனுடைய கதியென்ன”” என்று இரக்கத்துடன் சேட் 

டேன். அவர்கள் அடியேன் மேல் தயை கூர்ந்து (ஏ சபரி, ஸ்ரீமகா 

விஷ்ணு அயோத்தியை யாளும் தசரத மகா சாஜாவின் குமாசனை 
இராமன் என்னும் நாமத்துடன் அவதாரம் செய்திருக்கிறார். அவர் 
அசக்கர்களைச் சி-க்ஷிப்பதற்கும் ரிஷிகளை இரக்ஷிப்பதற்கும் இவ்விடம் 

வரப் போறார். நீ ௮ந்த மஹாதீமாவாகிய ஸ்ரீராமனை ஒருமைப் 
பட்ட மனத்துடன் ஸதா சிந்தனைசெய்து கொண்டிருந்து ௮வர் வரத 

வுடன் ௮வர் சந்நிதானத்தில் உன்னுடைய சரீரத்தைக் தகனம் 

செய்து ௮௧ பரமாத்மாவின் ஸ்கானச்தையடையக் கடவாய், இப் 

அவர் சித் இரகூடத்இ லிருக்கறார். அந்த மஹாத்மா இவ் 
அதம் வரை அந்த ஸ்ரீசாமனையே ஸ்மரி தி.துக்கொண்டு நீ யிவ் 
Fa க்ஷமா யிருவென்று கட்டளையிட்டார்கள், . * 

ஐ இராம! ௮ முதல் இதுவரை அர்த முனிவர்கள் கூறிய 
வண்ணம் தங்களைத் தியானம் செய். கொண்டு சங்கள் வாவை எதிர் 
பார்த்தக்கொண்டிருந்தேன், இப்போது என௮ குருவாகிய ௮ம் 

முனிஸ்வர்களின் வார்த்தைகள் பிரயோஜனமுள்ளதாயின. 

ஐ கோதண்டமூர்த்தி ! தங்களுடைய தரிசனம் என௮ குரு 
வரய முனிவர்களுக்குக்கூடக் இடைக்கவில்லை. ௮ப்பிரமேயமான 
சுவபாவமுடைய பிரபுவே ! நான் ஸ்திரீ ஜாதி, மூடச்சனமுள்ள 

வள், தங்களுடைய தாசர்களுக்குச் தாசராகறெவர்களுக்குக்கூட ஊழி 

யஞ்செய்ய ௮திகாரமில்லாதவள், இப்போது தங்களுக்குப் பிரத்தி 

பட்சமாக எவ்விதம் ஊழியம் செய்பவள் ஆவேன், 
ஐ இராம! மனதுக்கும், வாக்குக்கும் எட்டாத நீர் எனக்கு 

ஏக்காணத்தால் தெரிசனம் கொடுத்தீர் ? 

ஐ தேவேஸ்வா/ உம்மை கான் ஸ்தோத்திரம் செய்ய அறியேன், 
எனக்குத் தாங்கள் ௮.றுக்ரெக்ம் செய்யவேண்டுமென்று பணிந்து 

  

  



ஆரண்ய காண்டம், 175 

இசகுசர்தனன், இவ்வாறு தாழ்ர்து கேட்டுக் கொண்ட sul 

யின் வேண்டு கோளுக்ணெங்க, ஓ சபரீ, என்னைப் பஜிச்கிறதற்கு, 

புருஷன், ,ஸ்.திரி, ஜா.இ, சாமம், வருணாச்சரமம் முதலியவைகள் 
காரணமல்ல பக்தியே காரணம், பச்இவலையிற் படுவோன் காண்க 

என்னும் வாக்யெத்தை ௮.றிவாயாக.. 

என்னிடம் பக்தி செய்யாதவர்கள், ௮க்னிட்டோமம், அத்தி 
யக்கனிட்டோமம், உத்தியம், சோடச, வாசபேயம், 1 Ass Br, 
அ௮ப்தோரியாமம், ௮க்கினியாதேயம், அக்கினி . கோத்இாம், தரிச 
பூரணமாசம், சாது£மாசியம், நிரூடபசுபந்தனம், ஆக்செயணம், 

செளத்திராமணி, | அட்டகை, பார்வணம், சிரார்த்தம், சராவணி, 

ஆக்செகாயணி, சைக்திரி, ஆசுவயுச, இர்த இருபத்தொருயாகங் 

களைச் செய்தாலும், ௮றத்தா லீட்டிய பொருளை, மூக்குற்றமற்ற 

தற்றவத்சோரைக் சகொள்செனப் பணிந்து, குறையிரந்து, தம் biphyror 

மவக்து ஈகலாயெ தலைப்பசோனம்; .ஐ.தலர், குருடர், மாதர் முதலா. 

சய பிறருடைய சி.றுமையைப் பார்த்து மனமிரங்கி யீவதாகிய கடைப் 

டப் படுதானம்; புகழ், வார், வங்கை, மாறு, ௮ச்சம்) காரணம்,. 

பாடு இவற்றைப் பற்றியிவதாகய கடைப் பதொனம் ) இம்ம 

னும், முகல் தாமான தலைப்பதொனமாக: _ துனபுருட தரளம், 
இரணியகருப்பதானம், பிரமாண்டதானம், Orem lie pgm en thf 
அ௮ட்டோத்தா சகஸ்ர கோதானம், இரணிய விடபதானம், இச 

ணியாஸ்வகானம், இரணிய சன்னிகா தானம், இக்குப் பாலச 
தானம், சுவரணாத தானம், பஞ்சலாங்கலதசானம், சுவாணபூதானம், 

கற்பகலகாதானம், இரணிய சத்தசாசா தானம், இரத்தின கேளு 

தானம், சுவர்ண கும்ப தானம், சுவர்ண கணபதி சானம், விஷ்ணு 

விம்ப தானம், இலபதுமதானம், இலபருவத தானம், இலதேனு 
தானம், இலக்குமி தானம், ௮ன்ன தானம், வித்தியா சானம், இல 
தானம் இர்த இருபத்தைந்து தானங்களைச் செய்தாலும்) வேசம் 

ஒதுதல் என்னும் பிரமயாகத்தையும்,ஓமம் வளர்த்தல் என்னும் தெய் 
வயாகச்தையும், பலியிதல என்னும் பூத யாகத்தையும், தர்ப்பண 

முடித்தல் என்னும் பிதர்யாகத்தையும், இரப்போர்க் குணவு முத 
லிய வி.தல் என்னும் மானிட யாகத்தையும் செய்தாலும் / இல்லச் 

அறர்து துறவறம் பூண்டு, மலை, குகை, வனம், மலைச்சாரல் முதலிய 
இடங்களிற் சென்று, ௮.றுசுவை யுண்டியை யொழித்.து கந்தமூலாஇி 

   
a
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களைப் பு9த்தும், சாகு பட்சணம் பண்ணியும், வாயு பட்சணம் 'பண் 
ணியும், வெயிலிலிருக்தும், மழைபிலிருர்தும், பஞ்சாக்கினி மத்இியி 

லிருந்தும், இன்னும் பலவாராகவுமிருர்து தவங்களைப் பண்ணினாலும் 

என்னைக் கரணமுடியாது, 

ஃ அனாலும் கான மிகவும சுருக்கமாகப் பசது சாசனக்தைக கூறு 

இறேன்:.-௮து ஒன்பது விதமாகன்றன, அ௮வையாவன:--1-வ.து 

சாதுக்களின் சேர்க்கை, 2-வ௮ என்னை வர்ணித்தல், 8-வது என் 
னிடம் அன்பு வைத்தல், 4-வது என் மொழிகளாகய வேசம், 
ஆகமம் இவைகளுக்கு வியாக்கியானம் செய்தல், மாயையின்றி ஆரி 
யனை நான் என்ற புத்தியுடன் உபாடித்தல், புண்ணியம் செய்வதையே 
சுவபாகமாக உடைத்தாயிருத்தல், 5-வ.து இயமம், நியமம், ஆச 
னம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி 
இவைகளை ய.நுஷ்டி ச.கல்; இவற்றுள். . ” 

1, இயமம் 10 வகைப்படும், அவையாவன 2--- 

(1) அஹிம்ஸை, (5) சத்தியம், (8) ௮ஸ்தேயம், (4) பிரம்ம 
சரியம், (5) யை, (6) அர்ஜலம், (7) கஷமை, (8) இரிதி, (9) மிதா 
ஹாகாசம், (10) செளசம் ஆம். 

(1) இமிம்ஸையாவது-- (ஸ் தூலார்த்தம்) தஇரிசசணத்தாலும் அன்னிய பிசா 
களுச்கு,சிதக்கச்தைச் செய்யாதிருத்தல், (ஸ-க்்மார்த்சம்) ஆச்மா 

அறுக்சப்படாத.த, தெசப்படாதது, நனைச்கப்படாத2, உலச்சப்படா 
SH ter se sr se. 

(2) சத்தியமாவது:--(ஸ்-ம்) எதார்த்ச கேள்வியினாலும், பிரத்தியகப் பார் 
லையினாலும், ௮.றிச்சதைச் சொல்லுதல், (ஸூம்) எவற்றையும் சத்தியப் 
பிரமமாய்ட் பார்த்தல். 

(8) அஸ்தேயமாவது.- (ஸ்-ம்) அன்னியருடைய சொச்சை இச்சியாதிரு,ச 
தல். (ஸூ-ம்) ஆத்மாவை ௮னாச்மாச உச்சரியாதிரு,த்சல், 

(4) பிரம்மசரியமாவது--(ஸ்-ம்) ௬௮ காலத்தன்றி மற்ற காலத்தில் சன 
ஸ்.இிரியையும் விரும்பாதிரு,ததல், (ஸு9-ம்) மனதில் தன்னைப் பிரம 
சொருபமாக நினைத்தல். 

(5) தயையாவது--(ஸ்-ம்) தன்னைப் போல்யாவரும் மோக்ஷத்தை யடைய 
விரும்புதல். 

(6) ஆர்ஜலமாவது--மிச் துருமுதல் சத்துருவசை சமமாக நினைத்தல். 
(7) க்டிமை--சத்தருச்சள் செய்யுர் அன்பங்களை நினையா திருத்சல். 

(8) திரிதியாவது--(ஸ்-ம்) ஸம்சாரத்தில் கின்று விடுபடுதலே ௬௧ மென்று 
நிச்சயித்தல், (ஸ9-ம்) கான் பிரமம், தேகமல்ல என்று ௮.றிதல், 

(9) மீதாஹாகாரமாவது--சமமாசப் புசித்தல், 
(10) சேளசம்--(ஸ்-ம்) சரீசச்தை மண்ணினாலும், ஜலத்தாலும் சழுவுதல், 

இத டீஸ் செளசம், (ஸ-9-ம்) சொருபத்தை மனனஞ் செய்தல், 
Qe sis செளசம்,
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நியமம் 10 வகைப்படும்.. - அவையாவன? 

(1) தபசு, (8) சர்சோஷம், (3) ஆஸ் இக்கியம், (4) சானம், 

(5) ஈஸ்வசபூசை, (6) வேதாந்த சித்சார்சு சாவணம், (7) 'லஜ்ணை) 

(8) மதி, (9) ஜெபம், (10) விரதம் ம். 

  

(1) தபசு-(ஸ்.ம்) உபவாசத்தால் சேச,த்ை சுருங்சப் பண்ணுதல். (ஸு$.ம்).. 
ஆகிம விசாரம் பண்ணுசல், 

(2) சந்தோஷமாவது--(ஸ்-ம) சொம்ப பிரயாசையாலாவ2, பிறரிச்சை 
யாலாவத டைக்கும் புரிப்பில் திருப்தி யடைசல்,, (ஸ-9-ம்% இகத்தி 
லும் பரச்திலும் உள்ள போகங்களில் ௨பேக்டை பண்ணி tioned 

னிடத்தில் பிரீதி வைத்தல், இதற்கு பசம சர்ேதோஷமென்று பெம்ர், 

(3) ஐஸ்திக்கியமாவது--ஸ௩ருதி, ஸ்மிரு இ, வாக்யொர்த்தத்தில் alr gu 

ஸம் வைத்தல். 

(4) தானமாவது--நீதியில் நின்று சம்பாதித்ச பொருளைப் _பிதருச்குச் 
கொடுத்தல், 

(5) ஈஸ்வா பூசையாவது - இரிமூர்த்திகளையும் சக்திக்குச் saat 35 

தல். 

(6) வேதாந்த சித்தாந்த சிரவணமரவது;--வேதாஈச சித்சார்சம்சளச் ரர 
முகத்தில் கேட்டல். 

(7) லஜ்ஜையாவது; -லெஎ$ூதச்திலாவது, வை கத்திலாவ௮, பொரிலாள் 
சான காரியத்தில் வெட்சமடைசல், 

(8) மதியாவது--வேதாசமங்களின் அர்த்தம் விசாரித்தல். 

(9) ஜேபமாவது-- ஆரியன் உபசேசித்த மக்திரங்களை உருவேற்றுல், 

(10) விரதமாவது.-சாயத்சால் ௮ன்னியரசை யடிச்சல், அன்னியருடைய 

ஸ்திரியைப் பிடி,தீசல், ௮ன்னியருடைய சொத்தை பலாசத்சரசமா௫ 
வெடுத்தல், ஆயெ இம்மூன்றையும் செய்யாதிருத்தல். வாச்சினால் we 
மாசப் பேசுதல், பொய் சொல்லுதல், கோள் சொல்லுசல், தா.த்சு 

இவை ஈரன்கையும் விட்டிருத்தல், மனம் அரிட்டவர்ச்சதிதை விட்டப்” 

தல், சேசம் முழுதும் விபூதி தூளிசம் பண்ணு சல், 

28
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ஆதனம் (ஆசனம்) 9 வகைப்படும், அவையாவன: 

(1) ஸ்வஸ்திகம், (8) 2காமுகம், (8) /துமம், (4) வீசம், (6) 

சேசரி, (6) பத்திரம் (7) முத்தம், (8) மயூரம் (9) சுகம். gyro. 

(1) ஸ்வஸிதிகமாவது_ தொடைக்கும் முழங்காற்கும் நடுவே இரண்டுள்ளங் 
காலையும் செலுத்தி இறுமாந்திருத்தல். 

(2) கோழகமாவது--ஜசனபச்சகத்தில் இருகாற்பரட்டையும் மாறவைத்து 
அல்விருகாற் பெருவிரலைக் கைபிடி த்திருதீதல். 

(8) பதுமமாவது-- இரண்டுள்ளங்காலையும் மாறித்தோன்ற வைத்தல். 

(4) வீரமாவது--வல. தொடையில் இடது சால் பரட்டைச் சேர்த்த 

இறுமாப் புற்றிரு்தல். 

(5) கேசரியாவது--பீஜத்தின் ழ் ஜீவனியிடத் தப் பாட்டைவைத்த, 
முழங்கையை முழர்சாளில் வைத்து அங்குலியை விரித்து காசியைப் 

. பார்த்திருத்தல், 
(6) பத்திரமாவது--:பீஜத்தின் €ழ் ஜீவனியிடத்து இருகாற் பரட்டையும் 

பொருந்த வைத்௮, அவ்விருபரட்டையும் இருகையால் பிடித். து அசையா 

இருத்தல். 
(7) ழத்தம்ரவது--இட.துசால் பரட்டால் ஜீவனியை யழுத்தி வலதுகால் 

பரடு ௮ப்பரட்டின் £ழ் உத விரு,த்தல் 

(8) மயூரமாவது-- முழங்கை யிரண்டும் உர்இப்பு றத்தில் ௮ழுச்தப் புவியிற்சை 

யூன்றிச் சால்நீட்டிச் தலை நிமிர்ந்திருத்தல், 

(9) சுகமாவது--சுசமுக்திடமும் எவ்வாறிருக்ச எய்துமோ அவ்வாறிரு,த்தல். 

பிராணாயாமம்:-- 
(1) சகர்ப்பம், (2) ௮கர்ப்பம் என இரண்டு வகைப்படும், 
  
(1) சகர்ப்பமாவது--தியான த்துடன் மூச்மைப் பிடிப்பது. 
2) அகர்ப்பமாவது--தியானமில்லாமல் மூச்சைப் பிடிப்ப,௮. 

இரத இருவகையும், இசேசக, பூரச, கும்பகமா யிருக்கும். இரேசகம் 

மச்சை விடுதல், பூரகம் மூச்சை யேற்றுதல், கும்பகம் மூச்சை யடச்சல், 

பிரத்தியாகாரம்: 

ரத்தியாகாரம்-- (ஸ்.ம்) மனதை இந்திரிய விஷயங்களிற் செல்லவொட்டா 
மல் லக்ஷியத்தில் நிறுத்தல். !ஸு௫-ம்) சர்வம் பிசமமயமாய்ப் பார்த்தல்; 
வேதச்தில் சொல்லிய நித்திய, கைமித்திய, காமிய கர்மல்களைப் பிரமா 

சாசனமென்௮ செய்தல்; தேகத்தை mer cary நினைப்பசைச் ௪ள்ளி 

ஆத்மாவே சான் என்,று நினைத்திருத்சல்,
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தாரணை... 

தாரணை--(ஸ்-ம்) கண்டம், இருதயம், நெத்றி, கபாலம், சாபி, இவழ்.றில் ஒன் 
றில் சர்.த.தம் 9ர்தை வைத்தல். (ஸம்) தேசாதிப் பிரபஞ்சமாகய பஞ்ச 
பூசங்களை மஹா பூதங்களில் ஒடுக்கி, மஹா பூதங்களை மாயையில் ஒடுக5, 
மாயையை ஆத்ம சொருபத்தில் ஒடுக்கி, தான் சின்மாசதுர ளென்று 
மனதில் தரிப்பதும், கான் சேகாஇிகளு மன்று அதற்குறிய மாயையு 
மன்று, சன்மாத்திரனென்று ஒடுங்கி நிற்பது. இது பசமதா ரணையாம், 
தியானம்: 

  

தியானம்--(ஸ்-ம்) மனதை கூர்சீதிவடிவமாச்சி மற்றொன்றில் பொருர்சாம் 
செலுத்தல். (ஸ-௫-ம்) தேகாதீதமாயும், திருக்கு ரூபமாயும், இருக்ற 
சன்மாத்திரச்சை நானென்று தியானிப்பதம், இத பரம தியானமாம்., 

சமாதி: 

சமாதி-- (ஸ்-ம்) இந்திரிய மூசீலிய தத.தவ சேஷ்டைகட் சே.தவாய், ஆச் 
கையுள் நின்று, அவற்றோடு கூடினும், அவற்றிற் பற்றின்றி யிருக்கும், 
ஆன்மாவாகிய தன்னைச் தான் காண்கிறது (ஸுட-ம்) கான் சாகதி , 
சொருபனாகையினாலே, நான் தேசா,இிக எல்லன், கான் பரப்பிரமம் 
என்ற புத்தியும், பிரமாண்ட பிண்டாண்டங்களை, ஸ்.தூல பஞ்சபூசல் 
களிலொடு£இ, அ௮ப்பூதங்களை அபஞ்சருத பூதங்களி லொட, ௮௪ 
ச,ச்சா௫ுய சன்மாத்திரைசளை மாயையிலொடுககி, ௮ம்மாயையைப் பிரச் 
இியேசாத்மாவிலொடுக்கி, அவ்வாத்மாவாகிய! நானே பிரமம்; கான் சமு 
சாரியல்லன், என்னைவிட வேறேயில்லை, கானே ஈஸ்வரன், ௮வனே 
நான் என்று பாவிப்பது, இது பசமசமாதியாம், 

௮ “அவைன அடை அ. அஆ, அடை அஆ அஆ டிஸ் அடை அடை அ அவை டவ 

0-வது என்னைப் பூசிப்பதில் சிரத்தை வைத்தல். 1-வது என் 

னுடைய மந்திரங்களை விஇப்படி ஜெபித்தல். 8-வது என்னடியார் 
கா கான் எனப் பாவித்துப் பூசி,சதல். 9-வது பூதங்கள் எல்லா 
வற்றிலும், அர்தரங்கத்தில் சான் என்ற புத்தி பண்ணல்) வெளி 

விஷபகான இந்திரிய வியாபாரங்களில், (1) சம், (2) தமம், (8) 

களில் வைராக்கியம் வைத்தல், 

(1) சமம்--- ௮கச்சாணதண்டம். HATAH, சனம், sr, புத்திரர் முதலிய 

லாகிய விஷயத்தில் மனதைச் செல்ல வொட்டாமல் தடுத்தல், 
(2) தமம்--புறக்சசண,தண்டம், அதாவது, ஞானேச்திரிய SiG oe Busey 

சளை விஷயத்இிற் செல்ல வொட்டாமற் றடுத்தல். 
(8) விடல்--குடிம்ப விவகாரங்களை வரவரச் சுருக்குதல், 

(4) சகித்தல்--பிராரத்துவ கன்மத்தால் வரும் சுச,துக்சங்களை; சமமாகப் 

பொறுத்து ௮௮பவித்தல். டட 
(5) சமாதானம்-- சற்குருவினால் உபதேசிச்சப்பட்ட சரவணப் பொருளைச் 

இத்தம் இர்இிக்குமாறு வைத்தல். டு 

(6) சிரத்தை--சற்குருவினிடத்திலும், வேதாகம சாஸ்.திரல்களிலும் அன்பு 

வைத்தல்: 
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இவ்விதம் பக்தியின் சசளச்கள் ஒன்பது விதமாசன்றன. 

ஒஸ்திரி ரத்தின? ம ஸ்இரியாயிலும், புருஷனாபினும், இசி 

யக் ஜெர்து வாகினும் இரந்த சாகனங்களை யடையுமாயின் பக்திபுண் 

டாகும், 

ஐ பக்தி இலக்ஷணமுடைய சபரி! பச்தியுண்டாகில், என்னு 

ன்டய தத் தவத்தின் ௮நுபவமுண்டாகும், ௮வ்விகம் என் தத்துவா 
பவத்தஇல் சித்தி பெற்றால் ௮2த ஜன்மத்தில் மோக்ஷமுண்டாகும், 

ஆகையால் மோக்ஷமடையக் காரணம் பக்தி யென்பது நிச்சயம், 

எவளுக்குப் பக்இயின் முதலாவது சாசன மண்டாகிறதோ, ௮வனு 

க்கு மற்ற சாதனங்களுமுண்டாகப் பக்தி யேற்பட்டு முக்தி யுண்டா 
கும். இப்போது நீ என்னிடம் பக்இயுள்ளவள், ௮,தனால் உன் 

னைச்தேடி நானே வர்தன், என்னைக் தரிசித்தசால் உனக்கு 

முக்திகடைக்கு மென்பதில் சர் 2,தகமில்லை, நீ முக்தி அடையலாம். 

இ சற்குணம் வாய்ச்த ச௪பரீ/ என்னுடைய பிரிய மள்ள பத்தினி, 

தாமரை மலர் போன்ற கண்ணையுடைய சதை எவனால் கொண்டு 

போகப்பட்டாள்) எங்கிருக்கிறாள் ; உனக்குக் தெரிந்திருந்தால் 

அதை நீ எனக்குச் சொல்லவேண்டுமென்று ஸ்ரீராமர் கேட்டார். 

மோக்ஷ இச்சையுடைய சபரி, இந்த வார்த்தைபைக்கேட்டு, 

எல்லாவற்றையும் ௮.றிந்த ஓ தேவ? எல்லாவற்றையு முண்டுபண் 
ணின ஐ பிரபுவே. தங்களுக்கு எல்லார் தெரியும்) பினும் உலக 
சடையை யுசரித்து என்னைச் கேட்டபடியால், எனக்குத் தெரிந்த 

தத் தெரிலிக்கி20ன். தற்காலம் ஸீதரேவி இராவணனால் ௮ப 

கரிச்சப்பட்டு இலங்கையி லிருக்கிருள், 

ஓ இரகுவிர! இதோ சமீபத்தில் பம்மை யென்ற ஒரு சறச்த 

சசஸ் (ஒடை) இருக்கிறது, ௮,தன் சமீபத்இல், ரிசியமூகம் என்னும் 

gt பர்வதமிருக்கிறது, அர்தப் பாவத்தில், வானசங்களுக்கு 
அஇபலும், அச்கினிபோன்ற பராக்கொாம முடையவனுமாகயே, 

ஸுக்ரீவன் என்ற வானர வீரன் நான்கு மர்திரிகளுடன் இருக்கி 

மூன். அந்த ஸுாக்ரீவன் தன் பிராதாவும் மஹா பலீஷ்டனுமாகய 

வாலியினி. முண்டாகய பயத்தால் ௮ங்கு வசிக்கிறான். மதங்கமா 

முனிவ சிட்ட சாபத்தால் வாலி ௮.2 மலைபில் பிரவேச இல்லை, 

அவ்விடம் தாங்கள் செல்லவேண்டும்; 65 ஸ-5த்ரீவளை ச்சோழனா
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சக் கொள்ளவேண்டும் ) அவனால் இனி ஈடக்சவேண்டி௰ய சாரியக் 
களை முடிக்கவேண்டும் என்ழ:சைத்தாள்.! 

மேலும், ஒ இரகுசந்தன.! தங்களுடைய முன்னிலையில் ௮௧ 

இனிப் பிரவேசமாகி, வில் ணுலோசமாகயெ வைகுண்டம் ரான் சே 

வேண்டும், கையால் தாங்கள் சற்று சேரம் இங்கிருக்கவேண்டு 

மென்று ஸ்ரீராமனை வணக்கிக் சேட்டுக்கொண்டு சபரி ௮ச்கினியிற் 

பிரவேசித்தாள். அ௮வித்தையால் ஏற்பட்ட பர்த வாசனையை ஐர் 

கணப்போதில் தொலைத்து ஸ்ரீராமனுடைய அறுக்கெசுத்தால் 
சபரி மோகத்தை யடைந்தாள, 

ஜகத்துக்கு சாகனும், பக்தர்களிடத்.இல் வாற்சல்லிய முடைய 

வனுமாகிய ஸ்ரீராமன் பிரசன்னரானால் எது தான் அர்லபமா கும்/ 

தழான ஜன்மழடையவ எாயினும் சபரி மோக்ஷத்தை யடைச்தாள், 

எக்குலத்தாராயினும், ஸ்ரீராமனைத் தியானிப்பவர் மோக்ஷ மடைவ 

தற் கையமில்லை, : , 

ஐ ஜனங்களே / பகவானாகய ஸ்ரீாமச் சக் இொனிடம் வைக்கும் 

பக்தியானது முக்தியைக் கொடுக்கக் கூடியது, மங்கள் மிகுதி 

யான உற்சாகத்துடன் மனோதங்களைக் சொடுக்கும் இராகலனிடம் 

பக்தி பண்ணுங்கள், ' 

ஆரண்ம காண்டம் முற்றிற்று, 

SOROS: Par apes
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PRO —— 

முதலாவது சருக்கம். 

  

ஸ்ரீராமர் சபரி யாச்சொமத்தை விட்டுப் புறப்பட்டு இலக்.மண 
ருடன் சரஸுகளுக்குள் சிற்த பம்பை என்னும் சாஸின் கைக்கு 

வந்து சேர்ந்தார், ௮ர்த சாஸலானது ஒர் குரோசதூச விஸ்தாரமுள் 

ளது) மிகுந்த ஆழம், நிர்மலமான ஜலமும் நிறைந்து உள்ளது, 

HUD wares தாமரை, செங்குவளை, ஆம்பல், கருகெப்தல் இர்தப் 
புஷ்பங்கள் கிறைந்து ௮லங்காரமாயுள்ளது, ஹம்சங்கள், நீர்ச்காச் 

கைகள், முதலியவை அடர்ந்துள்ளது. நீர்க்கோழி, காடை, அன் 

றில் முதலிய பகதிகளின் கோ்முடையது. சானாவிதப் புஷ்பங்கள் 

நிறைந்த கொடிகக£யுடைபது ) பலவித பலனுள்ள மரங்கள் சூழ்க 

தத) தேன் நிறைந்த தாமரை முதலிய புஷ்பங்களின் வாசனையும், 

அவைகளில் வ௫க்கும் பிரமரங்களின் ரீங்கார ஒலியும் உடையது ; 

அதைப் பார்த்து அதிலுள்ள ஸாதுக்களின் மனம் போன்று நிர்மல 

மான அந்த சாஸின் ஜலக்தை இலக்ஷமணருடன் இராகவன் பானம் 

பண்ணி சரம பரிகாச மடைந்து, குளிர்ச்சியுள்ள அ௮ப்பம்பையின் 

கரை மார்க்கமாக? வில்லையும், பாணத்தையும், தாங்ளெவர்களும், 

இந் இரிய நிக்ரெகமுள்ளவர்களும், சடையையும், மாவுரியையும் தரித் 

தீவர்களும், அழகான காலடிவைப்புடையவர்களும், பலவித விருக்ஷங் 

களையும், மலையின் சோபையையும் பார்க்கிறவர்களுமாகய ஸ்ரீராம 

இலக்ஷ்மணர்கள் பம்பைக் கரையை யடுத்த ரிசியமூக மலையின் பச்ச 

மாகச் சென்றார்கள், ; 

அச்சமயம் ஸுக்ரீவன், சான்கு வானரர்களுடன் HIG OU 

இன் சிசாத்இலிருந்து, மலைப்பக்கத் இல் வரும் ஸ்ரீசாம இல்ஷமணர் 

களைக் கண்டான். கண்டவுடன் பயங்கொண்டு, ௮னுமாரைப்பார்த்து, 
gy ge Bemus! Bi சென்று PAC regi களும், ஒருவருக் கொரு 

வர் சமமானவர்களும், ஆகிய அவ்விருவரும் யார் என்று விசாரித் 
தீ.றிர்.து வரவேண்டும், உமக்கு ஈன்மை யுண்டாசவேண்டும், அவ்
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விருவரும் வாலியால் 9 grin O croxton ds கொல்லுவதற்கு வர்த 

வர்சளா வென்பதை யவர்களுடன் சம்பாஷணை செய்து தெரிந்து 

கொள்ளும், அவர்கள் கோல மள்ள மனமுூடையவர்களாபின், என 

க்கு உம்முடைய கையால் ஜாடை சாட்டும், யோக்கியமான மன 

முடையவர்களாயின் அவர்களை பிங்கு ௮ழைத்து வாரும்” என்று 

சொல்லி யளலுப்பினான், 

ஆஞ்சனேயர் அதைக் கேட்டு அவ்விடமிருக்து, கழே வந்து, 

இராமர், இலக்ஷ்மணர் இவர்களைக்சண்டு, பக்தி வினயத்துடன் 

வணங்கக் கூறுகிரூர், 

“ஓ புருஷ £ேஷ்டர்களே !! நீங்கள் விரர்களென்று நிசானிக் 

. கக்கூடியவர்கள், சூரியனைப்போல் காக்தியால் இசைகள் எட்டும் 
பிசகாசிக்கச் செய்பவர்கள், நீங்கள் மூவுலகங்களையும் சிருஷ்டிப்ப 

வர்சகளென்று நான் நினைக்கிறேன், நீங்கள் முக்கியபுருஷர்கள், 

உலகுக்குக் காரணமாகயவர்கள். மரயையால் மானிட வடிவம் எடு 

ச். விளையாட்டாகச் சஞ்சாரம் செய்பவர்கள் போன்றவர்களரறீர் 
கள். பூபாரத்தை யொழிப்பதற்கும், பக்தர்களைக் காட்பதற்கும் 
அ௮வதாசம் செய்த பசம புருஷர்கள் போலக் காணப்படுகிறிர்கள், நீங் 
கள் க்ஷத்இரியவடிவ மூடையவர்கள், உலகத்இன் ஸிருவ்டி , ஸ்திதி, 

சம்ஹாரம் இவைகளை லிலையால் செய்ய எத்தனமுடையவர்கள், 

சுவதர்இரர்கள் எல்லோசையும் பிசோணை செப்பவர்கள், எல்லோ 

ருடைய இருதயத்திலிருக்கும் ஈஸ்வானைப் போன்றவர்கள், உலகத் 
இல் சஞ்சரிக்கும் ஈ£ சாசாயணர்களென்றே கான் உங்களை ஊ௫க் 

இறேன், நீங்கள் யார் எனக்கருளவேண்டும்'” என்று கூறினா 

ஆஞ்சனேயர் கூறிய வார்த்தையைச் செவிக்கேற்ற ஸ்ரீராமர் 

இல-்ஷமணமசைப்பார்த.து, (ஓ இலஷ்மண/! பிரமசாரி வேடம் பூண்ட 
இவரைப்பார், இவர் வியாகரணம் முதலிய சாஸ் இரத்தையும் .பூராவா 
கப்படி.த்தவர் என்பது நிச்சயம், இவர் பேசும்வார்க்தை யாவற்றி 
னும் கொஞ்சமேனும் ௮பசப்த மில்லையே” என்றார், 

இலக்ஷ்மணர் ஐ ௮ண்ணா கானும் ௮வ்வாறே மதிக்கிறேன் என் 
றார், 

பிறகு ஞான சொருபனாயெ ஸ்ரீராமர் அனுமாரைப் பார்த்துக் 

கூறுகிறார், ஓ அந்தணர் போன்றவரே / சான் தசாதமகா ராஜா
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வினுடைய குமாசன், என் பெயர் இசாமன்) இவன் என்னுடைய 

தம்பி, இலக்ஷ்மணன் என்னலும் நாமம் உடையவன், நான் பிதுர் 

வாக்யெ பரிபாலனார்த்தமாக, என் தம்பியுடலும், என் மனைவி ஸீதை 
யுடனும், தண்டகாரண்யம் வர்இருர்2சன், பஞ்சவடி இரத்.இல் சாங் 
சள் வ௫ிக்கும்போ.து என்மனைவி ஸீ)தையை ஒரு இராக்ஷச௪ன் அபகரி 
தீதுக் கொண்டு டோய் விட்டான், ௮வகக் தேடிக் கொண்டு வரு 
இமரும் என்று கூறி, நீர் யார் ? யாரைச் சேர்ந்தவர், THe aS, 
உம்வரலா௮ு என்ன, சொல்லவேண்டும்” என்று கேட்டார், 

ஆஞ்சனேயர் ஸ்ரீசாமசை நோக்), (ஓ விரசரேஷ்டசே ? சான் 

வாயு குமாரன், அஞ்சனையின் கர்ப்பத்தில் உஇத்தவன், என் 
பெயர் ௮னுமான் என்று சொல்வார்கள், ஸ-ுஈக்ரீவருடைய மக்ிரி 

யாயிருப்பவன், எனது ௮சசனாய ஸ-கரீவர், வானார்களுக்கு 

அசசனாகியும் மிக்க பராக்ரம சாலியும்,_ மகர வரப்பிரசாதனுமாகயெ 

வாலியின் _இளைய சகோதரர், மிகுந்த இத்தியள்ளவர், ரிசியமூக 
மலையின் சிகரத்தில் சான்கு மர்இரியுடன் இருக்கிறார். ௮வர் தமய 

னாகிய வாலி, ௮வருடைய பத்தினியை அபகரித்துக் கொண்டு தன் 
ஞட்டை விட்டுத்துசத்இ விட்டான், மதங்க ரிஷியின் சாபம் வாலி 

இந்த மலைக்கு வருவதற்குக் தடையாயிருக்கிறது, ஆகையினால் 

உயிர் தப்பித் துக்கொண் டி.ருக்கிறார், அவருடன் தாங்கள் ச3கம் 
செய்துகொள்வது உசிதமாகும், ௮வர் உங்களுடைய பத்தினியை 

அபகரித்தவனை வெல்லத் சங்களுக்குத் தகுர்த தோழனாவார். 

இஷ்டமிருக் கால், இப்போதே போகலாம் வாருங்கள்” என்று மிரு 

நத வணக்கத்துடன் தன் வாலாற்றைச் கூறினார். _ : ் 

அப்பொழுது ஸ்ரீராமர், ஓ கபி சிரேஷ்டனே? நானும் ௮ர்,த 
ஸுுக்ரீவனுடன் சிரேகம் செய்துகொள்ளவே வர்தவன், ௮ந்த மிர் 
இசனுக்கு என்ன காரியம் ஆகவேண்டுமோ அதை சான் செய்க 
றேன், சந்தேகமில்லை யென்றார் 

பிறகு, ௮னுமார் விஸ்வரூபத்துடன் தோன்றி ஈமஸ்கரித௮, 

ஓ வீர சிரேஷ்டர்களே ! நீங்களிருவரும் என் தோள் மீதிலேறிக் 
கொள்ளுங்கள், மலைபின் மீதேறிஸுக்ரீவர் இருக்கும் இடச் க்குச் 
செல்வோம் என்ற௮ சேட்டுக்சொண்டார். 

அ.தற்கசைச் அ, இராமரும், இலக்ஷமணரும் அனுமரச் Celt afl 
லேறிக்கொண்டார்கள், மஹா கபியாயெ ஆஞ்சனேயர் ஒர் க்ஷண்ச்
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இல் பருவத சிகாத்.துக்குக் கிளம்பி, ஸ-ஈக்ரீவனிருக்கு மிடத்திற் 
கருகாமையில் வர்,து ஓர் மாத்தின் நிழலில் இருவரையும் இறக்கிவிட, 
இசாம லக்ஷ்மணா எிருவரும் ௮ம்மாத்தின் நிழலில் வீற்றிருர் 
தாரர்கள். 

அனுமார் ஸுக்ரீவனிடம் சென்று, ௮ஞ்சலிபர்தனாய் நின்று, 

சபி ௮சசனே தாங்கள் குறிப்பிட்டவர்கள், ஸ்ரீராமர் இலக்ஷ்மணர் 

என்ற திருநாமம் பூண்ட ௮ர௪ குமாரர்கள், அதோ ௮ம்மாத்து நிழ 
லில் இருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய சிரேகம் தங்களுக் குண்டா 
ரூம்படியான முயற்சி செய்திருக்கிறேன், சீக்கரம் எழுந்தருளுங் 
கள், சாம் ௮ங்கு செல்வோம், அவர்களிடம் சென்று அ௮க்கினியைச் 

சாக்ஷியாக வைச்.துக் கொண்டு அர்த இசாகவருடன் சிரேகம் பண் 

ணிக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார். 

இதைக்கேட்ட ஸ-ுக்ரீவன், மட்டற்ற சந்தோஷத்துடன் ௮னு 
மாருடன் கூட இசாமதுஇலக்ஷமணர் இருக்கும் மரத்தடியில் வரத, 

மசத்தின் ஓர் இளேபை ஓடி.த்து வெகு பிரியத்துடன் ஆசனம் என்று 
கூறி இசகுவீசர் கையிற் கொடுத்தான், அனுமார் தர் இரையை 
முறித்து இலக்ஷ்மணார் கையில் கொடுத்தார். இலக்ஷமணர் அதை 
வாங்கி, ஸ-க்ரீவனிடம் கொடுத்தார், எல்லாருமாக மனமிசைச்,ச 

கசிப்புடன் உட்கார்ர்தார்கள் 

௮க்த சந்தர்ப்பத்தில் இலகஷமணர் ஸ்ரீசாமருடைய விருச்தாச் 

தத்தை, தஆதியோடர்தமாக ஸுாக்ரீவனிடம் கூறி, தாங்கள் வன 

வாசம் செய்ய வக்சுதையும், வர்ச இடத்தில் ஸீதையை பிழர்சதை 

யும் எடுத் துச் செப்பினார் 

ஸுத்ரீவன் இலக்ஷமணர் உரைத்த மொழிகளைச் கேட்டுச் 
இகைத்த மனதுடையவனாய், சற்றாலோசிக்து, இராமரை ரோக் 

ஒ இசாம? சான் ஸீதையைக் தேடும்படி. செய்கிறேன், : சத் தருக்க 

கச் சங்கரிக்குக் தங்களுக்குச் தகுந்த உ தவிபுரியக் கூடியவனணாவு 
மிருக்கறேன். மீமலும், தற்கால சமீபத்தில் நான் ஓர் அற்புதத் 

தைப் பார்த்தேன் அதையும் இப்£பாது தங்களிடம் அறிவிக்க 
தேன். அதாவது, ஓர் சமயம் மச்திரிகளுடன் இம்மலையின் சொதி 
இலிருந்தேன், அப்போது, யாரோ ஓர் உத்த:௩ ஸ்இரீயானவு! | 

எவனோ இசாக்ஷசன் ஒருவனால் அபகரிக்கப்பட்ட, ஆகாசமார்க்க 

மாகச் செல்லும் போது, ௮வ்வுச்சமிஐ இராம! ஓஒ இராம? என்ர 
2
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அலறிக் கொண்டு செனராள. ௮ந்தரத்தில செலலும் அ௮ம்மகசையர்க 

கரசி, இந்தச் சொத்தில் வசிக்கும் எங்களைக் சண்டு, சன் ஆபாணங்க 

ளைக் கழற்றி, முன்தானைத்துண்டில் முடிச்சுக்கட்டி, மேநோக்கப் 
போட்டாள், அநத இராக்ஷசன் அர்த ஸ்திரியை யபகரித்துக் 
கொண் 2ட ௮ந்தாத்இல் சென்றான், 

ஒ பிரபுவே. கான் 65 ஆபரண முடிச்சை யெடுத்து குகைக் 
குள் கொண்டு போய் வைத்தேன், ௮ந்த முடிச்சு இதோ இருக் 

இற.து என்று கூறி ௮தை யெடுத்து வரது இசாமரிடங் கொடுத்து, 
இது தங்களைச் சார்ர்ததா இல்லையா பாருங்கள் என்றுரைத்தான் 

இராமர் அபரணமூடிச்சை யவிழ்த்துப் பார்த்.து, RAGS 

ஆபரணங்களை யெடுத்அ மார்போ டணைத்து, ௮ ஸீதே! ௮ ஸீதே?!! 
என்று அடி.க்கடியுரைக் ௪, பிராகிருத புருடனைப் போல் கத.ினார். 

இதைக் கண்ணுற்ற இலக்ஷ்மணர், இரகுவிரரை நோக்கி *ஐ 

அண்ணா ! தாங்கள் இரத வானா சிரேஷ்டனாயெ ஸ-க்ரீவனுடைய 

தோழமையைசக் கொண்டு, யுத்தத்தில் இராவணனை வென்று பதி 

விரையாகெய ஸீசையை விரைவாகவே யடையலாம்; தாங்கள் இவ் 

வாறு மனக்கலேசப்பவ.து தங்களுக்கு ௮டாத காரியம்” என்று 

£055, ஸ்ரீராமரைச் சமாதானப் படுத் இனர். | 

Hssrowd w~SPa gin, p இராமப் பிரபுவே! அநீதியாக 
ஸீதையை யெடுத்துச் சென்ற இராவணனை யுக்ககள,க்இல் கங்களால் 

மடி.விக்கச் செய்து ஜானடியைச் தங்களிடம் கொண்டு வந்த சேர்க் 

இறேன் என்று பிரதிஞ்ஞஜை செய்தான், 

இவ்விருவர் மொழிந்சதைக் கேட்ட ஸீதைபிரான் ஒருவாறு 
மனந்தெளிர் தவராக வீற்றிருர்கதார். 

பிறகு ௮னுமார் இராமஸுஈச்ரீவாகளுக்குச சம்பக தில அக்கி 

“யை வளர்த்தார். அந்த அக்கினி பகவான் சாக்ஷிபாக இராமரும் 

ஸுக்ரீவனும், கைகளை நீட்டிக் கல்மஷ மன்றி ஒருவருக்கொருவர் 

ஆலிங்கனம் செய்து சினேகம் செய்துகொண்டார்கள். 

இரகுகாதர் தன் சமீபத்தில் ஸுக்ரீவன், அனுமார் இருவரு 

மிருக்க, பக்கத்தில் இலக்ஷமணருடன் ஓரிடத தில் அமர்ச்தார், 

.. அப்போது ஸாக்ரீவனைப் பார்த்து ஓ தோழ! உம்முடைய 
aarp என்னவென்..௮ சேட்டார். ஸுக்ரீவன் ஐ கோதண்டரா,ம.!
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என்னிடம் தீ.தண்டாவாறு காக்க, என் வாலாற்றைக் கேட்சவேண் 
டும் என்று வணங்கி, ஓ ஈண்ப / லெ காலத்அக்குமுன் மயன் பு.த்இர 

னாகிய மாயாவி யென்ற மிக்க கருவமடைர்த அசுரன் ஒருவன் சிங்க 
கர்ச்சனை செய்அச்கொண்டு கிஷ்கர்தைக்குவந்து வாலியைப் போருக் 

கழைத்தான், வாலி யதைக்கேட்டுப் பொறுக்காமல் ௮ரக்குபோல் 
சிவந்த கண்களுடையவனாக), வெளிப்பட்டு வக்லு, மாயாவியைச் இட 

மாக ர் குத்துக் குத்இனான். ௮ர்தக் குத்தினால் ௮வன் துன்ப 

மடைந்து பொறுக்கமாட்டாமல் தன்னிருப்பிடத்தை நாடிச் சென் 

முன், அ௮வ்வசக்கனைப் பின்பற்றி வாலியும் கானும் சொடரா்ர்சோம், 
அவன் ஓர் குகைக்குள் நுழையக்கண்ட வாலி ௮ இிகோபத்துடன் 

என்னைப் பார்த்து, நீ இக்குகையின் வெளிப்புறத் திலேயே யிரு, 

நான் குகைக்குள் செல்லுகிறேன் என்றுகூறி யதலுட் சென் ஜன் ; 

ஒரு மாதகாலம் வசை வாலி வெளியில் வரவில்லை, அதற்குமேல் 

பிலத்துவாரத்தின் வழியாக இரத்தப் பிரவாகம் வெளிப்பட்டது, 
அதைப் பார்த்து ரான் வாலி அ௮கஸ்மாத்தா யகப்பட்டுக்கொண்டு 

மரணமடைந்து விட்டான், என்று மிக்க துயரமடைக்௮, மிருந்த புரி 

தாபமடைர்தவனாகி குகையின் வாசல்படியில் ஒர் பெரிதான சற் 
பாறையை யெடுத்து வைதது வழியை மூடிவிட்டு சிஷ்கிர்தைவந்து 
சேர்ர்தேன், பிறகு ௮க்குகைக்குட் சென்ற வாலி மாயாவி என்ற 

௮சுரனால் அடி.பட்டுப் பிராணனை யிழக்தானென்று வானார்களுக் 
SIDES SOT, அதைக்கேட்ட வானார்கள் யாவரும் வருத்தமுற்று 

கள், பிறகு வான.ர்களும் வானா மந்திரிகளும், ௮ரசாக்ஷியில் சான் 

விருப்பமில்லா தவனாயினும் என்னை ௮ரசாளும்படி. யெனக்கு முடி. 

சூட்டினார்கள். 

சத்.துருக்களைச் சங்கரிக்குர் திறமைவாய்ந்த ஒ இராமப் Gry 
கொஞ்சகாலம் சென்று வாலி வந்தான், வந்தவன் எனக்கு முடி. 

சூட்டின விஷயத்தைக்கேட்டு, கோபங்கொண்டு என்னைப் பார்த்துச் , 
கடுமையாகப் பேசியும், என்னை அடித்தும், குச்இயும், இன்னும் பல் 
விதமான ஹிம்சைகளையும் செய்தான். ௮வன் செய்த கொடுமைச் 
செயல்களைப் பொறுக்கமுடியாமல் கான் கஷ்ர்தையைவிட்டுப் புறப் 
பட்டு, பயத்தோடு வெளிப்பட்டு உலக முழுமையும் சுற்றிக் கடைசி . 

யாச ரிசியமூசமலையடிககு வர்தேன், அந்த மலைக்கு வாலி வர்க் 

கூடாதென்றும், வந்தால் அவன் தலை சிதறிவிழக் கடவன்றும்
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மதக்ச முனிவரிட்ட சாபம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரது, ow gi 

பற்றி வாலியிர்த மலைக்கு வரமாட்டானென்று துணிந்து இம்மலை 
யின் மீதேறி வசித்து வர்தேன், பிறகு அூர்ப்புத்தியுடைய வாவி 

என் மனைவியையும் அபகரித்துக் கொண்டான். கான் என் பெண் 
oD pig ச்சிரயமும் (ஒருவனை யடுப்பது) இல்லாமல் துக்கத் 

தால் தாபமடைச்து ௮௮ முதல் இங்கு வாசஞ் செய்கி2றன், இப் 
போது தங்களுடைய பாதங்களைத் தரிசித்ததால் சுகமடைவேன் 

என்று தன் வாலாற்றைக் கூறினான், 

மித்தினாகெய ஸுக்ரிவனுக்குற்ற அக்கத்தால் வருத்த மடைர்த 

தாமரைக் கண்ணனாகய ஸ்ரீஇசாமர், ஓ ஸுக்ரீவ .! உன் மனைவியை 

யிச்சித்தவனும், உனக்குச் சத்துருவமாகய வாலியை விரைவாக 

வதம் செய்கிறேன் என்று ஸுக்ரீவனுக்குப் பிதஞ்ஞை செய்து 

கொடுத்தார் 

இதை கெட்ட ஸ-ுக்ரீவன், ஓ இராஜ சிசேஷ்டசே . வாலியான 

வன் மஹாபலசாலிக்குள்ளும் பலமுடையவன் ) தேவர்களாலும் 
வெல்லுதற்கு முடியாதவன் ) ௮வ்விச வாலியைச் தாங்கள் எவ்விதம் 
வதம் செய்வீர்கள், பலசாலிகட்குள் சிரேஷ்டனாகிய இசசுவி7 7 

அவனுடைய பல,க்தைக் கூறுகிறேன் கேளுங்கள். 

ஓ இராம! ஒரு சமயம் பருவதம்போற் பெருத்த சரீரமுடைய 
அர்.துபியென்ற ௮சுரன், காரைப்போலக் கறுத்த நிறமுடைய மட 

(எருமை) ரூபத்தைப் பெற்றவன் ; மஹா பராக்செமசாலி ; பார்க்கப் 
பயல்கரமாயெ ௮வ்வாக்கன் இஷ்கிர்சைக்கு ஈள்ளிசவில் வரது யுத்தம் 

செய்வதற்காக வாலியை யழைத்சான், அதைச் கேட்ட வாலி 

வெளியே வந்து கோபம் மூண்டு சனக்செகதிரில் நின்ற அர்.துபியா 

Qa சருமையின் இரண்டு கொம்புகளையும் பிடி சஅப்புசட்டித் பூமியிற் 
அள்சரி, ஒரு பாதத்தால் ௮தன் சரீசத்தை மிதித்துக் கொண்டு தன் 

னிரு கரங்களாலும் அதன் Hime sagas சுழற்றி தசாயத்தில் 
or (Bi gree. அந்தச் சரமானது மதங்க முனிவரின் அச்சமத் இற் 

சருகே ஒரு யோஜனை தூரத்தில் விமுஈதது, அச்சரத்தினின்று 
பெருகும் இரத்த வெள்ளப் பெருக்கானது அம்முனிவர் ஆச்சமப் 

'பிசதேச மெக்கும் பசவியது. ௮௧ மெ இரத்தம் புனித முற்ற 
தீம்மாச்சொமத்திற் புகுதச் கண்ட மதக்ச- முனிவர் கோபத்தால்
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வேறுபட்ட மனச் னராகத் தமக்குள் ஆலோசித்து இதற்குக் காரண 

பூதனான வாலியைக் கூவி, இனி 6 என்னுடைய மலைக்கு வருவாயா 
கில், உன் மண்டை சிதறி மாணமடையக் கடவாய் சந்தேசம் இல்லை 

யென்று சாபம் கொடுத்தார். ஓ இராகவ ! துந்துபியின் மலைபோன்ற 

௮ம் மண்டையோடு இன்னும் ௮க்கேயே டெக்கறெது, அந்த 

மண்டை ஒட்டைப் பாருங்கள், ௮தை யெடுத்து எட்டிப்போடு 

விர்களானால் தாங்கள் வாலியை வதை செய்யும் சக்தி பெற்றவர் 
வீர்கள் என்றுரைத்து இரகு ஈந்கனரை யழைத்துக் கொண்டு 
போய் பருவதம் போன்ற அந்த மண்டை யோட்டை அவருக்குக் 

காண்பித்தான். - ! 

ஸ்ரீசாமச் சந்திரர் ௮தைப் பார்த்துப் புன்னகை செய்து சன் 
் கால் கட்டை விரலால் இடறி ௮ஈ.தத்கலை உட்டைப் பத்துயோதளை 

தூரத் துக்கப்பால் எறிந்தார்,௮.து ஓர் ௮ச்சரியமாகக் காணப்பட்டது, 

அதைக் சண்ட ஸ-க்ரீவன் மந்திரிகளுடன் ஈன்று / ஈன்று! / என்று 

பேசினான் 

பிறகு ஸுகரீவன், பக்தர்களுக்கு முக்கிய சஇியாகிய இரகுரர் 
தனமைப் பார்தது, ஐ இரகு சிசேஷ்டரே ! ஒங்கி வளர்ச்தனவும், மிக்க 

உறுதியுள்ளனவுமாகய ஏழு சாலவிருக்ஷங்களையும் தாங்கள் பார்க்க 
வேண்டும். வாலியானவன் ௮வைகள் ஒவ்வொன்றையும் தன் கை, 
களால் பற்றி ௮சைத்துக் தன் வலுவால் ௮வைகளின் இலைகளை. 

யுதிர்ப்பான், ௮வ்விருக்ஷங்கள் ஒரு வரிசையி லிராமல் சர்ப்பகோண 
வரிசையாக தன்றைகிட்டு ஒன்று நிலைபெற்றிருக்சன்றன, தாங்கள் 

அந்த விருக்ஷங்களை ஒரே பாணத்தால் ௮வைகளின் நிலையைப் பேதி 

த்த ௮வ்வேழு விருகஷங்களிலும் துவாசங்க ளுண்டாகும்படி செய் 

வீர்களாகில், தங்களால் வாலி மாணமடைவான் என்று எனக்கு ஈம் 
பிக்கை யுண்டாகும் என்முன், ( 

இசாமர் அங்கு சென்று அந்த ஸாலகிருக்ஷங்களைப் பார்தது, 
தீன் வில்லை வளைத்து சாணேற்றியோர் பாணச்தைப் பூட்டி. அவ்விரு 

கஷங்களின்மேல் விடுத்தார். அரதப் பாணமானது வில்லினின்று 

புறப்பட்டு ௮வ்விருகஷங்கள் ஏழையுக் துளைத்து, சாப்பகோணத்இ 

லிருந்த அவற்றின் நிலைகளையும் பேதித்து ஒரு வரிசையில் கிலைக்கச் 
செய்து மறுபடியும் இசாமருடைய அம்புறையில் வந்து புருர்த்து



190 அத்யாத்ம ராமர்யணம். 

இதைக்கண்ட ஸ-க்ரீவன் மிகுதியான ௮ச்சரியமடைந்து மிக்க சர் 
தோஷத்துடன் இராமரிடம் கூறுகிறான். 

ஓ தேவ: நீங்கள் உலகங்களுக்கு நாதனாகியவர், பரமாத்மா ) 

சந்தேகமில்லை, கான் முன் செய்த கபோபலத்த-ல் சங்களுடைய 
சேர்க்கையை யடைந்தேன். மஹாதமாக்கள் அவர்களுடைய 
சம்சார பர்தம் நிவாத்தியடையச் தங்களைப் பஜனை செய்கிறுர்கள், 
மோக்ஷ்த்துக்கு ஒத்தாசை செய்யுக்கங்களை கான் அடைந்திருக்க, 

எவ்விதம் சம்சார சம்பர்தமானவைசளைப் பிரசாத் இப்பன். மனைவி, 

மைந்தர், லீஸ்வரியம், இராஜ்யம் இவைகளி லுண்டாகும் இச்சை 

மாயையால் ஏற்பட்டது, ' 

ஒ தேவதேவே? இப்போது நான் மற்ற எதையும் விரும்ப 
வில்லை, எனக்கு ௮ுூக்கரகம் செய்யவேண்டும். இப்போது தங்கள் 

சேர்ச்கைப்பாக்கியத்தால் ஆனந்தத்தின் ௮நுபவத்தையடைர்தேன். 

ஸா.அுச்களுக்குப் பதியாகிய ஓ இராகவ இப்போது தாங்கள் எனக் 

காக, என்னைப்போன்ற சமமான உருவதீ துடன் வந்தவர், HOB 

யான ௮வித்தையின் பர் கமானது சேதமடைந்தது, இந்த ௮வித்தை 

யின் பர்தமானது, யாகத்தாலும், தானத்தாலும், கருமத்தாலும், 

எவ்வித புண்ணியத்தாலும் நாசமடையாது, . 

ஓ பிரபுவே! தங்களுடைய ஸ்ரீபாதங்களைத் தரிசிப்பதால் 
உடனே பர்தமானது காசமடையும், சந்தேகமில்லை. எவனுடைய 

னம் அரைக்ஷணதநேரமாவது தங்களிடம் அசையாமல் நிற்ிறதோ 
அவனுடைய அனர்த்தங்களுக்கு, மூலகாரணமான ௮ஞ்ஞானமானது 

அக்க கணத்தில் காசமடையும், 

ஓ இராமச்சந்திர? ௮ர்தமனம் தங்களிடமோ அல்லது மற்ற 
விடத்திலா இருஈதபோதிலும் எப்போதும் எவனுடைய வாக் 
கானது இராம! இசாம/ என்.று இனிமையாகக் கானம் செய்ததோ 

அ/வவாக்குடையவன் பிர்மஹத்தி செய்தவனாயினும், ஸுராபானம் 

செய்தவனாயினும் பாதகங்கள் யாவற்றிலும் கின்று வியபடுகிறான் , 

நான் ராஜ்யத்தை விரும்பவில்லை ; மனைவி, சுகம் முதலியவற்றையும் 
விரும்பவில்லை; சம்சாரபர் சத்தை விடிவிக்கும், தங்களிடம் வைக் 

கும் பத்தியையே விரும்புகிறேன். 

ஐ இசகு சிசேஷ்ட .! கான் தங்களுடைய மாயையால் இந்த 
(சகம் எடுக்கவன், தங்களுடைய ௮மிசமானவன், தங்களுடைய
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சாணபக்இயை ஆரயித் இருக்கிறேன். என்னை சம்சார உபத்இரத் 
இல் நின்று காப்பாற்றவேண்டும், தங்களுடைய மாயை சூழ்ர்த மன 

முடைய ௮னக்குத் தங்களுடைய பாதார விர்தங்களின் தரிசனச் 

தால், மித்துரு, ௪,த் தரு என்ற விஷ.பங்களில் வெறுப்புண்டாயிற்.று, 
யாவற்றும் எனக்குப் பிரமமாகவே தோற்றுறெது. எனக்கு மித்த 

ரன் யார், சத்துரு யார் ” எ.துவரையில் தங்களுடைய மாயையில் 

கட்டுண்டார்களோ ௮துுசையில் அவர்களுக்குக் குண வி2சஷங்க 

ளிருக்னெறன, அந்த மாயை எதுவரையில் இருக்கிறதோ ௮து 

வரையில் பலவிதமான 2தாற்றமுண்டாகறெது, எதுவரையில் பல 
விதமான தோற்றமுண்டாகிறகோ அதுவரையில் காலனால் பய 

முண்டாறது, ஆகையால் ௮வித்தையை எவன் உபாசிக்கருனோ 

அவன் இருள்போன்ற அஞ்ஞானத்தில் முழு விருன், பெண்டிர், 

பிள்ளை முதலிய பந்தங்கள்யாவும் மாயையின் காரணம். 

ஓ இரகூத்தம / தாஸனாகிய எனனை விட்டுத் தங்கள் மாயையை 

விலகும்படி. செப்யவேண்டு, என்பனமான௮ சதா தங்களுடைய 

பாதபத்மகளிலும், என் வாக்கானது தங்களுடைய சாமங்களை 

ஜெபிப்பதிலும், என்னிருகைகளும் தங்களுடைய பக்தர்களைச் 

சேவிப்பதிலும், என் சரீரமான.ஏ தங்களுடைய சரீர அலிங்கனத் 

இலும் உபயோசப்படவேண்டும். என்னுடைப கேத் இரக்கள் தங் 

களையும், தங்கள் மூர்த்இகளையும் தங்கள் பக்தர்களையும் என் குரு 

வையும் எப்போதும் தரிசிக்க£ேண்டும். என் செனியானது தங்கள் 

௮வதாசச் சரிதைகளைக் கேட்கவேண்டும். என்னிரு பாதங்களும் 

தங்களுடைய ஆலயக்களுக்குச் செல்லவேண்டும், என்னுடைய அவ 

பவங்கள் தங்கள் பாத தூளிகலர்த பரிசுத்த வஸ்துக்களைத் தரித் 

துக கொள்ளட்டும். என்னுடைய சிரமான.து, பிரமன், இக்இரன் முத 

லிபவர்களால் வணக்சுப் பட்ட தங்களுடைய ஸ்ரீபா.க சமலங்களையே 
எப்போதும் வணங்க வேண்டும். இவ்விதம் என் பேரில் கிருபை 

கூர்ந்து என்னை இரக்ஷித்து ஆளவேண்டும் என்று பிரார்த்தனை 

செய்து ஸ்தோத்திரம் செய்தான்,



இரண்டாவது சருக்கம், 

  

இசாகவ/, தன்னுடைய பரிஸ விசேஷத்தால் மாயையை ஜெயி 

én மோக்ஷ்விருப்பத்துடன் ஸுக்ரீவன் கூறிய வார்த்தைகளைக் 

கேட்டு புன்னகை கொண்டு, காரியம் நிறைவேறுவதற்காக அந்த 

ஸ-ுக்ரீவனிடம் மோகத்தை யுண்டுபண் ணும் மாயையைப் பிரவேசிக 

கச் செய்தார். 

பிறகு ஸ்ரீசாமர் ஸுக்ரீவனைப் பார்தது, (ஓ ஈண்ப நீர் என் 

னிடம் கூறிய தெல்லாம் உண்மையே, சம்சயமில்லை, ஆயினும் மாயா 

சம்பத்தத்தினல் ஈஷணாத் தாயத்தில் (மண்ணாசை, பெண்ணாசை, 

பொருளாசை) கட்டுப்பட்ட பூலோகவாசிகளாகிய ஜனங்கள், என் 

ளைப் பற்றி இந்த இரகுநந்தனர், அக்கினி சாக்ஷியாகச் சிரேகம் 
செய்து கொண்டு ஸுக்ரீவனுக்கு என்ன உபகாரத்தைச் செய்தார், 

எந்த பியோஜனத்சை யடைர்தான் ஸ-ஈக்ரீவன்னன்று கூறுவார்கள், 

அதனால் லோக அபவாதம் எனக்குண்டாகும். ஆகையால் உமக்கு 

மக்கள் முண்டாகும்படி, வாலியைச் சம்ஹரித்து, இஷ்ரெதையை 

உமக்கு முடி சூட்டிவைக்கறன். நீர் வாலியிடஞ் சென்று யுத்தத் 

ற்கு s வாவென்று அழையும் அப்போ ௬௯ வாலியை ஒசே பாணத்தால் 

வதம் ( ata றன் என்று கூறினர். 

ஸுுஈக்ரீவன் ௮வ்விதமே செய்தே றன் என்று வணங்சி விடை 

பெற்றுக் கொண்டு, விரைவாகக் கிஷ்கிர்தைக்கு ௮றுகிலுள்ள தோட் 

டத்தில் சென்று, உரத்த சப்தத்துடன் வாலியைச் சண்டைக்கு 

அழைச்தான். தன்னுடன் பிறந்த ஸ-ஈக்ரீவன் சன்னைச் சண்டைக்கு 

வாவென்றழைச்த சப்சச்சைக் கேட்ட வாலி இதென்ன வாச்சரிப 

மாயிருக்கிறது என்று சற்று ,தலோசித்து, ஈல்ல.து.! இருச்சட்டும் !. 
இவன் ரம்மை சண்டைக்கு வாவென்று கூப்பிடச்கூ._.க் காலம் 

நேர்ந்து விட்டதா, என்று கோபம் பொங்கி அக்னிப் பபொரிபறக்கச் 

ிவர்த சண்களுடன் தன் ரெகத்தில் நின்று புறப்பட்டு வேகமாசச் 
,ராக்ரீவன் இருக்கும் இடம் வந்தான், அங்காரத் துடன் வர்.த வரலி 

ஜிபப் பார்த்து ஸஈக்ரீவன் ரோலுத்துடன் ௭.இர்த்து அவன் மார்பில்
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ops srer அ௮றைபட்ட வாலி கோபங்கொண்டு ஸஈதரீவன் மார் 

பில் இரண்டு குத்துக் குத்தினான். 

சோ ரூபமூடைய அவ்விருவரும் ஒருவருக்கொருவர் வீச 

அவேசமுண்டாகிப் போர் புரிர்சார்கள், : 

அச்சமயம் இராமர் ஓசே ரூபத்துடன் யுத்தம் பண்ணும் La 

விருவசையும் பார்த்து ௮ச்சரிய மடைந்து தாம் பாணப்பியோசம் 

பண்ணினால் எங்கு ஸ-ஈக்ரீவனுக்கு அபாயம் நேரிடுமோ என்று சர் 

ககம் கொண்டு பாணத்தைப் பிரயோடிக்கவில்லை, 

வாலி, ஸஈக்ரீவன் இருவரும் கடுமையான போர்புரிஈ்து கடைசி 

யில் ஸ-ஈக்ரீவன் வாலியால் குத்.துண்டு வாயால் இரத்தத்தைக் சச் 

இக்கொண்கி போர்க்களத்தை விட்டு ஓடினான். வாலி சன்னில்லம் 
சென்றான். , 

Qo. ang ஸ-க்ரீவன், ஸ்ரீசாமரைப்பார்த்து, ஓஒ இராம / என் 

தமையனாயெ சத்.துருவைக்கொண்டு என்னை ஏன் அடிக்கும்படி. 
செப்£ர். ஓ பிரபுவே / என்னை இம்ஸிக்க விருப்பமிருக் தால், மீசே 
என்னைத் தண்டிக்கலா 2ம, 

ஓ சத்தியவக்தசே.! சரணம் புகுர்கவர்களிடம் சயை யுடைய 

வரே, ஓ இரகு சிரேஷ்டசே? இம்மாதிரி எனக்குப் பிரதிஞ்ஞை 

செய்*, பிறகு ஏன் என்னை உபேக்$ செய்கிறீர்” என்௮ மனக் 

கல௩இக் கேட்டான், 

இத்தசைய ஸுக்ரீவன் சொல்லைக்கேட்டு இராமர், கண்ணீர் 

பெருயெசண்களுடன், அவளை ௮ணைத்து!*ஏ ஸ-கக்ரீவ! பயப்படாதே, 
நீங்கள் இருவரும் ஒர ரூபமுடையவர்களாக இருக்ததால் மித்த 

னாகிய உமக்கும் வச கேருமோ வென்ற சர்தேகக்தால் கான் பாணப், 

பிரயோகம் பண்ணவில்லை, நீர் யோிக்கவேண்டாம்” என்று கூறி, 

நான் அந்தப் பிரமை நீங்குவகற்காக உமக்கு இப்போதே ௮டையா 

ளம் ஏற்படுத்த பனுப்புசிேன், மறுபடியும் விரைவாகச் சென்று 

வாலியைக் கூப்பிடும், அப்போதே வாலி மாணம் அடையப் பார்ப்பீர், 
மேலும் ஐ பிராசாவே! சான் உமக்குச் சபதம் செய்றேன், சான் 

இசாமனைல் of கணத்தில் உம் சத்துருவை வதம் செய்? 

றேன்” என்றுசைத்.து, இராமர் ஸுக்ரீவனைச் சமாதானம் செய்து, 
இலச்$ூமணரைப் பார்தது, “gp இலக்ஷமண ! அடையாளர் தெரிர்அ 
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சொள்வதற்காக, புஷ்பமுள்ள கொடி. ஒன்றை யெடுத்து ஸுக்ரீவ 
இடைய கழுத்தில் கட்டி, மகா பாக்கியம் செய்த இந்த ஸுக்ரீவனை 

வாலியிடம் அலுப்பு” என்று கூறினார். 

இலகஷ்மணரும் ௮வ்வாறே ஒரு பூக்கொடியைக் சட்டி ஆதர 
வுடன் போம், போம் என்று ஸு*த்ரீவனை யனுப்பினார் 

ஸக்ரீவனும் ௮வ்விதமே சென்று ஆச்சரியமான சப்தமிட்டு 

ம௮படியும் வாலியைச் சண்டைக்குச் கூப்பிட்டான். b 

Dong சென்ற வாலி மறுபடியும் இக்கூக்குரலைச் சேட்டு, 

ஆடை பாணங்களை யணிக்து யுத்தத்.துக்குச் செல்ல முயன்றான். - 
இசைக் சண்ட வாலியின் பத்தினியாகிய தாரை, புருஷனைப்' 

பார்த்து, இப்போது தாங்கள் போகவேண்டாம், எனக்கு மிகுதி 

யான சந்தேகம் உண்டாகிறது, ஏனெனில், ஸுக்ரீவன் இப்போது 

தான் அவமான மடைந்து போனான். அ௮ப்பேோ்ப்பட்டவன் மறு 

படியும் இவ்வளவு விரைவாக யுத்தத்துக்கு வர் இருக்கிறான், கை 

யால் அவனுக்கு வலுவுடைய மிச்தான் யாரோ ஒருவன் சகாயஞ் 
செய்யவர்திருக்கிறான், நிச்சயமாகச் சொல்லுவேன், சந்தேமில்லை, 
அதைத் தெரிந்து சொண்டு தாங்கள் போகலாமென்று கூறி, கண 

வன் இருகாங்களையும் பிடி.தீ.துக் கொண்டு தடுத்தாள் 

வாலி ௮வளை நோக்கி, ஓ வில்லைப்2பான்ற புருவமுடைய 

தாரே! இது விஷயமாக உனக்கு யாதொரு சந்தேகமும் வேண்டாம், 

பிரியமுள்ள பத்தினியே ! என்கையை விட்டு விடு; 8 சுகமாக இஸ் 

கேயேயிரு. சான் ௮ந்த சத். துருவாகய ஸுஈக்ரீவனைக் கொன்று விரை 

வில் வருகிறேன், அவனுக்கு எவன் சகாயம் செய்யப் போகிறான், 

தரு சமயம் அவனுக்குதவியாக யாரேனும் வந்இருக்தால், ௮வனுள் 

பட அவ்விருவரையும் ஓர் கணத்தில் கொன்று போட்டு இவகிடம் 

வருகிறேன், 8 அக்கப்படாதே, மேலும் ஞானாபிருப்பவன் சத்துரு 
வைச் தெரிர்.தும், ௮வன் சண்டைக்கு அழைத்தும், எவ்விதம் விட் 

டில் இருப்பான். ௮ப்போப்பட்டவன் விரனா ? .அசையால் கான் ௮௪ 
னிடம் சென்று ௮வளை வதை செய்து வரு$றேன் என்றுசைத்தான். 

இவ்வண்ணம் கூறிய வாலியின் பிரியவசன ததைச்கேட்ட தாரை 
மனுபடியும், ஓ இராஜ சிரேஷ்டரே ! இன்னும் ஓர் விஷயமும் என்னீ 
ம்.கேட்ஈ வேண்டும், கேட்டபின் ௪.து உசிதமோ அதைத். தாக் 
தள் செய்யுச் கோருகிறேன், , அதாவது;--௮ங்கதன் தான் வேட்
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டையாடப் போயிருந்தபோது, ௮யோத்தி மன்னராயெ தசரதரின் 
குமாரர் ஸ்ரீராமர், தன் தம்பி இலமணருடலும், மனைவி ஸீதை 
யுடனும் தண்டகாரண்யம் வந்தஇருந்ததாகவும், ௮வ்வாசண்யத்இல் 
அவர் பத்தினி ஸீதையை இராவணன் அபகரித்துச் சென்றதாகவும், 
பிறகு இசாமச் சந்தர் இலக்்மணருடன் ஸீதையைத் தேடப் 

புறப்பட்டு வருகையில், அவர்கள் ரிசியமூக மலைக்கு வந்ததாசவும், 

அப்போது ௮னுமான் அவர்களை ஸுத்ரீவனுக்குச் சிரேகம் செய்து 

வைக்க, சிரேக வாஞ்சையால் இசகுவீரன் தான் வாலியைக்கொன்று 

ஸக்ரீவனலுக்குக்கஷ்கர்சா பட்டாபிகேசம்செய்து அதற்கு ௮வளை 
௮ரசனாக்கி வைக்கறேன் என்று அக்னி சாக்தியாகப் பிரதிஞ்ஜை 
செய்து கொடுத்து, ௮தமு.தஃ இராமர் இலக்மணர் இருவரும் ves 
ரீவலுடன் இருப்பதாகவும் சான் கேள்விப்பட்டதை எனக்குக்கூற 

நான் கேட்டிருக்கிறேன். 3ுதற்கு நிதரிசனமாக இப்போது ஸஈத் 
ரீவன் சண்டைக் கழைப்ப்தை யூகித்தால் ௮ர்த இராமர் அவனுக்கு 
உதவியாகப் பின் வந்திருக்கரொா என்று புலப்படுகிறது, இது நிச்ச 
யம், என் சொல்லைக் கேட்கவேண்டும். சற்று முன் ௮வமானம் 
அடைர்துபோன ஸ-க்ரீவன் மறுபடியும் வருவானா ? அகையால் 
ஏந்த விதத்திலும் விரோதத்தை விட்டு ஸுஈத்ரீவனை ௮ழைதீ த ௮ல 
னுக்கு யுவரா8 பட்டாபிக்ஷேகம் செய்வித்து அவனைச் சமாதானப் 
படுத்திக்கொண்டு, பின்பு ஸ்ரீமாமசை சாம் சரணம் என்றடைய 
வேண்டும், இது தான் என்னுடைய முக்யெ கோருதலான விஷ 

யம், ஓ வானா சிசேஷ்டரே ! என்னையும், உம் குமாரன் ௮ங்கதனையும், 

ஈம்குலத்தையும், இராஜ்யத்தையும் காக்கவேண்டும் என்றுரைத்து, 

பயத்தால் தளர்ச்சி ௮டைர்து, வாடின முகத் இனளாய், வாலியின் 
பாதங்களில் பணிந்து கைகளால் பாதங்களைப் பிடித்துக் கொண்டு 

கண்ணீர் விட்டமு௮ போகவே கூடா தென்று கதறினாள். 

அப்போது வாலி அந்தத் தாரையைத் தன்னிருகைகளால் 

அணைத்து ஓ எனது பிரியமுள்ள தாசே / நீ ஸ்திரீயாகையால் பய 

மடைந்தாய், எனக்குப் பயம் இல்லை, நீ கேள்விப்பட்டபடியே அர்த 

மஹாபிரபுவாயெ ஸ்ரீராமர் இலக்ஷ்மணருடன் வர் இருந்தால் என 

க்கு அவருடைய சிரேசம் உண்டாகும் சந்தேசமில்லை, 

மேலும், ஸ்ரீசாமர் ஸ்ரீமன் சாராயண? j 
உரு வடுத்,து வச்.சவர்; ஆ.ச்ம கோடி.சள் யாவருக்கும் பிரபுவானவர்,
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அவர் பூபாரதிமைக் குறைக்க அ௮வதாசம் செய்திருக்கிறார் என்று 
முத்தியே கேள்லிப்பட் ருக்கிறேன். அந்த _ ம மஹாத்மாவுக்குச் 

இடையாசு. us Bure |  அடையத்தகுந்த. அந்த ட பாரமேச்வ. வார 
இராமர் தன்னைப் ,பஜிக்கிறவர்களைச் தாமும் ஆசியிக்றொ். gua 
விருதையாயெ தாசே/ அவருடைய சாணாரவிக்தங்களில் ஈமஸ்தரதும் 

செய்து செகத் இற்கு ௮வசை அழைச்து வருகிறேன். | 

ஸுக்ரீவன் தானாகவே யுத்தத்இற்கு வருவானாகில் அதே 
௯த௲ணத்தில் அவனை வகம்செய்கிறேன். அவனுக்கு யுவராஜமுடி சூட்ட 

வேண்டு மென்ற நீ கூறினாயே. ஓ பிரியமுள்ள காசே! ஸ-ஈக்ரீவன் 

என்னைச் சத்துருவாக நினைத்துச் சண்டைக்கு அழைக்கும்போது 

உலகத்தில் யாவராலும் ம௫இக்கப்பட்ட ௮இவிசனாயெ யான் ௮வனு 

க்குப் பயந் தவனாக இரந்த வார்ச்தையை எப்படி. வெளிவிட்டுப் பேசு 

் 

சீ 

வேன். 

இவ்வியமான இலக்ஷணமுடைய சுக்தரீ / நீ துக்கச்தை யொழி 

தீது வீட்டிலேயே யிரு, என்று கண்ணீர் பெருகியோடும் முகத்தை 
யுடைய தாசையைச் சமாதானப்படுத்து ஸுஈக்ரீவனை வதம் செய்வ 

தற்கான முயற்சியுடன் அவனிருக்கும் இடம் சென்றான். ..! 

கழுத்தில் பூமாலை யுடையவனும், பயங்காமான பாரரக்ரெம 

மூடையவனுமாகிய ஸ-ஈக்ரீவன் சனக் கெதிரில் வரும் வாலியைப் 

பார்த்து) சூரியனைப்போல் காயத்தில் செம்பி இரண்டு முஷ்டி. 

களால் வாலியைக் குத்தினான். வாலியும் ஸுக்ரீவனை யவ்வாறே 

குத்தினான். ஸ-ஈக்ரீவன் இராமனைப் பார்த்துக் கொண்டே யுத்தம் 

செய்தான். இவ்வாறு அவ்விறாவரும் சண்டை செய்யும் போன பிர 
தாபமுடைய இராமர் பார்த்து அம்புறையிலிருக்து இர்இரொஸ் 

இரசத்தை யெடுத்து வில்லிற் பூட்டி. காது வரையில் இழுத்து, மாச் 
கூட்டத்தின் மத்தியில் யாருமறியாமல் இருக். அகொண்டு அவ்விரு 
வரில் வாலியை ஈன்முகக் கவனித்து ௮வன் மார்புக்கு இலக்ஷியம் 
வைத்துப் பாணத்தை விட்டார். அந்தப் பாணமான௮ பூமியை நடுவ 
கச் செய்.துகொண்டு வில்லில் கின்று புறப்பட்டு யுத்தத்தில் நின்ற 
வாலியின் மார்பிற் புகுர்த.து, HES Hideo ஏற்ற வாலி பெரும் கூச் 

சலிட்ட உயாச் செம்பி பூமியில் விழுர்து கொஞ்சகாலம் வசையில் 

பிசஞ்ஞை பில்லாமலிருக்து பின்பு பிஞ்ஞையை யடைநர்தான்,



இஷ்டந்தர் காண்டம். 19%. 

அச்சமயத்தில் ஸ்ரீராமர் இலக்ஷ்மணா், ஸ-க்ரீவன் சதம் 

வாலி யிருக்குமிடம் சென்றார், பிறகு வாலி தன்முன்னால் நிற்ப 

வரும், செந்தாமரைக் கண்ணரும், இடது கையில்வில்லையும், வலது 
கையில் பாணத்தையும் தரித்தவரும், விஸ்தாரமான மார்புடைய 

வரும், பிரகாசிக்கின்ற வனமாலை தரித்்அ விளங்குறெவரும், பருத்த 

அம், அழகுள்ள ம், நிண்டதுமாகிய கைகளையுடையவரும், கொழு 

மையான அறுகம் பில்லைப் போன்ற சியாமளவர்ண முள்ளவரும், 
ஸ-ஈக்ரீவன், இலக்ஷ்மணர், இருவர்களும் தன்னிரு பக்கங்களிலும் 

நிற்கப் பிரகாசிப்பவருமாகயெ ஸ்ரீராமரை மெலிவாகப் பராத்.தக் சேட் 
இரான், , 

ஓ இராம! கான் உனக்கு என்ன இங்கு செய்தேன் ? எதத் 

காக நீ என்னை வதை செய்தாய்? அசசர்களுக்குரிய தருமங்களை யி 

யாமல் கிந்திக்கத்தக்க காரியத்தை மேற்கொண்டாயே, மாக் கும் 
பலில் மறைந்திருர் து என்னிடம் பாணத்தைப் பிரயோ௫த் தாயே! 

சத் இியவர்தனான நீ, இருடனைப் பால் இந்தக் காரியத்தை செய்து 
என்ன 2ர்த்தியை யடையப்போகிறாய்? மறுவின் பசம்பசையில் உண் 

டானவனும், க்ஷூச்திரிய வம்சத்இிற் பிறந்தவனுமாகயெ நீ என்னெ.இ 

ரில் சண்டை செய்திருந்தாயானால்:௮ந்தப் பலனை யப்போதே யடைர் 
இருப்பாய், ஸக்ரீவன் உனக்கு என்ன ஈன்மையைச் செய்தான், 
சான் என்ன ஈன்மையான காரியத்தைச் செய்யா மலிருர்தேன் ? 

ஓ இராம/ உன்னுடைய மனைவியாகிய ஸீதையைச் தண்டசாச் 
ண்ய,த் இல் இராவணன் கொண்டுபோனான் என்றும், அவளை மீட்டுக் 
கொண்டு வருவதை யுத்தேசித்து நீ ஸுக்ரீவனைச் சரணமடைந்த 

தாகவும் கேள்விப்பட்டேன், ஹா. கஷ்டம் ! ! உலகத்தில் 99959 

பெற்ற என் பராக்சம,த்தை நீ ௮.றிர்துகொள்ள வில்லை, 

ஓ இசாம 2? ' இராவணனை, சான வருமபிமனனானால, அவனை 

௮ வன் கூட்டத்தார்களுடலும் ஸீதையுடனும், இலங்கையிற் போய்ச் 

கட்டி. HOT (PRI FBS இல் இக்கு கொண்டுவருவேன். 

ஓ இசகுஈர்தன ? உலகத்தில் யாவரும் உன்னைத் தருமிஷ்டர் 

என்று சொல்லுகருர்சள், வேடனைப் போல் குரங்கைக் கொன்று 

விட்டு என்ன தருமத்தை யடையப் போூருய் சொல்லு? குரக்கு 
மாம்சம் புசிப்பதற்கும் ஆசாதே, என்னைவதை செய்து என்ன 

செய்யப் போகிருய்?'” என்௮ கேட்டான்,
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இவ்வாறு வெகுவசனமாகப் பேசும் வாலியைப் பார்த்து இசா 

மர், **ஐ வாலியே/ கான் தருமத்தை இசக்ஷித்.துக் கொண்டு இவ்வுல 
இல் வில்லுடன் சஞ்சரிக்றேன்; ௮தருமம் செய்பவனைக் கொன்று 
தருமத்துடன் இருப்பவனைக் காப்பாற்றுகிறேன். எவன் ஒருவன் 

உடன் பிதர தவள், உடன் பிறர்தவன் மனைவி, தன் பெண், தன் காட் 

டுப் பெண் இவர்களுக்குள் எவளையேனும் இசமிக்கிரானோ ௮வன் 
மூட புத்தியுடையவன்; ௮வன் மகாபாதசு முள்ளவன் ; ௮வன் ௮ 

சர்களால் வதை செய்யத் தகுதியானவன், நீ உன்னுடைய இளைய 

பிசாதாவின் மனைவியைப் பலா ச்சாசமாக அடைந்து இசமிக்கிருப், 

ஆசையால் காட்டில் வாழும் வானமே; ' தருமங்களை யறிர்த கான் 
உன்னைக் கொன்றேன்” என்று பில் சொன்னார், 5௦". 

இதைக் கேட்ட வாலி ஈ௫நெடுக்க, இராமசை இலக்ஷு*மீகாற்த 
சென அறிந்து பா பாப்புடன் ஈமஸ்காசம் Orig. “gp Qasr! 
ஐ இசாம? ! மஹாபராக்ரெமசாலியே, மஹாபாக்கெசாலியே ! இப் 

போத உம்மை சான் பாமேஸ்வார் என்று அறிந்தேன். கான் முன் 
னம் அ௮.றியாமற் சொன்னவைகளை மன்னிக்கவேண்டும், பிரசத்தி 
யசஷ்மாக உம்முடைய பாணத்தின் ஹிம்சையால் உம்முடைய முன் 

னிலையில் பிராணனை விடப்போடுிறேன். உம்முடைய தரிசனம் 
பெரிய யோகிகளுக்கும் அர்லபமானத, எவருடைய காமத்தை, 

சுவாதினமில்லாமற் போனபோதும், உசைத்து மரணமடைந்தால் 

பரமபதம் ௮டையலாமோ, அந்தப் பரம புருவுனே ,பிரத்தியகஷமாக 
மோக்ஷமடைய விருப்பமுள்ள என் முன்னிலையில் வந்.இருக்கிதீர், 

அ தேவ? உம்மைப் பாம புருஷன் என்றும் உம்முடைய பிரியை 

யான ஜானகியை மாயை யென்றும் அறிந்தேன். இராவணனை வசம் 

செய்யும் பொருட்டு, பிரம தேவரால் பிரார்ச்இக்சப்பட்டு அவதாரம் 

செய்தவர் என்றும் ௮றிர்தேன் 

ஓ இசாகவ. உம்முடைய ஸ்தானம் செல்ல' எனக்கு அஞ்ஞஜை 

செய்ய வேண்டும், என் குழந்தையாகிய அங்கதன் எனக்குச் ௪ம 
மான பல முடையவன். அவன் ம8ீ௮ தயை செய்யவேண்டும். என் 

மன்தைச் சங்கடமின்.றிச் செய்ய வேண்டும். தவ்களுடைய கையால் 

என்னைப் பரிசிக்சவேண்மெ்' * என்று இவ்வாரச வணக்ிக். கேட்டுக் 

சாண்டான்.
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இராகவர் அவ்விதமே வாலியைக் கையாற்றடவி ௮வன் மார்பி 

௮ற்ற பாணச்தை எடுத்தார், 

வாலி, வானா சரீரத்தை யொழித்து ஒர் க்ஷணத்தில் சிறர்த 

தேவனாக அனான். 

வாலி, இரகு சிரோஷ்டலுடைய பாணத்தால் ௮டி.பட்டதாலும், 
சுகதீதுக்கு இருப்பிடமானதும், மிகுதியான மங்களத்தைக் கொடுக் 

சக்கூடியஅமாகிய கையால் பரிரிச்சப்பட்டதாலும், உடனே வானர 

சரீரதிதைவிட்டு, காமாஇபர்களுச்குக் இடைக்காததம்) பிருமஙிஷ் 

டர்களுக்கு அடையச்கூடியதுமாகிப உச்தம பகவியை யடைரச்தான். 

AOR 

மூன்முவ.தூ சருக்கம் 

பரமாத்வாகய இராமனால் வாலி மரணமடைந்தவுடன் வானசர் 
கள் பயத்தால் தளர்ச்செயெடைந்து யாவரும் ஷ்௫க்தைக்கு யோடினார் 
கள், தாரையைப் பார்த்து ஓ மகா பாக்கியம் செய்தவளே / யுத் 
தத்தில் வாலி இராம பாணத்தால் மாண்டுபோனான், அங்கதனைக் 

காப்பாற்றிக்கொள், மர்இரிகளுக்கு ஆஞ்ஞாபனம் செய், ராங்கள் 
கோட்டை வாசற் கதவுகளைப் பூட்டிட்டு ஈகாத்தைக் காப்பாற்றிச் 

கொள்கிறோம். ஒ ஸ்திரீ ரத்தினமே! அங்கதனை வானா சாஜனுசச் 
செய் என்று சொன்னார்கள். 

தாசை, வாலி மாணம் அ௮டைர்தகைக்கேட்டவுடன் Carbs 
தால் மிகுர்த துக்சமடைர்த, கன்னுடைய கைகளால் தலையிறும் 

மார்பிலும் ௮டி.ச். துக்கொண்டு கதறினள். மேலும் அங்கதம், 
இசாஜ்பத்தாலும், ஈகாத்தாலும், பொருளாலும், எனக்கென்ன பயன் 

இருக்றெ.௫, இப்போதே யென் கணவனுடன் மாணம் அடைூறேண்: 
என்று சொல்லி விரைவாகத் தலைமபிசை விரித்துப்போட்டு, கதறித் 

கொண்டே. மிகுந்த ,துயாமுடையவளாக, கணவன் இறந்து டெச் 
கும் யூத்தசளம் சென்றாள், இரத்தம் தோயர்தும், புழுதி படிச் 

௮ம், பூமியில் விழுர்.து இடச்கும் சன் கணவனா௫யு வாலியைச் சண். 

ணுற்றாள். ஆ ராதா! த நாதா ! என்றே குதறி கணவன் பாதம் 

களில் விழுர்தாள், எழுந்து அவனைச் கட்டித் தழுவி சோ வென்று 

அழுதாள்,
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அச்சமயம் அங்கு நிற்கும் இரகுரந்தனரைப் பார்த்தாள். ௮வ 
ரைப் பார்த்து தினத்தன்மையுடன் அழுதுகொண்டே, ஒ இசாம. 

நீர் எந்த பாணத்தால் என் கணவனை வதஞ்செய்தீசோ ௮தே பாணத் 

தால் என்னையும் கொன்றுவிடும். சான் என்பஇ யிருக்கும் உலகத் 
க்குச் செல்லுகிறேன். என் கணவன் என்னை விரும்புவார், சுவர்க்க 
லோகத்திலும், என்னை யன்றி அவருக்கு சகம் ஏற்படாது, மேலும், 

ஓ இரகுராம, தோஷமற்றவரே 7 மனைவியை விட்டுப் பிரிவா லுண் 

டாகும் அக்கத்தை நீர் ௮னுபவிக்தவால்லவா, என்னை வாலியிடம் 

சேரும், உமக்கு கன்னிகாதானம் செய்த பலன் உண்டாகும் என்று 

வேண்டினாள், 

பிறகு இராமசை யடுத்,து நிற்கும் ஸுஈக்ரிவனைக்கண்டு, ஒ ஸுக் 

ரீவ.! இசாமர் வாலியைக் கொன்று உமக்கு இராஜ்யக்தைக் கொடுத் 

தார், நீர் சத்துரு பயமன்னியில் உமது பதீனி ௬மையுடன் சுகக்சை 
அனுபவிக்கலாம் என்று கூறினாள், 

இவ்வாறு பிசலா:0ிக்கும் காசையின் பேரில் மகா பலசாலியாகிய 

இசாமர் தயைகூரர்து சக்துவ ஞானச்தை உபசேசம் செய்து தாரை 

யைச் சமாதானம் செய்கிறார், 

ஒ அுக்கசாகாத்தில் papa பயந்தவளே 7 உனக்கு யாதொரு 

விதத். தலம் பா,ச்தியமில்லாச வாலியை யுன் கணவன் என. uses 
EMH எவ்விதப் பிரே sr am pO, Tem ahs bs OB apis? 

உன் கணவன் தேகமா, ஜீவனா ? உண்மையாகச் கவனித்த சொல், 

இத தேகமானது, பஞ்ச” பூதங்களின் விகாசத்தாலுண்டான௮, 

"எலும்பு, நரம்பு, மாம்சம், இரத்தம், சோல் இவைகளையுடையது. 

பூர்வ கருமத்தாலுண்டானது. 

Qis தேகத்தை ஜீவனாக கினைப்போமானால், ஜீவன் நிரா 

மயன் ) உண்டாவதில்லை ; மரிப்பதில்லை ; புருஷனுமல்ல; ஸ்திரீ 

மல்ல ) ஈபுஞ்சகனுமல்ல : ஜீவன் எங்கு மிருப்பவன் ;) அழிவற்ற 
வன் ; ஒன்றாகவே .ஆனவன் : இசண்டற்றவன்) தகாசம்போல் பற்.௮ 
தல் இல்லாதவன் ) நித தியன் ; ஞான Cereus; gsr; Os 

சகைய ne ஏன் வருத்தம் அடையவேண்டும் என்றார் 

வயசாம் பெற்ற தாரை, ஒ இராம.” தேசம் சத்ரூபமில்: 
® tr 

wee ஜவ்னோ சத்து, சித்து, சொருபமுடையச. ஆசை
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யால், சுகம், அக்கம் இவைகளின் சம்பர்தம் யாருக்குண்டாகிற து ) 
இதைச் சொல்லவேண்டு மென்று வணங்கினாள், 

ஸ்ரீசாமர் சாரையை கோக்க, “ஓ தாரே! ஆதிமாவுக்கு ௮விவே 

கத்தால், தேகத்திலும், ௮தை யொட்டிய இர்இரியங்களிலும், ௮ஹ 

ங்காரம் முதலியவைகளின் சம்பக்தம் எது வரையில் இருக்கிறதோ 

அ துவரைபில் ஜனன மாண ரூபமான ஸம்ஸார மேற்படுஇறது, 

சுவப்னத்.இில் பொய்யான விலஓயங்களை யடைவ துபோல், விஷ 

யங்களைச் தியானம் செய்யும் மானிடலுக்குப் பொய்யான இத்த 
ஸம்ஸாரம் சுற்றுகின்றது, Asin அவிகத்தையின் சம்பந்தக் 

தால் ௮தன் காரியமான அஹங்காரம் உண்டாறெது, இராகம், 

அ 2வஷம், இவைகள் நிறைச்்ச ஸம்ஸாசமும் பிரயோஜனமுள்ள 

தாகிறது, ஓ மங்கள ஸ்வபாவமுடைய காசே! மனம் தான் ஸம்ஸாசம்; 

மனமே பர்தமாகிறது. ஆத்மாவானது, மனதுக்கு ஒத்த தன் 

மையை யடைகிற து, கிர்மலமான ஸ்படிகம், செம்பஞ்சின் சசக்தோடு 

DYMO, HG WIG. Gy சிவப்பு வரணமுடையதாகக் சாணப்படுகிறது, 
உண்மையில் ஸ்படிகத் துக்குச் சிவப்பு வாணமில்லை, ௮.துபோல, 

பு.கீ.தி, இர்திரியங்கள் இவைகளின் சேர்ச்சையால் ஆத்மாவுக்கு 

ஸம்ஸாசபச்தமுண்டாகிறது. அத்மாவானது தனக்கு லிங்கமான 
மனதையும், ௮.இல் உண்டாகும் விஷயங்களையும் சரத் துக்கொண்டு 

காமம் முதலிய தோஷகுணங்களில் கட்டுண்டு ஸ்வாதீனமற்று ஸம் 
ஸாசத்தில் சுழலுகிறது. 

ஆதியில் மனமானது குணங்களை அறுசரிக்கிறத, பிறகு 

ஸ5்.துவம், இரஜஸ், கமஸ், இவைகளுக்குள்ள கருமங்கள் ஏற்படுகின் 

றன,  அர்தச் குணங்களுக்குத் தக்க கருமத்தாலுண்டாகும் கதி 
களம் ஏற்படுகின்றன, 

இவ்விதம் ஜீவன் கரும வசத்தால் பூதப்பிரளயம் வரையில் சற் 

கருன். கருமவாசனாவச சால் ஜீவன் யாவற்றா லும் குறைவடை 

க்து ௮விச்தையின் சுவாதினப்பட்டு வீடடையாது (அபிநி2வசம்) 
௮,நாவது மோக்ஷம் ௮டைபாது மெழகுண்டைபிர்பஇித்ச இரத்த 

னம் போல் இருக்கிறான். 

யிறகு ஸிருஷ்டி. செய்யுங் காலத்இில் அ௮ர்.தஜீவன் முன்லுள்ள 
வாஸனயுடலும், மனஅ௫டனும் மஅபடியும் உண்டாகறுன், 

26
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எப்பொழுது புண்ணிய விசேஷத்தால் ஸாதுக்களின் சேரக் 
சையை யடைகருனோ (அதாவது மிக்ச ஒழிவையுடைய என் பத்தர் 
சுளின் சேக்ர்கை) ௮ப்போஅ ௮வனுக்கு என் விஷயமான ஞானமுண் 

டாகிறது. அர்த ஞானமுண்டானால், யாரு மடையமுடியாத என் 
சதையைச் சரவணம் செய்வஇல் சரத்தை யுண்டாகிறெது, ௮ச்சரச் 

தையினால் சிரமமின்றி சொரூப விஞ்ஞானம் ஏற்படுகிறது, பிறகு 

சிரேஷ்டனாயெ ஆசிரியனுடைய ௮றுக்செசத்கால் மஹாவாக்கியத் 
இன் அர்த்த ஞான முண்டாகிறது. அதனால், தேகம், இர்திரியம், 

மனம், பிசாணன், ௮ஹங்காரம் இவைகளுக்கு வேறுடட்டி ௬ப்ப அம், 

சத்திய சொருபமூ!், அனந்த மயமும், இரண்டற்றதுமாகய பிரும 
சொருபத்ை தன்னுடைய அச்மஞான,ச்கின் அறுபவத்தால் ௮றி 
bg கொள்கிறுன், உடனே முக்இயையும் அடைகிறான், நான் 

சொல்வது சத்தியம, 

எவன் ரான் கூறியவைகளை எப்போதும் ஆலோசனை செய்த 

அ.துஷ்டி சரா னோ ௮வனை ஒருபோதும் ஸம்ஸாரதுக்கம் தொடசாது 

ஒ தாரே! நீயும் பரிசுத்தமான புத்இயுடன் சான் கூறிய விவ 

யத்தை ஆலோசனை செய்து அுக்கக் கடலிலிருச்து விடுபபுவதோடு, 

நித்தியானர் சத்தையும் அடைவாயாக 

வில்போன்ற வளைந்த புருவக்தையுடைய ஓ தாசே! நீ முன் 

ஜென்மத்தில் என்னிடம் பக்தி செய்தாய், ஆசையால் உன்னுடைய 

Curing 5 இன் பொருட்டு என்னுடைய சுயரூபமான சொருபத்தைச் 

காண்பித்தேன், நான் கூறியபடி என் சொருபத்தைத்தயொனம் 

செய்து கொண்டு எப்போதும் சுகமாயிரு, 

ஸம்ஸாரப் பிரவாகத்தில் உள்ள காரியங்களை ந செய்பவளா 
பினும், பற்றுதலை யடையமாட்டாப்” என்று உபதே்தார், 

தாரை, ஸ்ரீராமர் கூறிபதைக் கேட்டு, மிகவும் ஆச்சரியம் அடை 
நீது தேகத்தின் ௮பிமானக்தால் உண்டான சோகத்தை விட்டாள், 

இசகுசிேோஷ்டசை ஈமஸ்கரித்தாள். - 

ஆக்மஞான அ௮.றுபலத்தால் சச்தோஷம் ௮அடைர்தாள், தாரை 

ஸ்திரீ ஜா.இயாயிலும், பரமாதீலாயெ ஸ்ரீசாமருடைய தரிசனத்சை 

அதணப்போது அடைச்ச மாத்திரத்தில், அனாதியாயுள்ள பர்த், 

சைச் oa; கல்மஷூம் ௮ற்றவளாகி ஜீவன்முக்தையானாள்,
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ஸ்ரீசாமதூர்த்தி வாக்கில் வரத ஸ்விஷயங்களை அருகிலிருந்த 
ஸுக்ரீவனும் கேட்டு அஞ்ஞானம் யாவற்றையும் விட்டு சுத சமான 

மனமுடைய வனானான, 

பிறகு ஸ்ரீசாமர் வானா சேஷ்டனான ஸுஈக்ரீவனைப் பார்த்து, 
ஓ ஸுக்ரீவ! உன் சமயனுக்குச் செய்யவேண்டிய பரலோக சாதக 
மான சம்ஸ்சார முதலிய காரியங்களை விதிப்படி ௮வன் பு.ச்தினை 
அங்கதனைச் கொண்டு என் உத்தரவை ௮றுசரித் அச் செய்” என்றார் 

ஸுக்ரீவன் ௮வ்விகமே யென்றுசைத்து பலமுடையவர்களும், 
முக்கியாகளுமாகிய வானசர்களைக் சொண்டு வாலியைப் புஷ்ப விமா 

னத்தில் வைத்து இராஜோபசாரம யாவற்றுடனலும், பேரி, அந்.துபி 
முதலிய வாத்தியங்களின் முழக்கங்களுடனும், பிராமணர்களுட 

னும், மர் திரிகளுடனும், யூசபர்களாகிய வானசர்களுடலும், பட்ட 

ணத்து ஜனங்களுடனும், சாரையுடலும், ௮ங்கதனுடனும், தாலும் 

சென்று மிகு இயான எத்தனத்துடன் சாஸ் இரப்படி. கருமங்கள் யாவ 

ற்றையும் செய்.த முடித்தான். 

பிறகு, சர்தோஷமாள்ள மனமுடைய ஸ-க்ரீவன் மர்திரிகளு 

டன் ஸ்ரீசாமருடைய ஸக்கிகானத்துக்கு வர், அவருடைய இவகிய 

சரணாரவிந்தங்களில் சாஷ்டாங்கமாக ஈமல்காரம் செய்அ, **ஒ இராஜ 
சிசேஃட 2 மிகுர்த 8ஸ்வரிய முடைய கஷ்கர்தை சாட்டைச் .சாக 
களே பரிபாலிக்க வேண்டும். சான் தங்களுடைய sree, Boa 
மணரைப் போல் தங்களுடைய பாதகமலங்களைச் சேவித்.துக் கொண் 
டி.ருக்கிறேன்' என்று வேண்டினான். 

அந்த மொழியைக் கேட்டவுடன் இராகவர் புன்னகை 

கொண்டு, *4ஐ ஸ-ஈத்ரீவ/ நீ தான் கான், சந்தேகம் இல்லை, என்னாஞ் 

ஞைப்படி. விரைவாகச் ஜெக்தை சென்று, இராஜ்யத்திற்கு ௮இ 

பதியாக இருக்கும் தன்மையில் நீ பட்டாபிக்ஷேகம் செய்து கொள், 

அங்கதனுக்கு ஆதரவுடன் யுவசாஜ்ய முடி சூட்டிவை, ஓ ஈண்ப/ சான் 
ப.தினான்குவருஷம் வரையில் ஈகாததுக்குள் பிரவேிக்கக்கூ!_ர.து 7 
என் இளைய பிசாதாவாயெ இல௯ஷமணன் உன்னகரம் வருவான். 

கான் தம்பியுடன் சமீபத்திலுள்ள பருவ, கத்தல் வருஷாகாலம் 
வசையில் வசிக்கிறேன். இப்போது நீ முதலில் இந்த. வில.பல்கலில் 

பிரவேசித்து வருவாசாலம்வரையில்பட்டணத்திலிருர்து. EEG Sirs ‘
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என்னிடம் வர்.து, ஸீதையைத் தேடும்படியான வழியில் முய.ஓவா் 

பாக” என்று அஞ்ஞாபித்தார். 

ஸுஈக்ரீவன் சாஷ்டாங்கமாக ஸ்ரீராமர் பாதங்களில் வணங்க, 
ஐ தேவ! தாகங்கள் எவ்விதம் சொல்கிறீர்களோ ௮வவிதமே செய்? 

றேன்” என்று கூறி அவரிடம் உத்தரவு பெற்றுக் கொண்டு இலக 
மணருடன் ஈகாம் சென்று இரகுரர்தனருடைப உத்தரவுப்படி இல 

மணர் கையால் இராஜ்ய பட்டாபிக்ஷேகம் செய்து வைக்கப் Cup 

ஐன். அங்கதனுக்கும் புவராஜ பட்டமளித்தான், பிறகு, ஸுக் 

ரீவன் இல$மணரை நீ.இப்படி பூசித்கான், இலக்ஷமணர் ௮வவிட 

மிருந்து விரைவாக வந்து ஸ்ரீராமருக்கு ஈமஸ்காரம் செய்து அவர் 

GEAR EIT. 

௮.தன் பிறகு இரகுஈந்தனர் இலக்ஷமணருடன், (பிரஸாவசணம்” 

என்னும் மலையின் மிகுதியான விஸ்தார முள்ள சொத்தின் மீது 

சென்றார். 

, அந்த சரத்தில், ஸ்படிகம் போன்ற பிரகாசமுள்ள.தும், மங் 

சளகாமானதும், 2தோஷ்ணம் இவைகளுககுச் சமமானதும், கொண் 

டற் காற்றுக்கு உசிதமானதும், தேவர்களுக்கு உரியதும், சமீபத் 

இல் பலன்களையும், மூலங்சளையும் உடையதும் ய ஒர் குசை 

யக் கண்டு ௮க்குசையில் இலக்ஷமணருடன் வாசஞ் செய்ய மனங் 

கொண்டார். 
"தேவர்களுக் குரிய மூலங்கள், பழங்கள், புஷ்பங்கள் இனவ 

களுடன் கூடியதும், முத்துக்களுக்குச் சமானமான நீர் நிறைந்த 

வாபிகள் ௮மைந்ததும், பலவாண முடைய பக்ஷிகள் அலங்காரமாக 

வசிக்கக் கூடியதுமான பருவத்தில் இரகுகுலத்இற் பிறந்த இரா 

மச்சந் தரன் தம்பியுடன் வாசம் செய்தார்,



நான்காவது சருக்கம். 

ஸ்ரீசாமமூர்த்தி அந்தப் பருவதத் லுள்ள குகைகளில் வருஷ 

ரு.அவெல்லாம் லிலையாகச் சஞ்சரித்துக் சொண்டு, பக்குவமான 

பழங்களாலும், மூலங்களாலும், உண்டான சுகத்தால் சந்துஷ்டி 

யடைந்து இல.்மணருடன் சுகமாகவாசம் செய்தார், 

மத்தியில் இடியோடும், மின்னலோடும், காற்றினால் ஒதுக்கப் 

பட்டதும், ஜலத்தால் நிறைர்கதுமாகய மேகங்களையும் சோபன 

மானதும், சுவர்ணமயமான இம்புரிகளையுடைய தராதத்தோடு விளங் 

கும் சிரேஷ்டமான யானைசளையும் பார்த்து ௮ச்சரியமடைச்தார், 

புதொன புஷ்பாசமாகிய மதுவைப் பானம் செய்ததால் சந் 

தோலமடைநத தும்பிகளும், புஷ்டியுள்ள மிருகங்களும், பக்ஷி 

களும் நான்கு பக்கங்களிலும் ஒடி.க்கொண்டிருக்கும்போது விஸ் 

தாரமான நேத்திரங்களால் இராமனைப் பார்த்து ஸதா Buren gy இலி 
ருக்கும் முனீஸ்வரர்களைப் 2பால் அசையாமல் இருந்தன, ! 

பருவதங்களால் சூழப்பட்ட அ௮ரண்யப் பிரதேசங்களில் சஞ் 

சரிக்கும் ஸ்ரீராமரை, பூமியில் அவதரித்த பரமாத்மா வென்று ஸித் 

தர்கள் எண்ணிக்கொண்டு, மிருகங்களாசவும், பக்ஷிசளாகவும் ஆக 

[லையில் வந்து அவரையே சேவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள், 

ஒரு சமயம் சுமித்திரையின் குமானான இலக்ஷ$மணர், தனி 

மையிலிருர்து தியானம் பண்ணி முடித்த ஸ்ரீராமரைப் பார்த்து, 

பக்தியுடனும், விசுவாசத்துடனும், வணக்கத்துடலும் கேட்டரூர். (, 

(ஓ தேவ! தாங்கள் முன் கூறிய மொழிகளால் ௮வித்தையா து 

ண்டான என் மனச்சந்கேகம் நீங்கிற்று, உலகத்தில் யோககெள் தம் 

களுடைய பூஜையை எவ்விதம் செய்கிருர்கள் ) எதைக் சொண்டு 
செய்ரொர்கள் ; அதின் விபாத்தைக் கேட்க விரும்புறேன். யோடு 
கள் அதைத்தான் முக்திக்குக் சாதனம் என்று கூறுகிறார்கள், விஷ் 
ணுவின் சாபிக்சமலத் இலிருர் துண்டான பிரமதேவர், காசதர், வியா 
சர், முதலியவர்கள் ௮தையே மோக்ஷத்துக்குச் சாதனம் என்று 

சொல்லுகிறார்கள், பிராமணன், க்ஷத்இரியன் முதலிய வர்ணாச்சி
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மத்தார்களுக்கு மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பதும், சூத்திரர்களும் ஸ்.இரீ 
களும் சுலபமாகவே முக்தியடையச் சாதனமும், உலகங்களுக்கு 

உபகாரமானதுமாகய ௮ந்த மார்ச்சத்தைத் தாங்கள் பிசாதாவும் 

பக்த. னமாக எனக்கு சொல்ல வேண்டும்,” என்று வணங்கிக் கேட் 

டார். 

ஸ்ரீராமர், இலக்ஷ்மணரைப் பார்த்து 4*ஒ தம்பி! என் பூஜை 

யைப்பற்றிச் சொல்வதற்களவில்லை, ஆயினும் கிரமமான விதிப்படி 

சுருக்கமாகக் கூறுகிறேன், மானிடன் தன்னுடைய இருக்கெ சூத் 

இரத்தில் கூறியபடி பிராமண ததன்மையடைச் து சிமரஷ்டனாகிய குரு 

விடம் சென்று மந்தர உபதேசம் பெற்று என்னிடம் வைத்த பக்தி 

யுடன் ௮ந்த ஆசிரியன் காண்பிவித்த விபாப்படி என்னைப் பூஜிக்க 

Cassar Dun. 

ஒருவன் தன் இருதயத்.திலாவ௮, அ௮க்கினியிலாவது, சூரிய 

னிடமாவது, ஸாளக்கரொமத்திலாவஅ விக்கிரகம், பிரஇமை முதலிய 

எவற்றிலாவது என்னைச் சாவதானமான மனத்துடன் பூஜிக்க 

வேண்டும். முதலில் தேகம் சுத்தியடைய ஸ்கானம் செய்யவேண் 

டும், பிறகு வேதத்திலும் சாஸ் இரத்திலும் கூறிய மர்திசங்களால் 

மிருத்தை (இருமண்) ௮ல்லது விபூதி இட்டுக்கொள்ள வேண்டும். 

சத் தியாவர்தன:் முதலிய நித்திய கருமங்களை விதிப்படிச் செய்ய 

வேண்டும். சான் ச. த்திெயடைவதற்கு௪ சங்கற்பம் செய்தல் வேண்டும, 

என்னைப்' பூஜிக்குமுன் தன் முருவை நான் என்றே யெண்ணி மன 

இல் ஸ்மரிக்க வேண்டும், பிறகு சிலாவிக்கரகமா யிருந்தால் ௮பிக்ஷ 

கம் செய்விச்கவேண்டும், பிரதிமையாயிருந்தால் ச,த.தி செய்ய 2வண் 

டும், என்னைப் பூஜித்தால் சத்தியைக் கொடுப்பதற்குரியவைகளும் 

பிரசித்தி யுள்ளவைகளுமாகிய சந்தனம், புஷ்பம் முதலியவைகளால், 

நியமமூள்ள இருதயமுடையவனா&, கபடமின்றி ௮.நுசரணையுடன் 

என்னைப் பூஜிச்சவேண்டும், இரகு குலத்தைச் சர்தோஷிக்கச் செய் 

யும் இலக்ஷமண பிரஇமை முதலியவைகளை அ௮லங்காசம் செய்வது என 

க்கு மிகப்பிரியமுள்ள.அ. ௮க்னியை ஹவிஸால் பூஜிக்கவேண்டும் ) 
சூரியனைப் பூமியில் பூஜிக்கவேண்டும். என்னைப் பூஜிப்பதில் சத் 

ஜலத்தால் பூஜிப்பது எனக்கு மிகப்! பிரியமான. சித் திரான்னம், 

பக்ஷியம், முதலிய புஜிக்கததக்கவைசள், ௪ர்தனம், புஷ்பம்,.ர்சநகை 

இன்வகளால் பூஜிப்பது எனக்குப் பிரீ தியை யுண்டாத்கும் என்பதற்
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குச் கேட்கவும் வேண்டுமா, பூஜைசெப்வதற்குரிய பொருளைச் சம் 
பாதித் சக் கொண்டே பூளை செய்ய யத்தனிச்கவேண்டம்/வல் திரம் 
மான் தோல், தர்ப்பை, இவைகளால் ஆஸனம் கற்பித்துக் கொள்ள 
வேண்டும், ௮௪ தஸனத்தின்மேல் தேவபிம்பத்துக் கெஇரில் பரி 

சுத்தமான மனத்துடன் உட்கா£வேண்டும், தனக்கு எதிராக வல 
பக்கத்தில் சலசத்தையும், இட பக்கத்தில் புஷ்பம் முதலியவைகளை 

யும் வைத்து க்கோள்ளவேண்டும். அர்க்யம், பாத்யம் ஆசமனம், மது 

வர்க்கம், இவை.சள் கொடுக்க சான்கு பாத்இரங்கள்வைத்துக் கொள்ள 

வேண்டும். இருதய சமலத்தில், சூரியனைப் போல் நிர்மலமான தும், 

ஜீவன் என்று பெயருள்ளதுமான ஈட்சத்தவடிவு போன்ற என் 

னுடைய களயைத் தியானம் செய்யவேண்டும். தன்னுடைய சரீ 

. ரம் பாவற்றிலும் என்னுடைய களை வியாபித்திருப்பதாசக் கருத 

வேண்டும், விக்கரகம் முகலியவைகளில் என்னுடைய களையையே 

ஆவாகனம் செய்ய வேண்டும். அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனம், 

அ௮பிக்ஷேகம், வஸ்.இரம், பாணம் முதலியவைகள் சக்.திக்குரியன 
வாகியதோடு உபசாசத் அடன் கபடமின்றி என்னைப் பூஜிக்கவேண் 

டும். 8ஸ்வரியம் இருக்குமாயின் மேற் சொன்னவைகளோடுகூடச் 

கர்ப்பூசம், குங்குமம். ௮௫ல் கட்டை, சந்தனம், வாசனையுள்ள்-சஜ்த 

  

   

  

புஷ்பங்கள் முதலியவைகளால் எப் போதும் மந்தம் தவரமல் பூக 

செய்யவேண்டும். ஆகம சாஸ்திரத்தில் கூறிய 886.து ஆவாணக் (சீ 

காரம்) களுடன் கூடிய பூஜையைச் செய்யவேண்டும், இருடிஜீசன. ழ் 

அபம், தீபம், நைவேத்தியம் மூதலியவைகளைச் Argan super Qar 

க்கவேண்டும். சான் எப்போதும் சிரத்தையுடன் கொடுப்பதைப் 

புஜிக்கும் ஈஸ்வசன். மர் இரங்களை யறிந்து பூஜிப்பவன் .௮கஸ்.இியர் 
கூறிய மார்க்கக்காலாவது புருஷ ஸ-௫ுக்த்தத்தாலாவ.து வீ.இிப்படி. 

பீரயதீ. தனத்துடன் ஹோமமும் செய்யவேண்டும், 1.1 

முதலாவது ஒளபாஸனாக்கனியில், சமிச்தினாலாவ.து ஹிஸினா 

லாவது ஹோமம் செய்ய வேண்டும். ஹோமம் செய்பவன், 
உருக்கின சுவாணத்துக்குச் சமமான காந்தியையுடையவனும், 

தேவர் சரூக்குரிய ,தபரணங்களால் அலங்காரம் செய்து சொள் 
எப் "8ட்டவலும், அ௮க்னிமிண் மத்இியிலிருப்பவனு மாயெ 
என்னை ஹோமம்செய்யும் போ௮, தியானம் செய்ய வேண்டும், 
பாரிகுசர்(அவாரபாலக) களுச்குப் பறிசரோச் கொடுத்தப் பிறக்
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ஷஹோமத்தை முடிக்கவேண்டும். அதன்பின் ஜெபம் செய்.ப வேண் 
டும், என்னை ஸ்மாணம் செய்து சொண்டே பிரீஇியுடன் தாம்பூலம் 
மூதலியவைகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், ௮க்த அக்கினிக்கு மூன் 

னால் நிருத்தம், தேம், ஸ்தோத்திர பாடம் முூதலியவைகளைச் செய் 

விக்க வேண்டும், தானும் ௮வைகளைச் செய்யலாம். தண்டம் போல் 
பூமியில் விழுகுது வணங்க வேண்டும், 

இருதயத்தில் என்னை நினைந்து கொண்டு ஹோமப் பிசஸா 
தத்தை சான் சொடுத்த பாவனையாகப் பெற்று சரடல் வைத்து, பக்த 

யுடன் என்னிருபாதங்களில், தன்னிருகரங்களையுஞ் சிரசின் மேற் 

கூப்பிக் கொண்டு நல்லபுக்இயுடன், ஓ பாமபுர௨/ என்னை பயங்கர 
மான ஸம்ஸா7த இல் கின்று சாபபாற்ற வேண்டு மென்றசைத்து ஈமஸ் 

காரம் செய்யவேண்டும. மன இல் என்னை ஸ்மரித்துக் கொண்டு உத் 

வாஸளனம் செய்ய வேண்டும், இருக.பத்தில் என்னை கினைகது மறு 

படியும் பூமியில் வணங்கவேண்டும். இவ்விதம் விதிப்படி பூஜை 
கெய்வானாகில் என்னுடைய அ௮நுக்கிகத்கால் இந்த உலகத் திலும், 

பரலோகத்திலும் சித்தி பெறுகிருன். என்னிடம் பக்தியுடன் பிரதி 

இனமும் இவ்விதம் பூஜை செய்வானாகில் என் னுடைய சாருப்யதிகை 
அடைவான், சந்தேகமில்லை. இக்க விஷயம், இரகியமானது. 

சிரேஷ்டம், பரிசுத்தம், நிச்சிபமான, கானே பிரத யெக்ஷமாக 

இதை உனக்குச் கூறினேன். 

இதைப் பக்தியுடன் எப் 

இரவணம் செய்தாலும், நித்தியம் பூஜை செய்தபலனை அடைகிறுன், 

சந்தேகமில்லை, 

இவ்விதம் பரமாத்மாவாகய ஸ்ரீராமர் மிகச் கிறந்தகான 4 ரியா 

யோகத்தை, மஹாத்மாவும், ஆஇசசஷன் அமிசமும், தன்பக்தனு 

மான இலக்ஷமணருக்குக கூறினார், 

ஸ்ரீராமர் மறுபடியும மாயையை ஆரயித்த பிராகிருதனைப் 

போல் அக்சமடைஈத ஸீதையை கினைர் து ஆ ஸீசை யென்று புலம்பி 
கொஞ்ச மேனும் நித்திசையைடையாமலிருந்தார். 

ஸ்ரீராமர் இலக்ஷமணர் இருவரும குகையில் இவ்விதம் இருக்க, 

இஷ்டுக்தையில், சுபுத்தியுடைய அனுமார் ஸாக்ரீவரைச் தனிமை 

பில் பார்த், ஒ கபி ௮சசரே! உமக்கு உத்தமமான ஹிசவசனம் 

போதும் பரராயணம் செய்தாலும்
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சொல்லுகிறேன் கேளும், ஸ்ரீராமர் உமக்குச் றந்த உபகாரம் செய் 

இருக்கிறார். ௮வர் பண்ணின உபகாரத்தை நீர் மறக் அவிட்டசாகவே 
நினைக்கறேன். மூவுலகத்தாராலும் வெல்லுதற்கரிய வாலியை உம் 
நிமித்தம் வதை செய்தார். நீரும் இராஜ்பத்தை யடைந்திர், ஒருக் 

சாலும் ௮ுடையச்கூடாத உம்முடைய பதீதினியையும் அடைச் இருக் 
இதீர்,..' 

நல்ல புத தஇிசாலியாயய #58 ஸ்ரீராமா, பருவத சிகொத்இல் 
வாசஞ் செய்துகொண்டு, பெருந்தன்மையான காரியத்தை யுத்தே 

இத்து உம்முடைய வரவை எ.ர் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார், ப] 

நீர் குரங்னெ மாகையால், ஸ்இரீகளிடம் பற்றுதலை யடைந்து, 
ஸ்ரீராமரிட்ட கட்டளைப்படி ஈடக்கவில்லை, ஸீதையைச் தேடும் காரி 
யத்சைச் செய்கிறேன் என்று பிரதிஞ்டை செய்தபடி, நீர் செய்யா 
விட்டால், வாலிபைப் போல் நீரும் நிச்சயமாக மரணம் அடைவீர் 
என்று தெரிவித்தார், 

அனுமார் வார். ச்சைபைக் கேட்ட ஸுத்ரீவர் பயத்தால் ae 
லடைந்து, 1₹ஒ அனுமாசே/ நீர் கூறிபது உண்மைதான். நான் 

செய்யும் கட்டளாயை விரைவாகச் செப்யும்) பலமூடைய வானசர் 

களுக்கெல்லாம் கட்டளைபிட்டு வரவழைத்து usar வானரர் 

களைப் பத்துத் இசைகளிலாக செல்லும்படி. ௮வுப்ப வேணடும் ; 

இன்னும் ஏழுவுகளிலு மள்ள வானசர்களையபும் இங் த வாஷ்வழிக்ர 

வேண்டும் ) எல்லா வானார்களும் இவ்விடம் பதினைர்து சாட் 
குள் வக்து சேரவேண்டும், ௮.தற்கு மேல் அவர்கள் சாலல்சழிச்று 
USO ௮வர்கள் என் வதைக் குரியவர்களாகவே ஆவார்கள், இவ 
விதம் 8ீர் செய்ய வேண்டும்” என்று கூறி ஸ-ஈக்ரீவார கிருசம் சென் 

ற் 
ப்தி 'இமானாபெ அனுமார் ஸுக்ரீவர் ஆஞ்ஞப்படி. பத.தத் 

இசைகளுக்கும் ௮ந்தக௲ணமே மனத்தினும் வேகமாகச் செல்லும் 
சசமுடையவர்களும், உன்னுகற்கரிய குணமுடையவர்களும், பன் 
அசசற்கரிய பல மடையவர்களும், வாயுவைப்போல் சஞ்சரிக்றெவர் 

களூம வனத்தில் சஞ்சரிக்கும் வானசக் கூட்டங்களுக்குள் சிசேஷ்..். 
களும் 8S BOSE சமானமான சரீரமுடையவர்களும், வெது; 

மானம் செ சாறும் / சொடாவிட்டாலும் இருப்தியையுக் ‘mili. 

Padre sratade அப்பின், 

  



லந்தாவது சருக்கம், 
  

ஸ்ரீராமர் இரத்தின மயமான தாழ்வாரங்களுள்ள பருவத சிக 

ரத்தில் வாசம் ரசப்து கொண்டிருக்கும்போது, ஸீதையின் வியோ 

சத் (பிரிவு, சாலுண்டான வருத்தத்தைப் பொறுக்கமுடியாமல் இல 

க்ஷமணரைப் பார்தது, (ஓ இலக்ஷ்மண 7 பார். ஸீதையை Qarap 

சன் கொண்டுபோய் விட்டாள், ஒரு சமயம் ௮வனால் அபகரிக்கப் 

பட்டனளோ அல்லது ௮வள் மாண மடைந்தனளோ என்பதை 

இன்னமும் அறிர்துகொள்ள முடியவில்லை, 

யாசாகிலும் ஒருவன் ஸீதை ஜீவனுடன் இருக்கிறாள் என்று 

சொல்லுவானாகில் அவன் எனக்குப் பிரியத்தைச் செய்தவனாவான். 

௮ந்த ஜான? எர்.த இடத்திலாவது ஜீவித் திருப்பாளாகில், பாற்கட 
லிலுதித்த ௮ த.த்தைப்2பால் பலாச்காமாகவே அடைவேன். ஐ 

பிராதாவே!! என்னுடைய பிரதிஞ்ஞையைக் கேள், எவன் என் 

மனைவியைக் கொண்டு போனானே, அவனைப் புச்இர, மித்திர, களச் 

இரங்களுடனும் சைனியங்களுடலும் வாகனங்களுடனும் சாம்பலா 

சச் செய்கிறேன். 

g bes! ஓ சந்தாமுக ! நீ இராக்ஷ்சன் இல்லத்திலிருந்து 

கொண்டு துக்கத்தால் அன்பமுற்று, என்னைப் பாராமல் எவ்விதம் 
பிராணனுடன் இருக்கிறாய். 

சந்திரன் போன்ற இிருமுகமுடைய ஸீதைபில்லாததால், சந்தி 

சனும் எனக்கு சூரியனைப்போல் காணப்படுகரான், ஓ சந்திர. நி 

ஸீதையை முன்னிட்டு உன் குளிர்ச்சியுள்ள ரெணங்களால் என்னை 

யும் தொடு 

ஸ-க்ரீவனும் தயலின்றி துக்கப்படும் , என்னைப் பார்க்கவில்லை, 

அவன் சத்துருவற்ற இராஜ்யத்தை ௮டைர்து, தனிமைபில் ஸ் இரீகள 

Gps தீவன மதுவில் ஆவல்கொண்டு வெகு காமமுடையவனாகவு 

மிருந்து, ரான் செய்த உபகாரத்தை மறர்தவனாகவே, விபக்தமாகக் 

காணப்படுகிறான் 

சாத்சாலல் கழிர்தும் என் பிரியமுள்ள பத்தினியைச் ள் 
வதற்கு வாகில்லை,
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இருதக்னலும், அஷ்டனுமாகய இந்த ஸுக்ரீவன் முந்தி உப 

காரம் செய்த என்னை மறர்இிருக்கறான். நகரத்துடலும், பரந்து 

ஜனங்களுடனும ௮வனை இப்போது சாசம் செய்றேன், நான் 

வாலியை யெவவிதம் சங்கரித்தேனோ ௮வ்விதத்துக்கே இவனும் 

ஆவான் போல் காண்கிறது””என்று ஸ்ரீராமர் கோபிச்அக் கொண்டார், 

இவவாற௮ கோபங் கொண்ட இராகவரைப்பார்தது இலக்்மணர், 

. தேவ! கான் இப்போதே ெரெதைசென்று அங்குள்ள தோஷ 

மனமுடைய ஸுகக்ரீவனைக் கொன்று தங்களுடைய சமுகம் வரு, 

றேன். எனக்கு ௮வவிதம் செய்ய உத்தரவு கொடுக்கவேண்டும்!” என் 
லுசைத்து, ஜடுதியில் வீல், கத்தி, ௮ம்புறை இவைகளை யெடுத்துக் 

கொண்டு செல்லுவதற்கு முயற்சி புடையரானா், அ௮வசைத் தடுத்து 

ஸ்ரீசாகவர் கூ.றுகிருர். 

ஓ இல$மண 7 என்னுடைய பிரியமுள்ள மித்திரனாகிய ஸுக 

ரீவனை நீ வதை செய்ய வேண்டாம். gene water நீ வாலியைப் 

போல மாணம் ௮டைவா யென்று பயமுறுத்தி ௮வன் சொல்லும் 
வார்த்தையைக் கேட்டுக் மகாண்டு விரைவாக இவ்விடம் வஈ.து சேர், 

பிறகு செய்யவேண்டிய காரியம் எதுவோ ௮தை கான் செய்கிறேன் 

சர்? தகமில்லை”' என்று கூறினார், 

இல௯்ஷமணா, ௮வ்விகமே யென்று புறப்பட்டு பயங்கரமான - 

நடையுடன் கோபத்தால் வானரர்களைத தடுப்பவர் 2பாலக் கஷ்சிர்தை 

சென்றார். 

ஸ்ரீசாகவர், ஸர்வஞ்ஞனசாயினும், எப்போலும் இலக ஈமியை 

யுடையவசாயிலும், விஞ்ஞான சொரூபசாயிலும் துன்பமடைந்து, 

மாயா சம்பந்தமுடைய ஐர் ௮ற்பன், பிசாகிருக ஸ்திரீபைப் பற்றித் 

அக்கப்பதுபோல ஸீதையைப் பற்றி வருத்த மடைந்தார். 

புத்தி முதலியவைகளுக்கு, சாகதியானவரும், மாயையின் காரி 

யத்தை ௮.இக்செமித் இருப்பவரும், இராகம் முதலியவைகள் அற்ற 
வருமாகயெ இர்த ஸ்ரீராமருக்கு மாயையின் காரியம் எவ்விகம் உண் 
டாயிற்று என்று ஓர் சங்கை யுண்டாகக் கூடும், ஸ்ரீமகாவிஷ்னு 

வானவர், பிரமதேவருக்குக் கொடுத்த வாக்கைப் பூர்த்தி செய்வதற் 

கும தசரத மகாசாஜனுடைய தவத்திற்குப் பலனைக் கொடுப்பதற் 

கும், உலகத்தில் ஜனங்கள்யாவரும், மாயையால் மோசமடைந்து
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அஞ்ஞான த்துடன் கூடியவர்களாயிருக்கிறார்களே இவர்களுக்கு எப் 
படி மோகம் உண்டாகும் என்று ஆலோசனை செய்து, மானிடர் 

களை யுலகத்தில் தருமம் செய்யும்படி. செய்விப்பதற்கும், உலகத்தி 
௮௭ள்ள எல்லா மானிடர்களுடைய பாபங்களைப் போக்குவதற்கும், 

அவர்கள் எல்லோரும் மோகம் அடைவதற்கும், சாசனமாக *௮த் 

யாதீம சாமாயணம்' என்னும் பெயருடைய லீலையை யுலகத்தில் 
பிரசித.இி செய்வதற்கும் மானிட சேசுமெடுத்து பூமியில் ஸ்ரீசாமாச 

அவதாரம் செய்தார், 

HUT அந்தந்த சமயத்துக்குக் சக்சபடி விலகாரம் என்ற 

ரிபாருள் சத்திபெறுவதற்காக, கோபம், மோகம், காமம் முதலிய 

வைகளைத் தாமும் ஏற்று ஈடர்துகாட்டி வருகிறார். 

குண சூனியசாகிய பிரபு, குணங்கள் யாவற்றிலும் ௮ன்புடை 

/வர்போல் காணப்பகெருர், ஆனாலும் அவர் விஞ்ஞான?சொருபர், 
ரிஞ்ஞான சச்.தியுடையவர், சாக்தியாயெவர், சுகசொருபர், ஆகை 

ரல், ௮காயம் போலக் காமம் முதலியவைகளின் பற்றுதலை யடை 
யாதவா 

ஸனகசர் முதலிய முனிவர்கள், ௮நத ஈஸ்வாரிடம் பக்திசெய்அு 
கிரமலமான மனமுடையவர்களாகி எப்போதும் ௮வரசை ௮றிகி 

ரூர்கள் 

ஜன்மம் இல்லாத ஈஸ்வான் பக்தர்களின் மனோேபீஷ்டத்தை 
அழுசரித்அ, ஆவிர்ப்பாவ (உற்பவம்) மடைகருர், ஆகையால் ௮வரு 

க்கு மாயா சம்பந்தமில்லை யென்று சங்கை நிவர்த்தி பண்ணிக் 
கொள்ளவேண்டும், 

ஸ்ரீராமர் மலைச்சிகாத்தில் இவ்வாறு வருத்தம் அடைந்து 

கொண்டி.ருக்சு, இலகஆமணர் கிஷ்கர்தைக் கருகாமையிற் சென்று 
வானசர்கள்யாவரும் ஈடுங்கும்படி. ராணோசை செய்தார், 

அவ்வோசையைக் சேட்டு ஒடிவர்த வானாரர்சள் இல்ஷூமண 

சைப் பார்த்து, கற்களையும், மாங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு, பிசா 

சாரத் (மதிள்) இன்மீதிருர்.து லெ-கல-என்று சத்தம் செய்தார்கள். 

அப்பொழுது, மகா பராக்செம முடைய இலக்ஷமணச் அந்த 
கானார்களைப் பார்த்து, கோபமீறிக் சண் சிவெர்து அவர்களை யத
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யோடு தொலைச்ச எண்ணக்கொண்டு வில்லை யெடுத்து காணேற்ற 
யத்தனித்தார். 

அந்தச் சமயம் புத் திமான்சளுக்குள் சிற்த ௮ங்ககன் இலக 
மணர் வர்ததையறிர்து விசைவாக வந்து வானசர்கள்யாவரையுக் தடு 

தீன இலகஷமணா அ௮ருகிற் சென்று, தண்டம் போல் பூமியில் படிந்து 
வணங்கினான். 

அன்பை விருத்தி செய்யும் இலக்ஷமணர் கோப சார் இியடைர்து 

அக்கதனை யெடுத்தணைத்து குழந்தாய் / உன் சிறிய தந்தையாகிய 
ஸுஈத்ரீவரிடம் சென்று, கோபாவேச முற்ற ஸ்ரீராமழூர்த்இியால் 

ஏவப்பட்ட இலக்ஷமணன் வற்.இருககிறுன் என்று சொல் என 
ஆஞ்ஞை செய்தார். 

அ௮ங்ககன் ௮வ்விதமே என்று விரைவாக ஸுக்ரீவரிடம் 

சென்று, கோபத்தாற் சிவக்க கண்களையுடைய இலக்ஷமணர், நகரத் 

இன் வெளியில் வந்திருக்கா என்றான் '-- 

இதைக் சேட்ட வானர மகாராஜனாகிய ஸுக்ரீவர் மிகவும் 
நடுக்க மடைக்து, சனது மரிரிக்குள் றத ஆஞ்சனேயசை யழை 
த்து, நீர் அங்ககனுடன் இல௯$மணரிடம் விரைவாகச் சென்று வணக 

கத்தடன் கோபங் கொண்ட வீரரைச் சமாதானம செய்து, மெது 

வாக அரண்மனைக்கு ௮வரை அழைத்து வாரும் என்று அனுப்பி 
விட்டு, கபீஸ்வரனாகிய ஸ-ஈக்ரீவர் தானாயிடம் சென்று குற்ற மத்ற 

தாரையைக் கண்டு, (ஓஒ தாரே! நீ சென்று மிருதுவான பேச்சு 

சளால் இலகஷமணர் கோபத்தைச் சமனம் செய்து அரண்மனைச்னாள் 

அவசை அழைத்து வர்த பிறகு எனக்குத் தெரிகிக்கவேண்டும்” 

என்றார். ! 

தாசை, இதைச் கேட்டு ௮வலிக2ம சட்டும் என்று கூறி 

அரண்மனை மத்தயிலுள்ள ஸ்தானம் வந்தாள் 

Hirt அ௮ங்கதனுடன் இலக்ஷமணரிடம் வந்து us Buje ex 

தலையால் வணங்கிக் தங்களுடைய வரவு நல்வரவாகுக என்று 
கூறி, ஐ மஹா பாக்கியம பெறற வீரராயெ ளெளமித்திரியே. தாங் 

கள் சந்தேக மின்றித தங்களுடைய இிருகத்திற்கு வாருங்கள். 
இராஜத்.துவாரத்தில் செவேசித்து ஸுக்ரீவரையும் பார்த்து பின்பு 

என்ன ஆஞ்ஞை செய்கிறீர்களோ அதை நான் செய்கிறேன் என்.று
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Oss, பக்தியுடன் இலக்ஷ்மணருடைய கசத்தைப் பிடித்துக் 

கொண்டு அ௮சண்மனைக்கு அழைக். வந்தார். 

இலக்ஷமணார், ௮நத இஷ்கிர்தையிலுள்ள வானா யூதபர் (கூட் 

Seni) களின் உப்பரிகைகளை கான்கு பக்கங்களிலும் பார்த்துக் 

கொண்டு, தேவேர் தரன் அரண்மனைக்குச் சமானமான ஸுகரீவா 
அரண்மனைக்கு வந்தார். 

அரண்மனையின் நடுப்புறத்தில் நின்ற, சந்திரன் போன்ற முகத் 
தையும், மதர்த்துக்கடையிற் சிவர்,த கண்களையும், சர்வாபாண ௮ல 

க்சாரத்தையும், உடைய தாரையானவள், இலக்மணர் வரவைப் 

பார்த்து ௮வர் ௮ருகற் சென்று ஈமஸ்கரித்து, இனிய குரலோடு ஓ 
ஸுமித்திரா பு.த்தரரே ! வரவேண்டும், உமக்கு மங்களம் உண் 

டாகுக, நீர் பக்தர்களிடம் வாற்சல்லிய (உருக்கம) முடையவர் ) 
ஸாதவானவர், பக்தனும், பிருத்திய (அடிமை) னும், கபிகளுக்கு 

அசசனுமாகயெ ஸுஈக்ரீவரிடம் ஏன் கோபக் மிகாள்ளுகீர், 

இச்சு ஸுக்ரீவர் வெகு காலம்வரை இன்பமயடையாமல் 

மிச்ச அக்கங்களாயே அ௮றுபகித்துக்கொண்டு இருந்தவா, இப் 

பொழுது அர்த் இங்குகளில் நின்று தங்களால் இரக்ஷிக்கப்பட்ட 

வர். உங்களுடைய அறுக்கிரகத்தால் இராஜ்யத்தை யடைந்திருக் 
Sani. 

புத்தியிற் சிறந்த » Borpaworss! srg Geo Bop 
கெரண்டதனால் ஸுஈக்ரீவர் இரகுகாதரைச் சேவிக்க வாவில்லை, 

ஓ பிரபுவே! வெகு தேசங்களிலிருர்து வானார்கள் வாப் 

போகிறார்கள், ஓ இரகு சிமாஷ்ட! வானச சைனியக்களை அழைக் 

சப்ப இனாயிசம் தூதர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள், ஸஈக்ரீவர் வானர 

யூதபர்கள் யாவருடனும் சானே வர்.து, இரா௯்ஷ௪ சிரேஷ்டா களையும், 

இராவணனையும வதமடையும்படி செய்யப் போகிறார், இப்பொ 

மு.அ தங்களுடன் கூடவே வானா சிரேஷ்டர் வரப்போகிறார். தாங் 

கள் இப்போது அ௮ரண்மனையைப் பார்க்க£வண்டும். அங்கு பு,ச்இரர், 

மனைவி, மித் இரர்சளால் சூழப்பட்ட ஸுக்ரீவரைப் பார்த்து, ௮வரு 

க்கு ௮பயம் கொடுத்து, அவரையும் கூடவே அழைத்துச் செல்ல 
வேண்டும் என்௮ கூறினாள்.
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மிகுதியான கோபங் கொண்ட இலக்ஷமணர் தரையின் 

வார்த்தையைக் சேட்டு, கோபர்கணிர்து, வானர!சாஜனாயெ ஸுக்ரீ 
வரிருக்குமிடம் சென்றார், 

அந்தப் புரத்தில் தன் பத்தினி ர௬ுமையுடன், அன்போடு கூடிக் 

குலாவிச் கொண்டிருந்த கபிராஜன், இலச்ஷமணர் வருவதையறிர்து 

மிகவும் பயந்தவராகி, எழுஈஇருஈ.து ஜடுஇிபில் ஒடி. வந்தார். 

தன்னிடம் வர்க துஷ்ட ஈடத்தை யுள்ளவரும், மதத்தால் 

தளர்ந்த சண்ணுடையவருமாகிய ஸாக்ரீவரைப் பார்த்து இலக்ஷ 

மணர் கோபங் கொண்டு, 4 ஓ ஸுகக்ரீவ / நீ இரகூத்தமசை மறந்து 

விட்டாய், எந்த பாணத்தால் வாலி மாண்டானோ, ௮5 பாணம் 

இப்போதும் தயாரா யிருக்கிறது, என்னால் அடிபட்டு ரீ வாலியின் 
ஸ்திதியை அடைவாய்” என்று கடிர்து கூறினார், 

இவ்விதம் கடுமையாகப் பேசும் இலக்ஷமணரைப் பார்தத, விர 

னாகிய ௮னுமார், ஓ இராமானு / ஏன் இவ்விகம் பேசுகிறீர்கள், 

இந்த வானர மஹா சாஜா தங்களை விட இராமரிடம் மிகுந்த பக்தி 
பூடையவர், இராகவருடைய காரிபம் கறைவேற வேண்டு மென்று 

எப்போதும் ஞாபகத்தில் வைச் இருக்கிறார், மறக்க வில்லை, ஓ பிரபுவே 

வானரர்கள் கோடிக்கணக்காகக் துரிகக்இல் வருகிருர்கள் பார்க் 
கலாம், ஸீதையைத் தேடுவதற்கு, சீக்கிாமாகவே செல்லப் போகி 

ரூர்கள், ஸாக்ரீவர் இராம காரியம் யாவற்றையும் சாதகமாகச் 

செய்து முடிக்கப் போறார்” என். கூறினார். 

ஸெள.ித்திரி, அனுமாருடைய வார்த்தையைச் கேட்டு, சமரசம் 

அடைத்தார். ட 

ஸ-க்ரீவன், அர்க்கியம், பாத்தியம் முதலிய உபசாரத்தோடு 

இல-்ஷ்மணைப்பூஜித்து, அவரை ௮ணை,ச்௮,**ஓ ஸுமித் இராபு. தர! 
ரான் இராமருக்குத்தாஸன்; அவரால் இரக்ஷிக்கப்பட்டவன் ) இரகு 

விரர்தன்னுடைய சேஜஸால் உலகங்களை ௮சைக்ஷண ததுக்குள் ஜயி 

த்து விவொர், பிரபுவே! ௮வருககு கானும் என்னுடைய வரனச 

சைனியங்களும் ஸகாய மாத் .தஇரமேயல்லாது வேறல்ல, என்று 

கூறினான். 

ஸெளமித்இிரியும், ஸுஈக்ரீவரைப் பார்த்து “ஓ ஸுக்ரீவ! மகர 

பாத்யம் செய்தவரே! கோபத்தால் ரான் பேசியதைப் பொச்ச
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வேண்டும், ஏதோ கான் சொல்லிவிட்டேன், நாம் இப்போதே செல்லு 

வோம் இராகவர் ஜானகூயின் வியோசத்தால் மிக்க துக்கம்டைந்து 

தனியாகவே ௮ரண்யத்தில் இருக்கற” என்றார். 

ஸுக்ரீவர் ௮வ்விகமே என்று கூறி, இலக்ஷ்மணர் ஸூம், 
தேரின் மீதேறி, பேரி, மிருதங்கம் முதலிய வாத்தியம் முழங்கவும், 

வெண்குடை, நிழற்றவும், நீலன், அங்கதன், அனுமான், மூதலிய 

*வானர விரர்கள் சூழவும், காடி க்கசசனாயெ சாம்புவன் தொடவும் 
இசாமச் சர்.இரரிடம் வந்தார். 

3௫) இளய 

ஆருவது சருக்கம். 
  

பருவதத்தின் குகைபில் வசிப்பவரும், மாவுரி தரித்தவரும், 
சனடமுடியோடு விளங்குகறவருர், சியாமளவர்ணரும், மீண்ட கண் 

சள் உடையவரும், சார்த குணமுடையவரும், புன்னகையோடு 

கூடிய ௮ழகு வாய்ர்ச மூக கமல மடையவரும், ஸீதையின் வியோ 
சத்தால் தாபமடைநர்தவரும், மிருகங்களாயும், பகுதிகளையும் பார்க் 
இறவருமாகிய ஸ்ரீசாமரைப் பார்த்து, ஸுஈக்ரீவர், இல-ஷமணர் இரு 

வரும் வெகு தூரத்திலேயே தேரை விட்டிறங்கி, விரைவாக வந்து 

பக்தியுடன் ஸ்ரீசாகவருடைய பாதங்களுக்கு முன்னிலையில் சாஷ்ட.£ 

ள்சமாக வணங்கினார்கள். 

- ஸ்ரீசாமச்சர் இசர், இல-ஷ்மணரையும்,பயத்துடனிருக்கும் ஸுக 

வரையும் அணைத்து தன்னருகில் இருக்கச் சொன்னார். 21589 

joes இரகுவிரர் ஸுக்ரீவருக்கு செமப்படிக்குள்ள பூஜிதை 

சய்தார். 

* பிறகு ஸ்ஈக்ரீவர், பக்தியுடன் வணக, காலறுட்ப முடைய 

பு.சதியடன், இரகு சிசேஷ்டணைப் பார்த்து, 4 தேவ தேவரே! பார் 

க்சவேண்டும். மிகுதியான வானர னசனியங்கள் வருகின்றன 
என்றூ. + 

இவர்கள் ௮ஷ்டகுல பருவதத்இல் உண்டானவர்கள், இவர் 

கள் மேருமலைபில் உண்டானவர்கள். இவர்கள் மர் சாமையில் உள் 
ளவர்கள், இவுகளிலும், ஈதிக்களைகளிலும், மலைச் கக்கின : 

ஒூிப்பவர்கள். தங்கள் இஷ்டப்படி. உருவம் எடுச்சுச் நண்.
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இவர்கள் எல்லோரும், தேவர்களின் ௮மிசத்திலிருர்து: உண்டான 
வர்கள், யாவத்இராளும் யுத்தம் செய்வதில் சா1மர்.த்திய முடையவர 
கள். இவர்களிற் சிலர் யானைக்குச் சமமானவர்கள், சிலர் பஇனா 
யிரம் யானைக்கு கிகருள்ளவர்கள். ஐ பிரபுவே! மற்றுமுள்ள சிலர் 
கணக்கற்ற வலுவுடையவர்கள், இவர்களிற் சிலர் மைகாகமலையின் 

சிகாரம் போன்றவர்கள், இலர் சுவர்ணத்திற்கு ஒப்பானவர்கள், 

சிலர் சிவப்பு வர்ணமூள்ள முகமுடையவர்கள்; மற்றுமுள்ள இலர் 

நீண்ட சோமழூள்ளவர்கள், இலர் பரிசுத்தமான ஸ்படிசம் போன்ற 
வர்கள், சிலர் ௮சக்கர்களுக் கொப்பானவர்கள், யுத்தத்தில் விருப்ப 
முள்ள இக்க வானரர்கள் எங்கும் செல்லுவார்கள் ) கற்தனை செய் 
வார்கள், 

ஓ பிரபு 2வ / எல்லோரும் சங்கருடைய ஆஞ்ஜையை ௮சரி 

SH ஈடக்கக் கூடியவர்கள், பலன்களையும், மூலங்களையும் ஆசார 

மாகப் புசிக்கிறவர்கள். 

இவர் ஜாம்பவான் என்பவர் ; வீரிய முள்ளவர் ) மஹாவீரர், 

காடிகளுக்கு Bua, என்னுடைய மந்திரிகளுக்குள் சிறக்தவர், 

கோடி. சாடிகளுக் க.க கலைவசாயிருப்பவர், 

இவர் வாயுவின் குமாரர், மிகுதியான சத்வகுணத்சையும் 

பராக்செமத்தையும் அடைந்தவர். அனுமான் என்ற பிசசித்தியுள்ள 

வர். பிறசை ௮வமஇக்கச் செய்யும் மிகுதியான சக்்இயுடையவர், 

புத்திமான்களுக் கள் சிறந்தவர். இவரும் என்னுடைய மர்திரியில் 

ஒருவர், 

நளன், Seva, கவயன், கவாக்ஷன், 

மைந்சன், கஜன், பனலன், வலீமுகன், ததிமுகன், ஸு கேணன், 
தாசன், மிகுதியான வலுவுடையவனும், அனுமானுக்குத் தந்தையும் 

பலசாலியுமான கேஸரி, இவர்கள் என்னுடைய பயூதபர்கள். வச் 

திருக்கும் வானர சைனிய௰ங்களில் முக்கயமானவர்களை மட்டும் சான் 
எடுத்துக் கூறினன், 

இவர்கள் யாவரும் மகா,க்மாக்கள், மகா விரிய முள்ளவர்கள், 

இர்.சரனுக்கு நிசசான பராக்ரெம முள்ளவர்கள், இவர்களில் ஓவ் 

கொருவரும் சோடிவானர்களுக்கு எஜமானனாவார்கள். யாவரும் 
தீல்களுடைய உத்தாவை ௮.நுசரித்து ஈடப்பவர்சுள், 

28 

கந்தமாதனன், சாபன்,
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இவன் வாலியின் குமாரனாகிய அக்கன். பெருமை பொருச்இ 

யவன், பிரசித்தியுள்ளவன், வாலிக்குச் சமமான வலுவுடையவன், 

வீரன், இராக்ஷசர்களின் குலத்துக்கு பமன் போன்றவன், 

இவர்களும், மற்றவர்களும் தங்களுடைய விஷயத்தில் உயிசை 

யும் விடக் கூடியவர்கள், பாஈவதத்இன் சகொங்களைப் பர்.து போல் 

எடுத்து யுத்தம் செய்பவர்கள், சத்துருக்களைச் சங்கரிப்பஇல் 

சாமர்த்திய முள்ளவர்கள். 

ஓ இசகு சிசேஷ்ட / எல்லோரும் தங்களுடைய சுவாதீனத்இில் 
இருப்பவர்கள். தாங்களே உத்தரவு செய்யுங்கள் என்று கூறினு 

இசாமச்சர்இரர் ஸுக்ரீவசை அணைத்துச் சந்தோஷத்துடன் 
ஆனந்த பாஷ்யம் பொழிந்தவராகி 6ஓ ஸுஈத்ரீவ / நீர் என்னுடைய 
காரியங்களின் நிலைமையை அறிவீர். ஜானகியைச் தேவெதற்கு 

உமக்கு இஷ்டமிருர்தால், இவர்களுக்கு ஆஞ்ஞை செய்யும்” என்றார்... 

இசாகவருடைய வார்த்தையைக் கேட்ட ஸ-க்ரீவர், பிரிய 

முள்ள மனதுடன் மிக்க வலுவுள்ள வானசர்களை மற்ற எல்லாச்திசை 
களுக்கும் அனுப்பிவிட்டு, தென் இசைக்கு மட்டும், மிகுதியான 

பிரயத் சனத் துடன், யுவசாஜனாகிய ௮ங்கதன், ஜாம்பவான், மகா 

பல்சாலியாயெ ௮னுமான், ஈளன், ஸுஈஷேணன், சரபன், மைந்தன், 

தீவிவிதன் இரத பலிஷ்டா்களை அனுப்பினார், 

பிறகு ஸு5ச்ரீவர் எல்லோரையும் பார்த்து “நிங்கள் பிரயத் தனக் 
அடன் மங்கள சொரூபமுடைய ஸீதையைத் தேடுங்கள், ஒரு 

மாதத்.துக்குள் திரும்பி விடுங்கள், இந்த ஒரு மாதத்துக்குள் 

ஸீதையைச் தேடிச் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும், ஒரு மாதத்துக்கு 

| ஒரு காளாயினுக் தங்கக்கூடாது, இதற்குள் ஸீதையைக் 

காணாமல் இரும்பி வர் சால் அப்பொழுது உங்களுக்குப் பிராணனை 

அபகரிக்கும் சிக்ை ஏற்படும் ”என்பதாகக் கட்டளையிட்டு மிக்க பராக் 
இரமமுடைய வானசர்களைப் பயணப்படுத் இ ஸ்ரீராமரை ஈமஸ்கரித்து 
அவர் பக்கத், இல் ௮மரக்தார். 

| Me நாதர். தென் இசைக்குப் போகப் பிசயாணப்படும் அணு 
மாரைப் பார்த்தி; ஓ ௮னுமாசே! இச என்னுடை, மா Ara 

என்னுடைய பெயர் அடையாள முள்ளு, மிகவும் சிற்ர்தது, இதை
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ஸீதா தேவியிடம் அடையாளமாகச் கொடும், ஸீதை தனிமையி 

லிருச்கும்போது கொடும், ஒ சபிஏிசேஷ்ட .! நீர்தான் இந்தக் காரியத் 

இல் பிரதான மாகிறீர், உம்முடைய வலிமை யாவற்றையும் நான் 

அறிவேன், உமக்கு மார்க்சமான.து மங்கள த்தைக் கொடுக்கட்டும்” 
என்று கூறியனுப்பினார், 

ஸீதையைத் தேவெகறகாக ஸ--க்ரீவசால் அனுப்பப்பட்ட ௮ல் 

கதன் மு,கலிய வானார்கள் யாவரும் அங்காங்கு சென்றார்கள். 

தென் இசைக் கேகும் அனுமார் முதலினோர், கிச் தியமலக்குச் 
சென்ற போது, அங்கு வசிக்கும் ஜர் இராக்ஷசனைக் சண்டு, ‘aor 

கல' என்னு சத்தம் செய்து ஓர் கணத்தில் முஷ்டியால் அந்த 

இசாக்ஷசனை வதை செய்தார்கள், அவனைப் பார்த்து இவன் இரா 

வணன் அல்ல வென்று மற்றொரு வனம் புகுந்தார்கள், ) :(" 

அவ்விடத்தில் தாகத்தால் தூன்பழுற் ற, கண்டம், உதடு, 

தாவாய்க் கட்டை இவைகள் உலர்ந்து, வாட்சி மீறி, அருந்த ஜலம் 

அகப்படாமல் தவித்துக்கொண்டு வரும்போ௮, புற்களாலும், 

பு.தர்களா ஓம் சூழப்பட்ட ஓர் பள்ளத்தாக்கைக் கண்டார்கள். Me 

தப் பள்ளத்திலுள்ள குகையில் நின்று வெளிப்படும் களைந்த இறச் 
சைகளுடன் கூடிய அன்றில் பக்ஷிகளையும், ௮ம்ஸப்பக்ஷிகளையும் 
கண்ணுற்.று, இவ்விடத்தில் ஜலம் இருபபது நிச்சயம் என்று திர் 

மானித்து ௮ப்பெரிய குசைக்குள் பிரவேசிச்ச எண்ணங் கொண்டார் 

கள். முந்தி அ௮க்குகைக்குள் அனுமார் சென்றார், மற்ற வானார் 

களும் ௮வசைப் பின் தொடர்ந்து சென்றா।கள். உற்சாக,தடன் 
ஒருவருக் கொருவர் கைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு இருட்டில் வெகு 

தூரம் சென்றார்கள், அங்கு கபி சி3ரஷ்டர்கள், மணிகாணிசைக்குச் 

சமானமான ஜலம் 9றைநத தடாகங்களையும், கழ்பக விருக்ஷங்களைப் 
போன்றவைகளும், பக்குவமாகிய பலன்களின் பாரத்தால் தலை. 

வணகங்கெவைகளும், பதக்கு மதச்களுடன் கூடிய 2தன் கூட்டை 
யுடையவைகளுமாகய இலந்தை மரங்களையும், பார்வைக்கு மிக்க 

அழகு அமைந்தனவாயும், மணிகள், இசத்னங்கள், வஸ்.இரங்கள், 
முதலியன கிறைர்தனவாயும், 'சேவர்களுக்குரிய ௮ன்னம், பக்ஷியம், 

முதலிய உணவுப் பொருள் அமைர்தனவாயும், மானிட சஞ்சாரம் 
அற்றன வாயுஷூள்ள ௮0ேச இருகங்களையும் சண்டார்கள். ௮௪. 
SQ siete ; ba ச்சறியப் பட்டுச் கொண்டு வருகையில் oF,
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கிருச,ச்இல், தேவர்களுக்குரிய ஒர் சுவர்ண சிம்மாசனத்தில், மிகுக்ச் 
காந்தியோடு பிரகாசிக்கும் ஒரு ஸ்இிரி விற்றிருக்கக் கண்டு அவர் 
கள் ௮ச்சரியம் அடைந்தார்கள், யோகத்தில் இருப்பவளும், தியா 

னம் செய்பவளும் மசவுரியுடுத்தவளும், மகா பாக்கியம் செய்தவளு 
மாய ௮ந்௪ யோகினியைப் பக்தியுடனும், பயத்துடனும் ஈமஸ் 

காரம் செய்தார்கள், 

௮ரத தேவி தன்னிடம் வந்து ஈமஸ்காரம் செய்த வானசர்களைப் 
பார்தது, ஓ வானரர்களே . நீங்கள் யார் ஏன் வர்தீர்கள்? எங்கிருந்து 

வக்தவர்கள், யாருடைய தூதர்கள், என்னுடைய ஸ்தானத்தை ஏன் 

ஆக்சரமித்தீர்கள் ?'” என்று கேட்டாள்... 

அதைக் கேட்ட அஞ்சனேயா, **ஓ தேவி கான் கூறுகிறேன் 

கேளும்--௮யோச்இக் சசபதியான பெருமை பொருச்இிய தசரதர் 

என்ற ஓர் ௮சசர் இருந்தார். அவருடைய குமாரர் இராமர் என்று 

பிரசித்தியுள்ளவர், ௮வவசசருடைய நான்கு புத்.இரர்களிலும் மூத்த 
வர், மகா பாக்யெ சாலியானவர், தந்தையின் வாக்கிய பரிபாலனத் 
இன் பொருட்டு ௮வர ஆஞ்ஞஜையை முன்னிட்டு, பத்தினியுடலும், 

பிசாதாவுடனும் வனம் வந்தார், ந்த வனத்தில் துராத்மாவாகிய 

இராவணன் ௮௩5 இராமச் சந் தஇிரருடைய மனைவி பதஇிகிருதையாகய 

ஸீையை ௮பகரித்துப் போய் விட்டான், அவர் சன் பச்இினியைத் 

தேடிக்கொண்டு தம்பி இலஆ்்மணருடன் ஸக்ரிவரிடம் வந்தார், 

ஸுக்ரீவர் ௮வருடன் சிகேகம் செய்து கொண்டு சிகேக வாஞ்சை 

யால் ஸ்ரீராமருடைய பத்தினியைத் தேடுங்கள் என்று எங்களையேவி 

னார். ஆகையால் நாங்கள் வனங்களில் தேடிக் கொண்டு வரும் 

போது தாசவாக்ஷி மீறி ஜலத்தை விரும்பி இர்த பயங்காமான 

குகைக்குள் நுழைந்தோம்; தற்செயலாகத் தம்மிடம் வர்தோம்'” 

என்று கூறி, *5நீர் யார் ? எதற்காக இங்கு வசிக்கிறீர்; ஐ மங்கள 

சொரூப முடையவசே ! இதைப் பற்றிச் சொல்லவேண்டும்” என்று 

கேட்டார், 

யோகினி அவர்களைப் பார்த்து, சந்தோகித்.து, ஓ வானரர் 
களே .! நீங்கள் பலன்களையும் மூலங்களையும் புசித்து நீர் ௮ருர்இ செம 
பரிகாசமடைர்து இவ்விடம் வாருங்கள். பிறகு என் வசலாற்றை. 
இதியிலிருர்.து தெரிவிக்கிறன்'” என்றாள்.
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அதைச்கேட்டு வானார்கள் அவ்விதமே சென்று தங்களிஷ்டப்: 

படிப் புசித்து நீரைக் குடித்து இருப்தி யடைர்து அநத தேவியின்: 

HHS uss) சைகூப்பிக்கொண்டு நின்றார்கள். 

தேவாமிச உருவமுடைய அந்த யோகினி, அனுமாரைப்பார்ச்து, 

இ ௮னுமாசே ! முந்தி விஸ்வகர்மாவின் குமாரியும், இவ்வியமான 

ரூபமுடையவளுமாகிய ஸோமை யென்ற ர் ஸ்திரீ இருந்தாள். 

முந்த ஸோமை நிருத்தனம் செய்து பரமசிவனைச் சந்தோஷப்படுத் 

Sepa. பரமேஸ்வார் சந்ததோஷமடைந்து மிகச் சிறப்புற்ற இந்த 

இடத்தை யவளுக்குக் கொடுத்தார். ௮ வள் இங்கு பதினாயிரம் வரு 

ஷம் வரையில் வாசம் செய்தாள், நான் ௮நத ஸோமைக்குச் தோழி 

யானவள், விஷ்ணுவைத் தியானம் செய்பவள், மோக்ஷத்தை விரும் 

பியவள். ஸ்வயம்பிரபை என்ற பெயருடையவள். ஓர் கந்தருவ 

னின் குமாரி, “ 
அந்த ஸோமை பிரமலோகம் செல்லும்போது, என்னைப்பார் 

த்து, “ஓ ல்வயம்பிரபையே / மானிடர் யாருமில்லாத இந்த இடத்தி 

லேயேரீ யிருந்து தவம் செய்து கொண்டிரு, இசேதாயுகத்இல், 

ஸ்ரீமன் ராராயணன் 5௪7த குமாரராகப் பூமிபாரத்தைக் குறைக்க, 

௮சணியத்தில் சஞ்சரிக்கப் போரூர். ௮ப்போது ௮வருடைய பத் 

இனியைத் ே தடி.க்கொண்டு உன் குசைக்கு வானார்கள் வரப்போ 

(pi ear. HSS வானரர்களை யுபசரித்துப் பின்பு ஸ்ரீசாமசையடைச்.து 

ஸ்தோத்திரம் செய்தால் யோகிகள் அடையக்கூடிய ஸனாதனமான 

விஷ்ணு லோகம் செல்லுவாய்” என்று எனக்கு உபதேசித்தாள், 

அதுமுதல் கானிங்கு வசித்து வருகிறேன். இப்போது துரித 

மாக அந்த ஸ்ரீசாமரைத் தெரிசப்பதற்குப் போகிறேன், நீங்கள 

கண்களை மூடிக்சொள்ளுங்கள, மூடிக்கொண்டால் இந்தக் குகையை 

விட்டு வெளியே போய்ச் சேருவீர்கள்” என்றாள், 

இசைக்கேட்ட அ௮வுமார் முதலியவர்கள் அவ்விதமே தக்கள் 

கண்களை மூட முன்னிருச்த வனம் வர்.து சேர்ந்தார்கள். 

அந்த ஸ்வயம்பிரபையும், குகையை விட்டு சீக்செமாக ஸ்ரீசாக 

வருடைய ௮றாகாமையில் வற்று சேர்ந்தாள். அங்கு ஸ்ரீசாமர், 

இலகஷ்மணர், ஸுுக்ரிவர், இம்மூவரையும் கண்டு, ஸ்ரீராமரைப் பல 

தடவை: பிரதக்ஷிணம் செய்து, நமஸ்கரித்து, மயிர்க் கூச்சலடைர் ௮, 

தாழ்ர்த காலுடன் கூறுகிறாள்.
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ஓ இராஜ சிசேஷ்டராகயெ ஸ்ரீசாமப்பிரபுவே? சான் தங்களுக்கு 
ஊழியம் செய்பவள், தங்கலத் தரிசனம் செய்வதற்கு ' வந்தேன். 

தங்களுடைய தெரிசனத்துக்காக, குகையில் இருது ௮னேசு ஆயிர 

வருஷங்களாகத் தவம் செய்தேன், இப்போதுதான் நான் செய்த 

தவம் பலித்தது, மாயைக்கு அப்பால் இருப்பவரும், பூதங்கள் 

யாவற்றுக்கும் உள்ளிலும் புறத்திலும் உள்ள வருமாகிய தங்களை இப் 
போது ஈமஸ்கரிக்சிறேன், தாங்கள் மாயையாகிய இசையால் மறை 

ச்சுப்பட்டு மானிட ரூபம் தரித் கிருக்கறி ர்சள், சை.லூஷணன் (ஸ்திரீ 
களைக் கொண்டு ஜீவிப்பவன்) போல் அஞ்ஞான கேத்ரமுள்ளவர் 

களுக்குத் தாங்கள் காணப்படமாட்டீர்கள், சாத்மீக குணமுடைய 

Anas பாகவதர்களாகிய பக்தி மார்க்கச்தை ௮னுஷ்டிப்பவர்கள், 

பார்க்க வேண்டுமென்ற விருப்பத்தால் தாங்கள் அலதாசம் செய் 

இருக்கிறீர்கள், தமோ குணமுடைய நான் எவ்விதச் தங்களைச் 

தெரிந்து கொள் வேன். 

ஓ இரகு சிரேஷ்ட ! உலகத்தில் தங்களுடைய தத்துவத்தை 

யாசேனும் ஒருவன் ௮றிவானா ? ஐ இரகுவீ£! என்னுடைய இருத 
யத்தில் தங்களுடைய இந்த ரூபமே எப்போதும் விளங்கவேண்டும், 

ஓ இரகூத்தம. தங்களுடைய இரண்டு பாத பதமங்களின் தெரிசன 

மானது மோக்ஷத்சைச் கொடுக்கக்கூடிய து, ஸம்ஸாசமாறெ சமுத்தி 
சத்இல். ௮முத்தாதது, ஈன்மார்க்கக்தை ஈன்று தெரிவிக்கக் கூடிய. 

ஐ ஏழைகளுக்குப் பொருள் போன்ற பிரபுவே! பொருள், பு.தஇரன், 
களத்.இரம், முதலிய சவரியங்களால் மிகவும் மமதை கொண்ட 
ஜீவர்கள் தங்களுடைய குணங்களைச் சொல்லுவதற்கு யோக்யதை 
யடையார்கள். 

ஓ இரகுரசாம' மாயையற்றவரும், தன் : ஸ்வரூபத்திலேயே இர 

மிப்பவரும், குணங்கள் ௮ற்றவரும், குணசொருபரும்,. Ton PSone 

குப் பொருளாகியவரும் geu sHse7sG swosra. srarerF 
யும், பிரபுவும், ௮,இ-மத்தி-௮ந்தம் இவைகள் இல்லாதவரும், era 

கும் சமமாக இருப்பவரும் ஆகிய பாமபுருவன் என்று தவ்களை 

சரன் நினைக்கறேன், ஒ தேவ / தங்களுடைய சரித்திரத்தை யாரும் 

அறியார்கள். தங்களுக்கு அ வேஷி யென்றாவ.து, இஷ்டர் என்று 

வது, உரியர் என்றாவது, பிறர் என்றாவது ஏற்படுகிறவர்கள் 
பாரும் இல்லை, மாயையில் சட்டுப்பட்ட மனமுடையுவர்கள் sa
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சா, லெருக்குச் துவேஷி, லெருக்கு இஷ்டன் என்று நினைக்ளொர் 

கள், 

ஜன்மம் இல்லாதவரும், செய்கையில்லாதவரும், எசலுமாகிய 

தங்களுக்கு, தேவர்கள், மானிடர்கள், இர்யக்குகள் முதலியவற் 

றால், ஜன்மமும், கருமமும் உண்டென நினைச்கத்தக்கதா யிருக்கிறது, : 

சிலர், இயக்கர் முதலினோர் தங்களுடைய கதைகளைச் சிர 

வணம் செய்து பலன் அடைவதற்காக உண்டானவர் என்று தக் 

களைக் கூறுகிறார்கள், மற்றும் பலா, கோசல சாஜனுடைய sas 

இன் பலன் ASH பெறுவதற்கு, செளசலை பிரார்த்இத்தகற்காக 

அவ.தாரமானவர் என்று சொல்லுகிறார்கள். பின்னும் Sear, 

அஷ்டர்களான இராக்ஷ்சர்களை வதை செய்து, பூமி பாசத்தை 
யொழிக்கும்படி. பிராதேவர் பிரார்த்.இக்க, அதற்காக அவதாரம் 

செய்தவர் என்று சொல்லுரரொர்கள், 1 3 

ஓ இரகு ஈர்தன ! எந்த மானிடா, தங்கள் சதைகளைக் கேட்ட 
ர்சளோ, og Bis ser செய்கிறார்களோ அவர்கள் ஸம்ஸாரச் 

கடலைத் தாரணம் செய்விக்கும் சங்களுடைய பாதாச விர்தங்களைச் 

தெரிசிக்கறார்கள், 

ரான் தங்கள் மாயையிற் கட்டுண்டவள். மாயா குணங்களுக்கு 

வேறுபட்டவரும், அக்குணங்களின் அயரும், விஷயமில்லா௪ 

வரும், வியாபகருமாகிய தங்களை ரான் எவ்விதம் தெரிக்து சொள் ' 

வேன். எவ்வாறு ஸ்தோத்திரம் செய்வேன், “*:" * 

ஓ இரகு சாம? தனுசு, பாணம் இவற்மோடு கூடிய பிசாசா இலக் 

மணருடனும், ஸ-க்ரீவர் ips Senta கூடிய தங்களை ரான் 

ஈமஸ்கரிக்றேன்'” என்றாள்.  -., 

இவ்வாறு ஸ்வயம்பிபை ஸ்தோத்தரம் செய்தவுடன், வணங் 

இயவர்களுக்கு ஸ-ூருத்தும் பிரஸன்னருமாகிய இரகு சிரேஷ்டர், 

தன்னிடம் மிக்ச பச்தியுடைய ௮ர்த ஸ்வயம்பிரபையைப் பார்த்து 

இப்போது உன் மனதில் உள்ள கோரிச்சையாது என்று வினவினார். 

இதைக் கேட்ட ஸ்வயம்பிசபை பக்தியுடன் சாகவலா வண 

க், (ஐ பத்தவற்சலராகய பிரபுவே ! சான் எச்த ஜென்மம் எடுத்த 
போதிலும், அழிவில்லாக பக்தி தங்களிடம ''எனக்கருக்கும்படி. 

வரம் சொடுச்சு வேண்டும், பிராகருதர்சளாயிதும், தங்களுடைய
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பக்தர்களின் சேர்க்கை எப்போதும் எனக்கிருக்க வேண்டும். என் 

னுடைய ராவானது எப்போதும் பக்தியுடன் இராம இராம என்றே 

ீத.சனம் செய்யவேண்டும். 

ஓ இரகுரந்தன! ஸீதை, இல-ஷ்மணர் இவர்களுடன் கூடியதும் 

வில், பாணம், இவைகளைச் தரித்ததும், மஞ்சள் பட்டாடை புடுத்த 

தம், ரீடத்தால் பிரகாச முள்ளதும், தோளவளைகளாலும், தண் 

டைகளாஜும், முத்தாரங்களா லும், கவசங்களாலும் குண்டலங்களா 

லும் பிரகாசிப்ப.தும், யொமள வர்ணமுள்ளதுமாகிய தங்களுடைய 

ல்வயரூபமே எப்போதும் ஈன் நினைவில் இருக்க வேண்டும், சங்க 

ளுக்கு ஈமஸ்காரம், வேறு வாம் எனக்கு வேண்டாம்” என்று 

வணங்கச் சேட்டுக்கொண்டாள், 

ஸ்ரீராமர், (ஓ மஹாபாக்கெம் செப்த ஸ்வயம்பிரபையே.! அவ் 

விதமே ஆகட்டும், நீ பதரிகாச்சிரமம் சென்று, ௮ங்கு என்னைத் தியா 

னம் செய்து சொண்டிருந்து, இந்த ஸம்ஸூரக்கடலைத் தாண்டி, பா 

மாத்மவாகெ என்னை விரைவாக அடைவாய்" எனறார், 

ஸ்வயம்பிரபை, ௮3௧ ஸாரம்போன்ற இராமருடைய மொழி 
யைச் கேட்டு ௮வவிதம பதரிகாச்சிரமம் (இலக் த மாக்கூட்டம்) 

சென்று தன் மனதில் இரகு நாதரையே தியானம் செய்து சொண் 

டிருந்து பிறகு சரீரத்தை விட்டு பாமப,க மடைர்தாள்,
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பசரிசாச்செ த்தல் நின்று வெளிவந்த வானார்கள் மலை, 

வனம் நிறைர்த பிரதேசங்கள், விருக்ஷங்கள் சூழ்க்த பல இடங்கள் 

எவ்விடத்திலும் சஞ்சரித்தார்கள், ஸீதையைச் தேடுவதில் சவனம் 

கொண்டார்கள், இருக்குமிடர் தெரியவில்லை, அப்பொழுது ares 

சிரேஷ்டனாயெ அங்கதன் சில வானார்களை சோக்கி, ராம் யாவரும் 

குகையில் சஞ்சரித்தமையால் ஒரு மா,சம் சென்றது நிச்சயம், இது 

வரையில் நாம் ஸீதையைக் காணவில்லை, அரசன் உத்தாவை 5 sie 
டி.க்கவும் இல்லை, சாம் Ses Sin see சென்றால் ஈம் மல்லோலர 

யும்' 'ஸுாக்ரிவர் வதை செய்வார், கான் சத்துருவின் புதல்வ ens 

யால் என்னை ஸுக்ரீவர் நிச்சயமாக வதை செய்வார், சான் ஸ்ரீராம 

ரால் காக்கப்பட்டவனாபிலும் இப்போது அவருடைய காரியத்தை 
நிறைவேற்றாமல் போவேனாகில் ௮வரும் என்னிடம் ௮ன்பில்லாமை 
யைப் பாராட்டுவார், ஐ வானா சிரேஷ்டர்களே / ஆகையால் இஞ் 
இர்தைக்குப் போகாமல், எந்த விதத்திலாவது மரணமடைறேன் ; 

உயிரை யிழக்கிறேன்” என்றுரைத்தான் 

இவ்வா.றுனாத்துக் கண்ணீர் உருக்கும் USS பார்த்த, 

இல வானார்கள் துன்பமுற்று, அக்க நீர் பெருக்க அங்கதனை சோக்கி, 
ஓ அங்கத! ஏன் உமக்கு இத்தனை வருத்தம், சாங்கள் உம்முடைய 

பிராணனைக் கரப்பாற்றுறெவர்களாகறோம். இர்தக் குகைபிலேயே 

யாதொரு பயழுமின்றி வசிப்போம், இக்குசையிலுள்ள ஈசாமோ 
௮மசாவதிக்கு ஒப்பாக இருக்றெது” என்று கூறினார்கள். 

இவ்வாறு ஒருவருக் கொருவர் மெதுவாகப் பே௫ிக் கொண்டி 

ருப்பதை, நீதி யறிந்ச அனுமார் கேட்டு அங்கதனை அழைத்து (ஓ 
௮ங்கத.! ஏன் இவ்வா.று விசாரிக்க வேண்டும், உன்னுடைய விசா 

ரணை பயனற்றது, உன்னுடைய வீண் விசாரம் எனக்கு விளங்க 

வில்லை. நீ தாரையின் குமா£னாகையால், ௮1சலுக்கு மிகவும் வேண் 

டி.யவன் ; மிகவும் இஷ்டனாயெவன், ஸ்ரீராமர், ' இல-$மணரைகிட 

உன்ஜிடம் ௮.இக அன்பு வைத்திருக்கொர், ஆசையால் இராசவரி



226 அத்யாத்ம ராமாயணம், 

டம் உனக்குப் பயம் வேண்டாம். ஸ-ஈக்ரீவரிடமும் உனக்குப்பயம் 

வேண்டாம், சான் உனக்கு ஈன்மை செய்வதில் விருப்பமுள்ளவன்) 
குழக்தாய் / நீ வேறு ஒன்றும் ஈந்இக்க வேண்டாம். 

இப்போது இந்த வானார்கள் ராம் இர்தச் குகையிலேயே வாசம் 

செய்தால் யாவராலும் பேதிக்க முடியாதென்ம கூறினார்கள். ௮ 
பிசகான காரியம், மூரவுலகங்களிலும் ஸ்ரீசாமருடைய பாணங்களுச் 

குப் பேதிக்க முடியாதது எது? ஓஒ வானா சி?ரஷ்டனாகிய அங்கத! 
உனக்குத் தர்ப்போதனை செய்யும் இர்த வானார்கள் பெண்டு 

பிள்ளைகளை விட்டு எவ்விகம் உன்னுடன் கூட இருப்பார்கள் ? ஐ 

“nas! Daas sre pps see oi இரகசியம் சொல்லுகிறேன் 

கேள், 

பிரத்தியக்ஷமாக வந்த ஸ்ரீராமர் மானிடனல்ல, தேவன் ; அழி 
வற்ற சாராயணன் ; ஸீதையோ ஜனங்களுக்கு மிகுதியான மோகத் 
தைக் கொடுக்கும் ம௫மை பொருக்கிய மாயை, QecpuanGrr 
உலகத்.துச்கு ஆதாரமாகத் தாங்கும் சர்ப்பாஜனாசய ஆதிசேஷன், 

இம்மவரும் பிரமேவரால் பிரார்த் இக்கப்பட்டு இராக்ஷசக் கூட் 

டக்களை நாசம் செய்வதற்காக மானிட வடிவங்கொண்டு வந்திருக் 
இருர்கள், 

வைகுண்ட வாசியாகிய விஷ்ணுவுக்கு நாம் யாவரும் பாரிஷதர் 

களா யிருந்கோம், பசமாத்மாவாகிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் கன்னிச் 
சையால் மானிடத்தன்மையை யடைந்தவுடன், அவருடைய மாயை 
யால் சாழும் பூமியில் வானார்களாகப் Goes sr, சாம் முந்தித் 
தவம் செய்து லோககாதனாய விஷ்ணுவுக்கு திருப்தியை யுண்டு 

பண்ணி ௮வருடைய ௮.நுக்ரெகச்தை யடைந்து பாரிஷதராக இருச் 

கும நிலைமையை யடைர்தோம். இப்போதும் கபடமன்றி HW 

திப் பகவானுக்கே ஊழியம் செய்து மறுபடியும் வைகுண்டம் 
Georg முன்போல இருக்கும் மார்க்கச்சை ௮சரிப்போம். இ 

மிக்ச இரகசியமான விஷயம், இதையொட்டி, இனிமேல்.நடக்கவேண் 

டிய காரியத்தை சாம் செய்வோம்” என்று ௮க்கதனுக்குக் கூறி ௮வ் 
வானார்களையும் சமாதானம் செய்தார், 

... இதைக்கேட்ட அங்கசன் முதலிய வானார்கள் யாவரும் ௮ 

wager Bi Gunde போய்ச் சேர்க்கார்கள், அக்கு ஜனகராஜ
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சந்தனி (மகள்) யைக் காணவில்லை, பிறகு தென் கடற்கரையிலுள்ள 
மசேர் திமலையின் பரிசுத்தமான பக்கம் வந்து சேர்க்தார்கள். அல்கு 

ஸீசையை காடித் தேடிவருசையில் மிச்ச அழமானதும், பயத்தை 
விருத்தியண்ணக்கூடியதும், யாவசாலும் சடைசெய்யக் கூடாதது 
மாகிய கடலைச்சண்டு, வானார்கள் பயந்து மிகவும் நடுக்க, சாம் 
என்ன செய்வோம் என்று இயக்கி, யாவரும் சவலைசொண்டு சமுத் 
இக்கரையில் உட்காரந்தார்கள்.... 

மிகுதியான பலம் பொருந்திய அங்கதன் முதலிய வானசர்கள் 

யாவரும் ஒருவருக்கொருவர் ௮ £2லாஜனை செய்து இதுவரையில் ராம் 

ஒரு மாதகாலமாகத் தேடிக்கொண்டு வந்தும் இராவணனையாவது 
அல்லது ஸீதையையாவது பார்க்கவில்லை, ஈமக்கு ௮சசளால் கொடுக் 

சுப்பட்ட கெடு முடிந்து போய் விட்டத, ஈமது ௮ரசனோ கொடிய 

சிகை செய்கறெவன், ஈம்மெல்லோரையும் காசம் செய்வான் சர்தேச 
மில்லை. ௮சசனாகுிய ஸுக்ரீவசால் வகமடைவதைக் சாட்டி ஓம, 

பிராயோபவேசனம் (உபவாசம்) செய்து உயிர் விடுவதே ஈலமாகும் 
என்று நிச்சயித்தார்கள். . 

பிறகு, யாவரும் கான்கு பக்கங்களிலும் போய் தருப்பைசளைக் 

கொண்டுவந்து பரப்பி மணம் ௮டைவ௫ நிச்சயமென்று நினைந்து 

பிசாயோபவேசனம் செய்தார்கள், 

இந்த சமயத்தில் ௮ர்த மகேர்திமலையிலுள்ள குகையின் மத் 

இயிலிருர். அ பருவதம் போன்ற ஒரு கழுகு வெளிப்பட்டு மெதுவாச 
ந்.௮, மாணமடைவதற்காகச் சயனம் செய்துசொண் ருக்கும் 

அநீதி வானர சிேஷ்டர்களைப் பார்த்.து, அ ரீ ஏனக்கு வெகு ஆகா 

சம் இடைத் திருக்க றது, நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு வானாமாக இச்குசங்கு 

கள் யாவற்றையும் இரமமாகப் புசித்து விடுகிறேன்” என்று சொல் 

of 10g. 

“is arrgnseud கேட்ட வானார்கள பயமடைர்தவர்ச 

ளா, (இக்கமுகு ஈம் மெல்லோனாயும் புசிக்கப் போறது சர்சேச: 

Deke, ஐ வானா €சேஷ்டர்களா ! ராம் இராசவருடைய காரியத் 

கைக் கொஞ்சமேனும் செய்யவில்லை, ஸுக்ரீகருச்கும் ஒரு வித 

பசுழைத் தேடவில்லை, காமும் யாதொரு ஈன்மையையும் அடைய 

வில்லை இநக்தச் கழுகால்.வீளுச வதை புடைர்அ யமலோகம் செல்
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லப் போகிறோம். சத்துருச்களைச் சக்கரிப்பவனும், ஈல்ல பு.த்இயுள் 
எவனும், தருமத்தில் இருப்தியுள்ளவலுமாகிய ஜடாயு ஸ்ரீராமர் 
வியத்தல் உயிரைப் போக்கு, யோெளுக்கும் கிட்டாத மோக்ஷ 
த்தை அடைர்தான், ஈம்முடைய விதி யிப்படியா ஆயிற்று” என்று 

வருத்தமடைக்து ஒருவருச் கொருவர் பேச் கொண்டார்கள். 

அவ்விடம் வந்த ஸம்பாதி என்ற ௮க்சமுகு அரசர் அவ்விதம் 

பேசிய வானார்களின் மொழிகளைச் கேட்டு, “நீங்கள் யார் ? நிங்கள் 
(பேசிய ஜடாயுவின் வார் ச்சை என் செவிக்கு ௮முதம் போலிருக் 
Gog. அர்த ஜடாயு என்னுடன் பிறந்தவன், ஐ வானர சிரேஷ் 

டர்சளே ! என்னிடம் உங்களுக்குப் பயம் வேண்டாம், ஈடர்,சதைச் 

சொல்லுங்கள்” என்று கேட்டார், 

பெருமை பொருந்திய அங்கதன் எழுர்து ஸம்பா தியின் சமீபத் 

இல் வரது கின்று ஓஒ aipateGr! த௪ரத குமாசராகிய ஸ்ரீசாமர், 
பத்இனி ஸீதையுடனும், தம்பி இலக்மணருடலும் ஆரண்யத்தில் 
சஞ்சரித்து வந்தார். ௮ங்கு துராச்மாவாகிய இராவணன் பதிவிரதை 
யாயெ ஸீதையை அபசரித்துப் போய்கிட்டான். ஸ்ரீசாமரும், இல 

மணருப், ௮௪ சமையம் வேட்டைக்குச் சென்றிருந்தார்கள், தனி 
யாக விருந்த ஸீதையை இராவணன் ௮பகரித்துக்கொண்டு காய 
மார்க்சமாகச் செல்வும்போது ஸீதை ஐ இராம. த இராம? என்று 

‘sa hepa 

. அனதிச்கேட்ட பிரசாபசாலியும் பக்ஷி சிசேஷல்டருமாயெ ஜடாயு 

ப்ரீசாமருக்காக இராவணனுடன் கடுமையான சண்டைசெய்து இரா 

வணனால் சிறகரியப்பட்டு மாண்டார், அவர் ஸ்ரீராமரால் தகனம் 
செய்பப்பட, ஐர் கணத்தில் ௮வர் வைகுண்ட பதகியடைரந்தார். 
பிறகு இரகுராமர் ஸுக்ரீவரிடம் வரது அக்னி சாக்ஷியாக ௮வ 
ருடன் சிரேசம் செய்து கொண்டு, ஸ-ஈக்ரீவர் வேண்டுகோளின் 

பேரில் மசாபலசாலியாயெ வாலியை வசைசெய்து ஸுுத்ரீவருக்குச் 
இஸ்சிர்சை சாஜ்யச்சை ஆளப் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார் 

பிறகு ஐ-க்ரிவர் ஸீதையைச் தேலெஅற்.சாச எங்களை அப் 

ஜோர். ஒரு 'மாதத்துச்குள் இரும்புக்கள், இல்லாவிடில் உங்க 
சடைய பிராணனை வால்குவேன்' என்௮ அவர ஆஞ்ஜைசெய்தா!
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ராங்கள் அதைக் சேட்டுப் புறப்பட்டு காடு மலை முதலிய இடல் 
களெல்லாம் ஒரு மாசமாகச் சூற்றிப் பார்த். தும் ஸீசையைக் காண 
வில்லை. கடைசியாச இரந்த உப்புச் கடற்கரையில் மணமடையத் 
தீர்மானிச்.துப் பிராயோபவேசனம் செய்து விட்டோம்'” என்றுகூறி, 

உமக்கு அர்த மங்கள வடிவமான ஸீதையைப்பற்றி யேதாவது தெரி 

யுமானால் ௮தை எங்களுக்குச் சொல்ல வேண்டுமென்று கேட்டான், 

ஸம்பாதி, அங்கதன் கூறிபதைக் கேட்டுத் அச்சமும், சக் 

தோஷமு மடைந்து, (ஐ வானசிசேஷ்டர்களே / ஜடாயு என்பவர் 
என் பிராதா, எனக்குப் பிரியமுள்ளவர், என் பிராதாவின் சா 
மூடிவை, ௮வர் காலஞ் சென்ற வருஷழுடி.வில் தங்களால் சேட் 
டேன், ஐ பிலவங்க (குரங்கு) சிசேஷ்டசே! கான் உங்களுக்கு வாக்கா 

லாகிய ஒ.த்தாசையை மட்டும் செய்கிறேன், இப்போது கான் ws: 

லில் ஜடாயுவுக்குத் தாப்பணம் செய்யவேண்டியவனாகிறேன், என்னை 
நீங்கள் ஜலத்திற் கருகாமையில் அழைத்துச் செல்லுங்கள், தர்ப் 
பணம் முடிர்த பிறகு உங்களுடைய காரியம் சித்தி பெறுவதற்கு? 

வேண்டியவைகளைச் செமமாகக் கூறுகிறேன்” என்றார். 

வானார்கள் ஸம்பாஇயைக் கடற்களைக்கு ௮ழைத்அுச் சென்றார் 
கள். ஸம்பாதியும் ஜலத்தில் ஸ்சானம்செய்து தன் பிராதாவாடியு 
ஜடாயுவுக்குக் ரெமப்படி செய்ய வேண்டிய ர்ப்பணாஇசளைச் 

செய்து முடிதீதா। 

ம௮படியும் வானரர்கள் ஸம்பா தியை முன்னிருந்த இடத்துச்சே 

அழைத்து வந்தார்கள் 

ஸம்பாதி வானரர்கமாச் சந்தோஷப்படுத்தி, ஜ் வானாவிரர் 
களா! கேளுங்கள் இரிகூடமலையின் சிகாத்தில் இலங்கை என்ற ஓர் 
கரம் இருக்கறது, ௮ர்ககாத்திலுள்ள அசோகவனத்தில் ஸீசை 
பிருக்றொள். ஸீதையை இசாக்ஷஸ ஸ்இரிகள் காத்.துக்சொண் டிருச் 

இருர்கள், 

அரச இலங்கை இர்த சமுத்திரத் இன் மத்தியில் ஒறு 3/௮ 
யோஜனை ூரத்துக் கப்பால் இருக்கறது, ரான் இதோ பார்க்கி 

றேன், அங்கிருக்கும் ஸீதையையும் பார்க்றேன், எனக்கு ஈன் 

றுய்த் தெரிறெ.். கான் சமுசாகையால் வெகு அசத்திலுள்ளதை 
சோகச்கும் இறமை எனக்குண்டு, இது விஷபத்இல் நீங்கள் சர்தேகம்; 

அடையவேண்டாம், எலன் ௮௮ யோஜனை அசல்முள்ள ana
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தான்கிருனே அவன் சான் வீதைனப் பார்தது மறுபடியும் வரு 
வான் என்பது நிச்சயம்; ' சானே Sir sues 58 இசாவண 

ச் சொல்லுவேன், சான் ஐஈருவசை இருப்பவன், இறச்சைசனில் 
லாசன், ஆசையால், சமுத்சச்சதத் காண்டுயதற்கு நிங்கள் 
முயதலுன்கள், பிறகு இரகு சசேஷ்டர் இராவணனைக் சொள்றுணர், 

ந வானார்களா.!! நாறு. யோஜளை லின்சாரமான சடசைச்சடர்து 
இலங்கையிற் பிரவேரித்து, வைதே? (ஸீசை)யைப் பார்த்து அந்தத் 
மேதலியுடன் சம்பாஷளைசெய்து மறுபடியும் சமுத் தரத்தைத் தாண்டு 

இறவன் உம்களுக்குள் எவன் என்று நிள்கள் விசாரணை செய்யுங்கள்” 

ளனர்.



எட்டாவது சருக்கம். 
  

ஸம்பாஇி, பின்னும் வானா ச3ரஷ்டர்களைப்பார்த்து, ஓ வானர 

விரர்களே ! காலும் என் பிராதா ஜடாயுவும், யெளவனப்பருவமுள்ள 
வர்களாக இருக்கும் பொழு.து கொழுப்புச் கொண்டு எங்களிருவரின் 

பலத்தைத் தெரிர்து கொள்ள விரும் ஆகாயமார்க்கம் மேவி சூரிய 

மண்டலம் வரை செல்லக் செம்பினோம், வெகுவாயிரம் யோஜனை 
தூரம் பறந்து சென்றோம், செல்லுங் காலை ஜடாயு உஸ்ணம் 

பொறுக்காது மிகுதியான தாபமடைநர்சான். அவனை இரச்ஷீப் 
பதற்காக என் இறக்கைகளால் அவனுக்கு நிழல் உண்டாகும்படி. 

மறைத்தேன். சூரிய வெப்பத்தால் என்னுடைய இறச்சைகள் aff 

ந்து பொசுங்கெ, நான் பறக்கச் சக்திபற்றுக் களையுற்று bs Bu 
மலையின் சிகரத்தில் விழுர்தேன், வெகு தாசத்திலிருந்து விழுர்த 

தால் நான் மூர்ச்சை யடைந்தேன், மூன்று காட்கழிச்தபின் யான் 
பிரஞ்ஞையடைந்தேன், என் இறக்கைகள் தீப்ர்து போயினதாஜ். 

சச்கமுற்ற மனத்துடன், பிரதேசத்தையாவது, பருவதசகர.த்தை 

யாவது ரான் தெரிந்து கொள்ள வில்லை, மெதுவாகக் சண்ணைத். 

இறந்து பார்த்தேன். அங்கு ஒர் அச்சாமம் இருந்தது, மெள்ள: 

மெள்ள ௮வ்வாச்சிரமத்தின் ௮௬கற் சென்றேன். ௮வ்கிடம் வச் 
ரும் சர்இரமஸ் என்ற ஐர் முனிராஜன் என்னைப் பார்த்து ச்சரிய 

மடைந்து, (ஓ எம்பா இியே.? என்ன இது, இப்போது உன்னை யார் 

இவ்விதம் விகாரப் படுத்தியது, உன்னை நான் முந்தி ௮றிவேன், நீ 
மிகவம் வலுவுள்ளவனல்லவா ? உன்னுடைய இறக்கைகள் என்ன 

காரணத்தால் பொசுக்குப் போயின, இஷ்டமிருந்தால் சொல்லலாம்” 

என்று கேட்டார்... 
நான் என் வாலா.று யாவற்றையும் தெரிவித்தேன், அச்கமடைர் 

சேன், ஓ பிரபுவே! இறக்கையின்றி ஜீவிக்க எவ்விதம் முடியும்” 
என்று wis முனி சிரேஷ்டரை மிகவும் வணக்டுக் சேட்டுக் 
சொண்டேன், 

அர்த முனிவர் என்னைப் பார்த்து, தன்னிரு Sas Bowel 

wid acter Fi பெருக, '(ஓ குழந்தாய் / சான் சொல்வதைக் சவன 
மாசச் ள், பிறகு உன்ளிஞ்டம்போல் செப்” என்ரார்,
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கான் அ௮ம்முனிவாடியில் வணங9), * சுவாமி! தங௪ள் சட்டைப் 

படி. ஈடக்கிறேன்” என்றேன், 

அந்த முனிவர் என்னை கோக்க, இந்த அச்சமானஅ, தேகம் 

காரணமாகவுடையது, தேகம் கருமத்தாலுண்டானத, புருஷன் 

தேசமே சான் என்ற ௮.றிவை அ௮டைவானாகில் ௮வனிடம் கருமம் 
பிசவிருக்.இக்கிறது, ௮ஹங்காரமானத ௮னாதியான*, ௮வித்தையா 

அண்டானது, ஐடமோ சித்இனுடைய சாயையுடன் கூடியது, எப் 

போதம் உருகும் இரும்பைப் போன்றது, அரக ௮ஹங்காசத்துடன் 

ஜீவன் ஒருமைப்படும்போது, தேசமானது பிரஞ்ஞை ௮டைகறது, 
அஹங்காரத்தின் பலக்.இனால் ஆத்மாவுக்கு தகம் சான் என்ற பு,ச்இ 
யுண்டாகிறெது. இதற்குக் சாரணம் விஷம்போன்ற ஸம்ஸரா பந்தம், 

His ஸம்ஸாசபர்தமே ஸுகத்திற்கும், அுக்கத்துற்கும் ஏதுவா 
இற.து. 

விகாசமில்லாக ஜீவன், ௮ஹங்கார ச௫தமாய், தேகத்துடன் 
பொருர்தி தேசத்தையே தானென மதித்து சான் 2தக யென்றும் 
சான் கருமங்களைச் செப்றெவனென்றும், சங்கற்பக்சைச் செய்து 

கொண்டு கருமங்களைக் செய்கிறான். ௮க்தக் கருமபலத்தினால் 
ஜீவன் சுவாதீன ச,தன்மையற்றுக் கட்டுப்பமிகிறான். ௮.கனால் ஜீவன் 
பாப புண்ணிய சொருபனாக, சுவர்க்கத்திலும், சாகச்திலும் எப் 

போதும் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறுன். 

ரான், யாகங்களையும், தானங்களையும், வெகு காலம் செய்தி தக் 

இறேன், மிகுதியான புண்ணிபத்தைச் செப்இருக்கறன், ஆசையால் 
get sau சென்று சுகங்களை யறுபவிக்ேறேன் என்று சங்கற்ப 

ழேடையவனாெ விட்டால் ௮வ்சிதமே சுவர்சகம் சென்று மிகுதியான 
௪கத்தை அ௮றுபவிக்கறான். புண்ணியம் குறைந்தவுடன் தனக்கு 
இ௲ஷ்டமில்லாவிடிலும் சுவர்ச்கத்திலிருர் து ழோக விழுகிறான், முக 

லில் சர் ரமண்டலத்இல் விழுந்து, ௮இலிருர்து பனியுடன் கூடி, 
பூமியில் இறங்கி ரெல் முதலிய உணவுப் பொருள்களில் வெரு கரல 

ழிருர்.து, புசிச்சுத்தக்க ரான்குவிச பதார்த்தமாகறுன். அப்பதார்த் 
தத்தைப் புருஷர்கள் புசித்தவுடன், இர்இரியம் என்ற சேதஸ் ஆ௫ப் 

பின்பு ஸ்.திரீசளின் சோணிதத்திற் சேருகிறான். அ,த.துடன் சல 
Ag ஐராயு என்ற அபயால் சூழப்படுசறான். | ஒசே இனத்தில் சேர் 

ந்து விருத்தியை படைபிருன், அர்த கிருச்தி படைச்ச பாகமான.௮,
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Big சாளில் குமிமாக ,ஐூறது, அர்த பாகம் Big சாளில் 
மாம்ஸபிண்ட மாகிறது, ௮ர்க மாம்ஸபிண்டத்அக்குப் பதஇனைக் அ 

நாளில் இரத்தக் கலப்புண்டாகிறது, ௮ர்.த இரத்தம் கலந்த பிண்டத் 
இல் இருபத்தைந்து சாளில் முளையுண்டாகிறது. கழுத்து, சச, 

கோள், முதுகு, வயிறு, Qamatg அங்கங்களும் Big சாசரில் 

இரமமாக வுண்டாகின்றன,. இவைகள் ஒரு மாதத் இிலுண்டானன் 
றன. இரண்டாவ மாதத்தில் கை, கால், பக்கம், இடை முக் 

கால் இவைகளுண்டாகின்றன. மூன்றுவது மாதத்தில் அவயவக் 

களின் சர் தஇகளுண்டாகின்றன, நான்காவது மாதத்தில் விரல்களு 
ண்டாகின்றன. நதாவது மாதத்தில் நாசி, செகிகள், கண்கள், 

இவைகளும், பிறகு பல் வரிசையும், ஈகங்களும், இரகசியப் பிரதேச 

வுருப்புகளும் உண்டாகின்றன; ஆறு மாதத்திற்குள்ளாகவே Ciel 
களின் துவாரமானது வியத்தமாக உண்டாகிறது, அறுவது மாதத் 
தில் டாயுரு, பாகம், பாணி, உபஸ்தம், காபி, இவைக ஞண்டாகின் 

றன... ஏழாவது மாதத்தில் சரீர ரோமங்கள், சிரசின் சேசக்கள், 

அவயவகங்களின் பிரிவு இவைகளுண்டாகின்றன. எட்டாவது மரத 
தீதில் யாவற்றுமுண்டாடுன்றன, ஐஸம்பாஇியே? ஸ்இரீ ஜாதியின் 
கருப்பம் இவ்விதம்விருக்தியடைகறது, ௮௫௧ எட்டாவது மாத.த்இல் 

ஜீவன் எல்கும் சை. கன்னியகச்தை யடைகிறான், சூத்ரம் போன்ற காபி 

யின் ௮ற்பமான துவாரத்தின் வழியாகக் தாய் புசித்த ௮ன்னத் இன் 

சாசத்தால் கருப்பச் இலிருக்கும் பிண்டமான௮ விரு க்தியடைகிற.து, 

கான் செய்த கருமங்களால் மரிப்பதில்லை, கருப்பத்திலிருக்கும் 
ஜீவன், தாய் வபிற்றிலிருக்கும் தீயால் தாபமடைச்து பலவிதமான 

வெகு ஆயிரம் விதமான பிறவிகளிற் பிறந்து சுகங்களை அப 
வித்தேன், பிள்சாகள், பெண்டுகள் இவைகளின் சம்பந்தமும், 

பந்து ஜனங்களின் சேர்க்கையும,) கோடிக் கணக்காக ஏற்பட் 

டன. குடும்பத்தைப் போக்ஷிப்பதற்கு வல் கொண்டு, நியாயத்தா 

௮ம் அநியாயத்தாலும் பொருளைச் சம்பாதித்தேன். காசாயண 

மூர்த்தியைப் பற்றி சொப்பனததிலும் நினைக்க வில்லை. பாக்கிய மில் 

லாக சான் ௮கன் பலகை இப்போது மிகு தயான கர்ப்ப 91455008 

௮.நுபவிக்கிேன். இந்தத் தேகமானது ௮நித்தியமாயினும் கித் 
பம் போல் ஆசை கொண்டு அகாரியங்களையே செய்தேன், எனக் 
கற்ற ஈன்மையை சான் தேடிக் கொள்ள வில்லை. என்னுடைய கரு. 
மத்தால் அக்கங்ககா வெகுவாக அரபிக் அச்சொண்டு ஈசசத்னதப் 
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போன்ற இந்தக் கருப்பத்தில் கின்று எப்போது வெளிப்படுவேன், 
இனிமேல் எப்போதும் விஷ்ணுவைத்தியானம் செய்.துகொண்டி. 

ருக்கப் போடுறேன்,” என்று பேசி தன்னுடைய ஜன்மங்களையும், 

கருமங்களையும் நினைத்து, யர்திம் போன்ற யோனி வழியாய் மிக்க 
அக்கப்பட்டு, பாபம் செய்தவன் நாகத்இலிருஈ்து வெளிவருவது 

போலும் ஊன்வடியும் புண்ணிலிருந்து விழும் புழுப் போலும் பூமி 
பிற் ஜனன மா௫ரறான். பிறகு குழர்தைப் பருவத்திலுற்ற அக்க 

கள் யாவற்றையும் ௮பவிச்கரான், யபெளவன முதலிய காலங்களி 

௮ம் ௮அபவிக்கிறான். அக்க சுகதுக்கங்களை நீயும் ௮.நுபவிக் திருச் 
Seni. இவ்விஷயங்களை உனர்கு நான் கூறினேன். தேகமோ 

இவ்விதமுண்டாகிற.து. கேகமே தான் என்ற அபிமானத்தால், ஈரகதீ 

'தைவிடச் துக்கமான கருப்பவாசம் முதலிய கஷ்டங்களுண்டாகன் 

per. 
ஆகையால் ஆத்மா ஸ்தாலம் என்றும், சூச்ஷமம் என்றும் 

சொல்லப்படும் இரண்டு தேசுக்இற்கும் வேறுபட்டவன், பிரகிருதி 
க்குப் பிரனாகயெவன் என்றறிந்த, சேகம் முதலியவைகளில் சான் 
என்ற சன்மையைவிட்டவன் ஆ,க்மஞானியாரான். 

சாக்கிரம் முதலிய அவஸ்தைகள் அ௮ற்றதும், சக்இபம், ஞானம் 

தேதலிய இலஆணங்கள் அ௮ணார்ததும், சுத்தமும், சாக்தமுமான 

பிரமத்தை: எப்போதும் சாரண (சிர்ைைவைக்கல்) செய்யவேண் 

டும், 

.. ஆதிமசுபாவத்தை அறிச்சவுடன் அ௮றியாமையாலுண்டான 

மோகம் சாசம் அடைறெது, ிரொரத்வ கருமத்தை அ௮றுசரித்து 

வரத தேகம், இருந்தாலும் அல்லத காசமடைந்தாலும், யோகிக்கு 

அஞ்ஞானக்தாலுண்டாகும் ௬௩ 2மா துக்கமமா டையாகு, 

பிராசத்வ கருமம் ஈசிக்கும்வபசை தேகததடன 

ச்ட்டை யுடைய சர்ப்பம்போல் ௪கமாக இரு, மலும் ஓ பக்தியே 
உன்க்கு மற்றொரு ஹிதத்தையும் கூறுகிறேன் கேள். அதாவது :-- 

இசேதா யுகத்தில் ௮ழிவற்ற காராயணன் தசரத குமாரசாக 
அவதாரம் செய்து, இராவணனை வதைசெய்யத் தண்டகாரண்யம் வாப் 
போடுறார், அ௮/வசோடு கூட மனைவி ஸீதையும் தம்பி இல மாரும் 

நரப்போிறார்சள். , அம்மூவரும்  வனத்.இிலுள்ள : ஆச்சமத்,தல், 

ஆகையால்
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வசிக்கும்போது, இராமர், இலக்ஷமணர் இருவரும் இல்லாத சமயம் 

பார்த்து, இராவணன் திருடன் போல் வர், ஸீதையை எடுத்துச் 

கொண்டு போய் இலங்கையில் வைக்கப்போகிரொன், ஸீதையைத் 

தேவவெதற்கு, ஸுக்ரீவருடைய உத்தரவின்பேரில் வானார்கள் கடற் 
கசைச்கு வாப்?பாகிரார்கள், அவ்விடச் தில் அவர்களுடன், உன 
க்கு ஒர் காரணத்தைச்கொண்டு சேர்க்கை ஏற்படப்போ௫தது,! 

அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஸீதைபினிருப்பைச்கூறினால், ௮ப்பொ 

முதே உனக்குப் புதிகாக இறக்கைசள் உண்டாகும்” என்று அர்த 
முனிவர் உரைத்தார், 

ஓ வானர சிமீாஷ்டாக'ளே / ரிஷிகளுள் சிரேஷ்டரான சர்இர 

மஸ் என்ற முனிவர் எனக்கு முன்னம் இவ்வாறு உபதேசம் செய் 

தார். இதென்ன ஆச்சரியம், பாருங்கள் ; இ?தா எனக்கு இறச்கை 

க்ள் மனோஞ்டிமாக உண்டாயிருக்கன்றன, உற்களுச்கு க்ஷம 

முண்டாகவேண்டும். நிச்சயமாக ஸீதையைப் பார்ப்பீர்கள், தாண்டு 

வதற்கு ௮ரிதாயெ கடலைத்சாண்ட முயலுங்கள், ரான் போய் வரு 

கிறேன். 

ஓ வானார்களா  துஷ்டனாயிலும் ஒருவன் மஹா விஷ்னுகின் 

நாமத்தை ஸ்மாணம் செப்கவளவில், எல்லையில்லாக ஸம்ஸர்சக் 

கடலைத்காண்டி, சாச்வகமானதும், மூவுலகங்களுகச்கும் சித்திக்குச் 

காரணமுமான பரமபதமடைகிரான். HHS மஹா விஷ்ணுவே 

மானிடனாக வந்த இராமருக்குப் பிரியமுள்ள பக்தர்களாயெ நீங்கள் 

இர்ச சிறிப கடலைமட்டும் தாண்வெத.ற்கு எவ்விதம் சக்தியில்லாமற் 

போவீர்கள், சக்தியுள்ளவர்களாக வீர்கள்” எனவுரைத்துச் 

சென்றார்,



ஒன்பதாவது சருக்கம், 

  

உவண சாஜனாகய ஸம்பாதி காய மார்க்கமாகச் சென்ற 
பின்டிவானா சிரேவ்டர்கள் மிகுதியான சந்தோ மடைந்து, ஸீதை 

யைத் தெரிசனம் செய்வதில் ௮பிலாஷையுடன் சமுத். தரத்தைப் 

பார்த்தார்கள். ௮ர்த சமுத்தாம் ௮னேக முதலைகள் வூக்கப்பெற்று 

மிகப் பயங்கரமாக இருந்தது, அலைகளின் சப்தம் நிறைந்திருந்தது, 
ஆகாயம்போல ஒருவராலும் அடைய முடியாத தாகவு மிருந்தது, 

இதைப் பார்த்து யாவரும் ஒருவருக்கொருவர் இக்சடலை எவ்விதம் 

தாண்டுறெ தென்று யோசனை செய்தார்கள், | 

அப்போது அங்கதன், ஓஒ வானா சிசேஷ்டர்களே? நீக்கள் மிக 
வும் வலுவுடையவர்கள், சூர்கள், போதுமான பாத3வக முள்ளவர் 

கள், ஆசையால் இந்த வானார்களுக்குள் எவன் இக்தக் கடலைக் 

கடந்து ௮சசனுடைய காரியத்தைப் பூர்ச்தி செப்கிருனோ ௮வன் 

எல்லோருக்கும் பிராணனைக் கொடுத்தவனாகிறான், சந்தேகமில்லை, 
எவன் மஹாபலம் பொருர்தியவ£னோ ௮வன் இப்போது எழுர்திருக் 

கட்டும், ௮ப்போ்ப்பட்டவன், எல்லாவானார்களையும், ஸ-ஈக்ரீவரை 

யும், ஸ்ரீசாமரையும் காப்பாற்றியவனாவான், இதில் சம்சயம் இல்லை” 

என்ரான், 

யுவராஜனாபெ ௮ங்க,தன் இவ்வாறு கூற, வானரர்கள் யாவரும் 

ஒருவரை யொருவர் பாத்துக் கொண்டு ஒன்றும் பேசாதவர்க 

ளாசவே யிருந்தார்கள், 

அவர்களைப் பார்த்து அங்கதன், **நீங்கள் ஒருவசை யொருவர் 

பார்ப்ப்தில் பிரயோஜனமில்லை; தனிச் தனியாக உங்களுடைய பசாச் 

இரமத்தை இச்சடல் தாண்டும் விஷய,தடல் கூறுங்கள், யாரால் காரி. 

யம் ஆரும் என்பதைப்பற்றிப் பிந்தி யோசிப்போம்” என்றான். - 

இதைக்கேட்ட வானா வீரர்களில் ஒருவர் ,கான் பத்து யோஜனை 
தூரம் தாண்டக்கூடும் என்றும், மற்றொருவர் இருபது யோஜனை 

தூரம் முடியு மென்றும், மற்றவர்கள் இவ்வாறு படிப்படியாக 

பத்துப் பத்து ஜாஸ்இயொகத் சாண்டமுடியும் என்றார்கள், ௮ப் 

போது ஜாம்பவான் என்பவர் வானரர்களுக்கு மத்.இயில் வந்து, (இப்
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போது சான் நாறு2யாஜனை தாத்.தக்குச் குறைவாகத்தான் தாண்ட 
மூடியும், முக்தி பசவான் இரிவிக்ரம ௮வதாரம் செய்தபோது அவரு 

டைய பூமியின் அளவுக்குச் சரியான பாதத்தை, பிரதக்ஷணவிதிப் 

படி இருபத்தொரு தடவை பிரகக்ஷணம் வந்தேன். இப்போது மூப் 
பினால் வியாபிச்சப்பட்டு, கடல் தாண்டுவ தற்குச் சக்தியில்லா சை 

இருக்கிறேன்” என்றார். 

அங்கதன், “நானோ இக்கடலைச் தாண்டுவேன் ;) மறுபடிறுச் 
தாண்டி யிவ்விடம் வருவதற்குச் இறமையிருக்குமோ இருக்சாதோ 
௮௮ எனக்குச் தெரியவில்லை” என்றான். 

அப்போது ஜாம்பவான், ஓ அங்கத நீர் எங்களுக்கு அரசர் ) 

எங்களை ஆளுகறெவர், கையால் தஇிரும்பிவாக்கூடிய சமர்ச்சசாயி 
னும் சாங்கள் உம்மை அனுப்புவது உசிதமல்ல” என்றார். இதைக் 

கேட்ட அங்கதன்! _தனால் முன் போலகத்தரப்பாசனத்தில் சயனம்செய் 

வோம். இக்காரியத்தைச் செய்பவன் நம்மில் எவனுமில்லை, பிழைத் 
இருக்க வழியும் இல்லை” என்றுசைத்தான். . இப்படித் தயங்கும் வீச 

னாகிய ௮ங்கதனைப்பார்த.து ஜாம்பவான், (ஓ யுவராஜ 7 எவனால் ஈம்மூ 
டைய காரியமானது விரைவாகச் சிச்திபெறுமோ அர்த ஞூனை சான் 
உமக்குக் காண்பிலிக்கிறேன்'' என்றுசைத்து, சமீபத்இலிருச்கும் 
அனுமாரைப்'பார்த்து, “ஐ ஆஞ்சனேயரே! காரியம் பெரிசாக.வந்தி 
ருக்கும்போது ஒன்றுந் தெரியாதவர்போலப் பேசாமலிருக்கிறீர், ஓ 

மகாபுத்தியுள்ளவசே / இப்போது உம்முடைய சாமர்த்தியத்தைக் 
காட்டவேண்டும், நீர் வாயுபகவானின் குமாரர் ) அவருக்குச் ௪ம 

மான பராக்செம முள்ளவர் ; இராகவருடைய காரியம் நிறைவேறு 

தற்கே மகாத்மாவாகிய வாயுவிடமிருச்.து உண்டானவர் ; நீர் பிறந்த 
வுடன், உதயமாகிவரும் சூரியபகவானைப் பார்த்து, இது பக்குவ 

மான பலன் என்று கருதி ௮ச்சூரிய கனியைக் செஹிக்க, குழந்தை 
விளையாட்டாக, ந்.நாூறு யோஜனை தூரம் அகாயச்தில் பாய்ர்தர் ; 
பிறகு நீர் பூமியில் சாவினீர், ஆசையால் உம்முடைய வலகின் 
மூமைசைக் கூறுவதற்கு எவன் சக்தி பெறுவான் ) எழுர்இரும்ர 

ஸ்ரீராமருடடய ' காரியத்தைக் கவனிக்கவேண்டும். சோபனமான 
விரதமுடைய அ௮னுமாசே ! எங்களைச் காக்கவேண்டும்” என்றார், 

அனுமார் ஜாம்பவானுடைய வார். ததையைக்சேட்டு மிகுஇியான 

சந்தோஷமடைர்து, பிரமாண்டத்தைப் பேஇப்பவர் போல் சக்க
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நாதம் செய்தார், பருவதத்.துக்குச் சமானமான ஆர இயோடு 

மற்றொரு உருத்திர் போன்றவருமாக விஸ்வரூபங் கொண்டார், 

௮ வரை வானரர் கண்டாாகள். ஆச்சரியமுற்முர்கள, HUAN COT BO 

கோக் அனுமார், **ஓ வானரர்களா !/ கான் இப்போது இக்த சமுத் 

இரத்தைத் தாண்டுகிறேன்; இலங்கையைச் சாம்பலாகச் செய்கி 

றேன்; இராவணனை அவன் கூட்ட கீதாருடன் கொன்று, ஜன 

ராஜன் குமாரியைக் கொண்டு வருூறன் ) அல்லது இராவணனைக் 

சயிற்றினால் கட்டி அவனோடு கூட ௮.5 இலங்கை என்னும் பரு 
வதத்தை, என்னிடது கையால் ஸூக்கி இராகவருக்கு முன் கொண்டு 

வர்து போடுகிறேன். அல்லது ஒரு சமயம் -பமான இலக்ஷணக்கள 

அமைந்த அந்த ஜானூைப் பார்த்தது மாத்திரம் போதும் எனத் 

திரும்பி UBS ves” or sor DI கூறினார். ஜாம்பவான் ௮னுமாகருடைய 

வார்த்தையைக் கேட்டு, ஆனந்தம் 2மலிட்டு “> amy sar! Sas 

னுடனிருக்கும் HUAVTaB MT Up at at ஜான பைப் பார்த்து மட்டு 

வாரும், பிறகு இராமச் சர்்இரருடன் சென்று உமத பராக்கிரமத் 

தைக் காட்டலாம். ஆகாயம் மரரக்கமாகச் செல்லும்; உமக்கு மங் 

கள முண்டாகட்டும் ; இராகவருடைய காமியத்திற்சாகச் செல்லும் 

உம்மை வாயுபகவான் சொடர்ந்து வாட்டும்” என்று அ£ர்வாதம் 

செய்தார். வானா ச 2ரஷ்டர்களும் வழியனுப்பினார்கள். 

YF Sori உச்கந்இர மலையின் சிகரம் சென்று அற்புதமான 

ரூபத்தோடு நின்றார். பெரிதான பருவதத்இிற் கொப்பானவரும், 

மஹாத்மாவானவரும், அ வரணம் போன்ற வாணமுடையதும், Raut 

ததும், மனோஞ்ஞமுமான முகமுடையவரும், பெரும் சர்ப்பம். 

போன்ற மிகவும் நீண்ட வாலையுடையவரும், ஆகிய வாயுகுமாசரைத் 

தேவர் முதலிய யாவரும் கண்டார்கள். 

கிஷ்கிந்தாகாண்டம் முற்றிற்று,
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மூதலாவது சருக்தர், 

Yassin Mais வாயுகுபாரனாரிய அனுமார், நாறுயோஜனை 

அகலமூள்ளதும், மரச்சலக்கை விமுங்கந்கூடிய மசாமச்ச முதலிய 

ஜந்துக்கள் கிருப்பிடமாமா 11) கடலைத் தாண்டுவகற்கு எண்ணங் 

கொண்டு, பரமாத்ராவாகிய (்ரீர பானை அர்தசராண & 5G) our 

நியானம் செய்து, வானரவிரர்கரரப் பார்த்து, 5 வானசர்களே / 

இராம தூதனாகிய நான் அவரால் பிரயோ௫ம்சப்பட்ட பாணத்தைப் 

(ரல அகாயமார்க்கத்தில் செல்லும் வேகத்தைப் பாருக்கள், 

கண்டா டித் இறப்பசுற்குள் (அதரவு கொடிப்போதுக்குள்] ஜனக 

ஈந்தனியும், இராம! பர்தினியுமாகப ஸிகாபிராட்டியைத் தரிசிக்க 

றன், நாம் பிரயத்தனித்த காமியத்தை முடித்துக் கிருதார்த்த 

ஞூ ௮௪ இராமச்சக் இரனைச் சந்? தாரலமாகப் பார்க்கறேன், பக், 

னை ஒருவன், 6ம்புலனும் பொறிகலங்க பறிவறிச்து கெறிமயக்கி, 

2சாழை மேலிட்டுப் பிராணன் வெளிப்படுஞ் ruus Ge, ore ges 

பிரபுவினுடைய சாமல்மரணத்தைக் கொண்டு, தேவர்களும் 

நண்ணுவதற்கு அரிதாகப வை குண்டக்தை யடைகிருனே, அந்தப் 

பிரபுவே சங்குசச்காக்கை மறைத்துப் பூமியில் மாயாமானிடனாக 

வர் தவதரிச்த இரகுகுல ஈரஷ்டசாக விளங்கும் ஸ்ரீராமப் பிரபு 

வினுடைப தூ.தனாப நான், அவ ருடைய கமலம்போன்ற சரத்தில் 

தரிக்கும் அழி ((ழத்ரிரை மோதிரம்) யைத் தரித்து, மேற் 

கூறிய மஹத்துவ நடைய ௮வர் நாமத்தை ஸ்மரித்து, ம?னாசச 

முள்ள அவருடைய ரூபத்தையும் தியானித்அ.ச் செல்வதால், இந்த 

அற்பமாபெ கடலைத் காண்டுவதற்கு என்ன தடையிருக்கிறது'” என்! 

நரைக்து,கைகளிரண்டையும்,வைகுண்டகாதனை த்தாக்கும் பெருமை 

வாப்க்த கருடனுடை ப இறக்கைகளைப் போல விரித்து, க$ரக்கடலைக் 

உடைய உபயோ௫த்த வாசுசயின் வாலைப்போல வாலை நீட்டி, .மகேர் 

இர மலையினின்றுகைந்து ஆகாய மார்க்கமாக இரண்டுபா தங்களையும் 

. 3l
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சுருக்2க்கொண்டு, கென்முகம் நோக்கக் கடலைச் தாண்டினார், 
ஆகாயமார்க்க,த்தில் தேவர்கள் பார்க்க விரைவாகச் சென்றார், 

அ, இவேகமாகச் செல்லும் வாயு குமாரனைப் பார்த்து, தேவர் 
கள் இவர் இறமையைப் பரிக்ஷிப்பகற்காக, ராகலோக வாசிக 
ளுக்குத் தாயாகிய ஸுரலை என்ற ஸ்இரீயைப் பார்த்து, ஐ ஸு 
சே. நீ சென்று வானாரசிசேஷ்டனாய அ௮னுமானுக்குக் கொஞ்சம் 
இடையூறைச் செய்து அவனுடைய புத்இபையும் வலுவையுர் தெரி 
ம். து கொண்டு மறுபடியும் இங்கே வா?” என்ருர்கள்.௩௮/கசைக்கேட்ட 

ஸுமரஸை அ௮வகிதமே யென்று கூறிசசென்று அஆஞ்சனேயன் செல் 

அம் வழியை மறைத்து அவர் முன்னால் நின்று ஓ மஹா புக்தி 
சாலியே! இப்போழுசே நீர் என் வாப்க்குள் பிரவேசிக்கவேண்டூம், 
(।சியால் துன்புறும் எனக்குச் தேவர்கள் உம்மை அகாசமாக ஏற் 

படுத்தி யிருக்கிறார்கள்” என்று கூறினள், 

இதைக்கேட்ட அனுமான், “ஐ தாயே! கான் ஸ்ரீசாமருடைய 
உத்தரவின் பேரில் ஜானகியைக் தேடிச் செல்கிறேன், போய்க் 
கண்டு பிடித்து ஸீதையின் சேஷமத்தை ஸ்ரீசகுவிரரிட தல் தெரி 
வித்து, கூடிய சக்ரெத்நில் வந்து உன் வாயிற் பிரவே?ிக்கிறேன் 
எனக்கு வழிவீடு, உனக்கு ஈமஸகாரம்” என்று பரிவாகச் சொன் 
னா. ஸுரஸை, :(அனுமானே” நான் ப௫ியால் மிகவும் வருந்து 
92றன். இப்போதே மீ என் வாய்ச்ருள் பிரவேசிக்காத பக்ஷத்இல் 
நாசனயுன்னை விழுங்குவேன்”” என்றாள், அனுமான், அப்படி யானால் 
ஸுஸே உன் வாயைக்திற இப்போதே செல்?றன் என்று 
சொல்லி ஒரு போஜனை பருமனுள்ள சரீரமுள்ளவரர யவள் முன் 

நின்றார், ot renew அனுமாலுடைய பெருத்த ரூபத்தைப்பார்த்து 
ஆச்சரியமடைச் ௫, தன் முகத் து போஜனை ௮கலம் பாவச் 
செய்தாள். பிறரு வாயுகுமாரன் பத்து யோஜனையாகவும், ஸுரஸை 
இருபது யோஜனையாகவும் ஆனார்கள். இப்படி, ஒருவருக்கொரு 
வர் தங்களுடைய சரீச அூருஇியைப் பெருகச் செப்ய, கடை 
மில் ஸராஸை 8£ம்பது யோஜனை அகலமுள்ள முகத்தோடு நின் 
மூள, அப்போது அனுமான் அம்முஷ்டப்பீரமாணராஇ (கட்டைவிர 
௮ளவாட) ஸுரஸையின் வாய்க்குள் சென்று வெளியில் வந்து, 
ஐ தேவி ! இப்போது உன் வாயிற் பிரவே௫த்.து வெளியிலும் 
ந்தேன் என்றுசைச்.து உமக்கு ஈமஸ்காரம் என்றார், a. peu
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மான புத்திரடைய அஞ்சனேயனரப் பார்த்து ஸுரஸை (இ 

அ௮றிவாளருக்குட் சிறரச புத்திமானே 7 நீர் சுகமாகச் சென்று, 
ஸ்ரீசாமச்சந்இரர் காரியத்தை நிறைவேற்றலாம், தேவர்கள் உம் 
முடைய வல்லமையையும், புத்தி நட்பத்தையும் பரிச்ஷிக்க என்னை 
யனுப்பினா்கள் இதை மன்னிக்சவேண்டும். ஓ வாயுபுக்கா Ors 

இனமே! நீர் இலங்கைபிற் "சென்ற, ஸீதையைக்கண்டு நாஸ்கரித்து, 
௮த்தேவி சொடுக்கும்தழியைக் சைக்கொண்டு, பநீசாமரீட ம் சென். 

அவர் ுயரத்ை Our Perr Sure Sat செல்லலாம், Osram, 

பம் / சுபம் 7/7” என்று கூறி ஸு ாஸை '2சவ?லாகஞ் சென்றாள், 

ஆஞ்சனேயர் புள்ளாசனாய ஈருடபசவானைப் போலச் காற்றினுங் 

கடுமையாகச் சென்முார். 

அப்பொழுது சமச்திர ராஜன், இரக்தின பயமான பைக 

மலையை தோக்ச, 4” மைகாக/ இம௰கா மிக்க வலுவுடைய மருத்து 

வின் ருமாசனாயெ மாரு, இராம காரிபமாகள் செல்கரோர். அவ 

ருக்கு ஈம்மால் இபன்ற வதவி புரிபவேண்டும். ஏனெனில் முன் 

னம் சான் இரகு வமிசக்திலுர்பவிக்க முகலெழமு வள்ளலாகிய ஸர 

ஈசாசாஜன் gion ti are Bu சாகரர்களால் கோண்டப் பெற்று 

விர்கீதியடைக் து ஸாகசம் என்ற காமத்தைப் Cups pws, ஆகை 

பரல் அதற்ருப் பிரஇபுபகாரமாக, ௮ற்க ஸகர மகாசாஜ பரம்பரையி 
MAES தசரத மகாராஜனின் குமாசசாகிய ஸ்ரீ ராமபிரான் காரிய 

சித்தியை யு.ச்'2க௫த்துச் செல்லும் மாருஇக்குச் சரமபரிகாரம் 
செய்ப சவண்டும், சீக்கிரம் எழுந்து நில், உன்னிடம் சற்று நேசர், 

தங, களையாறி யவர் செல்லட்டும் ”' என்று ரகா து 

மைகாகன் அவ்விதமே பென்று பசர்ந்து ஜலச்இலிருந்து இரத் 

இனமயமான கொடு முடிகளுடன் மே?ல செம்பி, மிகவுமூயர்ர் து, , 
சிகரத்தின் மீது தான் ஒரு மானிட வடிவமாக நின்று, ௮ஞ்சனே 
யரைப் பார்த்த, ஓ ௮னுமானே? கான் மைநாகன் “நீர்; சற்.றுநேரர் 

தங் சரமபரிகாரஞ் செய்துகொண்டு போகும்படி யென்னை 

சுத்தி ராஜன் அனுப்பினார்; ஆகையால் நீர் இவ்விடம் சங்கி அழு 

தீத்திற்குச் சமானமான பழவர்க்கங்களைப் பகஷித்து, கணேச 

மிச்ச இிரமபரிகாசமானவுடன் கம்முடைய இஷ்டப்படி. போச 

லாம்” என்று வணக்கத்துடன் கூறினான், 

இச்த உபசார வார், $ையைக் கேட்ட மாருதாத்மறன் (வாயு 

குமாரனாகிய மாருதி) 4 ஓ மைநாக?/ நான் இராமகாரியத்தையத சரி
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தீ.து அவசரமாகச் செல்லுகிறேன். இர்ச சமயத்தில் எனக்கு ,ஐகார 
மாவது சரமபரிகாரமாவ. எவ்விதர் ஏற்படும், பெரிய காரியம், 
தாமசிக்கக்கூடாது நின்றுபோகச்சாவகாசமில்லை * என்று தெரிவித் 

Bs தன் கைவிரலால் ௮ந்த சிகொ.ர்தைக் தொட்டு அவனைச் சர் 
தோஷப்படுத்இச் சென்றார். : - , 

கொஞ்சதாரஞ் சென்றதும், ஜலத்தில் வசித்துக்கொண்டு, 

ஆகாயத்தில் சஞ்சரிப்பவர்களுடைய நிழலை ௮பஹரித்து விழுங்கும் 
நியதியடைய ஸம்மிசை யென்னும் காமழடைய தர் இசாக்ஷஸி, 

தன் வழக்கம்போலக் ககனமார்க்கத்தில் மிகுந்த வேகத்துடன் 
காவா நின்ற வாயுகுமானாயெ SEF dor usm கிழலைப் 
பற்றிக் சொஹித்காள், இதனால் மாருக்கு வேகர்தடைபட்டது. 
இசாமதாதனாபெ அவர் சற்றுத் தபற நம்முடைய வேகத் 

தைத் தூித்தவன் யார்; ஈமக். இந்த இடத்தில் இடையூறு 

செப்தவன் எவன்) ஒருவரையுல் காணோ?ம யென்று மயங்க 

ஒருவாறு தனக்குள் ஆலோசித்துக் கம் சோக்கிப் பரர்த்தரர் 4 

HAG பருத்த சரீரத்தையும், பயங்கரமான ரூபத்தையுமுடைய 

ஸம்மிகையைக் கண்டு வருத்த மடைந்து, BO Gh Ram tp 0 

அச் செவ்வானம்போன் ர சிெவர்தகோதையுடன் கூடிய இராக்ஷஸி 
யின் சிரத்தின்மீது தன் பாதம்பொருக்தக் கம குதித்து, சமுத் 

இசத்திலமுக்து ஈசுக்கித் தே.ப்த்து ௮வளுபிசை மாய்த்து காசஞ் 
செய்து, மறுபடியும் மேலை கிளம்பி ஆகாயமார்க்கமாகத் தென் 

முகம் கோக்கச் சென்றார்... + 

. “அப்பால், பலவிதமான பவன்ளையுடைய மரங்கள் சூழ்ர்த 
சுரையைக் கண்டு ௮தில் பிரவேடித்தார், 4 இரிகூட மலையின் சிகாத் 

௪ திரிகூட மலையின் சிகசத்தில் விளங்கும் ஈசசம் என்ப.த.--[இ.தற்கு 

முன் ஒர் காலத்தில், சப்சகுணம் ஒன்றே யுடைய அகாயத்திலிருர்ு, 
சப்தம், பரிசம் என்ற இரண்டு குணங்களையுடைய வாயு பிறச்தது, அர்த 
வாயு விலிருந்து, சப்தம், பரிசம், ரூபம் என்ற மூன்று குணங்களையுடைய 

தேயு, (அ$ன) பிறந்தது. அச்தத்தேயுவிலிருந்து, சப்தம், பரிசம், 
ரூபம், ரஸம் என்ற நான்கு குணங்களையுடைய yy (gv) Nossa. 

அத்த அப்பிலிருந்து, சப்தம், பரிசம், ரூபம், ஸம், கந்தம் என்ற 86.2 

குணக்களையுடடைய பிருதிவு (பூமி) பிறந்தது. இவைகளில் வாயுபசகானே 
சரம் (ரடையுள பொருள்) அசரம் (௪டையிலாப் பொருள்) எனும் இரு 
வசைச், தாயெ புல், பூண்டு, மரம், மலை, புழு, பசலை, பாம்பு, மானிடர், 

பேய், சணங்கள், அசுரர், முனி௰ர் சேகர் முசலியன ௮டக்ெ இர்தாவர
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இல் விளங்கும் QF ஈகரத்தைக் சன்டார். அதுதான் இலங்கை 

நகரம், ஸுமாலி மகள் நைக, புலஸ்இயன் மகன் விச்ரவாகுவி 

னிடம் வாம் பெற்றப் பெற்ற தசக்கிரீ வனுசிய இசாவணனால் 

ஆளப்பட்.௮, சக்காவடவம் போன்ற ஓர் வட்ட வடி. வினையுடை 
யதும், எழுழாறு யோஜனை விஸ்ரரணமுள்ளஅம் சான்கு புறக் 

திலும் சமத் இரத்கால் சூழப்பட்டதும், சூரியனைச் சூழ்ந்த 
பரிவேடம் போல, தன்னை வளைத்துச்சற்றிப அகழிகள் அடுச் 
கடுக்காக ௮மையப் பெற்றதும் ஆகிப அப்பட்டணம், தேவலோகம் 
செல்லும் (சோபா அஸ்கர்) படிக்கட்டுகள் என்று சொல்லும்படி 

வானம் எட்டிய நான்க சகோபுரங்களையும், கோட்டைகளையும், 

கோட்டை வாசல்ககையும், நாலுலகஷம் of Batre வெள்ளி மலை 
  

சங்கமங்கள் தீவிப்பதற்கு ஆதாரமாக வுள்ளவர். இவருடைய சலனமில்லா ச 

வரையில் எவையும் உயிர் பிழைத்திரா, இ3 வளவு மடமை த்ய வாயு 
ப5வானுச்கும், காசிபப்பீ ரமாவுக்கும் ௮வர் மனைவி ஈத்துருவைக்கும் பிறந்த 
இந்தப் பூமண்டலச்சை, ஆயிரக்ெட்டு பணாமுடியோடு கூடிச் தாங்கு 

மஹா பசாச்சிரமசாலியாகய அடிசேக்னும்கும் இருவருக்குள் யார் பலசாலி 

யென்ற விலாசம் நேரிட்டு, ஆகிசேஷன் சன்னுடைய ஆயிசச்செட்டு முடி. 

ஞூடன் மகமேரு இரினய அழுதீ.தி மறைத்துக் கொள்றெதென்றும், வாயு 
பகன் தன்னுடைப முழுப்பலச்சையுங் கொண்டு அம்மலையை யசைத்து 

விட்டால் ஆதிசேடன் தோற்றுப்போன தாகவும், வாயுபக2ான் கெலித்ததாக 

வும் ஏற்பாடு செய்துகொண்டு, ஆதிசேஷன் மகமேரு மலையைப் பற்றி சன் 
முடிகளால் மூடிக்கொண்டார். வாயு பகவான் பீரசனட மாருதம் (ஊழிக் 

காத்து) போல் வீசி அம்மலையை யசைச்கப் பார்த்தார். முடியவில்லை. வாயு 

பகவான் வெட்டு ஒரிடத்தில் போப் தன்னுடைய சலனத்தை .யடக்கிச் 

கொண்டு இருந்தார். எல்லா உலகங்களும் பிழைப்பதற்கு வழியில்லாமல் தத் 

சளிச்தன. பிரமன் முதலிய Csutsratg இருவரையும் அழைத்து 
சமாதானம் செய்து, ஆதிசேஷனை மூன்று முடியைச் தூக்கிச்கொள்ளும்படி. 

கேட்டுச்கொண்டார்கள். ஆதிசேஷன் அவ்விதமே சனதமுடிகளில்மூன்று 

முடியைச் செப்ப, வாயு பசமான் மகமேருவின் மூன்று சிகொத்மைப் பறித்த 

தென் சமுத்திரத்தில் சொண்டுபோய்ப் போட்டார். அம்மலை டொன்னுருவ 

மானதால் ௮ வீழ்ந்த இடம் பொன்னாகவெ யிருச்தது. ௮.௪ இடம் யாவ 

ராலும் செல்லு௮தற் கரிதாகயெ தால் தேஃர்களால் இலக்கை யென்றழைக் 
சப் பட்டத. அதில்-மாலி-ஸ-ு௩மாலி-மாலியவான், இவர்களால் ஏவப்பட்ட 
தேவதச்சன் மயனால் இலங்காபுரி யென்னும் ஈகரம் சிருஷ்டி ச்சப்பட்டத.,' 

ஆகையால் ௮ச்த சசசத்துச்ரு இரிகூடமகையின் சிகரத்தில் விளங்கும் ரகரம் 

எனச் கூறலாயிறம. ) 
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போல் விளங்கும் கணக்கற்ற மாளிகைகளையும், கேரடி தேவாலயங 

களையும், கோட்டுப்பூ, சொடிப்பூ, நீர்ப்பூ, நிலப்பூ, முதலிய நான்கு 

வகைப் புஷ்பங்கள் ஈலரீந்து, அவைகளினின்று ஓழுகுர் தேனை 

வண்டுகளுண்டு களித்து சதா ரீங்காரம் செய்யும் சப்தம் years 
அ௮ேகம் பூர்தோட்டங்களையும், அசோகு, அச்சா, இச்சி, இலவம், 

கடம்பு, கமுகு, கருங்காலி, கொன்றை, கோர்கு, சந்தனம், செண் 

பரம், தெங்கு, இலக்கை, காரத்தை, செல்லி, பலா, பாஇரி, மருதம், 

மாதளை, வீல்வம், விளா, வேங்கை, atu our முதலிய விருக்ஷவ் 

கள் அடர்க்க HOES வனங்களை (ஊர்சூழ்க்த மீசாலை) யும், எண்ணி 

றந்த சாக்ஷ்சர்களையும் தன்னகம் தடக்கி ஒர் புவலோகம் போல் 

விளக்கியது, #15 இலங்காபுரியைப் போலொத்த ஈகரத்தை, 

எக்காலத்திலும் கண்டிராத ஸ்ரீராம தாசனாகிய மாருஇியானவர், 

இட்படிப்பட்ட பட்டணத்தில் எப்படிப் பீர2வசிச்கிறது சான்று 

கவலை கொண்மி, தனக்குக் கானே ௮ /லாசித்து, தன்னுடைய 
விஸ்வரூப, த்தை படக்க, ரூ்்மமான ஓ ுபததைப் பெற் DM, 

ஒருவ-நமறியாமல் இரவில் பிர2வரிப்பதே ந தியான காசிய 

மெனத் தீர்மானித்து விரதங்கள் ரூழ்ர்க wi6 இடத்திலேயே 
தங்கி யிருந்தார், 

அனுமான் இசாக்காலம் வரத பிறகு இலங்கைபிப் பிரவே?9க்க 

எண்ணங் கொண்டிருப்பதை, அக்கு வத்தில் வாழும், வலியன், 

க.ரநடன், காடை, கழு, கோட்டான், ஆர்தை, மூஞ்சூறு, பூனை, 

எலி, அணில், &ரி, உடும்பு, இவைகள் வலமாஞால் அபசகுனம் 

என்பதையும், காகம், கரையான், நரி, இளி, முயல், கோழி, 

கொக்கு, மயில், ஒணான், புனுகு பூனை; செம்போத்து இவைகள் 
இட மானால் அப்று சன மென்பதையும் ௮றிர்து, ஒருக்கால் சாஸ் 

இச பண்டிதராகிய அனுமா நக்குக் தங்களால் Huss மேற் 

பட்டு ஸ்ரீராம காரியம் தடைப்படுமோ வென்று சச்தேடத்துச் 

சென்றது போல, பட்சி எர்க்கம் அுசலியவைகள் தத்த மிருப்பிடஞ் 

சென்றன. சூரியன், தன் மரபை விஎக்கஞ் செய்ய வுதித்த 

ஸ்ரீசாமன் காரியத்தை மாருதி தான் சென்ற பிறரு எத்தனிக்கப் 
போகிறார் என்பதை யறிர்அு, இசாமசாசியுத்துக்குத் தாமச 

கூடாதென்பதை நினைற்று சீக்கிரம் Cra nam Sure மேற்றிசை 

யில் ௮ஸ்தமனமானார்,
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சந்இரன், இருப்பாற் கடலில் சன்னுடன் பிறந்த இலக்ஷுமி 

தேவியின் அ௮மிசத்தைப் பெற்ற ஸீசாதேவிபினிடஞ் சென்று, 
௮௨உள் மனக்கலக்கச்தைக் தீர்க்கப்போகிற அனுமான் இராக் 

காலத்தை யபேட்சித்து நிற்பதை பறிந்து அவருக்கு உதவிபுசியத் 
தன்னுடைய வெண்மை நிறமுடைய செணக்தோடு சீழ்க் இசை.பி 
BN Susur yr, (yf 

இர்த சமயத்தில், சோலைபிற்றங்கிபிருக்க இசாமதா கனாகிய 

மாருதி, சூஷ்மாான சரிரமெடுந்து விரைவாகச் சென்று கோட்டை 

வாயலுள் பிரவேசிக்கார். கோட்டைவாசழ் கரவலாளியா.ப இலங் 

கணி யென்பவள், உள்'2ள செல்லும் ௮னுமானைப் பார்த்து அவ 

ரைப் பின்பற்றிச் தொடார்று த0த்.த, மீபார் 2? என்னுடைய காவலை 

ந்து, என்னையும் அலகதியஞ் செயது, குரங்கு ரூபமெடுத்து இர 
வில் பிரவேசித்து, இருடனைப்போல என்ன செப்பக் கருதினாப் ? 

இது வரையில் இவ்வளவு தைரியமாக என்னை unas ge Glee 

Dat For ஒருவருமில்லையே யென்று கோபித்துக் சண்கள் சிவந்து, 

அவரை ஒர் கரங்க । நினைத்துக் கன் றையால் ஓர் ௮றை அறைக் 

, சாள்/ ,, அனுமான் கோபம் முண்டு கன்னிடது கையால் ஓர் குச் 

துக் கூத்தனார். பம்குத்தைப் பெழ்ற இலங்கணி, இரத்தத்தைக் 

கக்க்கொண்டு குப்புறப்பூமிபில் விழுந்து களை தெளித்து மறுபடி. 
யும் எழுந்து மஹா und Ours Bu மாருஇியைப் பார்த்து 4ஏ 

பலவானே? நீர் செல்லலாம். உமக்கு மங்களமுண்டாகுக, ஓ தாவ 

மற்றவசே! நீர இலங்கைபை ஜெபி விட்டீர், ஏனெனில், முந்தி 

பிரமதேவர் என்னிடம் இருபத்தெட்டாவ.நு பரிவிருத்இிபில் (மாறி 
மாறிச் சுழன்று வருவது) இரதாரயுகத் இல் சாக்ஷாத் சாராயணன் 

தீசரதரமாரனாகிய ஸ்ரீராமனாகவும், மாயை Rosehip Wan sues 

வும் உற்பவிக்சப் பேரொர்கள், அவர்கள், இல$மணனுடன் பிதுர் 

வாக்கிய பரிபாலனத்துச்காகக் தண்டகாரண்யம் வருகிழுர்கள், 
அப்போது ஓுற்கிருத்திபனுெ இராவணன் ஸீதையை அபஹரித்து 

இலங்கையிற் கொண்டு வந்து வைக்சப்£பாகிறான், , ஸ்ரீராமன் ௪௧ 

கிரீவனோடி கோழமைபூண்டு, ௮ச்சுக்கிரீவனால் ஸீ கதையைச் தேட 
அனுப்பும் வானரசிரேஷ்டன் ஒருவன் இரவில் உன் அத்துமீறி 

இலங்கையிற் பிரவே?ிக்க $ேயவனைத்தடுக்க அப்போது உங்களிரு 
வருக்கும் சண்டை கேரிட்டு அவன் உன்னை வதம் செய்யப்போகி 

மூன், ௮ப்போதே இராவணனும் ௮தமாயினாு னென்றறிர்து கொள்
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என்று கூறிபிருக்கிறார், அவர் வாக்கின்படி. யிப்போது ஈடை 
Quins. இனி இராவணன் விஷபமம் அப்படி யே சக் 2 ககமில்லை, 
இ அனுமானே! இராவணனுடைய அந்தப்புரத்தில் பலவித ftom. 
சங்கள் நிறைந்த அசோகவனம் என்ற தோட்டம் ஒன்றிருக்கிறது, 
௮.இல் ஸிம்ஸாபாஎன்ற வி; ௬க்ஷத்தின் அடி.பரில்இராக்ஷசஸ் இரீகளின் 
பாதுகாப்பில் ஸீதை யிருக்கிறாள். ௮க்தத் தேவியைப் போய்ப் 
பார்த த,பிறகு ஸ்ரீசாமனிடத்தில் சென்று அர். அம்மையின் ஸ்.தி 
தியைக் தெரியப்படுத்தும் “மான் இருதார்க்தை பாசவிட்டேன், 
வெகுகாலம் சென்று இப்பொழுஅ கான் சம்சரா பக்சத்மைப் போக் 

கும் இசாமருடைய ஸ்மரணம் எனக்குண்டாயிற்று, ௮ வ நடைய 

பக்தர்களுக்குக் கூட அவருடைய ஸ்மரணம் கிடைப்பது அரிது, 

என்னுடைய இருதயசக்தில் ௪௪7த குமாரரா௫.ப இசகுவிரர் பிரசன்ன 
சாக இருக்கட்டும்,” என்று கூறி மரணமடைந்காள், 

வாயு குமாரன் கடல் தாண்டின காலக்தீல்- அசோகவனக் 
தில் வ௫க்கும் ஸீதையின் இடச்சண்ணும், gras BA வசிக்கும் 
ஸ்ரீ சாமனுடைய வலபுஜமம் அடி த்தன) மேலும் ௮25 காலம் 

தில் இலங்கையிலுள்ள இசாவணலுகச்கும் இடது கண்ணுக் இடது 
சோளும் 24.5500. 

டன 

2-வஆ] சருக்கம், 

அனுமார், இலங்கணியை வதஞ்செப்க பின்பு க்கோட்டை 

வாசலைவிட்டுப் புறட்பட்டு, மிசவுர் அலங்காரமாகத் தோன்றும் 
அந்த இலங்காபுரி ஈகாத்துக்குள் ௮மைந்க மதிள், அகழி முதலிய 
வைகளைச் தாண்டி, இசாஜவிதி மார்க்கமாகச் சென்று, அங்குள்ள 

மாடமாளிகை, கூடகோபுரம் முதலிய இடங்கள் எல்லாஞ் சுற்றிப் 

பார்த்துக்கொண்டு இசாவணன் அரண்மனைக்குட் பிரவே௫த்தார், . 

அவர் அவ்விடத்தில் இலங்கேசன் பள்ளியறை, ஸ்திரீகள் வசிக்கு 

மிடம், இராவணன் பத்தினி மண்டோ தரி சயனிக்கும் மாளிகை, 

மற்றுமுள்ள ஸ்இிரீகள் வாசஞ் செய்யுமிடம் முதலியவைகளையும் 
போய்ப் பார்த்தார்; எந்த இடத் இலும் ஸிதையைக் காணவில்லை; 
பிறகு சற்று ரோம் 'யேசச்து இலங்கணி சொல்லிய வார். த்தையை 

நினைத்து, ஈந்தவனம், பூங்காவனம், சோலை முதலிய இடம்களிலுஞ்
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சென்று தேடிக் கடைசியாக ௮சோசவனத்கைக் ஈண்டு பிடித்தார். 
அ.இலுள்ள சந்தானம், அரிச்சர்கனம், மந்தாரம், பாமிஜாக முதலிய 

தேவ விருகஷங்களிலும், இர.க்ெப் படி.க்கட்டமைர்ச சிரிக்காரமான 

மேடைகளை ஈடுவிலுடைய பூர்கோட்டங்களிலும், BTS SEED 

அங் காய்த்துப் பழுத்துக் குலைகள் தாங்கமுடியாமல் வகக்து 

தொங் சற ககொரளையுடைய விநக்ஷங்களிலும், இன்னும் வான 
மளவும் ஓங்கவெளர்ச்நு சறைக்து கின்ற ஓவ்வொரு மரங்களின் 
Sin sah gu Hops H, ஆராப்ச்து பார்சுதுவரும் அஞ்சனேயர், 

ஓரிடத்தில் அசாயக்தை யவாவியதுர், உன்னகமானதும், புத்தர் 

களின் யம் '2பான்றது ரன ஓர் மண்டபதக்தைப் wie Feri; வயி 

ரத்தால் கால்ரள் நாட்டி, பாரககத்தால் தயிலமெற்றி, இரத்தினக் 

தால் களவரிசைபோட்டு, வெகு விசித்தரமாகச் கட்டப்பட்ட அந்த 

மண்டபத்கதைப் பார்தது BFF AWG BI, 3) KYL G7 Sauk & 

அப் பார்க்க, அதிலும் ஸீையைக் காணாமல் அதையும் தாண்டி அப் 
பால் கொஞ்சதூ£ஞ் சென்றார். . 

பிறகு மாரு, ஓர் விருஷகன் மீதேறி ௮அதினுடைய ககா 

பில் இலைகளின் மறைவிலிருந்து பார்க்சார். அப்போது எட்டுச் 
இசையுக்காகிப கைகள் படர்ச்து, பசுமை பொருக்கி நெருக்கிய 

குழைகள் அடர்ர்து, பொன்னிரமடைய பஷிசள் அரேகம், தன் 

பேடைகளுடன் கூடிச்சூழ்ர்து வாழ, தன்னையத்கவர்களுக்கு 

வெப்பலின் வெப்பச்தைப் போக்கி கிழலைபளிக் க ம பெருமை வாய்ச் 

துள்ள ஓர் ஸிம்ஸுபா விருக்ச் இன் அடியில், சில இராக்ஷஸ ஸ்திரீ 

“கள் நடுவில், தனது இரக்ஷகரைக்காணாால் உபவாகழ்தால் சரீரம் 

இகத, சரித்து இசையை பபைக்தவரைப்போல ஒரு மெல்லிய 

வஸ்திரத்தை யுத்த, சேவூலோகமி ரது பூமிபில் விழுக்ச தேவ 

சன்னியை யொகத்து, மறுபடியுஞ் சீவிழுடி.க்காமல் மன்னம்முடக்த 

௮க்சச் எடைப்பின்னலையே வகித்து, படுச்கை, தலையசே முதலி 
யனவில்லாமல் தசை.பிலே3ய படுத்து, இராம / இராம/7 என்னும் 

சாமத்தையே வாயால் உச்சரித்து, கரைகாணாத்துபயாத்தோடு ௨௫க் 
கும் தேவியைப் பார்,த்தரர், se 5a மெலிஃ்ச சரீரத்தையும், ஏக் 

கங்கொண்ட மூகச்குறிப்பையு முடைபவரா பிருப்பதோடு, ஓபா.து 

இராமமை.க்தையே யுச்சரித்து GUT BU BD Ly (BD கொண்டு, இர்சத ௮ம் 

மையார் ஸ்ரீசாமமூர்த் தியின் வி (ஸீதை) யென்றே நிச்சயித்தார். 

நான் ஜனகுஈந்தனி (ஸீதை)யைப்பார்த்து விட்டதால் Brass 
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ளா னேன், பரமாத்மாவாயெ ஸ்ரீசாமருடைய காரியத் அக்கு கானே 
சாதகஞ் செய்தவனா னன் என்று மனம் மகிழ்ந்து, அகத ஜான? 
மளைவுடைய திநவடியைப் புகழ்க்து, அளவற்ற சந்தோவக் கடலி 
rps, துளசிமாலையைச் தரித்த இராமன் காமத்தையே 

ஜெபித்துச்கொண்டு அம்மரக்சளைபில் சற்றுநேோர் தங்கினார். 

அப்பொழுது, சமீபத்தில் கண7? கண. என்ற சத்தங்கேட் 
Lg. uo sae மீதிரந்த மாருதி இது என்னவென்று Cures 

அச் திரும்பிப் பார்த்தார். அங்கு சில ஸ்இரிகள் கூட்டத்தின் நடு 

வில், பத்து சரெங்களையும், இருபது கரங்களையும், கறுக்ச மேனி 

யைபுமுடைய ஓர் புருஷன் வரக்கண்டார், இவன்தான் இராவணன் 

என மழித்து, அவனைப் பார்த்து அச்சரிபமடைர் து, இவன் மர் 

மத்தை பறிவோமென நினைந், தானி நந்த மாத்திறுடைய இலை 

களில் மறைக்இருக்தார். 

அனுமார் இவ்விக மிநக்க, அரண்மனையில் இருந்த இராவணன், 

EDIT DEN தனக்கு மாணம் சிசிர எப்? பாதுண்டாகும்,ஸீ)ைகயை 

யுத்தேதசித்துக்கூட இராமன் இன்னும் வரவில்லை2ய, ௮கற்சென்ன 
காரணம்” என்று மனதஇல் சர்25ூகத, இராமனையே இருதப,கஇில் 
ஸ்மரித்துக்கொண் டி.ருந்தான், இப்படி யிருக்க ௮௫௧ இசாவண 
னிடம் ௮ன்று இராத்திரி சொற்பன கடல் இராமன் கோன்றி '(ஏ இரா 
வணா !/ இன்றையதினம், எந்த ரூபமாயினும் நினைத்தபடி. எடுக்கக் 
கூடியவனும், சூஷ்ம வடிவர்தரித்தவஜுமாகிய ஒரு வாளரன் 

அ 2சாகவனம் வந்து ஒர் மாத்இலிருந்து ஸீசையைப் பார்க்றொன் ”! 
cory wb arr. 

இவ்விதம் ௮ற்புகமான சொற்பனங்கண்ட தசக்கிரீவன், தன் 
மனதில் ஆலோசித்து இந்தக் கனவு உண்மையானாலும் ஆகலாம், 
ஆகையால் அர்த வானசனுக்குத் தெரியம்படி, ஸீதையை அவமான 

மான வார்த்தை யென்லும் பாணத்தால் அடித்து, ௮வள் மனம் 

வருச்அம்படி. செய்தால், அதைப் பார்த்.இரு$க வானரனாவது இசாம 

னிடத்தில் போப்த் தெரிவிக்கட்டும், ௮தைக்கேட்ட பிறகாவது 

இசாமன் இவ்விடம் வரட்டுமென்று தீர்மானித்து, படுக்கையைவிட் 

டெழு ரத புறப்பட்டான். ப்?போது செல பணிப்பெண்களாயெ 

ஸ்ிரீசள் சாவாபசண பூஷிசசாகச் கையில் மணிவிளக்குகளை Cus 
இத் தன்.னுடன் சூழ்ர்து௨ச ஸீகை விக்கும் அசோசவனத்துக்குத் 
தைரியத்துடன் வந்தான், பணிப்பெண்களின் காம்சிலம்பின் ௪
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சீத்தைச்கேட்டு ஸீதை மனங்கலங்கப் பபமடைந்து தலைகுனிக்து 
முகத்தைமூடிக் கண்ணீர் பெருகும் நேத்இரங்சஞடன், தன்னுடைய 
சித்கச்ை இராமனிடக்தில் செலுத்தி கிரா.கார கிலைமையிலிருக்தாள், 

தசக்கரீவன், ஸீையின் சமீபத்தில் வச், “ஏ சோபனமுடை 

யவளே 7 வில்வலைவான புருவமுடையவளே 7 என்னைப் பார்த்து ஏன் 

மூகச்தை மூடிக் கொளகிறாப் ? இராமன் தம்.ரியுடன் வன-ஞ்சாரிச 
ளோடு வனவாசம் செய்கரொன், அவளைத் தேடிச் செல்லும் இலர் 

சில சமயங்களில் அவனைப் பார்க்கிருர்கள், பலர் ௮ே௨ தடவை 
களில் ௮வனைப் பார்ப்பகற் ர முடியவில்லை. நரன் ௮௧ தடவை 
களில் ௮வனைப் பார்ப்பதற்கு,5 கார்களை யனுப்பினன். சென்ற 
தூதர்கள் பல இடங்களிற் சென்று தேடியும் காணக்கிடைக்ககவில்லை. 
அ௮வனிருக்கற இடமே தெரியவில்லை. ”“இப்படி பிருக்க, நீ எப்போ 

அம் அ௮வனிடத்திலையே யன்பு வைத்து வ நூழுப், அவனோ உன் 

னிடத்தில் ௮ன்பில்லாதவனா iI FG. Oops 8ீ என்ன செய் 

பப்போகிறாப் ? ஆனலும் ௮ர்த இராகவன் உன்னால் ஆலிங்கனம் 
செப்யப்பட்டவனாபினும், உன்னருகிலிருக்கப் பெற்றவனாயிலும், 

உன்னிடத்தில் அவனுக்கு மனப்பூர்வமான விஸ்வாசம் ஏற்பட 

வில்லை, ௮வன் உன்னிடம் பல சுகங்களை ய௮அபலித் இருந்தும், உன் 

னுடைய குணங்களை அறிந்தவனா யிருர்தும், ௮வைகளை யெல்லாம் 

இப்போது மறக்தவளு யிருக்கிறான். நீ செய்த உபகாசத்தையெல் 
லாம் கினையாதவனு ஈிருக்கிறான். ஏ பதிகிருதையாயெ ஸீ2த/ 
உன்னை நான் கொண்வெக்சேன்) ௩ துக்கச்தாலும், சோக,த்காலும், 

'வியாகுலமடைச்தாய்) இச்தன்மையுடைய வன்னைத் ே 54. வன் 

இவ்விடமின்னும் வரவில்லை2ய” என்று கூறினான். _ 7 

மேலும் நான்கு வேதமும் உணாந்த இராவணன் ஸ்ரீராம 

னிடம், அந்தரங்கத்தில் விஸ ஈவாசமும், பஹிரங்கத்தில் விசோதமு் 
வைத் தவனைனபடியால், தன்னுள்ளக் கருத்தை ஸீை யதியாதிரு.் 

கும் நிமித்தம் சிலேடையான வார் ச்சையைச் கொண்டு அவளுக்குக் 

கோபமுண்டாகும்படிச் செய்பக் ௧௫.௫, ஸிதையை நோக்கி x 

* ஸீதை கோபிக்கும்படிக்குள்ள வாக்கிய வியாக்யானம். 
ஒ பாபினி!--ஓ பெண்ணே ! 
இராமன்--இரா-- மன், இரவுக்கு மன்னனாகிய சந்திரனைப் போன் ந 

பிரஹித்தி பெற்றவுனத சாயசனாஇப இராமன், 
மாலான௨ன்--கருமை கிறக்சொண்டடன். 
நிர்ச்குணன்--குணமற்றவன். ௮,சாவ2 ஈற்குணமில்லா ௧௨ன் .
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purse! இராமன்--.மாலானவன், நிர்க்குணன், நிசாதாசன், 
பிரமமாயினவன், விகாரி, வனஎஞ்சாரி, கருவமில்லாகவன், மண் 

விளங்க கின்றவன், நூடயிருத்தி யுடையவன், ஈராத்மன், பண்டி சன் 

என்ற எண்ணமுடையவன், உன்னிடம் நோக்கமில்லாதவன்.” 

நீ இத்தன்மையடைய இசாமனிடத்தில் அன்பு வைக்கா?ய,௮௧ 

னால் எத்தன்மையுடைய ஸுகத்ை அதநுபவிக்கப்போகிருப் ? சான் 
ee em 

  

நிராசாரன்---அ.சாரமற்றவன். ௮,சா௮௮ நிலையில்லாதஃன். 
பிரமமாயினவன்---மயச்சமுடையவன். 
விகாரி--பார்லைக்கு விகார ரூபமுனடையவன். 
வனசஞ்சாரி--வன த்தில் சஞ்சாரஞ் செய்பஃன். 
கருவமில்லா,சவன்--அலங்காரமில்லா தவன். 
um Saris நின்றவன்--நெற்றியில் திருமண் (காமம்) இட்டும் 

கொண்டவன். 
மூடவிருத்தி புடையவன்---அ௮.றிவீன,ச் சன்மையுடையவன். 
கராதமன்--மானிடன். 
பண்டிசன் என்ற எண்ணமுடையஉன்-- நூல் கற்றவன் என்ற மம, 

கொண்டஃன். 
உன்னிடம் நோச்கமில்லாத௨ன்- உன்னிடத்தில் பார்வையில்லா தவன் 

௮.சாலது பிரீதி யில்லாதவன். 

a" 

இராவணன் அந்தரங்க வாக்கிய வி.பாக்யானம், 

இ பாபினீ!-- என் பெண்ணைப்போன்ற ஏ குழக்தாய்! 
இசாமன்.--ஸம்சாரமென்ற (இச) இருளைப்போகடிக்தம் (அரசன்) 

கடவுள். 
மரலானவன்,---விஷ்ணுவானவன்,. 
நிர்ச்குணன்.--குணமற்று கின்ற சேவன். 
நிராதாரன்.-தனச்சென தர் அசாரமில்லாமல் 

ஈஸ்வரன். 
பபிரமமாயினவன்.--பிசம சொரு பியானவன். 
விகாரி.--ப்.ர௨ர்.த்தியில்லா தவன். 
வனசஞ்சாரி.---வனம்-- ஜலத்தில், 

ஒப்பவன். 
கருவமில்லா தவன்.--செருக்கில்லாதவன். 
மண் விளங்க நின்றவன். --பூமியானது (ஜெசமான.த) விளக்க-- விர்ச் 

தியடைய, நின். றவன்--சாப்பவன் (ஜெகத் இரக்கன்) 
மூடவிரு த்தியுடையவன் ,--சாமதவிருத்தி யடைய௨ன். (பொறுமையா 

சக் காரியம் கடத் துப௨ன்.) 
௩ரா.த்மன்.- மானிட ஜீவனுமானவன் 
பண்டிதன்.--பண்டு-- இதன்-- முசன்மைகசொட்டே ஹிசச்சைச் செய் 

இறவன், 
உன்னிடம் நோச்கமில்லாதவன்.--உன்னிட ம்--நீ யிருக்கும் இலங்கை 

பில், நோச்சமில்லாச௨ன்--இருஷ்டியில்காசவன், ஆசை 
யில்லா சன். 

தானே சோன்றும் 

சஞ்சாரி-- வசிப்பவன். ஜல தல்
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உன்னீடம் % அர்வமுடையவன். ௮சுரர்களுக்குள் சிறர்தவன், 

அளசுபால் என்னை நீயடையலாம், அடைந்தால் தேவஸ் இரீகள், கச் 

சிறுவ ஸ்திரீகள், உ ஸ்.இரிகள், சாலோக ஸ்திரீகள் கின்னர 

ஸ்.இரிகள் மூகலியவாகளுக்கு எஜபானிபரக நீ இருக்கலாம் என்றிவ் 

வாறு பலிதம் பகரர்சான், 

Grams, அ௮ச்சமற்றப் பேசிய வார்த்தையைக் கேட்ட 

லீதை,கோபச்துடனும் வீராவேசக்தடலும் ஆங்காசச்அுடலும் தலை 

குனிஈ்த, பூமியை. பார்க நடவில் ஒர 1 தரணக்கைப்போட்டு 

௮தை நோச்கி ஓ துராதிமா!2வ/£ இராமப் பிரபுவினிட தீதில் வைதத 

பபத்தரல், அறவீவேடம்பூன்டு, அப்பிரபுவும் !௮வர் தம்பி இல 

டஉணருமில்லாக சமபம் பார்த்து ச்ரமக்கிற் பீவேசி5௮, சேவர் 
களுக்கு பாகத்தி லேம்பட்ட ௮விஸை நாயானு டச்சித்துக் சவர்க்ர 

தன்மையோல என்னை அபகரிததுக்கொண்டுவர்தாய் ) ஏ நீச / தாமச 
மில்லை. ௮ப்பலனை விரைவாக நி யடைவாப். ஸ்ரீ ராமபாணமானது உன் 

சரீரச்தைச் சல்லடைக் சண்ணாகச் தளைக்கக்கண்டு நீ ரளைக்சகப்போகி 

முய், கூடிய 2ச்செத்நில் நீ பமலனுடைய ஈமுசம் செல்லத் தயாசா 

யிருக்கிறாய்; 6 ஸ்ரீசாபனை மானிட. நினைத்துக் கடலை எப்படித் 
தரணித்து வரப்போகரான் என்.நு நினைக்கருய், ௮ப்பிபுவோ சமுத் 
இரத்தை வற்றச் செய்தா, அல்லது அ௮சன்மீது சரக்கூடு கட்டியோ 
HUNG 25 DG அணையேற்படுத் தீமோ, குப்பி இலக்ஷமணருடன் 

இக்குவக்து உன்னை வதம் செய்யபபோகிருர் ) சந்தேசமில்லை, 

ஏ இரரக்ஷஸ / மேலும் உன் புக்திசமித்திரர்களுடன் உன் குலத்தை 

லேரறுக்கப் போகிறார் ) நீ யுன்னிருபது இழுஷ்டியாலும் ௮கழுருகப் 

பார்க்கப் போகிழுய், பிறகு என்னை Sis hase ps ge செல்லப் 

போகிறா” என்று கடுமையாகக் கூறினாள், - 

Quan அ௮சசனாகய இராவணன், ஜானூபின் கடுஞ் சொற் 
காக் கேட்டுக் கோபங்கொண்டு சண்கள் சிவந்து உறையிலிருக்த 

கச்தியை யெடுத்து ஸீதையைக் - கொல்ல om அதி வேகக் 

துடன் வர்தான், இல்,சக்கண்ட் “ இம்ஜடை..் (விபீஷீணன்" வன்), 

sor aR agi பிதாவாகிய தசசகண்டகனிடம் வந்து பணிந்து 

உபி. [227 எதை ! மானிட ஸ்திரி, பராதினத்தன்மையுடையவள , 
ete ப வம செ அவல். வானு ene = beeen veneer eaten 

deen eee ee மை அப அஆ வறை கா 

* ஆர்வம்--ஆசை. 

1 தீரணம் துரும்பு.
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இளைப்புடையவள், கஇருபணத் சகன்னமயுடையவள், இவளை விடப் 

ப.தின்மடங்கு இலட்சணத்திலும், குணத்திலும் விசேஷமுள்ள 

தேவ ஸ்.இரீகள் கந்கருவ ஸ்திரீகள், நாகலோக ஸ்இரீகள் முதலிய 
எண்ணிறச்ச ஸ்திரீகள் தங்களை நாயகனாக அடைர்திருக்கருர்கள். 

இப்படிக்கிருக்க, ராம் சாப்பிடக் உடிய இர்ச மானி. மாதை, வதைப் 

ப இனால் என்ன பிரயோஜனம்?இன்னும் கொஞ்சகாலம் பார்ப்போம்” 
என்று தடுத்தாள், 

இவ்வார்.ச்தைபைச் செகிக்கேற்ற தசக்கிரீவன், சாந் கனாஇப் 
பின்னும் மோகழமூற்றவனைப்போல, காவலுக்கேற்பட்ட கோரரூப 

முடைய இராக்ஷ்ஸ ஸ்திரீகளை நோக்க, *ஓ மாதர்களே!/ ஸீதை யின் 
னம் இரண்டு மாதத்துக்குள் என் சுவா தீனமரவ௫ற்கு வேண்டிய 
தீர் இரங்களைச் செப்யுக்கள், அ.தற்ருடன்பட்டால் இக்த இலங்கா 
புரி இராஜ்பத்தையே நீயாளலாம் என்று அவளுக்கு நீங்கள் போத 
யூம்கள், உங்கள் போதனக்குக் கட்டுப்படாத பக்ஷத்தில் அவளைக் 
கொன்று அ௮க்த மாம்சத்தை கான் கரலையில் புசிக்கும் சாகபக்௲ண 
மாகச் செய்டிக்கள்'” என்று ஆஞ்ஞாபித்துத் தன்னுடன் வர்.5 மாதர் 
கள் சூழப் புறப்பட்டு அரண்மனைக்குச் சென்றான். 

இராக்ஷஸ ஸ்திரீகளில் ஓ.ர,தஇ ஜானடயிடம் வர்௮,:(ஒ அம்மா. 
விஷப் போகும் உன் யெளவனமானது இலவ ேசனுடன் சோர் 
தால் எவவளவோ பிரபோஜன முள்ளதாகுமே என்றாள்,” மற் 
றொருத்தி கோபத்துடன் மற்ற இராக்ஷஸ ஸ் இரீகளைப்பார்த்து என் 
தாமதம் சக்ரம் ஜானயிலனுடைய அங்கத்தைக் துண்டுதுண்டாக 

"வெட்டுல்கள் என்றுள். பின்னும் ஒருத்தி தன் கைபிலிருச்த ௧ 
இயை ஒக்கிக்சொல்ல எத்தனித்தாள்” பயங்காமான முகமூடைய 
வேறொரு இராக்ஷஸி தன் வக்ரதர் தீத் 2,சாடு கூடிய/௮கண்ட வாயைக் 
ஈஇிறர்துகொண்டு விழுக்கவந்தாள், ,! Baden சிலர் பயமுறுத்த 
அவர்க வெறுத்து ,திரிகடை, (ஓ துஷ்டைகளா 7 என் பேச்சைக் 
கேளுங்கள் உங்களுக்கு ஈன்மையுண்டாகும். ஏ இராக்ஷ$ஸிகளா/ 
உங்கள் அகோரமான வக்ரப் பற்களைக் காட்டி, முல்லையரும்பை 
யொத்த பற்களையுடைய ௮கத வைதே2 (ஸீதை) யைப் பயமுறுத்தா 
இருங்கள். அந்த ஜான அம்மையைச் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ் 
சாரஞ் செய்யுங்கள். ஏனெனில், இப்போது தான் ரான் ஒரு சொப் 
பனங் கண்டேன். அதாவது தாமசைக் கண்ணனாபெ இராமன், 
இலக்மணனுடன் வெண்மைவர்ணமுடைய 8ர£வசத் இன் மீ?தறிக்
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சொண்டு இலங்கைக்கு வச், யுத்தஞ்செப்து ஈகரத்தைக்கொளுத்தி 
இராவணனைக் சொன்று ஜானூயைச் தன் மடிமீது வைத்து, வர் 

of ung ser சிகரத்தில் விற்றிருக்கக் கண்டேன்;! இராவணன் 
தைலம் தேப்த்துச்கொண்ட சரீரத்துடன் இகம்பரனாகத் தன்புத்ச, 

பெளத்ர, மிதீரர்களுடனும், அரளிப் பூமாலையைத் தன் மார்பி 
லணிக்து கொண்? கோமயம் நிறைந்த ஓர் குழியிற் பிரவேிக்கக் 

கண்டேன்) மேலும், விபீஷண னே ஸ்ரீ ராமனிடம் சென்று அவர் 

பாதார விர்தங்களில் பக்தியுடன் ஈமஸ்கரித்து, சர்துஷ்டியடையு 

மனமூடையவனாப் இராகவன் ௮ருூல் விற்றிருக்சவும் கண்டேன்; 
ஆகையால் (ரீ இராமச்சர்இரன் எர்த வித,ச்இலும் சசசண்டகளை 

யவன் கூட்டத்தாருடன் வதஞ்செப்று, இராஜ்பத்தை Taga gud 
குக் கொடுத்து, ஸுச்சரமான முக ழடைய ஜானகியைத் தன்மடி. 
மீது வைத்து, அந்தர மார்ச்சமாக இந்த விமானத்தேறித் தன் 

ஈரம் செல்லப்போகிறார், சர் தகமில்லை” என்று a Denar, 

மடமையுள்ள புக்கியுடைய தஇிரிஜடையின் வார்த்தையைக் 

Cale ௮க்த அரக்கிமார்கள், தங்கள் சுமையான கொடிய செயுல் 

க விட்டு மனஇிழ் பயமடைக்து, அங்நாக்கு படுத்து நித்திரை 

போனார்கள். :.." 

பிறகு ஸீதை, அரக்கிமார்க ஷடைப தொக்கரவுக்கஞ்சிப் பயந்த 

வளாய் மிகுக்ச களர்ச்செடைர்து, ௧ன.து இரச்ஷ ரராயெ ஸ்ரீ சாம 

ரைக் காணாச அக்கத்தால், கண்களிலிருக்து தாச தாசையாக நீர் 

பெருகச் சரைகாணாத் துடாத்திலாழ்ர்கவளாகி காளையதினம் 

“நாம் உயிர் வைத்திருப்போமானால், இரசாக்௲ஸ ஸ்இரீகள் ஈம்மைக் 
கொன்று இன்று விரிவார்கள். ஆகையால் இப்போ?த மாணமடை 
வது உத்தமமெனக் சுருதி, எந்த விதத்தில் பிராணத்தியாசம் 

செய்துகொள்கிறது என்று ஆலோசித்து, எப்படியாயினும் உயிர் 

துறப்ப2த தகுதி யெனச் தரமானித்து, ஒன்றுர் தோன்றாதவளாய் 

(௦திமயங்கி நின்றாள், 

a a



9-வது சருக்கம், 

N68 2 Wi eevee 

அசோகவனத்ில் ஸீதை, கடைரியாகச் அருர்ரு மாட்டிக் 

கொண்டாவது ஜீவனை விரிகி2றன், இர்க இராக்ஷலர்களின் மந்இ 

யில் ப்நீசாமன் அன்றித் கனித்இிருக் ரம் ரான் இஜ்ஜீவனை எவ, 

இருப்பதனால் அடையக்கூடிய சுகம் என்ன ? என்னுடைப தீர்க்க 

மான (ளேமான) இச்த2௮ணி (ஜடைப் பின்னல்) யே அருர்ருக்கு 

நாணாக உப2யாகப்படட்டும் என்.று கிச்சயஞ்செப்து, உயிரைவிட 

எத்தனித்தாள். மாரு, ஜானூயின் க்கத்தைந் குறிப்பா 

அணர்ந்து ஸம ரூபச்துடன் ௮5 9கவி.பின் 7மீபத் திற்சென்று 

௮த்தாயின் காதிற்பரிம்படி மெல்லிப Growth ஸ்ரீராமஜெபம் 

என்று கூறினார். 

இச்ச் ௮மி/தமான மொ.பறியைக்2கட்ட ஜான௫ இது என்ன, 
அச்சரியம் // இவ்வாட்ச்தை இத்தனை நாளும் காதார் நேட்கப்படா 

தீது, என்று சிர்இத்துக் கான் கொண்ட sta sos BD, Bam 

னும் என்ன வ:ரூறது பார்ப்2பாம் என்று மனங்கசிர்தவளாப் 

நின்றாள், 

இதைக்கண்ட மாருதி, ஈவகண்டத்திலும் மிகுதியான தவத் 
தோரால் சூழ்ர்து வாழறப்பெற்ற இப்பாககண்டகத்இல், நீர்வளம் 
நிலவளம் பொருக்தி விளங்கா கின்ற அயோத்திமா ஈகாத்தைத் 

தலை ஈகராகக் கொண்டி அன்பத்தாறு தேங்காயும் தன் குடை 

நிழற்கீழ் ஆஞர் கவவலிமைபூண்ட இக்ஷுவாகு வம்சத்திழ் பிறக்த 
மஹா பராக்ெம சாலியாகசிய தசரத சக்கரவர்த்ட பயென்பவருக்கு, 

இராமர், இலமணர், பாதர், சத்துருர்னர். என்ற நான்கு 

உத்தம குமாரர்களுண்டானுர்கள். அவர்களில் மூத்த குமாசரான 

ஸ்ரீராம பிரானுக்கு இராஜ்ப பட்டாபிஷேகம் செப்ப ஆரம்பித்த 

காலத்தில், ஸ்ரீராமச் சர் இரருக்குச் சிற்றன்னையும் பாதருக்குத் 

தாயுமாகிய சைகேபி, சக்கரவர்த்தி பிடத்தில் தான் முன்னாடிப் 
ிபற்றிருந்க இசண்டு வரத்தில், ஒருவாம் பதினன்கு வருடம் 
ஸ்ரீசாமர் வனவாசம் செப்பவும், மற்றெருவரம் கன் ,மகன் பரதர் 

நாடாளவும் வண்ுிமன்று கேட்ச, தசரதர் சத்தியர் தவரு,க 

-



சந்தா காண்டம். 255 

FIY SR Iraq's wry சத்தியத்தக்குக் சட்டுப்பட்டு ௮வ்வா?ற 

வரமளித்து ஸ்ரீசாமரைக் காட்டுச் கேும்படி விடுத்தனர். இரகு 

நர்தனர் தன் பிராசா இல-$மணருடனும், மனைவி ஸீதையுடனும், 

பிது வாக்க பரிபாலனத்தை மேற்கொண்டு தண்டகாரண்யம் 

வச், கெளதமீ நதிக் சரையிலுள்ள பஞ்சவடி. திரத்தில் இல-$ 
மணர் ஸீதை யிவர்களுடன் ஓர் அச்சிரமத்தில் வாசஞ்செப்ு 

கொண்டிருக்சார்ம இக்காலை, இரகு வீரர்களிருவரும் அச்சிரமத் இல் 

இல்லா இருக்கும் சமயம் பார்த்து, தேவர்களுக் கேர்பட்ட அகிர்ப் 
பாகத்தை கவர இச்சித்த ஸ்வானத்தைப்போல, அுராத்மாவாகெ 

இராவணன், மஹா பாக்கிய சாலியும், ஜனக ருமாரியுமாசிய 

ஸிதையை அபகரித்து இலங்கைக்குச் கொண்டுவந்து இர்ச ௮சோக 
வனத்தில் வைத்தான். பிறகு இரகுபதி அச்ச மடைந்தவசாய் 
ஸீதையைத் தேடிக்கொண்டு வருகைபில், புள்ளசனாகிய ஜடாயு 

பூபியிற்களைத்.து விழ்ர்திருக்கக் கண்டார். ௮வசால் இராவணன் 

ஜானகியைக் கொண்டு?2பா பிருககரொன் என்ற சங்கதி தெரிந்து 

அவருக்கு செய்யவேண்டிய அபாகிரியைச் செப்அ முடித்துப் பிறகு 
ரிசியமூக மலைக்கு வந்தார். ( 

௮க்த மலையிலிருந்த ஸுஈக்ரீவன், மஹா,த்மாவாகய ஸ்ரீசாமருக் 

குச் சிரேகிதனானான், இருந்தனர் ஸுக்ரீவனுடைப மனைவியை 

அபகரிக்சு வாலியை வதஞ்செப்து இஷ்டிர்சா ஈகரத்தை ஸுக்ரீவ 

னுக்கு முடி. சூட்டினார். முடிசூட்டப்பெற்ற ஊாக்ரீவன் தன்னுடைய 

வானர சைனியங்களை வரவழைத்து, ஸீதையைச் தேடுவதற்கு 

"நான்கு பக்கத்தி ற்கும் ௮னுப்பினான். அ௮னுப்பப்பட்டவர்களுக்குள் 

நான் ஒருவன். வானசன், ஸாுக்ரீவனுடைய மச்திரி, கான் தென் 

இசை நோக்கித் தேடிவருகையில் ஸம்பாதியின் வாக்கியத்தால் 
ஸீதை யிவடமிருப்பதை யறிந்து, மூ௮ு யோஜனை அகலமுள்ள 

கடலைச் தாண்டினேன். மங்களசரமான ஜனகரர்தனியை இலங் 

கைபிற்றேடினேன். | ௮ங்கு காணாது ௮?சோகவனத்தை நாடி யிவ் 

விடம்வர்து ரிம்ஸாபா விருக்ஷக்தைப் பார்த்தேன், இர்த இடத்தில் 

அக்கத்கால் மனம் வருந்தி, இனி பென்செய்வோமென் றேக்தெ ' 

தீவிக்கும் ஸீதையைக் GOVT OLE, ஸ்ரீராமன் பச்னியைக் கண் 

டேன், நான் இருதகிருச்திய னாபினேன்,” என்று கூமிசிட்சி மெள 

னமா யிருந்தார், 
83
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இவ்வசலாற்றைக் கேட்ட ஸீதாதேவி ௮ச்சரியமடைந்து என்ன 

இது, படத எம் கின்று , கூறிய UT UAT, YOO ஆகாய 
யா ட, 

வா iar oor 'செல்களுக்கேப்மாட் "sip buat eon Cror 1) 5001 
பேய். அந்த மஹானுபாவன் என் எதிரில் வாக்கா ணோமே யென் 

ருள், 

Yogi இதைக்கேட்டு மெதுவாகக் Slip Gone or * 
சலிக்க பகஷி.பின் பிரமாணமுடைய சரீசத்துடலும், இசத்தவரீண 
முள்ள முகத்துடனும், மஞ்சள் நிறமுள்ள அடையுடனும், ஜானகி 

யின் முன் வர்து, தன்னிருகரங்களையுவ் கூப்பி மெதுவாக ஈமஸ் 

காரஞ் செய்தார். 0 

ஜனககுமாரி யிவரைக் கண்டு பயந்து, இர்தவேடம் பூண்டு வர் 

இருக்கும் இவன் இராவணன் தான், ஈம்மை மோசப்படுத்துவதற்கு 

வானசவடிவங் கோண்டு வச்திருக்கிரன் என்று நினைச்து மெளன 
மாகத் தலைகுனிர்அ நின்றாள், 

அனுமார் இதை யறிந்து மறுபடியும் ஸீதையை Cnn ca, 

ஒதேவி! தாங்கள் நினைக்கும் விசமாகியவன் நானல்ல, ஏ தரயே! 
என்னி_ம் வைத்த ஸக்தேகக்தை அடியோடே விட்டுவிடுக்கள், 

மங்களசரமான ஐமைதுலி! (ஸீதை) கான் கெளசல்யா புத்திரரும் 
பரமாத்மாவுமாகிய ஸ்ரீராமபிரானுடைய காஸன், கபிஸி 2£ஷ்டனாகிய 

ஸுக்ரீவ.னுடைய மச்.இரி, எல்லோருக்கும் பிராணனாக.ப வரயுவின் 

குமாரன், சோபன குணமுள்ள ஒ வைதேகி கான் கல்மஷமில்லாக 
வன், பிரமசரிய விரதத்தை யநுஷ்டி.ப்பவன்,” என்று தெரிவித்தார் 

இவ்விதங் கூறி சைகூப்பி நிற்கும் ஆஞ்சனேயரைப் பார்த், 

ஸீதை *4ஒ வானச:! மானிடர்களுக்கும், வானங்களுக்கும் எவ்விதம் 

சேர்க்கை யேற்படும் ? நீ இராமபத்இரனுக்குக் தாஸன் என்று கூறு 
Satu, அப்படியிருர் கால் ர்௪ இசாகவர் எப்பே/ப்பட்டவர் ? 

அவருடைய இலக்ஷணக்கைக் கூறுவாயாக”! என்முள், 

இதைக்கேட்ட மாருஇ, சற்று தூரத்திலேயே நின்று ௮ன் 
புடனே ஐனகரந்தனியைப்பார்தத, **ஓ தா சீய/ சிறந்த புத்தியுடைய 
இசகுவீசர சபரிபால் பூஜிக்கப்பட்டு ரிசியமூக மலைக்கு வந்தார், 
அர்த மலையில் வசிக்கும் ஸுக்ரீவன், இராமர் இலக௯்ஷமணர் இருவ 

ரைப் சண்டு பயர்கு, அவர்கள் அபிப்பிசாயுத்தை யறிர்ன வா 
ue 

* சலிம்சபக்ஷி- ஊர்ச்குறாவி,
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என்னை அனுப்பினார், சான் பிரமசாரி வேடம்பூண்டு இசாமர் 

இடஞ்சென்௮, ௮வருடைய உள்ளக்கருக்சை யறிர்.த இராம இலக 

மண சிருவரையும் என்தோளின் மீதற்றி, ஸுத்ரீவன் சமீபங் 

கொண்டு 2பா.ப்ச் சேத 2தன்- அவர்களுடைய ஏிேகசத்தை ஸுக் 
Pai gue குண்பெண்ணினவுன். நான்தான், 

ப. "கான்: தென்றிசை ே நாக் ச் தங்காத தேடப்புறப்பட்டபோறு 
இசாசவர் என்னைப் பார்த்து ஓ வாயு குமாரனே என்னுடைய கர் 
யம் யரவற்று முன்னாலாகவேண்டியதா யிருக்கிறது. என்னுடைய 

சகேஷமத்தையும், இலக்௲மணனுடைய கேம த்தையும் ஸீதையினிடம் 
தெளிவாகச் சொல், இது என்னுடைய கணைதமி, என்னுடைய 

ரரமழச்இரையுடையது, இகை அடையாளமாக ஸீதைபிடம் சொடு 

என்றுரைக்துத் தன் விரலில் நின்று கழற்றி யென்னிடம் கொடுத் 

தார். அ௮ர்தக் கணையாழிபை கான் ஸர்வ ஜாக்கிரதையுடன் கொண்டு 

வந்திருக்கிறேன். அது இசா இருக்கிறது” என்று சொல்லி ஸீதை 

யிடம் ௮௪ மோ ௫ரத்தைக் கொடுத்து | inal) BI GS செப்து இரு 

கைகளையும் கூப்பிக்கொண்டு தாரச்இி3லையே கின்றார், : - - 

ஜான? ஸ்ரீசாமருடைய காமாகழரக் குறியுடைய அங்குலிய,் 

கைப் பெற்று, ௮டங்காக மூழ்ச்சியூற்றுக் கண்களில் அனந்த பாஷ் 
பம் பெருகச் தன் சிரசில் அதைச் தரித்து, மாரு பை நோக்கி (ஐ 

வான 27ஷ் பே! நீர் எனக்.தப் பிராண பிக்ைகொடுத்தவர். சிறக்க 

புத்தியுடையவர். இராசவரிடம் பக்தஇியுடையவர், பிரியமுள்ள காசி 

யங்களைச் செய்பவர். இதனால் ஸ்ரீராம ருக்கு உம்பிடச்ில் ௮இ௧ 
ஈம்பிக்கையுண்டா யிருக்கிறது. ஆகை.பால் உம்மையே யென்னிடம் 

௮னுப்பிபிருக்கறொர். ஓ தபத்சகாய அனு மாச! நீர் என்னுடைய 

காலகதஇி யாவற்றையும் பார்த்தவர். சான் உமக் தச் சொல்லவேண்டி, 
யது pen pr Sec, 

ச.தர்வித தர் தரமும் கற்ற கிபுணரே! நீர் ௮4,2 இராமச் சந்திர 

ருக்கு என்னிடம் 5ருணையுண்டா கும்படி, சவிஸ்காரமாக எல்லாவிஆ 

பங்களையும் எடுத்துக் கூறவேண்டும், விரித்துச்கூற எனக்குச் தெரி 

யாது, ஆபினும் இன்னும் இரண்டு மாதம் வரையில் என்னுடைய 
ஜீவனை வைச்இருப்பேன். அதற்குள் இரகுரக்தனர் இவ்கிடம் வரா 

விடில், பரமதுஷ்டனை தசக்கரீவன் என்னைப் பலகாரமாகப் புசிதிது 
விரிவான், அவன் அப்படிச் செய்வகன்முன் நானே மனமுவர்து 

என் பிராணனை எமனுக்குப் பலகாரமாகச் செய்து விடுவேன். இ
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திச்சபம், ஆகையால் ஜீவகாருண்யமுள்ள ஸ்ரீராம் பு, கம்பி 

இலஷ்மணருடனும் வானச சி2ரஷ்... ரான ஸுக்ரீவருடனும் விரை 

வாக இவ்விடம் வக், இராவணனை அவன் புத்ரமித்சர்களுடனும் 
சேனைகளுடனும் யுத்தத்தில் வதம்செப்து என்னை மீட்பாராகில் 
அவருடைய வீசத்துக்குக் சக்கதாகும். டத விர! நான் வருணித்த 
இந்தக் தோத் தரத்தை நீர் ௮க்த இரகு வீரரிடம் தெரிவிக்க வேண் 

டும், ஹரிகுல சிரேஷ்டரான இரகுகந்தனர், ௮சரகுல காசனான ச௪க் 
இரிவனைக் கொன்று என்னை யிமடறச்செப்யும் மார்க்கம் எது 2வா 
அசைகத்தேட நீர் தயவுசெய்து முபற்சி செய்பக் கோருக32றன். பிற 
ருக்கு உதவி புரியும் கிஷபத்இல் ஸாதுக்கள் கக்கள் மனம், வாக்கு, 

சாயம் இவைகளினல் செய்பசகூடிய இதக்தை தளியாது செய்வது 
அ௮வர்களுடைப கடமை, ஓலா ரேஷ்டரான மாரு இ. உம்மிட 

மிருக உமது வாக்கனாறுண்டாரம் சகரயச்தைபாவ.து கானடைய 
விரும்புறேன், நீர் இந்த உபகாரம் எனக்குச் செய்பவேண்டும்”” 

என்று கோரினாள். அனுமானும், ஓ கேவி! ரான் சென்று இராமர் 

இலஷமணர், ஸுக்ரீவர் இவர்களைக் கண்டவுடன் அவர்கள் ஆயுக 

பாணியாப், விரைவாக இவலிடம் வரது இராவணனைக் சொன்று கய் 

கா அயோத்திமா ஈதருக்கழைத்துச் செல்லப் £பாகருர்கள். சற்2௧க 

மில்லை” என்றுர். 

ஜானஅி, இசாமதாகனாயெ அ௮னுமானைப் பார்த்து SD ary GH 

ன சொல்லுவதற்கரிப கைரியக்தையு/ைய இரரு நச்கனர் கணக் 

கற்ற வான7சைனிய௰யக்களுடன் இந்த ௮கண்ட சழுச்இரத்தை எவ் 

விக். சாண்டி. வருவார்” என்று வினவிஞள், 

அனுமான் (த காய/ புருஷோத்தமர்களான ஸ்ரீராமர் இல 

மணர் இவ்விருவரும் என் தோளின்மீதேறிக்கொண்டு வருவார்கள். 
வானசமன்னனாகய ஸாக்ரீவர் தன்னுடைய சைனியல்களுடன் 

ஆகாய மார்க்கமாக ஓர் கணப்பொழு இல் இரசக் கடலைச் தாண்டு 

வார். இவ்விதர் இவ்விடம் வர் இரா௯$௪க் கடலைச் தூர்க்கப்போகி 

மூர்கள் 6ீபமில்லை, தாங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் எனக்கு சன்கு 

விடை,காவேண்டும், கான் தங்களு-டய கருணையின் இறத்கைக் 

கொண்டு இக்க &அருணவக்தைச் [தரணித்துச் செல்றேன். 

* ௮ருணவம்--சருத்திரம் 

1 சசணம்-- தாண்டல்,
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இல-$மணருடன் கூடிய கோதண்டசார்க்இியைப் பார்க்ேறன், தங்க 

மாக் கவலைக்கடலினின் நு ௩ரை சர்க்கிறேன் அவர்கள் தங்களிடம் 

வசத்துரிகப்படுத்துகி?றன், ஒ உலகமாகதா3வ7/ 955% கொண்டல் 
வண்ணன் என் வார்த்தையில் கம்பிக்கை கொள்ளத்தமுர்க ஏ2த 

னும் ஒர் சின்னம் தர்தரள வேண்டும், அதைக்கொண்டு நான் உற் 

சாகத் துடன் செல்லுகிறேன்” என்ளுர், : () 

ஸீதை யிகைக்கேட்டு ரலாசனை செய்து, தனது சேசம்ச 
ளுக்கு மத்இயில் அலங்காரமாகச் சூட்டிக் கொண்டிருக்க சூடா 

மணியையெடுத்து ௮னுமான் கைபிற்கொடுத்து, “ஓ காற்றின்மைந்த/ 

இரந்த எனறு முடிமணியைக் கண்டால், இராமர் இல-மணர் இவர் 

கள் உம்முடைய வார்த்தையில் ஈம்சிக்கை வைப்பார்கள், இதை 

அடையாளமாக வைச்துக் ரநொள்ளும், மோலும் மற்றும் ஓர் அடை 

யாளமுச் தரு றேன், ௮3 Qe BRL மேலானது, ௮ப் 2 பாக் 

சொக்க இலாஞ்சன,க்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ளும். தாவது. 
முன்னம் சித்துகூட மலைபில் ஒரு சமபம் இரகுரர்கனரும் ரானும் 

தனிமையாக இருக்கும்போது, எனது மடி.யிற் றன்சிரசை வைக் 

துக்கொண்டு தாசரதி SF Bor ligt. ௮ர்கச் சமையம் இந்தி 
ரனைச் சார்ந்த ஓர்காகம் என்னிடம் வரது, தன்னுடைய கூரிய மக்கா 

அம் விரிக்தகாலின் ஈகத்தாலும் என் பாகத்தின் கட்டைவிரலைத் 

தான் புஜிக்கத்கக்க பழவர்க்கசமனக் ஈர .ஐசையால் இரத்தம் 

கூயும்படி யடிக்கடி வர்து கொத்துக் கீறிப் புன்படுத்தியது, ரான் 

என பர்த்தாவின் நிர்இரைக்குப் பங்கம் வருமெனச் ௧௬ யந்தச் 

சிரமத்தைப் பொறுச்துக் கொண்டு பேச திருச் அகிட்டேன், பிறகு 

அ௮னச்தல் கெளிர்த எனஅ காபகனாயெ ஸ்ரீராமப் பிரபு, என்பாதப் 

பெருவிரல் புண்ணாபி நப்பதைக் கண்ணும்று, ஓ மங்கள குண 

ழூடையவளே! எந்த அுராக்மா இந்த அப்.ரியம் எனக்ருண்டாகும் 

படி. யுனது பாதாம்புஜத்கை கோவச் செப்தவன,”” என்றுசைதீலு, 

பிரசன்னபாயிருந்த ௮ர்த 1 வாயசத்தையும் என்னையும் சலிப் 
5 e ச ° ் e ச le 3 6 . 9 உச 

புடன் உற்று நோக்கின PN ODD tgs ரணம் இரத்தந்தோயா், 

Raut ச்சடனும் ஈகத்துடனும் மிரண்டோடுவகை தோக்கி க ழூ கு னு oD ர் ச 

காகுஸ்தர் கோபித்து, ஓர் புல்லை யெடுத்து தஸ். இிரமர்இரக்சை 

  * சன்னம்- அடையாளம். 
1 வாயசம்--சாச்கை, 

1 அசோணம்--சாச்சை, ஏரண்டம்- காச்சை,
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ஜெபித்து விளையாட்டாக ரச ஏரண்டத்தின்மீது விரித்தார். 

௮க்தப்புல் அக்னிஜ்வாலையாக ஜ்வலித்.துக்கொண்டு கிளம்பி ௮௧ 
காக்சையை விரட்டிற்று, அக்காக்கை யுலகமெங்குஞ் சுற்றிக் 

இரிக்து இரஇரன் பிரமன் மூகலியவர்களிடத தில் அடைக்கலம் 
புகுந்தும் இரசுநிக்கப்படாமல் கடைசயாகத் க்கிய தாசா 

தியின் பாதத்தில் வர்து விழுந்தது. “ஓ சவனுகிய கெளசல்யை 

குமாசர் தனது பாத 2ம கெ௫யனச் சரணா, தியடைக்ச அர்த வாய 

ஸதினத்ப் பார்த்து, “ஓ காக்சையே! மீ சசய்த துற்கிருக் கியத்தைப் 

பொறுத்தேன். ஆபினு் இர்தப் பாணம் விண் 2பாகக்கூடியதல்ல, 
ஆகையால் உன்னிரு கண்களில் ஒன்றை யதற்குக்கொடு' என்று 

ஆதாவுடன் கூற, ௮க்காகம் கனது வலது சண்ணைக் கொடுத்து 
விட்டுச் சென்றது, இரச விஷபக்தையும் அ௮றிருறியாசப் பிரபுவி 

னிடத்தில் கூறும், இக்சகைப பராக்சொமழுடைய இசகுவிரர் இன்ன 

மும் ஏன் என்னை உபேக் செய்ூரர். இவ்விதம் ஸீதை கூறிய 

தாகச் €க்ரெம Lh sr spt தீடபிடஞ்சென்,று சொல்லுவதுடன் எழை 

யாகிய என்னுடைப வந்தனத்தையும் yur sons rb Os huis ds 

git” என்று புகன்றாள் 

மாருதியும் ஸீதை பக1ர்த விருத்தார்கங்களைக் கேட்டு ஆனர் 

தம் மேலிட்டு இரகுகக்கனன்சாகலிபை வண3ூ9 ஐ தரே! தங்கள் 
பாத்தா இதுவனமை.பிலும் மீம்கள் இருப்பை யறிந்திராஈகால் 

இசாக்ஷசர் நிறைக்க இலங்கையை ஒரு கொடி ப்பொாழுஇல் சாம்ப 

ராகச் செய்இருப்பார்” என்று பகர்ந்தார், இதைக்கேட்ட ஸீதை 

ஐ சிறுவனே? நீர் எவ்விதம் ௮ரக்கர்கஷடன் யுத.கம் செப்.பப்போட 

Or Baya குறைந்த ஸ-டுக்ஷம சரீரமுள்ளவசாக இருக்கிறே. 

உம்மைச் சார்த்த வானரவிரர்களுக் இவ்ித சரீரமூடையவர்கள் 

தானே. அவர்கள் சான் இக்கொடிய இராக்ஷசர்களுடன் எப்படி. 

யூத்தம் செப்வார்கள்” என்று வினவினாள். 

ஆஞ்ச 2னயர் தன் குறுயெ வடிவத்ைச நோக்கி 6பழற்றுக் 
கூறிய வார்த்தையைக் கேட்டு மெய்யே யெனச்சிந்தித்த, ௮க்தேவி 
முன்னிலைபில், தான் வூக்இருச்ச ஸ-டுகூம ரூபத்தை விட்டு 

மஹமேருவுக்குச் சமமான உயர்வும் அ௮ஷ்டசரியி லொன்றான 

மக்தரமலைபை நிகர்த்த ரு இ.பும், பொன் வண்ணமான தேஜஸ் 
ஸோடும் கூடிய வில்வரூபச்தை யெடுத்து, ௮௪ ரூபச்சை இராக்ஷ
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சர்கள் கண்டால் இடுக்கிடும்படிக்குள்ள சன்மையை வத்து 

நின்றார். 

ஸீதை அனுமன் காட்டிய ரூபச்சைக்கண்டு மனம் ம௫ழ்க்.து 

Weis சந்தோவூந்துடன் அஞ்சனேயசை கோக்கு, “ஐ வானர 
ச சேஷ்டசே! நீர் ம திராபலசாலி ஸத்குணம் கிறைக்தவர், ஸமர்த்தர் , 
மபாதும மபாதும் உமமுடைப ரூபசுதை யடக்கும அடக்கும், இலம் 

முடைய வடிவத்தை யோருக்கால் இராக்ஷசர்கள் பார்க்கப், gr 

மூர்கள், உம்முடைய பிரயாணமானது சுபமாகட்டும், ') இ 

பின் சந்)ிஇக்கு நீர் விரைலாகச் செல்ல வேண்டும், இதற்கு, ஈதல்ல 

தருணம் என்று கூறிச் சடுதியில் மாருதியைப் பிரயாணப் படுத் 

தினாள், 
உடனே அனுமார் ஸீதகையை வணங்கிக் தண்டனிட்டு விடை 

பற்று அசோக வனத்தை விட்டுக் கொஞ்ச தூரம் சென்று, தர் 

எஜமானனுடைய காரரியக்தை குறித்து வந்ததூதன், அர்த எஜ 

மானனுடைய கரரியதீமுக்கு வீரோக மன்னியில் ஏ?தனுமற்று 

மோர் காரியதீைச் செப்பாமல் செல்றெவன் அதமனாஇருன்; 

ஆகையால் கான் இங்க ஏதேனும் ஒரு காரியர்தைச்செய்அ, அதை 

முன்னிட்டு இராவணனைப் பார்த்து, அவனுடன் ஸம்பாஷவணை 

செப்க பிறகு ஸ்ரீராமரிடம் செல்லுறேன் என்று, தனக்குள்: 

ஆலோசனை செப்து, ௮ர்த ௮சோகவனத்திலுள்ள விரு லக்கள் ் 

களை யழிக்க எண்ணங்கொண்டு, ஸீதாதேவி யிருந்த ஸிம்ஸுபா ; 

விருக்ஷர் தவிர மற்றவைகளை பழித்து அந்த வனத்தை நாசம் 

பண்ணி அதிலுள்ள மண்டபத்தை இடித்து, அசன் 'காவற்காரர் 

களையும் வதைத்தார், 

அதைக் சண்ட இராச ஸ்.இரீகள் ஜானகியிடம் வரது மிகுஇி 

யான வலுவுடைய இவன் யார் ? சுரங்க ரூப.க் டன் காணப்படுகி 

ரூனே யென்று கேட்டார்கள். ஜானகி ஓ. ௮ாக்கெளே இரா௯்ஷசர் 
கள் செய்யும் செய்கைகளை நீசகள் தான் அறிவீர்கள், ,துக்கச்சால் 

வருத்தமடைர்த கான் யாதொன்றையுமறி3யேன் என்ருள]1இராகசு 

ஸ்இரீகள் ப.பமடைநர்து இராவணனிடம் விசைவிற்சென்று: ஓஒ தேவ/ 

யாரோ தர் வானரன், மிகுர்த பலமுடையவன், ஸீதையிடம் வரது 
ஸம்பாஷணை செய்துகொண்ட பிறகு, ௮சோகவனத்திற் புகுஈு.து, 
௮இலுள்ள சணக்சற்ற மரங்களையும் முறித்த, பு.த்தர்களின் 5௬



<62 அத்யாத்ம ராமர்பணம். 

கம்போன்ற அ௮ழகமைர்த அதிலுள்ள மண்டபத்தையும் இடித்து 

௮ம்மண்டபத்தைக் காவற்காத்திருக்க அரக்கர்களையும் வதைத்தான். 

சற்றும் பயமன்னியில் அச்ச பலீஷ்டன் ௮ங்கே பே யிருக்கிறான் ” 
என்றார்கள். 

இலங்கேசன் மிசவும் அப்பிரியமான அரத வார்த்தையைக் 
கேட்டுக் கடுஞ்னெழுற்று, சீல கிங்கரர்களை அ௮லளுப்பினான். 293688 

கரர்கள், ஈட்டி, கத்தி, மு. சலம், வில், அம்பு முதலிய Buy sutras 

ளாய்ப் புறப்பட்டு வந்.து இடி.ந்து2பான மண்டபத்தின் முன்பக்கத் 

இல், பருவசம்போன்ற அகிருதியுடைய சரீரத்துடனும், சிவந்தி 

முகத் அடனு:, கொஞ்சம் ௮சைந்தவாலுடனும், கையில் இருப்புத் 

அனை ஆடிசமாகக் கொண் பபங்கரமான 'வீராவேசத்துடனும் 

இருக்கும் ஆஞ்சனேயசைக் சண்டு ஆர்ப்பரிதகார்கள்! மா ந.இ தனக் 

கெஇரில் வரும் சங்கார்களைக் கண்டு ஸிங்கராதம் செய்தார், இதைக் 

சேட்ட அசக்கர்கள் கோபம் மூண்டு ௮னுமான்மீது ௮ேக பாணவ் 

களைப் பியோரம் பண்ணிஞர்கள், வாபுகுமாசன் எழுந்து கையி 

லிருந்த முசல,ச்ைக் கொண்டு அ௮க்தக் கிங்கரர்கள் ௮னைவரையும் 

கொசுக்களைப் போல ஓர் கஆ௲ணப்பொழுஇல் நாசம் செய்தார். 

இங்கரர்கள் யாவரும் காலன்வசமானதைக் கேட்டு இராவணன் 

கோபமடைர் அ, மிகுந்த தாபத்துடன் தகுக்க பராக்கிரமமூடைய 

நீது ஸேனாஇிபஇகளை யனுப்பினான், அனுமன் ௮வ்வைந்து ஸேஞஇ 

பதிகளையும் அர்த இருப்புச் தாணின?லயே வதை செய்தார், 

இதையறிச்த தசக்கிரீவன் அங்காரமுற்று மந்திரி குமாரர்கள் 

ஏழுபேரசை பலுப்பினான். அர்த ஏழுபேரும் மாருஇபிடம் வந்து 

போர்புரிய, வானச சமர்க்கன் அவர்கள் யாவரையும் அர்த முசலத் 

தைக் கொண்டே எமபுரிச்கு அனுப்பினார், பிறகு ௮னுமான் தான் 
முன்னிருர்த மண்டபத்தின் முன் பக்கத்தில் வந்து தன்னை நோக்கி 
வரும் இசா-ஈசர்களை யெர்பார்த்துக் கொண்டி ருர்தார். 

இராவணன், மர்திரி குமாரர் எழுவரும் காலஞ் சென்றதை 

யறிர்து கோபம் மிருந்து, தன் குமாரனும், ௮இகப் பிரதாபசாலியு 

மாகிய அ௮ச்ஷயகுமாரனை வரவமைத்த,' இம்கசர்கள், ஸேனு இப இகள், 

மந்திரி குமாரர்கள் முதலினோர் மாண்டதை யறிகித்து, அவனுடன் 

௮௧ இசாக்ஷச சைனிடங்களையும் கூட்டிக் காற்றின் குமாசனிடம் 

அனுப்பினான், மக்ஷபகுமாரன் ௮சேச௪ சைனியங்களுடன் யுத்த 
அக்குத் தன்னிடம் வருவதைச் சண்ட வாயு குமாசன்' எழுச்து
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௮5 இராக்ஷசக் கூட்டக்திற் புகுந்து அவர்கள் அனைவரையும் தும் 
ஸப்ப௫த்தி தகாயச்இற் ளெம்பி ௮ங்௫ருர்.த அக்ஷய குமாரன் ஸிசசிற் 

பாய்ந்து முசலத்தால் அடித்து அவனையும் வதைக்கதார், 

இராக்ஷச௪ சரேஷ்டனான. இராவணன், தனது குமாரனான 

அக்ஷபகுமாசன் ௮னுமாசால் வதையுண்டதைக் கேட்டு மட்டற்ற 

கோபமுடையவனா?த் தனது நிறந்த ua Br@eu Da Po heme 

வசவழைக்து, அவனை நோக்கி * ஓ மேகராத/ என்னுடைய னம்ச 
னான ௮௯ஷபகுமாசனைக் நொன்ற சத்துருவாயெ வானாளை சானே 

நேரிற்போப் ௮அகனை வதம் செப்தாவது அல்லது சட்டியாகது 
பிப்2பாதே பிவிடம் கொண்டு வரு 2றன் '” என்று கடுமையாசக் 
கூறினான். HO GES ELL இர்இரஜிக்.௪ சகப்பனை வணக்கி 4 

அண்ணாவே? சானி நக்கும்போது எதற்க்கு தாங்கள் அத்த 

வானத்தை யொரு பொருட்படுத்து பவனிடம் செல்ல வேண்டும், 
எதற்காகக் அக்கப்பட வேண்டும், தாங்கள் போகவேண்டாம், 
சரன் 2பாய் ௮ர்த சத் துரவான வானசத்தைப் பிசம்மாஸ் இத்தால் 

கட்டியிழுத்துள் தங்கள் சர்சிகானக்துக்றுக் கொண்டு வருகிறேன், 
சவலைப்படவேண்டா.ம்'” என்று கூறி, இக்இரனை ஜெயித்த விரனாகயெ 

இக்திசஜித்து ஆபுகபாணி.பாகச் தேரின் மீ2தறி ௮சேக இராக்ஷசர் 
கள் புடைசூழச் ச.8$ரணன் குமாரனாகிப அ௮னுமானி_ஞ் சென்றான், 

இலங்சேசன் குமாரனான மேகரரதன், மிச்ச தர்ப்பாடத்து_ன் 
வருறெசைக்கண்கி வாயுகந்தனன், வருகிறவன் தகுதியுள்ள ஓர் 

வீரனாபிருக்க வேண்டுமன்று கருதி, மிகுயொன கோபங் 
கொண்டு, தான் எழுந்து முசலக்தைச் கையிற்பற்றி யிடசாரி 

வலசாரியாகச் சுழன்று கருடன் போல் .காயமார்க்கதீதில் செம்பி 
சரலாபக்கமும் வட்டமிட்டு சங்ககாதம் செய்து கற்டத்து நின்றார். 

இந்திரஜித் த, ஆகாயத்தில் சஞ்சரிக்கும் ஆஞ்சசேயரைப் பார்த்த, 
இவன் வானரனல்ல தக்களூரன் carpus, dam யெடுத்துக் 

குணத்தொனி செப்து, சரமாரியாக ௮2௦௧ பாணங்களை மாருதி 
பேரில் வருஷித்து, 806.து பாணக்களால் ௮வருடைய ஸிசசையும், 

86௮ பாணங்களால் இருதயத்தையும், ஆறு பாணங்களால் இரு 

பாதங்களையும், ஒரு பாணத்தால் வாலையும் கோவச்செய்து சில்௪ 
சாதஞ்செப்தான்(னுமார் ௮ர்தப் பாணங்களை அலட்சயெஞ்செய்.௮.. 

தன்னுடைய கையில் இருப்புலக்கையை யெடுத்அக்கொண்டு, இம் 

இரஜிச்து ௪,மிய இரசம், குதிசைகள், சாரதி யிவைகளை gy. os 
Be
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ஒருகணப்பொழுதில் பொடியாகப் போரும்படிச் செய்தார், இதைக் 
கண்ட மேசகாசன், சடுதஇயில் மற்2ருரு சேரின் மீதேறி ௮னுமான் 
பேரில் ௮ஸ்.இரங்களிற் சிற்த பிரம்மாஸ்இரச்தைப் பிரயோகம் 

பண்ணினான்.. SHS Lov, BID பிரம்பாவினிடக்சில் ௮கொசமான 

தவத்தைச் செப்து பெற்ற வாப்பிரஸாதத்தை யுடைய தாகையால், 
பிரமனுடைய ஆணையைத் தவிர்க்காது ௮வவஸ் தரத். அக்கு ௮னுமார் 

கட்டுப்பட்டு, பாவரும், எவர டைய காமத்தை ஸ,சாஇயானம் செப்து, 

ASH ASST ஓுண்டாகும் கருமபக்தத்தைகிட்டு மங்களகரமான 

ஸ்தானத்இற்ுசெல்லுறா/களோ அர்த இராமருடைய காமத்தையே 
தன்னுடைய இருதயத்தில் ஸ்மாணஞ்செ.ப்.அுகொண்டு யாவற்றாலும் 

விடுபட்டவராகி விளங்கினார், இத்தசைப அ௮லுமாரை இக்இரஜித்து 

இசாவணன் லபைக்கும் கொண்டுபோய்ச் சேத்கான், 

BER 

4-வது சருக்கம், 

பிரம்மாஸ் தரத் இல் கட்டுப்பட்ட! அனுமார் இராவணன் சபக் 
கேகும்போது, அர்ககரத்இலுள்ள இராக்ஷசர்கள் இரளாகக் கூடி, 

வந்து அவரைப் பார்த்து அச்சரியப்பட்டார்கள். சிலர் அவரிடம் 

வந்து குத்தியும் வெட்டியும் ஹிம்ஸித்தார்கள். அ௮லுமாரைக் கட். 

டுப்படுத்திய பிரம்மாஸ் தரமானது கஷணப்பொழுது அவளைப்பற்றி 

நின்று பிறகு நீக்கிற்று இதையறிர்க அஞ்சமனயர் அற்பக் க.பிற்றி 

னால் கட்டுண்டபடியே யிருந்தார், மேல்:ஈடக்கும் காரியத்ைச ௮.ற 

சரித்து அவ்விதமிருக்கார், அப்பொழுது இர் இரஜிச்து இராவ 
ணன் சபையில் மாருரிபைக் கொண்டு2பாப் ௮வனுக்கெ HAD Hs 

séOsig, Qaussrind urigss, “~p Qirapeyian! Oise 
வானசன் ௮ேச இசா௯£சர்களை வை செய்கது மல்லாமல் ௮சசோக 

வனத்தையு மழித்தான், இவன் சாமான்னிய குசங்கல்ல, மஹா 

பலசாலி, இவனைப் பிரம்மாஸ்இரக்கால் கட்டிக்கொண்டு வந்தேன் , 
இதோ வந்திருக்கிறான், ஓ இசாவமீணஸ்வர/ அமைச்சா களுடன் 

ஆலோசனை செய்து தக்கவாறு செய்ய வேண்டும்” என்று தெரிகிச் 

தக் கொண்டான், 54_ 

-, இலங்கைமன்னன் மேசசாதன் கூறியதைக் கேட்டு, தன் 
ழன் மைராசுமல் போலிருக்கும் மர்இரி பிரஹஸ்தனைப் பார்ச்.௮,
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la பிசஹஸ்த. இர்த வானரன் எங்கிருந்து எதற்காக இவ்விடம் வர் 
தான். அ௮சோசவனத்தை ஏன் நாசம்செப்சான், எந்த உத்தேசங் 
கொண்டு இராக்ஷசர்களைக் காரணமன்றி, வலுகில் வதம் செப்தரன், 
இவைகளைப் பற்றி என்ன சொல்கிறான் கேள்”? என்றான். பிரஹல் 
தீன் ஆதரவுடன் அ௮னுமானைப்பார்த்து, ஓ வானா! உன்னை பிவ் 
விடம் ௮னுப்பினவன் யார் 2 இரரச்ஷ௪ இராஜ சந் சிகானத்தில், உண் 
மையை ஒளிக்காமல் சொல்லுவாயானால், கான் உன்னை எவவிதத்தி 
லாவது விமிலிச்சிறேன், நீ பபப்படவேண்டாம் உள்ளதை wy aor”? 
என்று சேட்டான், | 

பிரஹஸ்தன் இவ்கிதங் கேட்க, காசா பக்கா மாருசி, 
இரிலோக கண்டகனறுிய இராவணனைப் பார்த்து, சத்துரவைப் 
பார்த்தோமென்ற உற்சாகம் அடைக்கவசா௫) ௮அடி.கீஈடி. இராமச 
சந் தரனைக் தியானம் பண்ணிக்கொண்டு, ஸ்ரீராம மரச் இபிலுடைய 
உத்தமமான கலியாண குணங்களை யெடுத்துக் கூறலானார். 

“தேவர்களுக்கும் மற்றுமுள்ள முனிவர்களுக்கும் ௪,த் தருவான் 

ஓ இராவண? கேள், ஸகலபுவன கர்த்காவாகவும், எல்லோருடைய 

இருதயவாசியாகவும், விளங்கரநின்ற மூர்த்தி யெவசோ ௮வருடைய 
பத்தினியை, நாயானது யாகத் லற்பட்ட ௮விஸை யிச்சிச்செடுச் 
தீதுபோல, மாறுவேண்டம் பூண்டு உன் குலம் ராசமடைய அபக 

ரித்து வர்தாயோ, ௮ர்,௪ இராமருடைய தூதன் நான். அரதப் பிரபு 

ரிசியமூகமலைக்கு லர்து அக்னி முன்னிலையில் ஸுர்ரிவனுடன் 

ஸிசேகம் செய்து அவனுடைய பத்தினியை யபகரித்த வாலியை 
ஒர பாணத்தால் வசை செய்து ஸுஎக்ரீவனைக் இ்ச்சைக்கு ௮7௪ 
னாக நியமித்தார். அந்த வானராதிபன் தன் சைனியங்களுடலும், 
இராம இல்மணர்களுடலும், பிரளரவண பருவதத்இல் மிகுந்த 

கோப த்.அடனிருக்கிறார். ட த 

HEE வானாமஹாராஜன் ஜனச௪ ean rang Arn பூமிபிலுற்ப 

விரத ஜானகியைக் தேடுவதற்குப் பத் தத்திசைகளுக்கும் வானர 

சேல்டர்களை அனுப்பினார், ௮ந்த வானார்களுக்குள் நான் தரு 
வன். வாயுவின் குமாரன், வான.ஜா.இயைச் சேர்ர்தவன், பத்ப 

தளம் போன்ற சேத் இரங்களையுடைய ஸீதாதேவியைத் தேடி.க்' 
கொண்டு வந்தேன், இலங்கையில் ௮த்தேவியைக் கண்டேன், இசாம 

பத்தினியாகிய ஸீதையைச் கண்ட சச்£தாலச்தினால் குரங்கெ;ழி 

தின் குணத்தை அறுசரித்து ௮மீசாகவனச்தை யழிச்2சன்,
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அதனிமித்தம் என்னைக் கொல்லுவதற்கு வந்த ஆயுதபாணிகளாகெ 
இராகசக்கூட்டக்களை ரான் தப்பித்துக்கொள்ளும் நிமித்தம் வதைத் 
தேன், என்னுடைய சரீசத்தைச் காப்பாற்றிக்கொண்டேன்.। 

ஓ பிரபுவே / தேகமானஅ யாவருக்கும் பிரியமுள்ள தல்லவா ? 
பிறகு மேசுகாதன் என்னைப் பிரம்மாஸ் இரத்தால் சட்டிக்கொண்டுவர் 
தான், அர்த ௮ஸ்திரமும் ௮ப்பிரமதேவரிடம் நான் பெற்றிருக்க 
வச,த்கால் என்னிடம் சற்றுநோர்தங்கிப் பிறகு என்னைவிட்டு வில5ப் 

போயிற்று, ஆயினும் கட்டுப்பட்டவன் போல “உம்மிடம் வைத்த 

கருணையால் உமக்கு ஹிதமான மார்க்கத்தைப் போதிக்கக் 5B 
யிவடம் வர்தன், ஓ இராவண / விஞ்நானத்தால் மாயா கற்பித 
மான பிரபஞ்ச உற்பத்தியை விசாரித்தறிர்து, பாபகரச்தியமான 

இசாக்ஷசகுல விருத்தியை யடி.யோடு நிவர்த்தித்து, இி2ரசமெடுத் 
SFO) லடையக்கூடிய .உத்தமமான |மோக்ஷ்சதியை அறுசரித்து, 
அக்க சாகராமாகயெ ஸம்ஸார பந்தத்இல் நின்று விடுதலையடைய நீர் 
பிசயதிந்ளிக்கவேண்டும், பருத்கா்வுடைய இத்?தகங் சஇடைப்பது 
அரிதுழ்இுத்தேகல் இடைத்தது எத்தன்பையடையது என்றால்: 

மாறிமாறி யுண்டாகும் ௮லைககா விருங்கடலினிடத் அப் போடப் 

பட்ட ுகத்தடியின் இருகடையிலுமுள்ள கான்ரு துவாரங்களில் 
ஏதாயினும் ஒர் துவாரத்இல், ஒரு அரும்பு தன்னுடைய சரீர உறுப் 
பில் பட்டால், உடனே தன் கை, கால், முகம், வால் இர்ச ௮வயவா இ 
களைச் தனக்குள் எடக்கக்கொள்ளும் கர்மத்தின் (ஆமையின்) கழுக் 
தானது புகுவது எத்தன்மையோ ௮த்தன்மையுடையதாகும்)[, 1_ 

நீரோ பிரமதேவர் வம்சத்திலுற்பவித்த புலஸ்,இயர் குமாரசான 
விச்சவசுவின் குமாரர், குபோனைப் பிசாசாவாச வுடையவர், ௪.தூர் 

வேச பாண்டித் கியமூடையவர், அகையினாலே நீர் தேகமே 

ஆதீமா என்ற பாவனையால் பார்த்தபோதுலும் இராக்ஷசனல்ல, 

தானே ஆத்மா என்ற பாவனையால் பார்க்கபோதிலும் இராக்ஷ௪ 
னல்ல, சேகமோ, அதைச் FIGS மனம் முதலிய அத்தக்காணம் 

சளே, ஞானேர் இரிய கர் 21மர்இிரியங்களோ, ஸுகமோ, துக்கமோ 
- இவைகளின் முறைமை யுமக்கில்லை. ஈன்கு ஆசாப்ர்து ே நோக்கல் நீரு 
மில்லை, இவைகள் உம்முனடயனவுமல்ல, நீர் நிர்விகாரி, சரீரம் 
முதலியவைகளுக்கு ஜீவன் ஸ்வாதினனாகக் காணப்பற.த, ௮ஞ் 
ஞானமே தவிரவேறல்ல, இது on fe Bush, உமக்கு விகாரமில்லை, 
“விகாரமடைபச் காரணமழுமில்லை, பி.ஆகாயபானது எங்கும் வியா
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அவ்விதம் நீர் தேகத்தை யறுசரித்திருந்தாலும், புளியம் பழச் 

இன் தடு போல ஸ-டி்மத்திலிருந்து மற்றவைகளிற் பற்று 
தலற்றவரா யிருக்கிலீர். சேசமெடிச்சவன், பிராணன், இர்.இரியம், 
சரீரம் இவைகள் கான்) தான் என்று எண்ணுவானாகில், யாவற்று 

பர்தத்தையு மடைவான். எவன் ஒருவன் ரான் சின்மாத்திசன், 
அநந்த ஸ்வரூபன் என்று எண்ணுகிறானோே ௮வன் ஸம்ஸரச பந்தத் 

இல்கின்று விபெடுவான். தேகம் ஆச்மாவல்௮, பஞ்சபூத விகாரத்தால் 

உண்டாகக்கூடியது, பிராணனும் ஆக்மாவல்ல, வாயுவின் ௮மிசம், 
மனமும் ஆதிமாவல்ல, ௮காசக்கின் ௮மிசமே, இவைகளெல்லாம் 

ஆத்மாவல்ல, ஆத்மா சச்சிதாசந்த ம.பன், விகாரமில்லாதவன், 

தேகம் மு.சலிபவைகளுக்கு வேறு பட்டவன். ௮வனே எஈஸ்வான், 

நரஞ்சனன், உபாதிபில் நின்று விமிபடுசிறவன், இவ்வாறு ௨ம் 

முடைய ஆத்ம ஸ்வரூபச்தை ஈன்கு அறிந்து கொள்ளும், நீர் அர் 

மார்க்கத்தை வீடுந்து ஈன்மார்த்திற் பிரவேசித்து முதிதயையடைய 

விரும்புவிராக, ஓ அறிவிற் சிறக்க இராவண. gra உம்மிடம் 

வைக்க அன்பினால் நீர் நடைததேறும் வண்ணம் மோக்ஷ ஸாதன.த்ை 

“ஸாவதானமாகச் WHS sn கேளும்; 3*ஒரு ஜீவன் மு.ச்இியை 
யடைவதத்கு நான்கு மார்க்கங்களேற்பட் டிருக்சின்றன, ௮வை 
யாவன (1) தாதமார்ச்கமான சரியை (2) சர்புத்திரமார்ச்சமான 
இரியை (8) சகமார்க்கமான யோகம், (4) சன்மார்க்சமான ஞானம். 

இவைகளின் பலன்கள் முறைப, சாலோகம், சாமீபம், சாரளுபம், 
சாயுச்சியம் என்பவைகளை, இவைகளில் முதல் மூன்றும் ௮பர 
மூக்இகள், பிந்இக்கூறிய சாயுச்சிய பதவி யொன்றே மேலானது, 
அழிபக்கூடாதத, ஜனன மசணமில்லாமற் போக்குவ௮, 

அதுவே பாமுக்தி, ஆசையால் அ௮தையடைய முயல்வதே தேசு 
மெடுத்தசின் பிரயோஜனம், அதை படைவதற்கு ஒருவன், 

[புண்ணியம் பாவம், மிச்சம் (நிஷ்காபபுண்ணியம்) எனக் ௧௫ 

மம் மூன்று வகைப்படும், அ.இலும், உக்ருஷ்டம், மச்திமம், சாமா 

னிபம் என ஒவ்வொன்றுக்கும் மூன்றுவிதம் உண்டு, புண்ணிய: 

உக்ருஷ்டபலம்-இரண்ய கருப்பா சரீரப் பிராப்இ, புண்ணிய மச் ' 
இமபலம்-தேவேர்இராஇ சரீசப்பிராப் தி, புண்ணிய சாமானியபலம்- 5 
ய, இராக்ஷச, ன்னா, இம்புருட, பீசாசா.இி சரீசப்பிசாப்தி, பாப . 
உத்ருஷ்டபலம் - பிசாணிகஞக்குத் அுச்சுச்தை யுண்டாச்சுப்பட்ட 
தேள, பாம்பு, கொசு, மூசி, புலி, காடி முத௯ீய சரீரப் பிராப்தி,
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பாபமத்மெபலம்-புளியமம், மாமரம், பலாமரம், தென்னைமாம், 

எருமை, பருந்து முதலிய சரீரப்பிசாப்இி, பாபசாமானியபலம்- 

பு, யானை, குதிரை, ௮ரசு, துளசி, முகலிய சரீரப் பிராப்தி] 
மிச்ச உக்ருஷ்ட பலமாகய நிஷ்காம புண்ணிய பலத்தால் புண் 

ணிய ஜெனனமெடுத்து, 9ிச்சசுத்து யடைந்து & சரியை மார்க் 

கத்தை யறுஷ்டித்து அதின் பலனை யறுபலித்து, பிறகு புண்ணிய 

ஜெனனபெடுத்து % கிரீயா மார்க்கத்தை யறுஷ்டித்தப் பிறகு, % 

யோகமார்க்சத்தைப் பொருந்திக் கடைசிபாக% ஞானமார்க்சத்தைப் 

பெற்று, ௮இலும், Chr sawn சரியை % கேட்டல்; ஞானத்தில் 

இரியை % சிந்தித்தல் ; ஞானத்தில் யோகம் * தெளிகல்; ஞானத 

இல் ஞானம் % நிஷ்டை என்னும் சரனகுமுறைகளையும் அப்பியசிக்க 

வேண்டும். இதை ய.றுஷ்டி சீதால் முக்கயை யடையலாம், கை 

யால் நீர் இப்போது விஷ்ணுவினிடம் பக்தி செய்பவேண்டும், அக்க 

பக்தியைச் செப்வீசானால் மேற்கண்ட ஞானமார்க்கத்கை யடைந்து 

முகதியை (பாமபதத்தை) அடையலாம். இப்போது பிரசன்னமாக 

வந்திருக்கும் இராமஜார்ச.கி, ஹரி, இலஷ்மிகாந்தன், புருஷோத்த 

மன், பிரகிருஇச்குப்பான், பிரபு, கையால் ஓ இராவணா 8ீர்கொண் 

டிருக்கும் சத்துரு பாவனையை ஒழித்து மித்துருக் தன்மையை 
டி ச * ௫௪ a + e e ந 

யடைக்து, இராமச்சந்இரரிடம் ஸீதையைக் கொண்டுபோய் விடுத த, 

உன் புத் திசமித்சிரர்களுடன் விவா பாதார விந்தங்களீல் நமஸ்காரம் 

செய்து ௮வரை ஸ்2காத்தரிச்து வழிபடுவிரானால் சம்சார பந்தத் 
த ௪ ச உ a உ ee . 

இல் நின்றுவிடிபட்டி முச்தியைபடையும் ஞானமார்க்கத்தை 

யடைவீர், 
செவ்வை எய் 

சரியை,--தேவாலயங்களிற் சென்று திருவலூடுசல், திருமெழுக்கிடு 
தல், திருவிளக்கிடுதல், கச்சவனம் வைத்தல், புஷ்பமெடுத்து மாலைசட்டி. ஈஸ் 
வரனுக்குச் சா,த்சல், லேசாசம புராண இதிகாசங்களைப் பாராயணஞ் செய் 

தல், அடியார்களை ௨ணங்குசல், அலயப்பிரதுஷ்டை செய்தல் கங்கை முத 

லிய புண்ய தீர்த்தத்நில் ஸ்மானம் செய்தல், ஆலயப் பிரதக்ஷணம் செய்தல் 
(suena ria. 

கிரியை.-- சச்சனம், புஷ்பம், தாபம், தீபம, ரைவேத்தியம் இகைக 

ளைச் சேகரித்துக்கொண்டு, சயிலம், பால், சயிர், இளநீர் மு. சலிய அபிஷே 

சீத் இரவிமக்களையுக்கூட்டி, மூர்த்தியை மந்திர பூர்வமாச ஸ்தாபித்த, wt 

ஷேசம் பூஜை எநவேச்தியம் செய்து ஸ்தோத்தரித்து நிச்சமும் தமாக்இனி 
சாரியமும் செய்தலாம்.
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யோகம்.--உச்சுலாசம், நிச்சுலாசம் இரண்டையு மடக, சழமுமுனா 
மார்ச்சுத்தில் பிராணவாயுவை நிறுத்தி விஷயங்களில் மனதைச் செல்ல 

வொட்டாமற்றடுத்த, நறு ௮சாரங்களின் ரெமச்சை யணர்ஈ்து, அசன் தேவ 
தைகளை,ச் தியானித்த மூலாதாரர் சொடங்இப் பிரமரச்திரமளவும், அசபை 

யுடன் சென்று, அப்பிரமரர்திரதி தள்ள தாமசை மொச்சை அலாட்பண்ணி, 

அதிலுள்ள சந்திர மண்டலத்தை மூலாசீனிபினல் இளகசெய்து, அதன் 

வழியாக ஒழுகும் அமிர்சத்தைச் 2 தகம் முழுசும் நிரப்பி, சன்னை ஜோடுமய 
wre s இயானித்திருச்சலாம். 

ஜானம்--சகல கலைஞானங்களும், புசாணங்களும், வேசாகமங்களிலுள்ள 
கருமசாண்டங்களும், மற்றச் சாஸ்இிரங்களும், ஏனைச் சம.ப நூல்கள் பலவும் 

ஆசாய்ர் து, பலவழிப்படுகின்ற பொருள் முழுதுங் ழெனச்சன்டு கழித்து, 
மேலான பதி-பசு-பாசமாகய மூன்று பொருள்களில், பதிப்பொருள் மற்றப் 
பசு பாசங்கட்கு மேலானசால், அசைச் சொரூப லக்ஷணச்சில் லைததக 

கூறும் ஞானகாண்டதக்ை ஐ. சேட்டுச் 945,4௮, ஞாதரு-ஞானம் ஜேயம் 
(சாண்பான்-காகதி-கரணப்படும் பொருள்) நக. பிரிவில்லாமல், ௮.சீத.விச 

மாய், அகண்டசார நித்செ வியாபசமாய், சக்த, -சச்.௮- அனக்சமயமாய் நிற் 

ன்ற பதிப்பொருளோடு கல.்.தம் சன்மைபை யற.ஷ்டி ச்தலாம். 

கேட்டல்--குரிய சச்நிகானத்கில், ரிய சாக்தம் சல்லினிடம் அக்னி 
சானே தோன்றுவதுபோல, ௮ர௬ளை திருமேனியாகச் கொண்டெழுர்தருளி 

வ$தி ஞானாரிரியரிடம் சென்று கேடச, அவ்வாசிரியரின் சச்கிடு மஏமையி 

னாலே, ௮ம்மாணவனிடம் ஞானத்திற் சரியையாகிய கேட்டலறிவு விளங்க 
சோன்றும், ௮து விளங்கவே முசல்வனுகய ப.இ.பும் நிரு.விகற்பமாய்ச் சோளன் 

௮ம். அப்பதியினுள்ளே சானாயெ பசுவும் நிருவிசற்பமாய்ச் தோன்றம், 
அப்பசுவாடிய தன்னுள்ளே பிரபஞ்சவடிவமாயெ பாசமும் நிருவிகற்பமாய்த் 
தோன்றும். அப்போது முதல்வன், ௮ணுவோர் ௮ண்டமாக நேரியனாசவும், 

அண்டம் ஒர் ௮ணுஙாகப் பரியனாசவும் நிற்பதால், அம்மு;தல்வன் உயிர்க்குயி 
சாதலும், எங்கும் நிறைந்து நிற்றலும், அவைகள் ஒன்றினுக்குள் ஒன்று 
“வியாபச வியாப்பியமாய் நிற்கும் நிலைைபாவும் கிருவிசகபமாய் விளங்கும், 

இதவே கேட்டலுபலம் 

சிந்தித்தல்.--மு.தல்வன் தன்னாயிர்ச்குயிராய் நிற்கு$த ன்னை பபப யறிர்,ச 
சீடன், ஆூரியனுசைத்த நூற் பொருளில் மலைவற்று, அம்மு. சல்வனோடு 

ஒற்றுமைப்பட்டு நிஷ்டை கூடுதற்கு விருப்பமுண்டாட), சிகஇத்சற் கருமமே 
மேர்சொண்டு தடும்பொன்னும் ஒக்கவே கோக்குபவனாப், மற்ற எதிலும் பற் 

ற,தல் அத்றவனாய், ஜீவன் மு.த்தரோடொச்து, பேரறிவாயெ முதல்வனும் 

சிற்றறிவஷாயெ சானும் ஆதி, ததன் ஒளியுங்கண்ணொளியும்போல அச்துவிதமாய் 
நிற்றலால்?.,சான் என்னும் ஒர் பொருள் உளசென அறியாது, முதல் 
சோத்றம் : ஒன்றையே சாணப்பெற்று, முதல்வன் சீடனையும் டன் மூதல் 

வனையும் விடாமல் மு,சல்வனோ? உடச்தையாப் ஓச்ச உறைந்து, கிருவிகற்ப/,
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ஒ த௪க்கரீவ! நீர் இவவிகம் செப்பாவிடில், நீர் செய்யும் பாத 
கச் செயல், உம்முடைய ஜீவனை ஈரகத்துச் சேகும்படிச் செய்யும்/ 
ஒருகாளும் அ௮ர்சாரகத்இல் கின்று விரிகலை படையமாட்டீர்” என்றார், 

இராவணன் அனுமார் கூறிய அ௮.ிர்தபானத்துக்குச் சமான 
மாகிய வேதார்சசரர மொழிகளைக் கேட்டு (௮க்தரங்கத்தில் இவை 
யனைத்துச் தெரிர்தவனாபினும் கோபமடைச்து தன்னிருபது கண் 

களும் கடைவரையிழ் சிவந்தனவாகி, மாருஇயைக் கடிந்து நோக்கி 
ஏ குரங்கே! எனக்கு முன் ஏன் பிதற்றுகிறாய், மிக்க தைரியமுடைய 

வன் போலக் காண்டருப் நீ புத்தி கெட்டவன், வானாங்களுக்குள் 
அ.தமன், ௮ர்க இராமன் யார்? வனத்தில் சஞ்சரிக்கக் கூடியவன் 

எப் சீபர்ப்பட்டவனு யிருக்க a வண்டும், அவளையும் அவன் தம்பி 
  

சவிகற்ப மென்னும் இரண்டிற்கும் நடுவே நிற்பன். இது இந்இிச்தல் ௮ 
பலம். 

தேளிதல்--முதல்வனோடு ஒற்றுமைப்பஃடு நடுகிலைமையில் நிற்கும் 
டன், ஆரியன் இருவருளால், அறியாமையும், ௮.றி.தலுமாகிய இருவழியும் 
நீங்கித் தன்னறிவினிடச்தே, கேட்டலறிவினைச் கேட்கும் முறையிற்கேட்டு, 
ஓந்இக்கு முறையிற் சிர்.இ.த்த, அன்பு செய்.து அரசக் கரணங்களிற் Cems 

அடங்கி நிற்கப் பெறுவானாூல், சன்னுடன் பிரிதலில்லாச மு,சல்வன்;, ௮௮ 

னுக்கு, தான் கேட்டகாலஅப் பொருட்டன்மை பற்றிப் பேதமாய்ச்சோன் நி, 

இந்இித்தற்காலத் து உலகபேசம் அனைத்தினும் கலக்திருப்பணவபற்றி அபேத 

மாய்த் தோன்றி, செளிர்ச சாலச்து இவ்விசண்டுமின்றி, எ௮வற்றினுப் சலா. 
நிறம் ஒன்றிலும் பற்றிலனாப்ச் சோன்றி நிராசாரனாப் நிற்பன். இது 

செளிசலின் ௮ப௨ம், 

நிஷடை--தெளிசல் ௮.நுபவம் பெற்றவர், விபாபசமாகயெ உயிர், ge 

வீயல்பு இழச்.து, துன்பம் ௮பவிப்பதற்குக் காரணமாகிய பாவமும், இன் 

பம் ௮நுபவிப்பதற்குச் காரணமாகிய புண்ணியமுர் சனக்குதி தளையாசலின் 
௮வ்விரண்டினையும், ஞான.நால் கேஃடல், சிக்திச்சல் இவைக.ரின் பயனா! 
ஏற்படுர் தெளிசலென்னும் ௮.ரத்சால் அறுத்து, Yd, ஈரசம், ஸொர்ச்சம் 

இலவைகளிற் செல்லுதலுமற்று, சன்னுடைய சரணல்கள் வசப்படுசலின் மி, 
மூற்கூறியவாறு தோன்றிய முதல்வனது வியாபகத்தில் தலைப்பட்டு, Gf 
யன் எல்விடத்து உதிச்சாலும் ௮,சனால் தனச்காவசோற் பயனில்லாமையைச் 
தெரிர்தவராய் ஒரு விதத்திலும் குறைவில்லாமையைப் பெற்று இம்மையிலே 

யே ஜீவன் முத்தராஇ, மாசுநீங்கிெ விடத,த, ஆடையினறு வெண்மை, ௮வ் 
வாடை முழுதும் விளல்்னொத் போல, இவ்வுடம்பு நீம்சப்பெறும் பாமுச்தி ங்லை 
யில், தம.து வியாபம் எங்கும் ௮.றிவு விளல்சப்பெற்று ௬சல்.௮2னோட ஓத்து 
நிற்பர், இதுவே, முக்தியடைவதற்குரிய நிஷ்டை 'நிலை, 
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இ௫மணனையும் ௮வனோடு சிரேகங் கொண்டிருக்கும் சக்கிரிவனை 
யும் வானர சைனியங்களையும் சான் வதை செய்கிறேன், உன்னை 

உ௫ . ௪ க ‘ 6 

யிப்போது புகற்கொன்று பிறகு ஜானகியையுங் நொல்கி2றன்,” 
என்றான், ச ரு 

இவகிதகம் தசக்கிரீவன் கூறியதைக் கேட்ட மாருதி, கடுஞ் 
சினஸ்றற்று, இராவணனைப் பார்தது, ஐ ௮தம/ மீகாடிப்போ உன்னைப் 

போன்றவர்க ளிரர்தாலும் எனக்குச௪ சமமகமாட்டார்கள். நான் 

இசாமருடைய தாஸன், மேலும் அபாரமான பாரக்சரம முடையவன் * 

என் முன் ஏன் விணானவார் க்தைகள்பே?க் கு. இக்சருப்!” என்றார். 

கிசாரனன், அ௮னுமா நடைய வார் கையைக்கேட்செ கோபி 

sg uses en கிர்கின்ற ௮ரக்காகளைப்பார்த்து, ஓ விரர்சளே! 
இக்கக் ருரங்கைக் கண்டங்ஈண்டமாகசக் Gog ss வெட்டுங்கள். 

பு.ச்திராகள் AFH aM wb go Qa wear Wan a TB UL வேடி.ச்கைபார்க் 

கட்டும்” என்றான், 

இதனையறிந்த ௮ நகிலிருந்த விபீஷணர் அ௮னுமாரைக் கொல் 

வதற்கு எத்தனிக்ர இராக்ஷசர்களைத்தமிக த, அரக்கர்களுடைய 
தலைவனைப்பார்ச்த, ஐ. ௮ரசமின 2/2 பராக்ரெமமுடைய வீரர்கள், 

ஒருவரிடமிருர் து வந்த தூதனை வகம்செய்ய மாட்டார்கள், ௮இ 

விரராபெ நீர் நாதனைக் கொல்ல உர்தரவிிவது ச௫.இயற்ற காரியம், 

அகையால் அதைத் தடுச்க வேண்டும். மேலும இக்சக் தூதனாக 
வானசன் மசணமடைக்தால், இசாமரிம் இங்குஈடச்த விஃயத்தைத் 

தெரிவிப்பவன் எவன்? இராம£மா யச்கக்தக்குச் தயாசாயிருக்கிறார், 

இப்போது இந்த வானசத்துக் குத் தகுதியானதும், வசைக்குச் சம 

மானமாகிய வேறு கண்டனை செப்ப யோசனை செய்யுங்கள், சக்கி 

ரீவனுடைய மர்திரியாகிப இரக வானரன் செல்லட்டும், இவன் 

போய்த் தெரியப்படுக்தினகைச் தெரிர்துகொண்ட அர்த இராமர் 
வானச சைனியங்களுடன் இவ்விடம் வருவார். அப்போது அவர் 

களுடன் யுத்தம் செப்.து அவர்களை பெளிதில் வெல்லலாம்” என்றார், 

இராவணன், வி$ஷணர் கூறிய வார். சையைச் கேட்டுச் சற்று 
லோத்து, ஐ. இராக்ஷசர்களே / வானரங்களுக்குப் புச்சம் 

(வால்) மிசுவும் செளாவ முள்ளு. ஆ2 கயால் ௮ர்சவாலில், தணி 

கச் சுற்றிப் பர்தமாக்கு யஇில் தீயைக் கொளுத்தி ஈம்முடைய 
ஈசரின் ஈான்கு பக்கங்களிலும் இழுத்துக் கொண்டுபோப் இவனை 

35
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அவமானப் படுத்திப் பின்பு கிட்டு வி$ங்கள், இவன்ச்சார்ந்த 

வானச சிேஷ்டர்கள் யாவரும் பார்க்கட்டும்” என்று கூறினான். 

இசாக்ஷளவிரர்கள், ௮வ்விசமே யென்று கூறி, ௮ப்பட்டண 5.3 
Hina சணல்கார்சக்ரயிறுகளாலும், பழர்துணிகளாலும், மற்று 

முள்ளவைகளாலும், மாருஇயீன் வாலின் நுனியில் சுற்றித் தபிலக் 

இல் ஈனைச்னுத் இயை யிட்டுக் கொளுகத்இஞர்கள். பிறகு ௮வ 

வனுமானைக் கயிற்றினால் கட்டிப்பிடி த்துக் கொண்டு, இதோ ஒரு 
சாரணன் வருகிறான் டாருங்கள் என்று கான்கு பக்கத்துத் தெருக் 

களையும் சுற்றிக்கொண்டு போனார்கள், தம்பட்டம் முதலிய வாத் 

இயங்களை அடித்தார்கள். ஒஞ்சசீனயளர ௮வம௫ப்பான வார்த் 

தைகள் பேசிச் திட்டினார்கள், அடி.தீதார்சள், வாயு முமாரனும் 

ஏதோ அவர்கள் செய்ய வேண்டியதை பெல்லாம் செய்யட்டும் 

என்று பொறுத்திருர்தார். மேலக்கோட்டை வாசலுக் கருகிற் 

சென்றதும், ௮னுமார் ஸ-டு௯8ம வடிவத்தை யெூிக் துச் கன் கட்டு 

களை விடுவித்துக்கொண்டு, ஈறுபடியும் பருவத். க்குச் சமமான 

HEGRE யோடு விஸ்வரபக்தை யடைந்து அக்க மேலக்கோட்டை 
வாசல் கோபுரத்தின் மீது சாவித் தன் வாலிலிட்ட 8யானஅ ஊழித் 

தியெனப் பிரகாசிக்க நின்னார் அக்கினி பகவான், வாயு பகவா 

னுக்குச் சிரேகிதரானதால் வாயுபகவான் குமாரன் அனுமாரிட, த்தில் 
பக்ஷம் வைத்து ௮வரை ௮தஇக ஹிம்ஸை செய்பாமலிருக்தார். 
இியிட்டதை பறிந்த ஸீ.தா தலி ௮க்கினிபகவானை நோக் இராமதாத 
னாய மாருதியை ஹிம்ஸிக்கா திருக்கும்படி வேண்டினாள், ௮க்தத் 
தேவியின் வேண்ட்கோளுக் ணெங்கிச் தென் £ழ்ச்திசையோனும் 

மாரு தியின் வாலில் குளிர்ர்த ஜலம் Curd Hisar பிறகு கோபுசத் 
இன்மேல் நின்ற அனுமார் ௮.ிலிரூச்2 ஒரு இரும்புத். தாணைக் ரெ௮த் 
அக்கொண்டு அங்கிருக்க கோட்டை வாசம் காவலாளர்களை அத் 
MEDAN வதைத்து, ௮.இிலிருக்து மற்றொரு கிரகக்துக்கும் ௮அர்சரகத் 

இலிருந்து வேறொரு மாளிகைக் கமரகப் பாய்க்௮, குனதூ நீண்ட 

வாலில் எரியும் நெருப்பால், மாடமாளிகை, கூட கோபுசச களோடு 

கூடிய அர்த இலங்காபுரிப்பட்டணம் முழுமையும் கரியாகச்சுட்டுக் 
கொளுத் இனர், ((ுக்ககரத்தில் வசிக்கும் இராக்௪ ஸ்திரீகள், 

குழர்தைகள், இராக்ஷசர்கள் யாவரும், ஐ ராக! ஐ சகோதர! ஐ 

ஆபத் சகாயவென்று ௮லனுமாசை நோக்கிக் கத்தினார்கள். விபி; 

ணர் வசிக்கும் சரகர் தவிர ஈகரத்திலுள்ள எல்லாக் செகல்களும்,
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உப்பரிகைகளு் மாடங்களும், கூடங்களுர், சாலைகளும் Gal 65) 

சாம்பலாயின. பிறகு வாயு குமானன மாரு aura 

சமுத்திரத்தில் குஇச்துச் கன் வாலை ஈனைத்து சிரமபரிராரமடைர் 

_தாரிழ்சி்ரீசாமநடைப நாமத்தை ஸ்மரணை செப்தார். அன்மோடி. 
கள் எர்ரப் ரெபுவினுடைப காமத்தை ஸ்மரணை செப்து, % அதியாதி 
மீகம், அதிபெளதிகம், ௮ சய்விசம், என்ற மூன்று தாபாக் 
இனியையும் கடக்கிருர்கீளா அதப் பிமபுவாகய ஸ்ரீராமபிரான் 

நாமச்தைச் சகா இயம் செப்?றவரும், அச்ச சாமதாகருமாயெ 
இர்சு ௮னுமாருக்கு இப் ரகர தமான அழியத்தக்ககான கரப்பு 

எவ்விதச் சாபத்தை யுண்டாக்கக் கூடும், அனுமார் ஸ்வஸ் சமான 

மனமுடைபயஙராப் விளங்கினார், 

~ Hs he 

9-வ நர சருத்நம், 

பிறகு அனுமார் அரக நந்து பப்பட் ஸீதா?தலியிடம் 

வந்து, அவரை, மூன்று கரம் வலம்வந்து நமஸ்காரம் சப்த, ** ஐ 

(2 சவி! நரன் Lob ori itn சோய்வ KBD 3. எனர்கு உதகிதரவு 

கொடுக்க வேண்டும், சான் சென்றவுடன் இரகு ஈச்ரனர் ably 

மாகக் கம்பி இலகஷூமணாருடனு, ஸாத்ரீவருடனும் கோடிக்கணக் 
கான வானரவீரர்களுடனும் கங்கைப்பார்க்த IBMT, MUTE கீ 

தாங்கள் காணப் போகிறீர்கள். தங்களுக்ரு மங்கள மூண்டாச 

வேண்டும்,” என்று கூ நினார். த் 

இசைக்சகேட்ட ஸீகை அயசச்சால் வருச்த மடைர்து பாரு 
யை சோக், ஓ அஞ்ச னேய/ உம்முடைய வசவானது என்னுடைய 

BESS OS மாற்றி யிநர்தது. இப்போது நீர் செல்கிறீர், இனி 

* ஐதியாத்மீகம் _சரீரத்சை யது Lag da கொண்டு வரப்பட்ட சத 

சுரம், ௮இ௬.ம், கூபரோசம், குன்மம், சூலை முரலான விபாஇிசஞம், 
(மச்கள், பே.ப்கள், இசாக்ஷ சர்சள், இரு._ர்கள் மூ தலானவர்சளா லுண்டாகுகச் 

அக்கங்ககாமாம். 

* இதி பதிகம், --ஜலப்பிரமாசம், வெய்யில், மழை, சாற்று, இ 
கோபுரம், மண்டபம் இலை முசலி.ப ௮சசனங்களா லுண்டாசப்பட்ட, 
அச்சகங்களாம் 

* ஆதி தெய்வீகம்.--சருப்பர் தரித்தல், வளர்தல், ஈர, இரை, ௮் 
ஞானம், துர்மரணம், ஜெனனம், மாண மு சலிய தச்சங்சளாம் 
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மேல் இசாமருடைய விருக்தார்தக்தை எவர் எனக்குச் தெரிவிக்கப் 
Curiam, எப்படி, அப்பிரபுலவிறுடைய வர்த்கமானத்தைக் 
கேளாது என்னுபிரை வகஒத்திருப்பேன், என் செய்வேன் ”” 
arena ar. 

மாருதி, ஸ்ரீராமரிடத்தில சன்ணும் கருதீதுமாயுள்ள ஜனக 

சாஜபுத்இரியாகிய ஸீ.கா$தவிபை கோக், ஓ அறிவிற், தாயே! 
அப்படி புங்களுக் ந மனக்தாம் விநக்கும் பக்ஷத்தில், இஷ்ட மிருந் 

தால் என்னுடைய கோளின் மீதேறிக் கொள்ளுங்கள், ஓர் க்ஷணப் 
பொழுதில் இலகதமணரூடன் விற்றிருக்கும் இராகச sara 

சாகிய இரகுவிரரிடம் கொண்டு ?பாய்ச் சேர்க்கி 2றன்” என், தனக் 

இருக்கும் பக்தியால் வணக்க சடன் கூறினார், /- 

ஸீகா பிராட்டி, பரீராமதாளலசான வாயு குமாரர் விசுவாச. 
துடலும் பத் இயுடனும் பகர்ந்த வார்க்தையைக் கேட்டு அக்கம் 
குளிர்ந்து மனந்தெளலிர்து, அனுமாரைப் பார்த்து, “ஐ புத்தியிற் Bp 

ந்த மாருஇ 7 நீர் உறிபது மெப்2யே. ஆயினும், ys ஸ்ரீசாமிசா 
னுடைப புகழ்ச்சிக்கிழிவான காரியம், அகை.பால் இரகுவிரர் கசை 

யற்ற சமுத்திரத்தை வற்றச்செய்கோ, அல்லது சாக்கூகெட்டியோ 
ஏராளமான வானர எசனியங்களடன் இவ்விடம் வந்து மஹா 

பாதகனாய தசமுகனைப் புக்தி மித்திர்கரஷடன் யுத்தச்இல் 

வதைத்து, என்னை அ௮மைக்னுச் கொள்வாராகில் ௮து அப்பிரபு 
வினுடைப கெளாவக்துக்கும், விரச்செப்கைக்கும் ஏற்றக£ர்த் தியை 
யுண்டுபண்ணும், ஆகையால் நீர் சென்று இரகுசாகருடைய புக 

முக்கே யுரித்தான காரியர்தைச் செய்ய முயற்சி பண்ணும், கான் 
எப்படியாயிலும் என் பிராணனை அதுவரையிலும் Bs DRESS? mer. 

நீர் வீடை பெற்றுக் கொள்ளலா6” என்னுள், 3 

மஹா இரனாகிப வாயு Gurr were கவியைச் சுற்றி மும் 
முறை வலம் வர் ஈமஸ்க॥த.த விடை பற்றுக் கொண்மி, கடலைத் 

ன் கொஞ்சென்று, அதில்சின்று தாண்டி ௮க்கரைசேரப் ப ுவதத்தி 

௮ப்மீடாது 'உதைந்து ஆகாயமார்க்கத்இல் ளெம்பிச் சென்றார். 

லீம்பது யோஜனை உயாமுள்ள அ௮ப்பருவகம் பூமி மட்டத்துக்குச் 
சரியாய்த் தரைக்குள்ளழுந்இற்று, அதிவேகத்தடலும் anal 
அடனும் செல்லும் வாயு குமாரர் பாரம் செல்லும்? 2பாதே 

தனக்கு உண்டான சக்? சாஷத்இனால் இடி முழக்கம்போல .தர்ப்பரித் 
தார், | ௮௫௪ தாவாரக்தைச் கேட்ட வானா சிரேஸ்டர்கள் யாவரும்
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இராமதூதராகிய அஞ்ரனை குமாரர் வர்து 0 ri6 57 சென்றறிந்து, 

அடங்காக மகிழ்ச்சியோடு பெரும் கூச்சலிட்டுக் ரகோஃம் செப்து 
குதாகலித்தனர். அனுமார் போட்ட பேசொலியைம் கொண்டே 
காரியசித்தி2யோடு தான் வர்காென்று தெரிந்து கொண்டவர்களாப், 

௮ல் ஒருவர் ஏ வானரவிரர்கசள அனுமானாப் பாருங்கள் காமி 

யத்ைக நிறை?வற்றிக்கொண்2ட வந்தி நக்கமுர் என்று சொல்லிக் 
கொண்டிருர்கும் போதே அஞ்சனபர் miu mugs Bars Gon 
we EI லிறங்கினார். | 

அங்கிருக்க வானர சிமிரஷ்டர்॥ ளெல்?லாரும் ஒருங்குகூடி, 

அனுமாரீடம் வக்தூ, போனகாரிபம் என்னவென்று வினவ, காற்றின் 

மைந்தன், நான் இலங்கை(93 சென்று ௮?சாகவனஇி லிருக்கும் 
தாயாகிய ஸீதாதேவியைக கண்டேன், அந்த அசாகவனச்தையும், 

இலங்காபுரிப் பட்டணத்தையும் நாசம்?செப்தேன், இராக்ஷசகுல 
காலனாகிய தசமக இராவணனையுங் சண்டு சம்பாஷித் சதன், பிறகு 
இவ்விடம் வர்2சன். இல-ணர், ஸுக்ரீவர் இவர்களுடனிரு5 

ரும் ஸ்ரீராமச்சச்திரரிடம் இப்போதே செல்2வாம் புறப்படில் கள்,” 

என்று பஇல் கூறினர், 

உடனே வானா விரர்கள் யாவரும் சக்? காஷக்கடலில் முழ்கி 

அ௮னுமாரைக் கட்டியணைத்து முத்தமிட்டு வாலைசக்9 உற்சாகக் நுடன் 

கூத்தாடினார்கள், பிறகு இர குரச்சனர் நூகராகப மாருஇியும் மற்ற 

வானச சிரேஷ்டர்களும் ஏகோபித்துப் பிரயாணப்பட்டு, ஸ்ரீசாமர் 
விக்கும் பிரஸ்சவண பருவத்தை நாடிச் சென்றூர்கள். செல்லும் 

போது வானரமீசர்கள் மார்க்கக்திலுள்ள அிருங்காசமான தும், பல 

விதக் கனிவராக்சங்கள் நிறைச்கதுர், மீதன் உகள முகலிய மது 

வினங்களமைச்ததும், ஸ-ஈத்ரீவரால் மதிக்கப் பற்றும், ௮2னக 

வானரசர்களால் காக்கப்பட்டது மாகிப உதுவனத்ரைக்கண்டு, புவராஜ 

னாயெ அங்கதனை நேரக் :1ஐ'% கா கல காவல] சிறர்சமடபுடைய 

பால நாங்கள் ஸ்ரீராம பத்தினியா ஸீதா 2தடிபைச் தேடப் 
புறப்பட்டு, வனம் பர்வதம் ௮டர்க்சு பிர2தசங்கொங்குஞ் சுற்றித் 

தேடி பசியால் வாடித் தேகங்ககாத்துக் களை ர டிப்பரிதவிக்சன்றோம், 
ஆகை.பால் காம்கள் இர்த வனத்திரழ் சென்று, ரகமான கனி 

களைப் புிககவும், ௮மூதம் போன்ற மதுவைப் பானம் செய்யவும், 
புத்இசாலியாப தாங்கள் உத்தரவு கொடுக்கவேண்டும், தன்பால் 

cee ye ee re ee ete 

  

* கோகுலம்--குரங்கு
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அன்பில் மிகுர் ௪ தம்3யுடன் வரிக்கும் ஸ்ரீ சாமச்சர்இரனை கால்கள் 

சந்தோஷத்துடனும், தைரியக்துடலு ௩ 2பாய்ப் பார்ச்சவேண்டும்”” 
என்று கட்டுக் கொண்டார்கள், 

இதைக் சேட்ட அங்கன், “ஓ லானச வீரர்களே! நீங்கள் ப 
யால் வருந்தி பிளைத் திருப்பது மெப்2ய, ஆயினுவ் காரியத்தை 
முடித்தவர் மாருதியானபடியால், அவருடைய மேன்மையையொட்டி. 

நீங்சளும் அவ்வனசக்திற் சென்று சனிவர்க்கங்களையும், மதுவினங் 

சையும் புசியுங்கள் பானம் பண்ணுங்கள்!” என்று விடைபகர்ர்சான், 

அதைக் 2சட்ட வானரவீசர்கள் வனத்திற் பிரவேடுத்து மதுவைப் 
பானம் செப்ய எத்தனித்தார்கள். அப்பொழுது அர்த வனத்துக் 

குச் காவலாளனாப் ஏற்பட்டிருக்க ஸுந்ரிவ மஹாராஜன் அம்மா 

னாயெ ததிமுகனால் எஏற்படுந்தப்பட்ட காவலாளிகள், வானரவீபர் 
களைச் தூக்க, ௮வர்சளை ௮னாதரவு செப்து அ௮டித்துக துரத்தி 

விட்டு வானா வீரர்கள் சனியைப் புரிக்தும், மறுவைச் குடித்தும் 

களிப்படைந்கார்கள். இசை யமக கதிமுதன் சகோபக்கொண்டு, 

தன்னிடம் வர்து தெரிவிக்க tc guard காவலர்களுடன் வான 

மஹாசாஜனாகய ஸும்ரீவரிடம் சென்று, ஐ கொற்றவ நீண்டகால 

மாச வெகு பிரயாசத்துடன் இரஷிக்கப்பட்டு வரூன்ற மது 

வனத்தை, இப்பெ.மு௮ அக்சகனும் ௮னுமானும் கூடி வரனச வீரர் 

கசா யேவி யழித்துவிட்டார்கள்,”” என்று செரிவித்தான் 

ததிமுகன் கூறிபதைம் கேட்ட வானரமன்னன் #53 grag 

மடைந்து ஐ கதிமுக! வாயு குமாரராகய மாருதி ஸீதாதேகி 
ous தேடிச்சென்றவர், அத்கெவியைப்பார் தது வச்.இரு கர், 
௮ந்த சர்தோஷக்டுனால் சன்னுடன் உடவர்ச வானர வீரர்களுக்கு 
மதுவனக்தில் சென்று சரமபரிகாரம் செய்துகொள்ள ௮ நமத 

கொடுத்திருகளொர். இல்லாவிடில் என்னுடைய மதுவனச்துக்குள் 

புகுவதற்கு ௮நம கெடுந்நந் சார ண மில்லை, ௮ச்த வானரர்களுக் 

குள் ௮னுமார் ஒருவர் கான் காரியத்சை முடிக்த வர்சவர் சர்தேச 

மில்லை, இத்தகைய சமயத்தில் அவர்கள் மதுவனத்திற் பிரவேடுத் 

sass குற்றமென்று நாம் கொள்வது கரூஇபற்றது!” என்று 

கூறினார், 

இசகுகச்தனா, வானரகாவலனாய ஸ-ஈக்ரீவன் த திமுசனிடம் 

கூறிய வார்த்தையைச் கேட்டு, சர்தகல்கொண்டு ஸுக்ரீவனைப்
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பார்த்து ஓ வானா ௮ாசனே? ஸீதை சம்பர்சமான சம்பாஷனை 
செய்கிறது என்ன ? எதைப்பற்றிப் பேசுிறீர் என்று கேட்டார் 

WEP HT, SITE குமாசரைப் பார்த்து “ஓ இராகவ! ஜனக 
புத்திரியாகிய ஸீதாதேவிஃ/ப, அனுமார் முதலிய வீரர்கள் பார்த்து 
வந்திருக் கிரார்கள், ஆகையால் மேற்படி விரர்கள் மத;வனத்திற 

பிர2வசித்த, கனிவர்ச்கங்களைப் புசித்து மதுவைக் குடித்துக் குதா 

கலங் கொண்டாடியிருக்கிறு/கள். ௮வ்வனத்இிற் காலலிருர்க காவற் 

காரரையும் மிரட்டியிருக்கிறாசள், ஐவ! நாடிச்சென்ற தலங்கள் 

காரியம் சர்திபெறுவிடில், அலவ்விரர்சள் இவ்வள சக்கோலச் 

அடன் பதுூவனக்இிற் புருக்து எக்சளிப்புக் கொண்டாடமாட்டார் 

சுள், ஆகையால் கேவியைச் தெரிசி5'2 ந வந்திருக்றொர்களென்பது 

நிச்சயம்'? என்று கூறினர், 
உரு e ட் e ச ு 

பிநகு, WL A மாரன் மத. வனங்கர க்கும் af racer 
உ 5 ரூ 3௪ ௪ ௪ a ~ . . ஏ 

கோக்க, 4 காவலால7/கசள! நிர்கள் பயப்படவேண்டாம், இப் 

போத ஆணரசேரத்தில் வனஞ்சென்று அல்கு தங்கிருக்கும் ௮ம் 

கதன் முதலிய வானர சரேஷ்டர்-கா பிக்கழைக்த வாரங்கள்” 

என்று கட்டகாபிட்டா, 

அர்த அரசன் கட் _ளேயைச் சிரசில் வகிச்றுச் காவலாளர்கள், 
காற்றிலுக் கடுபைபாரச் பென்று, புவன B ov வூிச்கும் அனு 

மார் முதலிய வானா விசர்களைக் கண்டி, ஐ விரர்களே / மஹாசாஜா 

வின் உத்தரவுப்படி மிங்கள், inhi, இல.்ஷமணர் இவர்களுடன் 

கூடிய ஸுத்ரீவ மஹு.ராலாவிடம் இர். ௯ணமம செல்லவேண்டும், 

ஈம் மஹாசாஜா உங்களுடைய வரவை எதிர்பார்க்கிற” என்று 

கூறினார்கள். 

யுவராஜைய GETS, HBO GD, மற்றுமுள்ள வானச 

சிரோஷ்டர்சளும், ௮வ்வித2ம யென்று கூறி அவ்விடம் விட்டுப் 

புறப்பட்டு ஆசாயமார்க்கமாகர் சென் ற, கம்பி இலதைமணருடனும் 

ஸுக்திரீவருடனும் விளங்கானின் ற ஸ்ரீ சாம/சச்இரர் ஈழுகர்திற் 

குப் போய்ம் சேர்க்தாரரள், அனுமார், கரரத. முமாரசாயெ 

ஸ்ரீசாமவார்த்தியை Franses, தெண்டனிட்? வணக்யெ 
பிறகு வானர சாஜாவாகிய ஸுக்ரிவ பஹரரரஜாவைபம் வணங்கி, 

இசகுகர்ரனரைப்பார்த த, ஐ ஸ்வாமி நான் இலங்காபுிபில் பதி 

விருதா சசோமணியாகிய ஸீதா தேவியைக் சண்டேன்.)[“ அங்குள்ள 

அசோக வனத்தின் மத் இயிலிருக்கும் ஸிம்ஸாபா விருஆ ச் இனடி யில்
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வ௫ிக்கிறார். அவரைச் சூழ்ந்து லெ இராக்ஷச ஸ்.அிரிகள் சாவலிருக் 
கிறார்சள், ஐ பிரபுவே! ஸீதாதேளி, சதா ஒ இசாம 7 இ இராம! 

என்று பிரலாபித்.துக்கொண்டிருப்ப2 தாடு, அகாரமில்லாமல், சரீரம் 
மெலிந்தும், ஒர் மெல்லிய வஸ்இரமணிதந்தும், ஒற்றைப் பின்ன 
லோடு கூடிய காழ்சடையிட்டும், ஈன சுரதமீதாடுக்கூடி யிருப் 

பிறகு ரான் ஸுும ரூபத்துடன் ஓர் பதையுக் கண்டேன், 

தாங்கள் தண்டகாரண் விருகஷூக்கின் கிளையிலிருக் தகொண்டு, 

யம் வந்ததும், பஞ்சவடி தரத்தில் 

பார்த்து தசக்கிரீவன் ஸீதையை அபகரித்துச் சென்றதும், பிறகு 

ஸுஈக்ரீவருடன் சிரேரம் செய்துகொண்டி வாலியை வதைத்து ஸாத் 

ரீவருக்முக் இன்டுக்கா பட்டாபிஷேகம் சூட்டியதும் கூறி, Dow 

Bains ஈன்னராயே ஸுகத்ரீவ மகாராஜா, ஸி.காதேவியைச் 

தேட நாலா பக்கங்க.ஷக்கும் வானர வீரர்களை யனுப்பினார். அவர் 

களுக்குள் கான் ஒருவன், ஸுக்ரீவ நடைய மர் இரி, ஸ்ரீராமபிரா 

னுடைய தாஸன், ஜென்மாக்கர புண்ணியத்தால், ஜானகயைக் சண் 

டேன், என்னுடைய பிரயாணமானது பலித்தது என்றும் புகன் 

ஒருவரு மில்லாக சமயம் 

றேன், - 2 a 

என்னுடைய வார். ம்ரைகளைக்கேட்ட ஸிதாமகவி மனம் மூழ் 

ந்து, அலராற்கு செக்காமளை மல/ போன்ற முகழுடையவசாய், நாலு 

திக்கிலும் பார்த்து ஒருவசையுங் காணாமல் இசைக்து, இப்போது 

இதுவரையிலும் கான் கேட்காகதுர், என் காறுக்கு அுகம்போன் 

திதுமான இனிய வசனங்களை மொழிர்தவன் யாவன்? என் காஇற் 

படும்படியாகக்கூறிய ே தேனிலும் பாலினுமினிய இந்த விருத்தார்தல் 

கள், மெய்யா யிருக்குமாபின், ௮தை யுசைத்தவன் என்னெதிரில் 

வரட்டுமே, மறைவிலிருந்து கூறுவன எதம்காக என்று சொன்னார். 
௮,சதேகி அகாவடவர், மனக்கலக்கத் தடனும் கூறிய வார்த் 

தையைக்கே்ட கான் ஸ-௫ம ரூபக்தோடு கூடிய வானர வடி. 
வத்துடன், ௮வர் சமுகக்கிற் சென்று ஈமஸ்கரித்து எழுந்து ௮ஞ் 

சலிபற்தனாப் சற்று தூசம் இலேயே நின் றன், ட் 

ரி 8 * ப உ 

ஓ பிரபுமேவே / ஸீதாகவி அடி பேனை நோக்கி நியார் ஏன்று 
Gg 

கேட்க, ரான் ஸ்ரீ சாமச்சக்இரருடைய சேவசன் என் பெயர் அனு 

மான் என்று தெரிவித்து, நடக்க வர்த்சமானங்களையும் விபரமாக 

எடுத்துக் கூறித் தரங்கள் கொடுத்த Cur BI sey wy சொடுச் 

கேன், ௮தைப் பார்த்தவுடனே அம்கம் பூரித்து, என்னுடையு



FEET காண்டம், 279 

வார்த்தைபில் மிகுர்ச ஈம்பிக்சை வூத்து என்னிடஅ நத தங்க 
ளுடைய க்ஷமக்கையும், இலக்மணருடைய ஸுுநர நபவக்ை 
யும் விசாரி தீதுத் தெரிர்துரொண்ட பிறகு மனங்களிக்நு என்னைப் 
பார்த்து My enn Gr 2 அல்லும் பகலும் இக்தக் கொடிய துஷ்டைக 
ளாகிய இராச ஸ்.இரீகஸிடத்இில் ரன் பரம் கஷ்டத்தை நீர் நேரில் 

பார்.த்திரல்லவா, இவையனைத்தும் ஒளியாமல் எனது பிராணனாயெ 
ஸ்ரீராமமூர்க்தியிடம் செரியப்படுச் சவேணும்'” என்றார், இ காவல! 
தேவி பகர்க்க இன வார் ச்தையைர் கேட்ட கான், ஓ தாயே! இரா 
மச்சச்இரரும், தங்கள் விலபமாகம் நெரண்ட கவலைபால், இராப் 
பகல் கிச்திரையற்றுக் ககறிச்கொண்டுதா ஸிருக்கரார், ஆனால் 
தங்களுடைய விருத்கார்தர் கெரிபவில்லை,. இப்போ நான் அப் 

பிரபுவினிடம் சென்று கங்கள் பரிசாப நிலைமையைக் கூ று 2வனாகில், 

பகைவர் சிங்கமாகிய அத்சசாக குமாரர் தம்பி இல.$மணருட 

னும், சோழர் ஸுகரீவருடனுர், கடல் போன்ற வானா ரைனியங்க 

ஞூடலும், உடனே புறப்பட்9 இவ்விடம் வந்து, இராக்ஷ சகுல காலன 

இய சசமுகனை யவன் சகோதரர், புகர் ளுடன் வன,க.மஅுஜெயபேரி 
UD FB FWSM GF GW ஈரரத்துக்கு ௮மைக்நுர் செல்றுவார். கான் 

வா அப்பெருமான் நம்புவதற்கு அகார சென்று கூறும் வார்ர்கைக 

QeGasoarat mn கேட்டுக் மார யாதாமொரு அடையாளம் 

கொண்டேன். / “ 

of 510 a8, srot Carfungsé ehous y yusal sae 

சற்றுலோசித்துப் பிறகு, தன் சேசபாரத்தி லணி$ இ நர்சு சவாச்ன 

கஜிஈமான ரூடாமணிபை யெடுத்து என்னி_ங் கொடுத்து, த் 

துடன் இத்திகூட மலைபில் தாங்கள் ௮வ?ராடு தனித்திருக்கும் 

காலையில் ஈடக்த காக்கைபின் சரித்தித்தையும் அடையாளமாசுக் 

கூறி, கண்ணீர்ததும்பும் முக, இனசாப் என்னை நோக்கி ஓ மாரு. 
நீர் ஸ்ரீசாமஜூர்த் இ£ரினிடம் சென்று, பேையாகிய ஸீதை, ஸ்ரீசாசவ 

வீரர் கேமமா என்று கேட்டாளென்றும், அவர் தம்:9ி இல்$மண 

ரீடம் தான் முந்தி அறியாமைபினால் Guu உதாசின OUT ONG EI 

மன்னிக்கும்படி. யவரைக் கேட்டுக்கொனண்டாளென்றும் தெரியப்படு 

த்தும்” என்று கூறினார், மேலும் இசாமச்சச்இரர், என்னை இத்துன் 

பக் கடலினின்று எவ்விதங் கரையேற்றக் கூடுமோ அவ்விதம் த.பவு 

செய்து மீட்க வேண்டும் என்றுரைத்து, மட்டற்ற அக்கத்துடன் 

-சோசனம் செய்தார்$$ரான் அவருக்குத் தைரியங்கூறிச் சமாசானம் 

86
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செப்து அவரீடம் விடைபெற்று கங்கள் சமூகம் வாப்புறப்படிம் 

போது, இராவணனுக்குப் பிரியமுள்ள ௮சோகவனத்தை யழித்னு, 
அதிலுள்ள அரக்கர்களையும் வதைத்தேன், அதைப்பற்றி யென்னி 
டம யுத்தத்துக் தூ வந்த இராவணன் புகல்வன் அக்ஷப குமாரனையும் 

கொன்றேன், பிரகு கசக்கிரீவனையுக் கண்மி சம்பாவணை செய்தேன், 

Howey wi ow goss நஇிக்ரையாக்வளேன், உடன தங் 
சீ 

ர் களை நாடி இவ்விடம் வரதன் என்று தெரிவித்தார், ( 

மஹாசக்மாவாகப ப்நீராமமூர்த்தி அனுமார் கூறிய A GSTS 

SUITE CGLDE Fi? arog மற்று, மாருகியைக் இரபாவி.ரதண் 
யத்துடன் நோக்க), (a அ௮னுமரேே / நீர்செப்த காரியம் சேவர்களா 

௮ம் செப்வதற்குரியதல்ல, நீர் செப்த உதவிக்குப் பிரதி யுபகார 
மாக உம்முடைய செப்சைக்குக்சக்க பிரசாகனம் உள்ள பொருள் 

நரன் ஒன்றையும் அறியேன், ஆபினும் எனக்கு 1உரிய பொழு3£ 

யமக்குச் கொடுக்கறேன்” என்று கூறி அனுமாசை யருகலழைத் து, 

கட்டி, அலிங்கனஞ்செப் து, ரான் ஏகாக்ர Dasari, தன்னிரு 

விழியும் மேனோக்?, அரைக்கண் மூடி, இதர நாசம் பற்றி, சின்மாத்இர 
வடிவினராகி, அ௮னுமாரை அ௮ருளுருவாகச் சிர்திர்து, தனது 

௮ நட்பார்வையால் அவரைப்பார்த்து, 4 6 su நான் நரனே நீ.” 
~ 4 ரி . டு உ 99 . . oD அஆ « e பி 

எனச் தெரிந்து கொள்” என்று அவருக்கு உப2 தரித்தார், பிறகு 

_*அனுமாசேர நீர் எனக்குப் பிரிய மள்ள பக்தனா9மர், என்னுடைய 
ஸ்பரிசமுமக்ருக் கிடைப்பதரிது. எவ7 ஒருவர், எந்த பரமாத்மா 

வுடைய பாச கமலங்களைத் துளசிச்களத்தால் பூசித்துப் பாமபச 

மடைகிறா sir, is பாமாச்வாகிப என்னாலேயே உம்மைச் 
சற்ரிஷஞுகப் பாவிக்கப்பட்டு, எனது காசரணங்களாற் பரிசத், 

எனதருட் கண்ணேகச்காற் பார்த்து, உம்முடைப மும்மலங்களையும 
உ . 3 ‘ev e ச 

போக்கி, எனது இருவடி. ஞானத். இலே யும்மை நிறுத்தி, 

உம்முடைய தற் பாதகத்தை நிக் கும்படியான Chrome su SOS 
போதித்2கன். நீர் யாவரு மதச் தந்நரிப மேலான பகவியையடைந்து 
நித்திப கூரி.பராக ௭௦ றும் விளங்கக்கடவீர்”” என்று, இ ் கீதிப ர7பராக எஞ்ஞான்றும் விளங்கக்கட ன்று. இருவாய் 

மலர்ந்து ௮னுக்கிரகஞ் செப்சார், 

  

* பிரசாதனம்- அலங்கரிப்பு, மனத்திருப்தி, 

1 உரிய பொருள் -பதிப்பொருளாகிய சாம், பசுப்பொருளா௫ய பக்குவ 
மூள்ள சீடனை, ஆணவம், மாயை, சன்மம், என்ற மும்மலங்களினீன்று 
விடுவிப்பதற்கு, அருளே திருமேனியாக உருகெடுத்து வர்.த, சடன், சன்னை
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யு தனது தலைவனையுமறியாமல், பாசத்தில் ஆழ்ச்து, இன்பதன்ப அகர்ச்சிக் 
கே.ஜவான பிறவியில் மாறி மாறிப் பிறரது உழல்வதினின்று காப்பாற்ற, 
கோழியானது தன்னுடைய முட்டையிலுள்ள ௧௫, பக்குவமடையச் தன் 
செட்டையால் மூடிப் பரிசிப்பதுபோல, ஈம்முடைய கரசரணங்களால் £டனைப் 

பரிதித்தும், அமையானது சரையிலிட்ட gar மேட்டை ப$குவமடையத் 

தான் நீரிலிருந்து கொண்டே தன் மனதிற் பாவிப்பது போல ௮வனை எம 
தீருள் உருவாய்ப் பாவித்தும், மீனுன.த னது னையை உருவாக்கப் பார்த 

தல்போல அவனை ௮ருட்சண் பார்லையாற் பார்த. தம், அவனுடைய மும்மலம் 
களையும்போக்கி, அவனுடைய சரிபை சரியா யோசங்களைச் செய்யும் வாசனை 
யாகய தற்போத மயக்கத்தை மீக்குலதற்கதுமாசய ஞானோபசேச மொழி 
களை அவனுக்கு உபதேசிச்தும், அவனுடைய உடல் பொருள் ஆவி குன்றை 

யும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு (இங்க பொருள் என்பது-தேகத்தையும், பிராணனை 

யும், தான் என்றும, தன்னுடைப சென்றும் அபிமானிக்மும் ஜீவனைச் குறிச் 
கும்) அது நான்! எனச் சொல்லும் வேதமாச்சியத்தையும், நீ அது! 

எனச் சொல்லும் ஆகம வாக்கெச்ை.பு0் ஒன்றென்றே அவணுக்கச் சந்தேச 
மறச் தெரிவித்தும், பஈவாசிெய அசசற்சீடனைப் பதி.பாகய நாம், எமது ௨ந 

வாக்கி” மறுபடியும் அவன் ஜறெனனம் எடுக்காமற் சாப்பாற்றுதலே எமச் 

குரிய பொருளாம், 

அனாதியே மெழுகச்குண்டையிற் பதிர்த ரச்னல்களைப் போல ஆணவ 
மலத்திற் கட்டுண்ட ஜீவர்களை, சனு, கரண, புன), போகங்களாகிய 

சண்ணாடியைச் காட்டி, ௮.நில் மோகிப்பச் செய்து அவர்கள் செய்யுங் கருமங்க 
ளிரண்டும் ஒத்தசாலச்து, அவர்களுக்கு மலபரிபாகம் செய்து, ஈமு திருவடி 

நிழலிற் பொருக்தி யிறுமார்திருக்கச் செய்வதே ஈமது இருவிளையாட்டாகும், 

இதனி.மித்தமே சாம் சிருஷ்டி, ஸ்.இிதி, ஸம்ஈராரம் திரோபவம், ௮.த௧4 
இரகம், என்னும் பஞ்ச௫ரு,ச்சியங்களை ஈடத்த, பிரமன், விஷ்ணு,-௬.த்திசன், 
மஹேசன், சதாசிவம்; ப்ரதியுமனன், அமிருத்தன், சங்கருஷணன், வாசு 
சேவன், பா௦பத நாசன் என்ற பஞ்சஜார்ச்திளாகவுர் தோன்றிமினாம். பிர 
மன் முதல் சதாசிவ மீராகச்கூறும் சைமயாகம பெயரும், பிரதியுமனன் 

முதல் பரம பதநாசனீருசக்கூறும் வைஷ்ணமாகமப் பெயரும் காம 

பேதமேபன்றி மேர்த்திபே தமில்லை. உள்ளப/) தத். துவச்தை புணர்ந்த ஞானி 

கஞக்கு மூர்த்தி பேதமில்லை யென்பது பொருந்தும். குத்துவ,சசை யறியாச 

லேஷசாரிசளுக்கு, ௮௮ பொருச்தா.த. 

சுந்தரகாண்டம் முற்றிற்று,



யுத்த காண்டம், 
HSPN 

1-வ.து சருக்கம். 
  

இராமச்சக்இரர் ௮நுபாருக்௬' தசிரவாதம் செய்த பிறகு, ஸுக 

ரீவரை நோக்கி, 4*ஓ ஸுக்ரிவ / onan BOs காரியம் தேவர்களா 

௮ம் மற்ற யரவர்களாலும் செய்வதற்கு அரிதானது? மன இனால் 

நினைப்பகற்குக்கூட முடியாக, இராக்ஷசர்களால் இச.ஷிக்கப்படும் 

இலங்கையைக் கொளுத்துவதற்குத் கீகுதியுள்ள விரன் எவன் 
இருச்சிருன்? நூறு போஜனை தூரமுள்ள சடலைத்தாண்டும் சக்த 

புள்ளவன் எவன்? ஒரு காரிபஸ்கன் செப்பு SHS Russo 

-அயிரமடங்கு அதிகமான கரரியக்சை மாருதிசெப்து முடித்தார், 

அனுமார் ஸீதையைர் தேடிப்பார்த்து ௮வளிருக்குமிடத்தையுர் 

தெரிக்து வர்ததால் இரருகுல வீரர்களும், ஹரிகுல சிசேஷ்டர்களும் 

புகழுர் குரியவர்க ளானார்கள், ஜானின் விருத்தாந்தர் தெரிய 

வில்லையே யென்௮ கொண்டிராத கவலை யொழிந்தது, ஸிீதைபிருக்கு 

மிடம் போப்ச் சேருவதற்குக் குறுக்க கடையாயுள்ள நூறு 

யோஜனை தூமுள்ளதும், மிக்க ஆழமள்ளதும், மகரம் முதலிய 

ஜெர்துக்கள் வாழக்கூடி யபதுமாகிய அழியைக் கடப்பதற்கு என்ன 
செய்யலாம்”? என்றார், 

இரகுபதிபாகிய ஸ்ரீராமர் கூறிய ஆலோசனை வார்ச்தையைக் 

சேட்டவானரா இபனாகிய ஸுக்7வா, “பெருக்க கராகிறைர்த கறுர்த 

வர்ணம் பொருந்திய சழத்திரக்தை நாங்கள் தாண்டி இலங்கை 

பிற் பாய்ந்து அதைத் தும்ஸப்படுத்து ௮ங்ருவாமும் இராவணன் 

முதலிய அரக்கர்களை சாசம் செய்கிறோம். ஓ தாலா! காங்கள் 

கவலையை விட்டுவிடவேண்டும், கவலை யென்பது காரிபஹானி 

செய்யக்கூடி/து, செல்லா கின்ற இந்த ஹீரிசேஷ்டர்கள், மஹா,ச் 

மாக்கள், மிக்க விரத்தன்மையுற்ற தீரர்கள், பக்தி.பிலும் அடிமைத் 
தரத்திலும் மிகச் சிறந்தவர்கள், தங்களுடைய பிரீதியை வேண் 

டிக் கீந்த்தியை நாடித் நீயில் கு.இக்கவும் இஷ்டமுடையவர்கள் 

மேதும் ஓ இராகவ! யுத்தகளத்தில் கோதண்டபாணியாய் நிற்குர் 
சங்களுக்கெதிரில் கின்று போர்புரிபவன் இர்ச உலகத்திலாவது
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மற்றெர்த உலசத்திலாவது இருச்கறான் என்று எனக்ருத் தோற்ற 
வில்லை. ஐ ஸீதாசாமப் பிரபுவே / எந்த விதத்திலும் ஈமக்கு ஜெய 
முண்டாகப் போகிறது தடையேயில்லை, அதற்குரிய ஈற்சகுனத்ைை 
ரான் கண்டிருக்கிறேன்” என்று கூறினார், 

இசகுரர்தனர், பக்தியுடனும் வீரச்அுடலும் கூறிய ஸாக்ரீவர் 

வார்த்தையைக் கேட்டு "ரச்கப்பஞ்செய்சு) யலில் கிற்கும் மாருஇ 

யைப் பார்த்து, * ஓ அஞ்சனை குமார / தேவர்களாலும் உட்செல்லு 

வதற்கு அரிதாகிய ௮க்க இலங்கையின் ஸ்திதியை யிப்போது எனச் 

குச் கூறும், அதைச் Cahi.g கொண்ட பிறகு அதற்குத் தக்க 

ஆலோசனை ௬.றுறேன்'' Grom nyt, | 

தசரத குமாரர் கூரய வார் ர்சையைக் கேட்ட இராக் சவலை 

DD மாரு, அதரவுடன் கைகூப்பி நின்று, pe தேவ! கான் Sally 

போய்ப் பார்த்சதைக் கொண்டு, கற்காலம் அர்க இலக்காபுசியின் 
நிலைமையைக் கூறுகிறேன், ௮ப்பட்டணர் கேவர்களுக்கே யுரியத, 

இரிகூட பருவதத்இுன் சிரரத்திலி ருக்கிறது) ஸ்வர்ணமயமான பிரகா 
FEO SUD UB, அலங்காரமான ol களையும், Qa gon சஜிசமான 

(நாட மாளிகை கூடகோபுரம்களையும், பாதாளலோகம் வரையிற் 
முழ்ர்க அழமும், நிர்மலமான ஜலம் ஸ்ம்க்த அகழியையும், பலவித 

மான உத்தியான வனங்களையும் உடையறு, மேற் துக்கோட்டை, 

வாசலில் ஆயிரக் கணக்கான கஜ.வீரர்களும், வடக். வாசலில் கணக் 

கற்ற துரக வீராகளும், கிழக்கு வாசலில் அற்புதக் கணக்கான 

பதா.இிகளும், தெற்கு வாசலில் எண்ணற்ற இசதவீரர்களும் இரு 

நீது காவல்புரிர்து வருகிறார்கள்;) அப்புரியின் மத்இமப் பிரதேசத் 

இலும் ஏசாளபான இரககஜ தரகபகா இகளு மி. நக்கின்றன, அந்த 
றகரம் பலவித யந்இரங்களையும் சதச்னிபன்ற ஆயு.கங்களையு முட 
யது. இச்சசைய அரண்பொருந்தியிருக், சாலும், நான் அப் குசென்ற , 

போது அக்காவலர்களிற் சந்றேறக்குறைய நாலிலொரு பாக,ச்தை 
ase செய்தேன். இலங்கையைக் கொளுத்தினேன்; அற்ரகரின் 
ஸ்வாணப் பிரசாசத்தைக் கரியாக்கினேன், சகசனி யென்ற யு 

தங்களையும், பலவித யர் இரங்களையுக் தொலைத்ேேன். ஓ இராகவ! 
தாங்கள் பார்த்த மாத்திரத்தில் ௮; இலங்கை ராசமாடவிடும், 

ஈசனே! பிரயாணமாக வேண்டும். மஹாவீரர்களாகிய வானர சைனி 

யங்கள் கான்கு பக்கத்திலும் சூழச் சமுத்திரர்கரைக் கேகுவோம் 

என கூறினார்,
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e ட ௩ 73 உ. . * உ இரகுரர்தனா, அஞ்சனேயர் கூறிய அப்த வார்த்தையைக் 
கேட்டு, சற்றாலோசிந்துத் தைரியமுற்று, மர்க்கட சக்கிரியாகிய 

ஸுக்ரீவரைப் பார்த்து, ஓ ஈண்ப. வானர சைனியங்கள் பிரயாண 

மாசக் கட்டளைபிடும், இக்காலர்தான் ஜெயமுகூர்க்தகாலம், இந்த 

முகூர்த்தம் இல் சென்று, கால்வகைச் சைனி.பங்களும் ஆயதபாணி 

களாய் கின்று காக்கும் இலங்கைச்சதிபனுபெ தசமுூத இராவணனை 

யவன் குலக்தோநொசம்செய்து ஸீதசையை கட்டிக்கொண்டு இரும்பு! 

கிறேன். எனது வல, நேத்திரர் துடிக்க pap! வுடைய வானர 

சைனியம் யாவும் புறப்பட்டுச் செல்லவேண்டும்! பூதபர்சன் சேனை 
கா அ௮ணிவ க கக்து ஈடந்தவேண்டும், சான் அனுமார் மீ2 கறிக் 

கொண்டு மூன் செல்லன். பிறகு இலக்ஷ£மணன் அங்கதன் 

மீம்கரிக்கொண்டு வரட்டும், உ தோம்! நீர் என்னுடன் கூடவே வர 
வேண்டியது, மிகுந்த புத்தியும், அதக பராக்கொமமும் உடைய 
நளன், நீலன், ஸு ஷணன், ஜாம்பவான் முதலிய யாவரும் சேனை 

யூடன் மிச்ச கவனற்துடன் வந்து (2சரட்டும்'” என்று கூறினார், 

இவ்விதம் ஸீகாபதி வானர ராஐனுக்குக் கட்டளையிட்டு, இலக 
மணருடன், அனுமார், அங்ககன், இருவர்களுச் கம்ரளைத் தாங்கிச் 

செல்ல, சந்கோஷத்நுடன் பிரபாணமானார், © 

வானர கரவலரான ஸுந்ரிவர், தமது சைனியங்களுக்கும் 

சேனாஇிபதிகஞக்கும் (ரீராபருார்ம் இிரிட்ட கட்டளையை யறிவித்து, 

தானும் ஸ்ரீசாமபிசானுடன் புறப்பட்டார், 

இஷ்கர்கை மன்னராகிய ஸுக்ரீவமீட்ட கட்டளையை மேற் 

கொண்டு, அ௮வ.ரக்குச் சமதையுள்ள வானசவிசர்களும், சைனியங் 

களும் கர்ச்சனை செய்துகொண்டு புறப்பட்டுக் தென்றிசை நோக்கச் 

ழ் 

சென்றார்கள். 

வரனர சைனியங்கள் தரங்கள் செல்லும் மார்க்கக்கதிலுள்ள 
கனிவாக்கங்களைப் ப/சிசஅக்கொண்டி எக்களிப்புபன் இப்போதே 
இராவணனைக் சொல்லுவோம், ஓப்பற்ற வெற்றியை யடைவோம், 

உலகத்தில் எக்காலச்இலும் கிலைக்கத்தக்க புகழைப்பெறு மீவாம் 
என்று வாஞ்சையுடன் கூறிக்கொண்டு சென்முர்கள், ?' 

அனுமார் ௮.ங்கதன் இவர்க ளிருவசாலும் தூக்கப்பட்டு காய 
மார்க்கமாகச் செல்லும் இராம இலமணர்களிருவரும், ஒற்றை 

யாழிசத் தேர்மேற்செல்லும் சூரியபகவான் தழெக்கிலுஇத்.து மேற்கிற்
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செல்லுங் சு)பைமாறி, இரண்டு சூரியர் வடக்கிர2 ரன்றிக் கென் 

முகம் நோக்கிச் செல்வது போலப் பிரகாசிக்கார்கள். 

ஸ்ரீசாமழர்தீதுபின் க.பாபாத்இரர்ரளாகச் செலலும எழுபது 

வெள்ளம் வானர சைனியங்கள், ஊழிநாலக்கிலும் கன்னிலைவிட்டுப் 

பெயராக வடக்கிலுள்ள oss Ms ச அச்சாணிபான மக மரு 

இரியானது தன்னில்லிட்டுப் பெப்ந்து அராபன்இிழ் களம்பவும், 

தெற்கிலுள்ள ௮கஸ்.இியர் வசிக்கும் போ இபமலை மு.கலிய பருவகங் 

கள் தங்களுடைய கிலைஇரிர்து பூடிபுடன் பாதாரத்தில் அழுந்தும் 

படியாகவும், தரைமு முறம் பரவிச் சென்றன. ' “, 

அனுமார் கோளின் மம லாரோகணிக்குர். செல்லும் ஸ்ரீராம 

சூரர்த்தியர், அங்கன் தோளின் 2ம லேறிச் செல்லும் இலக்்மண 

ரும், இவர்களுடன் அகாயந்ைக் காவிச் செல்லும் ஸுக்ரீவரும், 

மிக்க தைரியத்துடனும், அதிகவகக்துடலுர் தென்றிசை நோகச் 

செல்லும் ௮ர்க வானர சைனியங்கறம்), பசல், இசவு என்று செரல் 

௮ம் இரன்டு காலங்களிலும், ஐர் ச௲ணப்பொழு?கனும், ஒரிடத்தி 

அச் கங்சரமல் சாற் றினும் சடுமைபாகச் சென்று, மலப பருவக் 

யும், சஹ்ய பழுவகக்கையும், கண்டகாரண்யக்கையும் சுடந்து, 

[ரீ மகாவிஷ்ணு வ ிசவர்கள் ஏமாயர்தின் பொ நட்டு, மாயா 

மானிடவேடம்பூன்டு, பிரரசா இலதாமண நட னும் சகாயர் ஸுகீரீவ 

டனும், இராவணன் புற,கலி.ய து்டாகளாகிய இராக்ஷசர்களை 

agin (செப்பத் தென்றிசை நோக்கம் தன்னிடம் வந்ததை, சமத் 

இர ராஜன் அறிக், கனத கரங்களால் வா நங்கள் வாருங்கள் 1/ 

என்று சந்தோஷத்துடன் அழைப்பை யொப்ப), அலைகளை வீசி 

பெதிபாகின்ற தென் சழூத்டிரக்கசை வர் சேர்க்கார்கள். 

ஸு்ரீசாமச்சக் இரர், அனுமார் தோளிலிருந்தூம், இலக்ஷ்மணர் 

அங்கதன் தோளிலிருக்தும் இழிறஙக, ஸு க்ரீவருடன், ௮அலை?மோ இ 

யறையுமிடத்துக்குப் போப், கடலிலுண்டாகும் பயங்கரமான 

இரைச்சலைபும், ௮சாதமான நீர்ப்பாப்பையும் வானத்தை முட்டி. 

யோக்க யெழுந்து மடங்ூப் பூமி.நில் வக்து பர.ர்து மாறி மாறிப் 

புரண்டு வரும் அலைகளின் ஆலால க்ப் பார்த்து, வானரப தியை 

கோக் :6ஐ. ஸாக்ரீவ! நாம் இதுவரையில் யாதொரு .தடையு 

மின்றியே வரத சேர்ர்தோம். இனி சமல் ஈம்முடைய பிரயாணத் 

MEE தடையாயிருக்கிற இக்கடலை வான/சைனி௰ங்கள் கடத்தல் © 

gn இக்கடலைத் தாண்ட ஏதாவது ஒரு உபாயச் தேடிக்கொண்டு
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அகைபால் சேனைகள் அதுவரைபில் தான் செல்லவே zon BLD, 

வேண்டிய இம்க2ய யிருக்கட்டும். இத்தடையை நிவர்கு இக்க 
காரியத்தை ஆலைசித்துச் செப் சவாம்” என்று கூறினார், 

கிஷ்ர்கை பூபதி, தாசா கூறி.ப பு்திபைச் கேட்டு, தமது 

Cray Gu Astor Usps SH, பூகபர்களால் இரக்ஷிச்சப்படும் சேனை 

சகாச் கடற்கரைக்குச் சமீபூத்சி2ல2ய தள் கும்படி பேற்பாடு செய் 

யக் கட்டளைபிட்டார், 

சேனாஇபதி பார்வைபில் தளகர்த்சாகளால் 
வானச சேனைகள், பபங்கரமான கோஷத்துடன் விளங்குகின் றதும், 
உயர்ந்து ளெர்பி வருின்ற அலைகளை புடையதும், கறுத்துப் 

பெருத்து நீண்ட முதலைகளா அண்டாரும் அப மிருக துபபம் 

பொருர்தஇிபதும், ௮அகாக .அழநூம் உள்ள ௮க்த சமுக்கித்தைப் 

பார்த்து, துக்கமடைர்.து எவ்பிகம் இக்கடலைக் சடப் பாம், எப் 

போது இசாக்ஷசாஇபனுன இராவணனைச் ஜெ.பிப்2பாம் என்று 

கவலை படைர்து அச்ச மக் இரக்கரை சம்பதிதிலேயே வசித்று 

வந்தார்கள், 5 ' 

அப்பொழுது, காமியல் களைக் 

கொண்டவரும், இரண்டற்றவருர், சதீஸ்வரூபம், ௪னா,கன நம், 

பாமாத்மாவுமாய  பநீராமாறர்க்கி ஸீகாதேவிபை மனதில் 
நினைத்து மிக்க துக்கத்துடன் பிரலாபிக்கார், 

ஸு்ரீசாமமூர்த்திபிறுடைய சொருப இலக௲ணக்கை அறிர்த 

மானிடன் எவன அவனை?ய துக்கம் அணுகாது, ஆனந்த ரூப 

னும் அழிவற்றவனுமாபெ ஈசனையர தூக்கம் அணுகப் போறெத? 

மோஹம், மதம் 

ஈடக்தப்படும் 

குரித்து மானிட வடிவப் 

தக்கம், சர்கோலம், ப.பம், கோபம், லோபம், 

முகலியன அஞ்ஞானச் சின்னங்கள், சித் சொருபனுபெ ஈசனிடம் 

அவைகள் எவ்விதம் நிலை பெறும், துக்கமானது தேகத்தில் <9 

மான முள்ளவனுக்2க யுரியது, தேசாபிமானமற்ற பரமாத்மா 

'வுக்குத் துக்க மேதநீதிஸ்ரீசாமர் பாமா,ச்மா, புராணராகிய புருஷர், 

எப்பொழுதும் உள்ளவர், நித்இப சுகசொருபர், சேஷ்டை யில்லாச 
வா்) ஆபினும், இவர் மாயையை ௮நுசரித்து, ஸு பாலும், துக் 
போலும் சாணப்பட்டார்,



2-2/ தூ சருக்கம், 

  

ஸ்ரீசாமமூர்த்தி, தென் சழுற்நிரக் கரைபில் இலகமண ட 

னும் ஸுக்ரீவர் முதலிய விமர்களுடனும் எழுபது வெள்ளம் வான. 

சைனியங்களுடனும் தங்க, இனி நடக்கும் காரியம் எவ்வண்ணம் 

முடி.யுமெனச் சிர்இத்திரக்தார், 

இங்கு இவ்கிதமிருக் ச, இலங்கைபில் இராவணன் மாருஇ கன் 

னுடைய பட்டண முழுதும் இயினால் கொளுக்கிச் சென்ற விரத 

தன்மையை நேரக்கி 2வட்கமடைர்து, சன்னுடைய கர்ப, குமாரன், 

மந்திரி முதலிய யாவரையும் கூட்டி pi ws ரொலோசனைச் சபை 

பேற்படுத்தினான். ௮ல் தம்பி.பாப ரும்பகர்ணன், விபீஷணன், 

குமாரனுயெ இர் ஜிக்கு, மர திரியான ஈாசோதான், மற்று மள்ள 

இராக்ஷசவீரா்கள் யாவரும் ஒருங்குகூடி. வந்து சேர்க்தார்கள், 

சபையிலிருந்த இராக்;௪ சிரஸ்டர்களை நோக்கி இராவனான் “p 

வீரர்களே! கேவலம் ஜர் குரங்சூ, தேவர்கஈரம். ௮ணுகுவதற்கரி 

தாகிய ஈம்முடைய நகரத்துக்குட் பிர2வசித்து, ஸிதையைக்கண்டு 

வார்த்தையாடி, அசோசகவனத்சையும் ௮ழிக்து, எனது அன்பு 

வாப்ச்சமனைகியாபெ மண்டோ தரிபின் ருமாசனாகய ௮தையகுமாரனை 

யும் வதைத்த, நகரம் முழுமையுர் இீக்ரயாகும்படிச் செய்து, 

சமுத்இரத்தையுந் தாண்டிக் குதாகலருதுடன் சென்றது, என் 

னுடைய TF Tp மிகவும் ௮ழுகரா? க்கிற 3, ஆசையால் எனக்கு 

நன்மையும் சீர்த்தியுமண்டாகும் விதம் எதுவோ அவைக் ஆமிலா 
ணி சனை செய்து தெரிவியுங்கள்” என்று கூறினான், '; ர 

இலங்கேசன் கூறிப வார்த்தையைக்கேட்டு சபையிலிருர்,ச 

இராக்ஷ்சவிரர்கள், இராவணனை,வணக்கி ஓ இரா௯்ஸகாவல/மன்று 
லோகங்களையுஞ் ஜெயித்த தங்களுக்குப் பிரஸ்தாப இராமன் ஒரு 

நிகரா ? தங்களுடைய குமாரனாகிய இர இரஜித்து, வானவர் yas s 

தில் தேவர்களுக் கரசறய இச்இரனை ஜெயித்து அவளை | இர்த ஈக 

க்குக் கொண்டு வந்து இர்.இரஜிச்.து எனும் பரை வூத்தார், 
தாங்களோ அளகாபுரிச்சாசனாவயே குபேோனைவென்று ௮வனிட 

மிருந்த புஷ்பசு விமானத்தைப் பறித்துக்கொண்டு வந்து ஸுகத்தை 
97
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அறுபவிக்கிறீர், ஓ பிரபுவே / உலகத்திலுள்ள ஜீவராசிகளை யெல் 
லாங் கொண்டுபோடிற கூற்றனையும் ஜெபித்துக் காலசண்டத்தின் 

1 மற்றவராயும் விளங் கறி ரஷ்ம்யன் என்ற ௮௪7 ஏிரஷ்டன் தங்க 

விடமுன்டான பயர்ினொல் சன்னுடைப சன்னிசையை வலுவில் 

தங்களுக்குக் கொடும்து ௪.க் கங்களுடைய சி9ரகக்தைப் பெற்றுச் oa 

SOKO ar jot 5B AGEs. ன், மற்றுமுள்ள YF Th BTL 

பற்றிக் கேட்டவும் வேண்டிமோ? சேவ/ஈள் அசுரர்கள் கதி பிவ்விர 

மிரக்௪, மானிடர், வானார் இவர்களைப் பற்றி என்னயோசனை யிருக் 

இது, ஆயினும் இப் 2 பாது தங்கஷக்கு அனுமானால் ஏற்பட்ட 

அவமானச் சொல்லான, ரநால்கள் இவன் கூரல்குதானே இவன் 

என்ன செப்வான் இவனிடத்திலா ஈம்முடைய பராக்ெமத்தைக் 
காட்டுகிறது ஏன்று அல.திபகாக இந்த. மலற்பட்ட. ௮.து 

விஷயத்தில் ராங்கள் மோசம் போனோம். | நாங்கள் சுவனித்திருக் 

தால் அனுமான் உபிருடனும் இக்ஈகரைவிட் டேகுவானா ? இந்த 

PMA எங்களும்கு உத்க£வு கொடுப்பிர்களானால் அரக மா( ருதி 

ஒருவன் மட்டிமல்ல, உலகர் திலுள்ள வானரங்கள் யாவற்றை 
யம் அடி யோமே தொலைந்து வருகிமீரும், மேலும் பூவுலகக் 

இல் மானிடர் ஏன்ற நரம? பற்றுப் போகும்படிச் செ.ப்கி 

ரோம், எங்களில் சாவரைமயனும் கனிபாகச் செல்லும்படி. ய.த.சாவு 

கொடுத்தாறுஞ் சரியே” என்று விண்ணப்பஞ் செய்தார்கள். 

அப்பா அச்சபைபபிலிரு$ க இரரவணன் தம்பிபாகிய குர்ப 

SIM, HIF FTN காவலனை தனது தமபனைப்பார்த் து, 44ஐ 

பிராதா'2வ 7 நீர் செ.ப்கு காரியம் உம்2மாடி விடாமல் உம்முடைய 

முலதிதுக்கசெ நாசக்சை யுண்டாக்யெது, எதா மீர் முன் ஜென்மச் 
தில் செய்க புண்ணிப வசத்தால், மகாச்மாவரசிய ௮௪ இராமன் 
பஞ்சவடி. [ரீர.5தில் உம்மைப் பார்க்கவில்லை, அந்த தரன் உம்மைப் 

பார்த்திருப்பானுஷல் மீர் உயிருடன். இரும்பி இச்சகர் வந்து 
சேமாட்௩ர், இராமன் மானிடனல்ல, ௮வன் தேவன், பிரத்யக்ு 

நாராயணன், அழிவம்றவன், ஸிதையோ மூமை பொருச்திய 
ரகா இலக்ஷுமி, இராமனுக்குப் பத்தினியாக ஏற்பட்டு வச்இருக் 

Byam. ௮ர்க உச்தமி மர்த்இு வாய்ந்தவள், ஈல்ல ஈடையுள்ளவள், 

அம்துசை.ப மாட்டியை நீர் வலையிலகப்பட்ட மானைப் 2பால், இராகு 

சர்கள் நாசமடையக் கொண்டு வத்தநீர், இனியும்மாலாகிற காரியம் 
ச 32 ச ச ௪ ° ௪ a 

amen? தெரியாத்தனக்கினால் ௮றுதமான காரியக்சைச் செப்.
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‘ ட ® 5 3 . ச விட்டீர் ஆபினும் ஐ அண்ண*2ல/ இவ பரவற்றையும் பரிசரிக் 

இ2றன், நீர் மட்டும் சார்கமான மனமுடையவ ராக?வேண்டு மென்று 
வீளம்பினான். 

ர $ ry உ 4 ச் உட a சிற்றப்பனுபயே கும்பரர்ணன் a Puamigmgmus 
டிருக்க இராவணன் worteysu மேரசாகன் தனது கர்தையை 
“9 1 s a ° . 5 a நேரக்கி, ‘a ore! தாங்களிப்போது எனக்கு மட்டும் உக்காவு 
கொடுப்பீர்களானால், அச்ச ஈரனாபெ இராமன், அவன் தம்பி இலத 
மணன்,  அவர்சளுக்ரு உதளியாக வர்இருக்ரும் ஸுத்ரீவன், 

ற ° eo நி e * , ந 5 13 ச் 

7 t அவனைச் சார்ந்த வானர சைனிபங்கள் முரலிய பாவற்றுப் போ் 

கொன்று போட்டு றுபடி யம் 

மகட் 

ஓ e . ப . ; ச 

களையும் ஜர் க்ஷணப் பொழில் 

இத்தகரம் வர்.த (2சருக றன்” என்று கைரியச் னுடன் ஈ..றினன், 

இவைககக் கேட்டு? கொண்டி நர்சு பர்டிபிழ் சர்சுவளும் 
mM ‘ 8் cet ee ச் 

புக்திபில் மிகுர்கவனுமான வி ஷேணான், சேவர்கள் ௪.4.௫ 

வாகிய இராவணனை ஈமஸ்ரரித்து அவன நூல் வந்து உட்காரர்., 

காமத்தால் புத்இறிப்பது மோகப்பிணி படைர்க தசக்கிரீவனையும், 

நியமமற்று மதக்கொண்டவர்களாப் விளங்கும் ம்பகர்னான், மேச 
௩ ௩ ௫ a 5 4 “5 * e 

நாதன் முகலியவர்களைஏம் பார்த்து, *2 மறாராஜ௰ன? கும்பகர் 
. ச க 7d . 1 ட ச ° ௪ 

amar, DIDI Ga, oar go, ம்புன், நிகும்பன், அிகாயன் 

முகவிப வீரர்கள் யு.கரகள,ர்இல் அர்த இராகவருச்கு மூன்னிற்கச் 
சச்நிபில்லாதவர்கள். ட வர்கள் வார்கிசையில் கட்பிக்கை வைத்து 

டி . ச ச் * ௪ க்ஷ 6 க fo 6 

இவர்களைத் துணையா நப்பாவிக்து இவர்கர் சொல்லுக் 2யபவழிபிற் 
. ° . +” a 

பிர£வே?ப்பீசானால், மண்கு .காபை ஈம். ஆற்றிலிறங்கனவன் சதை 

போலாகும் தங்களுடைய செப்சை, ஓ மாட்சிமைசம்பெ இசாஆ௪ ஙு 

ூலச் சகொமணி3ய 7 ஸீதை பென்ற பெபரடைப ஒரு பெருந்த 
ச 6 ( 4 உ . ஆ 

இராகுக்கரஹ ச் இனது வா.பில் அகப்பட ஸ்றபன், 0௬ BAT PD TSE! 

உமக்கு விடுதலை இடையாது, ஆபினும் நம்குலத் நீரு அபத்த 
% * ச . 6 ௫ டி 

புண்டாகும்படித் தாங்கள் எடுத்துறக்க அர ஸூையை யே காணிக் 

கையாகப் பிரஸ்தாப ஸ்ரீாமரிடம் கொண்டு போப்க் கொத்து அவ 
8 to 

சைச் சரணா கதி யென்று அடை வீராகில், கொடிய கவம்தைர்செய்து 

பெற்ற இக்த மஜஹோன்னத பசவிபை யிழக்காமல் ஸுதத்தைப் 
* a ச் ry ௫ ' 3 e 

பெற்று ஸ்இரமாக நீர் நீண்டகாலம் வாழலாம், ஆகையினா2ல என் 

னுடைய சத்தியமான வார்த்தையில் ஈம் ச்சை வைக்றுத் தாங்கள் 
° உ ந. க் rot io , fod அதி a 

ஈல்ல வழி.பிழ் பிரவேடத்துச் சர்த்தியையும் ஸகத்ைையம் அடை 

யக் கோருேன்.
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மேலும், ௮௧ இராகவருடைய கூர்மைபான பாணங்கள், 
இலங்கைபில் வீயாபித்து இராக்ஷரர்களைச் (சே.இக்சாமுன்னம் அகத 

ஜானகியை ௮வரிடம் சொண்டு 2பாய்ச் கொடுத் wed wear. 

பருவதம் போன்றவர்களும், பகைவராிய தர்.இக்குச் இங்கம் 

போன்றவர்களும், ம ஹாபலமூள்ளவர்களூம் வாலகளாலுந தோள் 

களாலும், சால்களா௮ும் கைகளாலும் கோரப்பற்களாலும் யுத்தம் 
செட்யும் சக்திருடையவர்களுமாகிப அரச வானர சைனியள்கள் 

இலங்கையில் புகுந்து நரசம் செய்வதற் முன்னம் இரகு27ஃ்ட 
ரிடம் ௮ந்த வைகைக் கொண்டுபோப் விட்டுவிடுங்கள், 

மேேவர்களாலும் மற்ற யாவர்களாலும் வியக்கப்பட்ட புரழ்ச்சி 

cu Guin e Qantas! காங்கள் சங்கானாலும் தேவசிேஷ்டர் 
களாலும் இரஈதிர்கப்பட்டாலும் இர் இரணுடைய மடிரிேனும் அல் 

லு எமனுடைய மடியிமீலனும் போப் வூத்தாலு், பாதாள 

லோகங்களிற் போய்ச் சஞ்சரித்தாலும் ப்ரீராமரடைய பாணத்தும் 

குதி குப்.9 உயி. டன் மீனமாட்கீர்கள்” என்று மிகப் பரிதாபம் 

அடன் கூறினான், 

இசாகச௪ கண்டகனாபெ இராவணன், அறிவிற் சிறக்க வி. 

ணனாற் கூறப்பட்ட ஹிசமுர், ஸுாகமும் பெறக்கூடிய ௮ மம் 

போன்ற மொழியை பிணி சொண்டவன் மரண மடைவதற்கு ஒள 
தத்தைக் கரஹிசுகாகது 2பால தான் பின்னிட்டடையுக் MEE SD 

முன்னிட்டு ௮ங்2கரிக்காமல் வெறுத்து, விபீஷணனைப் பார்ச்து ஓ 

துசோகி! நீ என்னால் போஷிக்கப்பட்டு வளர்க்க சரீரத்தை யுடைய 

வனாபிருர் ம், எப்போறும் என்னால் காப்பாற்றப்பட்டவனாபிருக் 
தும், கான் உனக்குச் செய்த ஹிசமான காரியங்கள் யாவற்றையும் 

மறக்து, சமயம் வாய்த்த பொழுது எனக்குத் இமை புகிய நினைக் 
கிருய்; நீ எனக்கு மிகவும் அன்புவாப்ச்த மித்ரன் என்ற பாவனையட 

னிருச்., அக்தரங்க இல் ௪த்துருச் தன்மைபைப் பூண்டவளனாபிருக் 
இருப் சந்தேகமில்க] பண்ணின உபராரக்சை மறச்சு பாம அவன்ட 

னாய உன்னுடைப உறவு எனக்கு உசிதமாகச் தோற்றவில்லை, 

ஞாதஇிகள் தங்கருடைய ஞா.இிகளுக்கு'எப்போதுர் இங்குசெப்பவே 

நினைக்ிறொர்கள். நீயும் எனக்கு மிகவும் நெருக்பெபெ ௮ப்போக்கொத்த 
ஞா.தியில் ஒருவ2ன, நம்மவர்களில் எவனவது இம்மா.இரியான வார் 

தீதைகள் பேசுவானூகில் அவனை ௮௧ க௲ணச்திலயே வசம் செய்
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வேன், அாரினும் உன்னை பிப்போது உயிருடன் விட்டுவிட்டேன், 
ந இச்சபைபைகிட்டு விலரலரம்'” என்று கஷமயாகக் கூறினன். 4 

அதர்ம Ho syo_u serase Did sw OarOanrnuy oor 
UTES ஹிதமற்ற வ ார்ச்தையைக்சேட்ட அப்போ, மஹாபல 
சாலியூம் தர்மத்தை அநுரரி்கத பனதைபடையவனு மாகிய விஷ 

னது ககைபைக் கைல் எத் துக்கொண்டு கான்று மர்இரிச ணன, த 

உயரக்ளெம்பி கின்று, ORL FOLIA HG அகாயமார்ச்கமாக ௨ 

மிகுச்ச கோபமடைந்து தசக்கரீவனைப் பார்கவ அண்ணலே 7 

நீர் கராசமடையாமல் ஸு; டை ப வண்டி, aD, சமான நடை கூறிய 

என்னை மததக்கினால் இக்காரம் செப்97, ஆபினும் நீர் ௫2௧ பிராதா, 

(ரிகொவுக்குர் சமானமானவர். அகையால் இன் றும் உம்மிடம்வைக்க 

உம காலன் தசரத நடைய இிருகந்தில் 
இராமசாச உண்டாபிருக்கிறான், கரசி? லி) விடை யென்ற நாமத் 

டன் ஜனகரிடம் உர்பவிர் இருக்கிறாள், sole afl ga நம் பூமி 

யின் பாரச்)ை3 போக்குவரங் நாக இவ்விடம் வக் 9ரக்கிறார்கள்.” 

HED G& இராமரா 4 oN ou ID eric Datu HKD ம் நான் சொல் 

லும் ஹிசவாக்ிபங்களைக் ?ரறிச்சவில்லை. ௮ 2கப்படி. பென்னில், 
Barone Ba பரமா சீமாவானவர், பத் இர்சப்பட்ட (() அன்னமய 

கோசர், (2) பிராணமய கோசம், (8) மனேமயமநாசம், (1) விஞ் 
ஞானமப கோசர், (5) .னர்கமய கோசம் ஆய இவ்வைர்இலும், 

அன்மாவானது ேற்றுமைபில்லாமலிருர்அ நடத்தும்படி. முறைய 

நிரப்புடைய தேசைக் கரையில் செலுர்து2வார் தன்ம போலும், 

மரப்பாவையைச் செப்விப்போர் தன்மை போலும், தோல் பாவை 
e உ e உ ௪ “ஐ . உ ௪ 

யை ஆட்டிவோர் தன்மை?போலும், பரகாயப் ITS MF GF செய் 2 வார் 

தன்மை போலும் ஆட்டிவைக்கிருர், 

அன்பினால் க MAS Naw, 

  

ee ee ee செயற பெய்க மம். பய = ட — — a a ம். மெ மெய்யும் 

(1) அன்னமயகோசமாவது...-அன்ன, $ கினால் வளர்£து, ௧ரசரண அவ.பவாதி 

களுடன் ஸ்தம்அம்போல் காணப்படு ஸ்தூல சரீரம், ௮௮ பல 

விசமாச விவசரிகசப்படுகின்ற த. 

(a) கான் ஜீவன், மனு?ஜன் என்பது நியனைப்பற்றி புண்டாகிற து. 

(1) கான் பிதர்சேன், இருச்சிறேன், பருச்சேன், இளை,ச்2,சன், ஈ9ச் 
துப்போடறேன் என்ப] விகாரச்சா oy va_n@ pg, 

(௦) சான் பிசாமணன், க்ஷத்திரியன், பையன், சூச்திரன் என்பது 

வருணச்சா ஓுண்டாடுறது
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(d) என் காப சோத்திரன், பரத்துவாஜ சோசக்திரன், ஆஸற௩பலாய 
சூத்ரன், ஆபஸ்தம்ப சூத்சன், போதாயன கீரன், சார்திகியா 
யன சூதீரன் என்பது வி2சஷ ஜாதி பேசச்சாலு னடா, 

(ce) நான் பிரமசாரி, செகஸ்தன், வானப்பிரஸ்.தன், சர்நியாசி என்பது 
ஆச்சமத்சா லுண்டாகிற.து. 

(i) கான் கோவிச்தன், அருணா லப் பட்டன், இப்பா பட்டன் என் 
Ug GT ssl gy sorte) og. 

நான் திகூதன், சோம.பாடு, பவுண்டரீகயாக என்பது சம்ஸ் 
காரச்சா லுண்டாகிற ௮, 

(bh) சான் பாகலதன், சைவன்; புராணீகன் என்பது வேஷக்சா லுண் 
Le) 037, 

(1) கான் உபாத்தி.பாயன், சீஷன், சச்சன், கருமான், அம்ப_ஃடன், 
வண்ணான், மணியக்சாரன், என்பது இரிபையாலுண்டா 
இறத. இவை முசலாயின ௮ன்னமய கோச சுபா௮தர்மங்கள். 

(11.) பிராணமய கோசமாலது:-- கருமேர்திரிய பஞ்சசமும், பிராண பஞ் 
சகமும் கூடிய, 

(a) கான் பசியுடைய யன், | சாகமுடையவன், சக்தியுடைய ஷ் வாபு 
டையவன்; ஊமை, சப்பாணி, காலுடையஙன், இரைகள் 
பிராணமய கோச சுபாவசர்மங்கள். 

(IIT) மனோ2ய சோசமாவ௫ :-- மனதும் ஞானம்கிரிப பஞ்சமும் கூடி 

யதி 

(a) கான் சங்கற்பன், விகற்பன், சோ, மோடு, சற்சனன், சொத 
சன், செவிடன், குருடன் இவைகள் மனோமப கோச சுபாவ 
தர்மங்கள். 

(TV) விஞ்ஞானம:ப கோசமாவது புத்தியும், ஞானேச்திரி.ப பஞ்சசருங் 
கூடியது. 

(a) நான், கர்தீதா, நிச்சயவான், புத்திமான், யோகசாசனன், விரதன்? 
பண்டிதன், லோகாந்தரத்துக்குப் போடிறபன் இவைகள் 
விஞ்ஞானமய கோச சுபாவசர்மங்கள். 

(1) ஆனர்தமயகோசமாவது பிரியம், மோதம், பிரமோதம் என மூன்று 
வசைப்ப9ம், இஷ்டமான வஸ்துபைப் பார்த் சமாச்இர.ம் வரும் 
சர்தோஷத்திற்குப் பிரியமென்றும், ௮௪ வஸ்து டைச்த பிறகு 
வருகிற சர்சோஷ,த்துக்து மோதமென்றும், அசை அருபபித்த 
பிறகு வருகிற சர்தோஷத்இிற்குப் பிமோதமென்றும் பெயராம், 
இவையே அனக்தமயசோசம். 

(a) சான், ௬9, சார்தன், ராசதன், தாமதன், அக்கன், மூடன் அஞ் 
ஞானி, விவேக, பிரார்தன் இவைகள் ஆனந்தமய கோச 
அஞ்ஞான சபாவசர்மங்கள், மேலும், ஆத்ம ஞானசுபாவ 
தர்மமான சத்து, ASH, அஆனந்தங்களும், அனர் சம.ப 
கோச ஞான சுபாவ தர்மங்சளாம். .
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இவ்விதமாக ௮ந்த பகவான் ஆத்மாவைப் பஞ்சகோச சுபாவ 
Aimed wei sg BLEGWUG ST OH S509. Sua 

கின்று பிரபஞ்சக்கூக்ைை ட்டி பாவம்பண்ணின ஆத்மாவை ராச 
போசத்திலுள்ள அக்கச்சைச யநுபவிக்கச்செப்அ சித்தும், புண் 
ணியம்பண்ணிய அத்மாவை சவர்க்கபோகத்திலுள்ள ௬கத்தை 

ய பகவிக்கச்செய்து காப்பாழ்றியும், மிச்சிரசர்மக்தைச் செய்து தன் 
னிடம் பக்திசெப்பும் ஆத்மாவைக் தன் இருவடி. நீழலிலிருக்சச் 

செப்து இரக்ஷித்தும் வருருர் 

ஓ அண்ணலே 2 மேதும் ௮பபசபனை ஈடததபபமம பபச 
பஞ்சம் உற்பத்தி, ஸ்இதி, காசம் என்னும் முப்பகு இயையுடைய.த, 

படைத்தும் காத்தும் கரர்தும் விளையாடி” என்பது வேதசம்மதம், 
அபாரமான இப்பிரபஞ்ச காரியத்தை மிக எளிதிற் செப்வதபற்தி 
“விளையாடி.” என்று -உூறப்பட்டது. பரமன் மாயையிற் Cap ar Bu 

முக்குணங்களில் இராசதகுணத்தை யஇஷ்டி த்து பிசமனாக, கலை 

யெனும் சத்தியைக்கொண்டு ௮ண்டபிண்டசசாசரங்க ளனைத்தையும் 

சிருஷ்டிக்கிறார். சாத்விக குணத்தை யதிஷ்டித்து மாலாகி, இரு 
பெவெளும் சத்திபைம்கொண்டு arg ga Hoyt. sro sem sos 

யதிஷ்டித்து உமையெலும் சத்தியைக்கொண்டு சங்கரித்் தம் வரு 
இருர், 

ஒ என்னுடைய ஜேஸ்ட பிராதாவாகய இராவணப் பிரபுவே 1 

நீர் முற்கூரிபபடி. விஞ்ஜான மயகோசத்தை யழுசரித்த, பஞ்சாக் 

தினி பத்இயில் நின்று ஐயிரம் வருஷம் தீவம்செய்து ஒரு சரத்தை 

அறுத்து ௮க்சனிபில் ஒமம்செப்து, இவ்விதம் பஇனாயிர வருடம் 
தவஞ்செய்து பத்து சிரசையும் ௮௮த்து அக்கனியிலிட்டு தவச்தை 

முடித்து அத்தவப்பேற்றினால் அழுதசலசதச்சையும் பெற்று திரி 
லோகத்தையும் ஆளும் சக்தியை ௮டைந்றீர், அப்படிப்பெற்றதைக் 
கொண்டு, ஆனர்தமயகோசத்தை யறுஷ்டி.ச்ு, ஆத்மஞான சுபாவ 
தர்மமான சச்தொனர்தத்தை யடையாமல், மனோமய?கோசச்சை 
யனுஷ்டி ச். சொகசச்செய்கையை* செப் சகைக்கண்டு மனம்பொரு 
மல் உம்மை அழிச்சக்கரு இ ௮ப்பசமன் ஸ்ரீசாமராகவும், ஸம்ஹாசசத் 
இயே ஸீதையாசகவும் உருவெடுத்து கின்று செய்யும் ௮வருடைய 

சங்கற்பத்தை மாற்ற யாரால் முடியும்? ஆகையால் நான் கூறிய இத 

வாரீ.த்ையை பங்சோசம் செய்யாமல் AaB 8 seg) Oud su.4 we 

௮ம் ஸ்ரீசாமர், உம்மை புத்திரர்களுட லும் பிரர் சாக்களுடனும் ன்சனி
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யங்களுடனும் லகம் செய்யபப்போகருர், ஐ இலங்கேச/ அந்த பக 
வானாயெ இரகுவிரசால் வ,தமடையுக் நங்களை யிங்கிருந்து பார்ப்ப 

தீற்ரு எனக்கு மனர்றுணியவில்லை, ஆகையால் உம்மையும் Drape 

பரம்பரையும் விட்டு ஸ்ரீசாமரிடம் கான் செல்கிறேன். கான் சென்ற 
பிறகாவதுிண்ட STAD DAG ௮சண்மயைேயிலிருக்று சுகமாக வாழும் 

படியான மார்க்கத்தைத் தேடிக்சொள்வீர்'” என்று செப்பினான், 

பிறகு விபிஷணன், மனைவி, மக்கள், சிருகம் முதலிய புறப 

பற்றை ஒருங்கே விட்டு, பகவானாிய ஸ்ரீராமருடைய பாதாச 
விந். தல்களில் கைங்கரிடம் செப்ப விழும்பி பரிபூரணமான என 
துடன் அவரிருக்கும் இடர்தை காடி ச்சென்றான். 

பப கடு அதைத டடட- 

8-௮. சருக் ஈம், 

மஹாபக்கியசாலிபாகிப விபிஷணன் நான்கு மந்திரிகளுடன் 

இராவணன் சபைபில் சின்று புறப்பட்டு அராயமார்ச்சமாக பீ சாம 

ருக்கெதிரீல் வந்து நின்று, உச்சஸ்வரர் 2 தாடு மஹாத்மாவாகிய 

ஸ்ரீசாமறார்த்தியைப்பா/ த்து, ஐ ன்வா மியே/ ஐ ஸ்ரீராமப்பிரபு வே. 

தங்களுடைய மனைவிபாகிய ஸீதையைக் திருடின இரா௨உணனுக்கு 

சான் உடன் பிறர், ரவன், விபீஷணன் என்ற பெயருள்ளவன், என் 
னுடைய பிசாதாவாகிப இசாவலஃனால் சள்ளப்பட்டு தங்களையே 
சரணமடை ர கவன், 

தகவ? அதம சொரூபமறியாக இராவணனுக்கு நான் 
ஹிசகச்தைக் கூறிமனைல், அதாவது விதேஹவமிச த்.இல் ஜெனிச்,௪ 

ஸீதையை இரகு நந்தனரிடச்இில் கொண்டு2பரய் விரி என்று அடிக் 

கடி. பகாந்தேன். காலபாசம்இல் வசப்படும் ௮ர்த இராவணன் 

என் வார்த்தையைக் கேட்கவில்லை. பேலும் ௮வன் தன் கத்தியை 
யெடுத்துக்கொண்டு என்னைக் கொல்லுவதற்கு நாடி வந்தான், 
நான் அதுகண்டு பயமடைஈது தங்களைச் சசணமெனப் புகுர்தேன். 

ஸம்ஸார பந்தத்தில் மின்று வீரிப__க்கங்களைப் பிரா ர்க்திக்கின்றேன்” 

என்றான், 

ஸுஈத்ரீவர்,சரண மென் று கூறிலர்க Mi Pagan at ani so Gud 

டூகட்டு, ஸ்ரீசாமரீடம் வாது பணிழ்து ஐ சேவ! இசாக்ஷசனாகிய 

இவனை நம்பக்கூடாது, இவனேமாயரவி, ஸ். சாதேவியைத் திரு
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த.ப்போன இரரவண னுடைய தம் 9, LN IMT 11>) LPI MET} MN BF 
அடனும் GIA 10s Bi rom amin வக்கு ED MPT, Grin ஸாவு 

கானம் ருறைவா ப்யய்ப் சமபம் பார்தி. நம்ரைல் கொன்று 

விிவான், ஆசையால், ஐ பிர. 2வ. வானரர்களை 2 பளி யிவனை வதை 
செய்யும்படி. யெனக் ந உக்கரவு செப்ப வண்டும்.” என்று கேட்டுக் 

கொண்டார்... . 
e iy . e a e; a e 

இரகதுநர்கன7, ஊ௱ந்ரீவர் மரொன்னறைச் சட்டப் புன்னகை 

கொண்டு. வரைபு uti gp உக 0ீரஷ்ட” நான் விரம்பினால் 

அசை நிமிஷத்இல் டுர்ச உலகம் யா வ்றையம் சரசம் செய்வன். 

அபடியூம் இங்வுலகம் ip~woh தட்ச கிலமைபிலி நக்கச் செய் வன், 

இெனால் நமக்கு DAG வருவான் அ ரரன் 5) Pot dese i, மமலும் 

ATMA ID Mog அடைறந்நலம் பு Gyo GPM & சாப்பறு ஏன்னு 

அசைபால் இவன் இராக்ஷசனாகலும் என்னைச் டை ப வி ற் iD, 

அப.பங்கொடுச் சரணின் ந. வர்கடைச்சுபடியால். இவனுக்கு 

இமிறன், சீக்ரம் அவரன பிவ்லிடம் வரவழையும்” என்ரர், ஸ்ரீராம 

ர்க இ கூறிப் தைரியம் அன்பும் பொருட் கய வசனத்தைக் 

சேட்டு அச்சரியமடை1 ௮ ஈடுஇயிப் சன்று வி.7/ஜணரை இரகுயிசர் 
ரந்நிரானக் GIB EDP FG MOTB ர், 

விணட், பேெபாள வர்ண தம், விசாலமான Ons Arpt, 

(QT Fat ar Len ow முகாரவிர்து (த, கரையும் பாரை நதையுச் தரிக்க 

இர ல்மி கரக்க நடைய உரப், சரக்க குண [ம் பொருதி, தம்பி 
டர | ல ட்ட, _¢ | உ ச 

இல.்தமண நன் வீர Db HD QT Hs ரைப்பார்ச்று, சாஷ்டாங்க 

(மாகப் பூமிபில் அண்டம் பால் விரறந்து minsw BAS aq ழுந்து அஞ் 

சலிபர்கனுப்சின் ஐபக் இருட், அன்பும் ச PIB, கண்களில் ஆனக்த 

பாஷ்பம் பொழிர் ஜு, பங் பெ 'மொழிசியா? இ, 18% ஸீசாசாமப் பிரபு 

வே/ ஓடரகுசி2ரஷ்ட?ர. ஈஸ்நரரம், ஸி.ரா. சோேவியின் மனுக் 
௪ ட ு e e ஓ 

சினிய காகுஸல் 5! mows, QR உம்சாமான சோதண்டத்தைச் 

தரிக்க புரு! ௧௦ 2 ஈமஸ்காரம், ஓ பக்கவம்சல 7 ஈமல்காசம், 

ஏகரும், அனகஈதரூம், சாக்கரும், ஒப்பற்ற 2ஜஸை படைக்கவரமா 

கிய தகக கு நமஸ்காரம், ஐர்ச்சனருக்குச் சத்துருவும், ஸுக்ரீவ 

ருக்க மித்துருவும், இரகு மூலத்துக்குப் படபுமாகிப தங்கஞக்கு 

நமஸ்காரம், உலகத்தின் உற்பத்திக்கும், ஸ்இதிக்கும், நாசத்துக்கும் 

காரணமா௫ய தங்களுக்கு ஈமஸ்காரம், மூவுலகதமுக்குக்! குருவும், 

அனாதியான இருஹஸ்்தருமாயெ தங்களுக்கு ஈமல்சாசம்ஒ மஹாசத் 
38
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மாவே! தாங்கள் ஸ்காவ ஜங்கம சொருபமானவைகளுக் குள்ளும் 

புறம்பும் விபாபிக்சக்கக்கதும், வியாபிக்கதுமாய உருவக்துடன 
லோரநமயமாக விளங்குகறீர்கள். மாபைபிலாழ்ச்து அஞ்ஞான MFG 

தர்களாகிப ஜனங்கள் பாப புண்ணிப வசக்கால் ஜெனன பரண் 
. க 4 oer ட ௪ 

அவரையில் அஞ்ஷானம் மங் ஞான் 
ம் 

“க அடை ர்கள், 5 

௮251 பில்லை 2யா ௮ கரையில், அவர்களுக்கு. உலகமான... 

தச்சிப்பி வெள்ளி ஏன்று தோற் நுவது போல் கோன்றுிறத, அஞ் 

ஞானக்சால் தாபடைப ஈபரூபத்ை யறியாமல் மனைவிமச்கள், 

சரகம் முகலியவற்றில் பற்றுகலடைர்து முடிவில் அச்சத்தைக் 

கொடுக்கும் சிற்றின்பத்அல் இசமீக்கருர்கள். 

ஐ பிரபுவே! கரங்கள் புருஷ ர. சமரே, அணுவுக்குள் , அணு 
} ‘ a! 

வாகி.ப ஸ்தூலக்துக் Gio ஸ் தாவமாமிரு EB OT, உலகங்க க்குத் 

தாபாகியுர் தை நபாகியும் கின் D Cum oy] BRAT ஆகி மகதி 

அந்தம் இல்லாதவர். பரிபூரணர், அச்ச கர். கரசரணா.இ .௮வபவக்க 
ஸில்லாகுவர். அப்படிக்? நகம், கேட்பவர் பார்ப்பவர் இரஹறிப்! /வர் 

முதலிய எல் லைராயும் உண்டி பண்ணினவர். பஞ்சகோரங் Remy i 

ம் வேறுபட்டவர், கிர்க்குணர், அரெபமில்லாகவர், நிருவிகர்பா, G 5 2 | 
திர்விநாரர், நிராகார். விருத்தி, க்ஷயம் முதலிப கு ணமில்லா ஈவர், 

௮னாஇ புருஷர். பிரகி நூ௫க்குப்பார், அபினும மாயையால் மறைக் 

கப்பட்டு மானிடன் 2பால் தோன்றுகிறீர், தம்களை கிாரக்குணர் என் 
ச். ர் 

ம் சென்றும் ரிச்த பக்த/கள் ரோஷம் அடைகிருர்கள், BID, DD 4 

சாம மூர்த்இி2ப/ நான் தங்களுடைய உபயசரணுரவிர்ச பக்தி ழி பறி ண் 
wr படியை யடைந்து, ஞானத்தில் ஞானமாகிப உப்பரிகைபில் 

6 5 5 உ ஏற வி.நம்புகி றன், 

ஒ ஸீகாபகியாிப ஸ்ரீசாமப்பிரபு 2வ. நமஸ்காரம், கருணையாள 

ருக்குள் உத்தமரே? ஈமஸ்காரம், ஐ இராவண சத்துருவே/ ஈமஸ் 

காரம், ஓ ௮ண்ண(?2ல/ ல; என்னை லம்ஸாசக் கடலில் நின்று கரையேற்ற 

மவண்டுமென்று பிரார்தடித்தார், 

பக்தவுற்சல ராகிய (ரீராமர் தன்னுடைய பாதாரவிர்குத்தில் 
வர்.து வணங்கிக் கேட்ட விபிஷணரைப் பார்த்து, ஓ விடிஷண / 

உனக்கு மங்கள முண்டாகுக, நீ விரும்பிய வரத்தைக் கேட்பாயா ஈ, 

உன்னிஷ்டப்படி வாங்கொடுக்கச் சிச் கமாயிருக்கிறேன் என்றார் 

பக்.இபிலீடுபட்ட விபீஷணர், பாம புருஷராக ஸ்ரீராமஞூர் தத 

பாகத்தில் ஈமஸ்கரித்துச் சேவித்து கின்று, ஐ , அண்ணலே] எனை



யுத்த காண்டம், 

அண்டுகொண்டருளிய அமுதே! ஒ தயாமிதே! நான் தன்யனாபி 
னேன். தங்களுடைய பாதாரவிக்கத்கின் தெரிசனக்சாலே விமோ 

FU WOLFE SOT, சம்மிதகமில்லை, என்னுடைய மாயா சம்பந்தம் 

நிவர்.சிதியடையத் தங்களிடம் பக்தி செய்யும் ஞானமும் பாமார்த்த 
மான தங்களுடைய இபானமும், எனக் குண்டாகக் கிருபை செய்ய 

மேண்மிம், ஓ இரகுகந்தன! விஷப சுகத்தை சான் விரும்பவில்லை, 
மோஷ்த்துக்குச் சாதனமான கங்கள் பாதாரவிர்த பக்இயையும், 
மீதஜஸ்பொருக்கிய கங்கள் இவ்விப சொரூப இயானத்தையும் கரன் 
௮பேஷிக்கிமறன்”” என்று வேண்டினான். டர 

வை குண்டரகாகனாகிய ஸ்ரீசாமறார்கஇ) 4ஐம்' என்றுசைத்து, op 

Poon! மங்களகரமானதும், நிச்சயமானதும், மோக௯த்துக் 

மேகதுவானதுமாகிய சாதனங்றைக் கூறுகிறேன் கேள், அதாவது: 

வ ்ணைடைய சொப தியான 21௦. 46 இபானமாவது; 9 Gh CHT OO 

மால் தேகமம தான் என்று மதிர்திருந்த ஜீவன், ஞானாிரியரால் 
கேரம் நீயல்ல, ட்ணெொர்வு கெட்டி மேம்பட்மி நின்ற பதப்பொருள் 

£ யென்று விளக்கக்கூறக் கேட்டு, ௮க்மீதகமாிப பாசமும், அப் 

பப்பொருளும் நான் அன்று, இரண்டிற்கும் வேறெனக் கண்டு, 
மவருயெ பாசத்தை கக, அப்பதுப்பொருள் கன்னுள்ளக் லை, 
சண்ணொளியும், ஞாயிட்றினொளியும் போல வேற்றுமை சிறிதுந் 

Caroma Aus Sui Guo pis கிர்பதைக் கண்டு, 
'நருடோகம்பாவனை” போல அப்பதுப் பொருளாகிய பாமேதான் 

சான, *சிமிவாகம்” பாவனை OFLU EX, கரூடதியானத்தால் 

விம் நீிவ்குவதுபோல, அப்பப் பொருளாகிய நானும், ௮வனை விட 
மீவருதல் அற்று அத்துவிகமாய்த் மீதான்றி, அவனுடைய மலங்களை 

க்கப் பரிசத் சனாக்கி முத் ிபடையச் செப்வேன். வேதத்தில் (:௮.து 

நரன்?” என்று பாவிக்கச் சொல்வதும் இர்தப்பாவனையாகிய Sur 

௫த்தையே,.”” அகப்பற்றும், புறப்பற்றும் நீக்கிய என்னுடைய பக் 

சரீகளின் இருதயத்தில் சான் எப்போதும் என்னுடைய ச.க்இயுட்ன் 
வசிக்கிறேன். ஆை நயால் மீ எப்போதும், சாத்விக குணத்தைப் 

?பாருந்தி, சந்தேகம் கொஞ்சமேனும் இல்லாமல், gars msg 
ல் மேகி, இகயர்தில் சாகாஇி ர௬ணங்களைவிட்டு, சேகாபிமான முத 

சிய வாஞ்சை களுமற்௮ு, புறம்பே செல்லும் புக் தியை பித்திரிய வழி 

9ம் செல்லாமற் றடுத்தூநின்.ற, என்னையே இயான் செய்வாயாகில், 
/பங்கரமாகய ஸம்ஸாரச் சடலினின்று நீ விபெடவொய்'” என்,று உப 

2௪ம் பண்ணினார்,
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எவன் ஒருவன் இந்த “APaSemuC sess” அ.றுஸஷ்டி க் 
கிறாமீனோ அல்லு படி கசிருனோ ௮,கவா எழுதுரொனோ அவன் என் 
னுடைய சாருப்பத்தை யடைலான், 

பக்தார்களிடா ச நணனைவைச்ச ஸ்ரீராமர், இவ்விதம். வரன் 

கொடுத்த பிறகு, இல-மணரைப் பார்தது ஐ தாபி/ இகச விபிஷ 

ணன் என்னைக் தரிசனம செய்ததின் பலனை யிப்2பாசகே wor 
wor, இவனை இலம்கை ஈகுக்கதிபனுகப் பட்டாபிக்க் 

செய்விக்க2றன். சூரியன் சரதிரன பூமியுளள மட்டும், அப்பூமிபி 
னிடத்து என்னுடைய சரிக்கிரம சிலைசிழ் ர சரஉம் வரைபிலும் 

இவன் ௮நத ஈசரகசைப பரிபாலனம் செப்யபமபோகிறுன், நி ச் 
இச இர்ச்தல் கொண்மிவா என்று பறி, இலபபீமணரைக் கொண்டு 

குடத்தில் கங் கொண்ரிவாச செப்பு, இலபபதமண நடைப இருக் 

கசத்தால் விபீ2உண ௬4 இஃங்கா vig Lee a9 sapgin OF 11 gi 

COU BHI ' 

வானரர்கள் யாவரு £ நன்று நன்று என ர Magar MOST» B 
a a ௬. பீ 

ரம் செப்தார்கள. பிற) ஸுாசரீவரும விபிஷனாரளை அணை 3, 

ஓ. விபிஹண?ே! பரமா மாவா ப ப்ரீ TIL HE hy GIN எல்லை 

ரும் ஊழியாகாராகள, ௮௧ இரகு வீர ரா உமமிடம் BF moots 

வைத்து உம்மைச் GU pou us ரரில ஒருலரா£ நிதா ரிததபடி 
யால், நீரும் முககியமான சிஷ்பனு ர், 41. இராவணனை வதம் 

செய்யும் விஒ.ப௩லேை உமமாலாகிய ஓ. காஎச செப்ப வேண்டும” 

என்பர். 

இகதைககட்ட வி ஏூணா,* மடல்" 13௮ 277 நான் மிலாது 

நாதராயெ ஸுரீராப நக உருவி செப்ப த குகு5குலணா 2வ/2 ம 7 ஆறு 

லும் எனக் 9றபட்ட பகஇபில Hie Pon எனச் கொள்பைக் 

கஇசைந்தபடி யென் FH UT TAIN ox YI 11 oF செய்பக GI TT UD Ih 

AC pom” of oi. 

இர்கு சமபந்தி சரக வல அலுப்பப்பட்ட 

என்ற இரா.ஒூசன், காய மார்ரக BHA H5 9 சொண்டு ஸுக்ரி 

வரைப் பார்தது, ஐ வானர ராஜனே! இலங்சேசனாகய இராவணன் 
கட்டன். யிட்டகாவரு/-- நீர். தவ 

GOMOD oT DI 

ஸ்ஙதன் 

உம்மைக்கண்டு கூ Met 
. ௪ [அய ௪ ௫ a a ௪ 

புக்குப் பிசாதாவென்றும், வானரர்களுக்குல் 

இசாஜ வமிசத்திற் பிறடசுவளென்றும், உமக்கும் மானிடமுக்கும 

இரு சம்பந்தமும் இலலை யென்லும், ரான் மானிடனாயே இராடின்



யுத்த காண்டம். <u 

பத்தினியை ௮பஹரித்து வர்.ததால் உமக்கு ஆகவேண்டிய ஒன் wy 
(மில்லை யென்றும், ஆகையால் நீர் உம்முடைய சைனியக்களுடன் 

கிஷ்ரந்சைக்2க செல்வது உமக்குச் சகு யென்றும், சேவர்களா 

௮ம் மற்ற யாவர்களாலும் பிர3வ?க்ச முடியாக இலங்கைச்சுள் 

அற்ப வலுவடைய மானிடா்களும் சேவலம் குசங்காகய நீங்களுமா 
பிர2வ?ிக்கப் போடுறீர்களென் மும்,பிரவேசிக்தாலும் உங்களாலாகக் 

கூடிய காரியமொன்றுமில்லை பென்றும், உமக்கு அறிவிக்கும்படி. 
எனக்குச் கட்டா யிட்டார்” என், தெரிவித்தான், 7 2 L 

இசைச்கேட்சிக்கொண்டி ருந்த வானசவிசர்களிழ் சிலர் சடுதி 
பில் Yarns ao Gard9 55 west Gy FHS G95 FEB 

நரிம்சிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ஹிம்சையைப் பொறுக்கக்கூடா,ச 

ora ஸ்ரீசாமசை கோல், உ இராஜூ?ஃ்டனே, அசசர்கள் 

ரி, Tt BCT வலக செய்? 2 வழகி Bth of Bi மில்லை, ஆசையால் இந்த 

வானர வீரர்கமா யடக்கவேண்மிமென்் நு முல றயிட்டான். 4 அச்சத் 

குசல் கேட்ட (ரீமகுவிரர் ஸராக்ரிவசை சேரக்?) சாசணரைம் கொல், 
வன ௮டாத காமியா. அசையால் சாரணண ந வக்ர அர் இராக 

சனை ஒன்றும் செப்பலேண்டாம் என்று ூறினார். ஸுத்ரீவர் அந்த 
ஸ தனைக் காப்பாற்றி யுன்னிருப்பிடம் செல்லலாம் மான்னார், காம 

மார்ச்சத்தில் செல்லும் ௮வன் வானரசி27ஷ்டசாகி.ப ஸுக்ரிவரைப் 

பார்த்து ஒ வானாசாஜனே! சான் எக்களஞுடைய மஹாசாஜவுக்குப் 

பதில் என்ன சொல்கிறது? அளை பெனக்குக் கூற வேண்டுமென்று 

கேட்டா ன் 

ஊத்ரிவர் அர்௪ சாசணனைப் பாய்ந்து ED OW" "தன / நீ இரா 

வணனிடம் சென் ற ௨. இராபம்சாத்ம சீன, என்னுடைய பிசாதா 

வாகிய வாலியினுடைய ஸ்.திஇ யெவ்விஈமீமா அதையே நீயும் ௮டை 

பப்போடிருய், நான் உன்னைப் பு.க்இர மிச்சர்களுடனும், இரத ௧௨ 

ge ust Asem gin ans Cetus தயாசாயிருக்கிறேன், நீ 
இர கராகருடைய பதீனியை பபஹரிம் துக்கொண்டவ னானபடியால், 

௩ ர் 

இர்ச வுலகத்தை விட்டு மற்றெந்த வலகத்றுக் குச் சப்பிப் பிழைக்க 

ஒடினும் விடப்போடிறதில்லை, இத சிச்சயொனச் கெரிந்துகொள் 

சளன்று சான் செப்பியசாச அறிவிக்க வேண்டியது” என்று ப... 

ஈவித்தார். சாரணலும் அவ்விதமே யென்று கூறிச் சென்றான். 

இதற்குள் சார்த்தூலன் என்ற மற்றொரு இராக்சன் சமுத் 
ச் ந » e *. த e “~ e 

தீரச் கரைக்கு வர, ௮ம்கு தங்கயிருக்கும் பெறாச்ச வானரசைனி 

abe



Hd அத்யாத்ம ராமாயணம், 

யங்களையும், ET EOE சென்ற ஸுாகனுடைய கெதியைடிம் Cala 

பார்த்துக்கொண்டு போய் இராவணனிடம் தெரிவித்தான், இசா 
வணன் தாதன் செப்பிய வார்.த்கையைக் கேட்டுப் பெருமூச்சு விட் 
டுத் தன அரண்மனையில் இர்ச்சாலோசனை செய்.துகொண்டி ருக் 

தான், 

இராவணன் இலங்கை.பில் இவ்விதிருச்ச, ப்நீராமரார்ச்தி ஸமத் 
இரசக் கரையில் வானசைனியங்க ரடன் தங்கியிருச்தவர், அழிி 

னுடைய கொர்.தளிப்பைப் பார்த்து ஆங்காரக்கொண்டு கண் சிலத்த 

ama, ஒப்பற்ற தம்பியைப் பார்த்து 'ஐ இல.ந்மகண7 இரத கெர் 

வங்கொண்ட சம தீதிரசாஜன் இத வகையிலும் Gideon HB wad KS 

வில்லை. இரக்கக் கூரக்ருகரடன் இந்த மானிடன் என்ன செய்யப் 

போக௫ிமுன் என்று நினைத் இருக்கிறான். பார்) இப் 2பா,து இக்கடலை 

வற்றச் செய்ேன். இக்க வானர சைனிய ய்கள் யாதொரு Asi 

மின்றி யக்கடலின்மீது பாதசாமியாப் நடக்? செல்லட்மிம் என்று 
கூறித் தனன ஒப்பற்ற கோதண்டக்தை வளைகரா நாமீணற்றி அம்பு 

7 & தணிபினின் று ிசளயசாலாக்கினிக்கு குச் சமமான ஓர் ௮ல் அரத் 

தைபெடுத்துர் தொகுத்துக் காணபரியர்க LD tp, 52, Dig சப் பாணத் 
“இன் செய்கையை எல்லா உயிர்களும் Lint FELON 5 wh, ஈறி 

- பிவைகளுக்குப் பதியாகிய ஸ ழி சாஜனைச் சாம்பலாகச் செய் 
தறேன் என்று கோபத்துடன் கூறினார். இவருடைய Carus HM 

யைக்கண்டி பூமி? கவி நடும்கினாள்; அ௮ள்ட செஜங்களும் இ0/ட் 

டன; பத்.ு,ச் ிசைளி ம் இருள் முண்டன) ஸத் திரங்கலங்னெ, 
அஇலுள்ள 1 இிங்கலம், 1 இிக்கலலெம், மு.குலை, மகரம் முதலிய 

நீர்வாமும் ஜெந்றுக்கள் யா a ர்சாபமடைநது பரிதபிச்சன) டல் , 

௬ யோஜனை தூசம் தன் ஸ்தானத்தையிட்டுப் பின் grower i 

ஸத் இர ராஜன் நகெடுங்கி ஒரு இவ்விய உருவெடுத்றுப் Gy 5 
யக்ஷமாகிம் தன்னிடமுள்ள darn நளைக் காணிக்சையாகக் 

'சொண்டுவர்து, (்ரீராாப்ர்த்து சர்நிதியில் வைத்து, ௮வர் பாதார 
கிர்தங்களில் சாஷ்டாங்கமாக, கண்டம்போல் விழுந்து ஈமஸ்கரித்து 
எழுந்து, தன்னி ரகசங்களையுல் குகித்து நின்று, மூவுலகங்களையும் 

காப்பவரரகிய ஐ இராபமூர்த்தி! இச்சு அ௮ண்டபிண்ட சசாசரங்கள் 
tere ne ம 

௪ 5,சம்--ெச்9லி ருது மேற்கிலோடும் ௧.௫, 
1 திமிக்சலம்--யானையை விழுங்கும் மின், 

4 இமில்கலலெம்--இழிங்சலத்ஸ்த விழுங்கும் மீ



301 ு.தீத காண்டம், 

தந் கரக்கும் கடவுளரசப தங்களால் சிரு யாவை ற்யும் படை ் 
கிக்க டிக்கப்பட்டஉன் நான், தங்களுடைய கோரிக்கையை 

e ச க் ° 2 e 6 

awe TER yori root? very suse தங்களால் சிருஷ் 

1). EIN, கங்களுடை ப அண கடவா தடங்கி நிற்கின்றன; ட 

பிரபவ Baa 5 நணம் டப 553 Bi காரர்கள் etm Poet துணக்காக் 

ரஹிம். 46 ஞ்ரு 5 ஸ்தூல பூ.தங்களைக்கொண்டு அண்டங்களை 

yee; HG அண்டத்தில் 2 டம் al ‘Lp மல் ஏருற ௨ உலகங்களையும், ௮/வை 

கருக்கு ரிப ஏழு வரைப் பிறப்னொலுப்டாகும் எண்பர்நு நான்கு 

வம. போனி Bug Haan முண்டாக்கி OMIT Bost என்ற 

YFEEOYR ப சான் சாங்கள் லீலா 

மானிட ரூப சொருக எவ் 

குடிக்கம்பு போல 

ஓ ஈசா பல்த 

நாமத்தையும் அடை ர்கள், 
₹ு ச . . 

Aro மாக எடுத்துவக்க இக்கு 
[) 5 3 ச 
கம oS 2வன், i Sry Ban! L1G EGG G LS 

ஸடர்களுச்துச் கண்டம் பிரமீபாஜனகரமானறு, 
சல் . “2 5-2 ் வற்சலராகிய சக்களை இப்போ து சரரைபடைசமசதன், எனக்கு ௮பய 

டு . five ச e . உ Sane . NGI CHICKS IUDIO, Qose ararnrotiimsa Qe wanes 
குச் செல்ல வழி கொடுக்கிளென்'” என்று கூறினான், 

rma “Ny [2] . உ ௩ ட 

அன தயரா புடி ராமபிரான் 2 சாபம் soli, om ips BI 
ராஜர Caran, w உப ' இச்கப்பாணம் விபர்ர்குமாகசக் கூடிய 

* 5 இ ர்க . . கல்ல, அசையாலிறகு எங பிரதேசக்கில் எீடலாம், இகுற்கு 

ஓர் இ? லம]. சதை, aren ator Bae டார, 

ஸ்ரீராமர் கூரியறை4 சேட்டு, ..நர்தப் பாணத் F Up hi Bu 00 235, 
எனக்கு வடபாகத்தில் கையும், அவரையும் பாட்சா, ஓ ப பாகிறி. 

£ ரம குல்பம்' என்று பிரஸித்து பெற்ற ஐ/ பிர2ந௪ிநக்கிறத, 
௮ இல் பாப£ம தொழிலாக அ௮?ேகரி நர் கொண்டு என்னை உபதி 

இரவப்படுக்தி வருொர்பள், அச்சு இடத்கிற் ந இக்க ௮ஸ்.ரிரச்தைப் 

ர யோகப்படுத் துங்கள் என்று வணக்கமாப்ச் கேட்டுச் கொண்டான். 

இரகுவீரர் உடனே அர்தப் பிர2, சத்துக்கு அப்பாணத்தைப் 
(சயோகம் பண்ணினார். ஓர் கூணப்பொழுஇல் அங்குள்ள துஷ்டா் 

களை வதம் செய்.அ, ௮ப்பாணம் மறுபடியும் திரும். வர்து அம்புருதீ 

மூணியில் முன் போலத் தங்கியது, 

இதைக்கண்ட ஸமுத்இரராஜன் சந்தோஷமடைர்து, இரகுகர்த 
னசைச் சேவித்து, ஓ மஹா.நுபாகுவே! விசுவகருமாவின் குமாச 
னும், புத்இசாலியுமாசய ஈளன், கஃடட, வேலையிற் சமர்த்தன்,
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இறமை வர்ய்க்கவன், வாம் பெற்றவன். ௮வன் என்னுடைய ரூப 

mau Oss ஜலக்ின்மல் அணைகட்டட்டும். உலகத்திலுள்ள 
சால்லா ஜனங்களும், இர்ச ஸேதுவில் வர்து ஸ்கானஞ் செய்வத 

னால் அ௮வர்கரஞுடைய சகல பாபங்கவரயும் HATS HS oD தங்க 
ளஞுடைப சக்தியைக் தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி 

ஸ்ரீசாமரை ஈமல்கரித்து விடைபெற்று மறைக்கான், 

பிறகு இரகு ஈக்குனர், இலஃ்மணர், ஸுுக்ரீவர் இவர்களை 

Garé, ஸ்ாத்ரீவசைக் சொண்தி நளனை வசவமைதீ By, MTT oh வராக 

ஞூடைய ஒக்காசைபைக் Osta) Bw gus sold OF Lay Ma Bs 

குச் கட்டளையிட்டார். mars nf Hie சர்2சா2ு மடைர் கவனப், 

வானா வீரர்கள் (பிக்க சாமர்க்குபக் துடன் கொண்டுவந்து தொல் 
கும் மலை, விருக்ஷம் மு கலியவைக$ரக் சொண்டு அழக்காராகவும் 

அகலமாகவும் நாறு போசனை தூரம் FIRE OTH GTS பள்ள 

ஸே. துவைக் கட்ட அரம்பிக்கான, 

கட் [சபத hel SH) Re 

4-வது FBG fn 

ஸ்ரீ சாமர் ஸேுபக்கனம் செய்ய ஈாத்சனிக்கும்போது அங்கு 

உலகத்திலுள்ள ஜீவகோ) களின் ஹிகத்தைக் கருதி இராமன் 
. என்று ஐர் வெலிங்கப் பிரஷெடை செப்து பூஜிக்து எந்த மானிட 

னாபிலும், Dis இராமேஈவானாபப சிவனைக் தெரிசனம் Crug 
சேதுவை ஈமஸ்கரித் த சங்கற்பம் ரெப்றுசொண்டு, புறப்பட்டு நிய 

மக்துடன் வாரணாுிபை யடைந்து ஈங்கைபில் ஸ்கான் பண்ணி இங் 

கருர் து கல்கையையுட், மணலையும் சொண்டுவக், ஸ்ரீ சாமனாத 

ருக்கும் கங்கையை ௮.99, சேதுவைய?ிர்க ஸமக்திசத் 
இல் மணலைப் போிவானூல் அவன் பிர்ம்௩ சொருபச்தை யடை 

வான், சரக் கமில்லை என்று வரமளித்தார்: ஸே பர்கனம் செப்ப 

அசம்பித்த முகல்காளில் பதினனைரு யோஜனையுர், இரண்டாம் 
நாளில் இருபது போஜனையும், மூன்றாம்சாளில் இருபத்தொரு 

யோஜனையும், கான்காம் நரளில் இருபச்ரண்டு யோஜனையும், 67 
தாம்சாளில் இருபத்துமூன்று யோஜனையுமாக வானர சி?ரேஷ்டனா 
இய ஈளன் ஸேதுவைக் கட்டிழமுடி.தீதான். அர்க் செய்சரையின் 
மார்க்கமாகவே வானச: சைனியங்கள் நாறு யோஜனை தாசம் ஈடந்து 

ஸுு?வலமலை போய்ச் சேர்ந்தார்கள்,



யுத்த காண்டம் 90% 

ஸ்ரீராமர் மாருதியின் மீதும், இலக்தமணர் *ங்கதன் 
மீதும் அசோகணித்துச் சென்றார்கள், அவர்களும் ஸ் வ 

பருவதம் போய்ச்சே, ஸ்ரீசாமர் இலங்கையைப் பார்க்க விரும்:9, 
மிகவும் உயரமான அப்பருவகத்இன்மீது ஏறினார், ௮ம் 

மலைபின் சிகரத்தில் கின் ற, அகண்ட விஸ்காமுடையதர௫, அழ்க்த 

அ௮சழிகளால் சூழப்பட்டு, ஸ்வரணமயமான மதில்கள் ஆகாயத்தை 

war Ios, அலைகளில் சகக்னி என்ற ஆயுதங்களும், பல 

விதமான யந்.இிரகாளும் ஸ்சாபிக்நபட்டு நரரத்துக்கு அரணாக 

அமைக்சப்பெற்று, நான்குபுறத்கிறும் சான்சு வாயலாகிய கோபு 
சங்களோடும், அதனுள் பலவிகமான இத்திரச் வஜங்களாலும், 

மகா தோரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட மாடமாளிகைகள் 

நெநங்கிப ௮2 வி௫களாடும், விளங்கானின்ற இலங்காபுரியைப் 
பார்த்தா, 

அ௮ச்சமபம் இலங்கையின் வடக்குக் 2நாபுரக்தின்மீது, மஹா 

பலம் பொருந்திய வீரர்களான மச் இரிகள் புடைசூழ, இசக்ன மய 
மான தண்டங்களுடைய வெண்குடை கிழற்£ற், கார் 2மசகத் க்குச் 

சமானமான கரர்தி பத்தும் இசையிலும் விசவும், நீலமபமான பரு 

வதத்தஇன் காம் பொன்ற ப,ச்.அக் கிரீடங்கள் பிரகாசிக்கவும், சூரி 

யனுக்கொப்பான ஜோ .இ2யாடு விளக்கும் தச மநத்தோடும் கூடிய 

இராவணன் வீற்றிருந்கான். 

அப்போது ப்நீசாமராால் விசிவிக்கப்பெற்று வரத சாரண 

னாய ஸு*கன் ஈகைபற்ற முக.ர்தாடு கூடினவனறா இராவணேல்வா 
னிடத்தில் வந்து வணக்கி கை-ப்பி கின் று ஐ இராக;௪ மஹாசாஜ7 

நான் தாங்கள் கூ ியபடி ON pS AIG Past ௮டக.மாயிலிருக்ச ஸ்ுக் 

ரீவனிடம் சென்று தெரிவிச்மீகன், அங்குள்ள வானசவிசர்க௭ 
என்னைப் பிடித்துக் கட்டிச் சையால்குதிதியும் பல்லால் கடி.த்.தும் 

சகத்தால் றியும் இன்னும் பறவிகமான ஹிம்சை செய்தார்கள், ௮௪ 

துன்பம் பொறுக்காமல் இராஃரைப் பார்த்து ஐ இராம என்னைத் 

காப்பாற்றவேண்டுிமன்று ஓலமிட்டேன். அர்த இச. சிரேஷ்ட 

தாதனை யோன்றும் செய்யாமல் விட்டுவிரிங்களென்று கட்டனை யிட் 

டார். அர்த விசர்கள் என் னைகிட்டுவிட்டார்கள் (தான் ௮ம்சப்பெருத்த 
வானச சைனியங்களைப் பார்தது நடக்கச் துடன் திரும்பி யிவ்விடம் 

akg Carissa, ஓ இராக்சகாவல / தேவர்களுக்கும் ௮௬சர் 
களுக்கும் எப்படி, டொருசத்தமில்லையோ அத/2போல இராக்ஷ்சர் 

90
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களுக்கும், வானரர்களுக்கும் சேர்க்கை டைச்சமாட்டாது, அரச 
வானச சைனியங்கள் முன்னகாக ஈம்முடைய கோட்டைவாசலுக் 
சருகில் வந்து சேருவார்கள், அவர்களிவ்விடம் வருவதற்கு முர் 
Meu, சீக்செமாக ஸீதையை இராமரிடத்தில் கொண்டு போய்ச் 
சேர்ப்பிக்க வேண்டும், இல்லரதவரையில் சாம் முன்னதாக ௮வர்க 

ளிடம் சென்று யுத்தச்.துக்காவஅ அஆரம்பிக்க£ேண்டும். இவ்விரண்டி. 
லொன்றைத் தாங்கள் கவனிக்கவேண்டும் 

ஒதேவ/ ஸ்ரீராமர் கானிவ்கிடம்வரும்போ௫ என்னை அழைத்து, 

ஐ ஸுக. நீ இராவணனிடசக்திற் சென்று, ௮வன் எந்த தைரியத் 

டன் வர்து ஸீசைபைச் இருடினாமீறை அந்த தைரியத்துடனும் 
ஸேனைகளுடனும் பு,தரமித் இரா FOF GMD VS அவனுடைய ஆண் 

மைத்திறக்தை யிப்பொழுது காண்பிக்கவேண்டும், நாகாபதினம் 
காலையில் ௮கழியோடங் கோட்டை எதில்கசளருிம் வி.௫களோடும் 

மாடமாளிகைகளோடும் கூடிப் பொன்மயமாகப் பிரகாசிக்கும் இலங் 
சாபுமிப் பட்டணத்தைபும் அஇலுள்ள இராக்ச/கயும் என்னு 

டைய கோதண்டத்தில் நின்று விபெடும் உக்காமான பாணம் 27 
குலையச் செய்வதை, அவனுடைய இருபது கண்களாலும் பார்க்க 
லாம், அப்போது அவன் சக்இியைக்கொண்டு அவைகளைக் காப்பாற் 
றிச் கொள்ளவேண்டிய பிரயக்தனத்கைச் செய்து காட்டலாம்” 
என்று கான் செப்பியசாகக் கூறக்கடவாயென் அரைத்துப் பின் 
மெளனமாயிருநதார், 

ஓ இராக்ஷ௪ காவல? அந்தப் புர 5: ரேஷ்டரான ஸ்ரீராமா, 
அவர் தம்பி இல்£மணர், அவரிடம் சேகம் பெற்ற ஸுுத்ரீவா், தற் 
போது தங்களிடமிருக்து விடுபட்டு அவர்களிடம்போப் அடைக்கலம் 
புகுத தங்கள் தம்பியாகிய விபீஷணர் இக்நால்வரும் ஒசே மனதாய் 
இந்த 'இலங்கையை யழிக்க எண்ணங்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர் 
கள தாம்கொண்ட கோலத்தை நிறைவேற்றும் சக்தி வாய்க்தவர் 
கள், அவர்களுக்குத் துணேயாக வந்திருக்கும் வானர சைனியர்க 

ளோ இந்த ஈகரத்தை பெரித்றுச் சாம்பலாக்கும் திறமை வாய்ந்த 
சூரர்களாகவு மிருக்கின்றார்கள் 

மேலும் ௮ர்த இசகுவீரருடைய ரூபத்தையும், தரத்தையும், 
கோதண்டந்தரித்திருக்கம் கோலத்தையும் கான் பார்த சமட்டில், 
மற்ற மூவருமிருக்கட்டும், ௮வர் ஒருவரே இரச இலங்கைபை நாசம் 
செய்வார் என்று எனகீருத் தோன்றுறெது. சணச்கற்று நிறைர்



பூத்த காண்டம், 308 

திருக்கும் வானாசேனையைப் பாருங்கள், பருவதத்துக்குச் சமான 

மான அரொஇயெடைப அக்க வானாங்கள் குதூகலத்துடன் gees 

ப பப்பட் ப் கனிய ங்கள், அவர்களைச் கணக்கட்் சொல்ற 

தான் முடியுமா ? ஆனாலும் அவர்களில் முக்யெமானவர்களை எனக்' 

குத் தெரிந்த மட்டில் கூறுகிறேன்; கேளுங்கள், 

அதோ இலங்சையை யெதிர்கநோக்கிக் கர்ச்சித். துக்கொண்டு 

லக்ஷம் யூதபர்கள் சூழ மத் இயில் வ௫ப்பவன் ஸுக்ரீவனு 1] 

லேனா இபதியாகப நிலன்) அக்கினியின் குமாசன். 

இதோ சூரியனைப் போன்ற காந்தியும், பருவகம்போன்ற Cea 

(pld, utes செந்தாமரை மலர்போன்ற முகமும் உடையவனாய் 

அடிக்கடி தன் நுனிவாலை யாட்டிக்கொண்டிருக்கும் இவன், மஹா 

பலசாலியாக வாலியின் குமாரனும், யுவாஜனுமாகய அங்கதன், [ 

அர்த அங்கதனுக்குச் ச.மீபத் திலிருப்பவன், நம்முடைய இசர 

க்ஷசர்களால் காக்கப்பட்ட இரத இலங்கைரகருள் ஒருவரு மறியா 

ing பிரவே?ித்து அசோக வனத்திலிரு*க ஸீசையைக் சுண்டு 

பேசனவன் எவனோ, பிறகு த௫களுைய குமா ரனைக் கொன்றவன் 

எவனோ, இர்ஈகர் நிக்கிரையாகக் கண்டவன் எவனோ, அந்தப் பிர 

தித்து பெற்ற வரன7னாயே அனுமான் என்று கூறும் வீரன். 

௮௬7 குருவாகிய சக்ரொச்சாரிக்குர் சமமானவலும், மிகுதி 

யான புத்தியையும், வெல்லுதற்கரிய பராசரமகிறையு முடையவனு 

மாயே இவன் ஸ்வேதன் என்ற நாம மூடையவன், ஏசோஜர் அவ 

சா காரிய நிமித்தம் ஸுக்ரீவனிடம் வற்று மறுபடி.யுர் திரும்பிப் 

போடருன் அதோ பாருங்கள்? 

இவன் பலகைவராயெ 4 மாதங்கத்துக்குள் சிங்கம் போன்ற 

னும், நிகசற்ற பராக்கிரம முடையவனுமாகியவன், தம்பன் , என்றி 

நாமமுடையவ ன், இலங்கையை நாசம் செப்யத் தகுதியானவன் 

ஒ இராக்ஷச சோஷ்ட! பாருங்கள்) இ3கா ஒரு வானசன் இர் 

இலங்கையைப் பொசுக்குறவன் போல் பார்க்டொனல்லவா, இவள் 

கோடியூதபர்களுக்கு Gr 39 Lor @0) சாபன்என்ற நாமம் ௮டைர்சவன் 

இவன் மிகுந்த வீரத் தன்மை பூண்டவன், பனளனின் கும: 

சன், த்விவிதன் என்ற சாமமுடையவன், கோடி. யூதபர்களுக்க 

எஜமானன். 
é க 

* மாசங்கம்--யானை.
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இவன் விள்வகர்மாவின் புத்இரன், மிகுத்த வலுவுள்ளவன், 
நளன் என்ற பெயருடையவன், சிற்பவேலோபில் மிகத் தேர்ச்சிபெற்ற 
வன், இவன் தான் சமுத்கூரத் இற்கு ௮ணை கட்டினவன், 

அங்கு வகு தங்கியிருக்கும் வானார்களை வர்ணிக்கவாவ 3, 

சணக்கட்டுச் சொல்லவாவது யாவரால் மூடியும்? எல்லோரும் சூரர் 
கீள், பலமுற்ற சரிரத்தைப் பெற்றவர்கள், யுத்.கத்.இல் மிக்கலிருப்ப 

மூடையவர்கள், கணச்கற்ற இராக்-ராகளுடன் கூடிய இலங்கையை 

கணப்பொழுதில் ஈ$ரணிக்கச் செய்யுந் இறமை வாய்ந்தவர்கள். 

இத்தகைய வானர சைனிபங்களின் தொகை Agu ss gr 

ராயிரம், 

Ly svar Se, ear ubes sh goudsg, mag வேதங்களும் 
கற்று, அவைகளிவிள்ள (மீடிவுப பொருள முற்று முணாச்ச ஐ 

இராவணேஸ்வார/ நான் கூறிய ௮ர௪ வானா சைனியங்களின் பராக் 

Brin காம் மெச்ச நதக்கதா பிருந்ச போதிலும், ஆம்ர்து யோடுத் 

தப பாரக்கில் அவ ஈள் பிபட்ல குரங் 2௧, பிரர் இயட்சமான அந்த 

இராமர் மானிடசே, மானிடசாக இருந்தும், வானா சைனியஎ் 

களைத் தமக்கு ஐர் நுணையாக நம்பி அவர்களை அதிரசம் போல் பக்ஷ 

ணம் பண்ணும் நபமிடததில யுததக.துக்கு வர் இருப்பதைச் சற்றுக் 

கவனித்து வீஞ்ஞானக்துடன் ஆராப்ட்து பார்க்கில், ௮ந்த வானர 

சைனியங்கள் து Hea அல்ல? இராம நம் மானிட ரல்ல,. மற்றம் 

பார் நன்யிர்களா?, ௮௩௧ வானார்கள் தேவ?லாக வரசிகளாகிய 

தேவர்களே) பிர.5॥ tof ஸ்ரீ சாமசோ! சாக்ஷாத் மஹா விஷ்ணுவே, 

மலும் இக்க யுக ச்நுக்குக் காரணமாகிய ஸிகைபயை வினவி 

boone. நகு மாதாவும், பிரபஞ்ச சொருபிணியுமா இய Ap 

சத்தியே. ௮௧ ப, றாவீஷ் ணு சிற்சகஇயி னிடமருந்து ஸ்காவா ஜங் 

SLD சொருபபான உல்லா வுலகங்களையு முண்டாக்கினார், ஆகையால் 

ஸீகையும ஸ்ரீசாமபா ம், உலகத்துக்கு 8 BTU] GG EAM GIL மானவர்கள் 

என்று வெளளின்... பலைபோல் வீளால் கின்றன. இர்த இரக? 

யத்தைச் தாங்கள் றிந்தீர்களோ ௮றியவில்லையோ ௮ர்த விஷயம் 
அற்ப புத்தியுள்ள எனக்குத் தோற்றவில்லை, ௮௩த ஜெகச்காரணி 

பாயெ ஸீதையைத காங்கள் ௮பஹரித்து வந்திர்கள், Ul ட 

ஓ அறிவிற் றந்த கொற்றவ. இர்த ஸ்தூல சரீரம் அழியக் 
உடியத, _ பஞ்சபூதங்களின் ௮மிசததிலுண்டானது, எப்படி, 

9யனில்;-பிருதுவியிற் பிருதுவி wos, Ho அப்பு மாமிசம்,
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௮! இல் அக்கினி சாமம், அதில் வாய்வு நரம்பு, AX pens 
சோமம், க 5-ம் பிருதுவியின் கூறு, ௮ப்புவில் அப்பு மூ.த்இசம், 
அதில் பிருதுவி உமிநீர், ௮தில் ௮க்னி வேர்வை, அதில் வாய்வு 

உதிரம், அதில் ௮காசம் சுக்கலெம், ஆக 8-ம் அப்புவின் கூறு, Coy 

விற்றேப்வு நித்திரை, yap Gad uF, wR gry 
YAO aria BoRuid, 2 FH ஆசாசம் சங்கமம், ஆக 9-ம் ' 

வின் கூறு, வாயுவில் வாய்வு ஓடல், அடல் பிரு துகி படுத்தல், இ 
அப்பு நடத்தல், ௮கில் தேயு உட்கார்கல், அதில் ஆகாசம் " 

டல், ஆக 5-ம் வாயுவின்கூறு. ஆகாசத்கில் காசம் மேச்சும், 

௮ல் பிருதுவி ரராகம, ௮ல் அப்பு து2வஷம், ௮ல் தேயுவு 

பயம், அதில் வாய்வுலச்சை ஆக 5-ம் ,ஐகாசத்இின். கூறு, இர்த 

இருபத்தைந்து த,த்துவர்களோடும் கூடி, தூர்க்கீதமுள்ள மலம் 

நிறைக்கதும் அஹறங்காசகதுக் கருப்பிடமுமானீ* சரீச.த்இல் அவி 

மானம் வைத்து அற்பமாகிப சரீர ஸுகத்தையே விரும்பிபவர்களு 

க்குக் கெட பெப்படி. புண்டாகும்? அவர்க இரக்ஷிப்பவர்கள் 
எவர்கள்? இச்சாீர ஸுநத்துக்காக பிரும்மஹம்தி முதலிய பாதகம் 

களைச் செய்கிறார்கள், ஸுாதங்களை அநுபவிக்கும் -இச்சரீரமாணது 

இங்கு விழுந்து விடுகிறது, பிறகு ஜீவன்யா கனா சரீர.த்சைப்பெற்றுச் 

தான் செய்த புண்ணிய பாவங்களுக்குத் தக்க பலனை லுக்கும், 

நரகம் இந்த இடங்களிர் சென்று ௮ழுபவிக்கிறது, 

இச்சாவசத்தாப் அஞ்ஞான த்இிழ் கட்டுண்ட ஜீவர்க& ன 
தனது காருண்யத்தால் Dw waren Ly நின்று ஜீவாங்குச ந் 

௮சைவயித்து, அந்தக்கரண மென்னுங் கண்ணாடி யைக்காட்ட , மதிற் 

பிரதிபலித்த, இர்சஸ்தூல சரீசச்கைக் தாமென்றும், புவனபேச்சக் 

கச் கமதென்றும், அபிமானித்து ஏத ஜீவர்களது சரீசத்இரயம், 

சிதாபாசன், சாகி சைதன்னியம் என்பவைகளின் பேதங்களை யறி 

யக்கூடிய அறி நிவின கண்ணை ஆவாணசச்இ மாடிலிடுசிறது, “எது 

வரையில் தேகமேதானென்றும், ௮ யொட்டிவரும் போகங்கள் 

தனதென்றும் அபிமானிக்கிறானோே அதுவசையில் அவனுக்கு 
ஜெனனம், மரணம் ஒழியப்போகிற தில்லை, 

ஆகையால் மஹாபுத்திசாலியாகய தாங்களும் தேசபேோகத் 

இல் வைத்த அபிமானத்தை ௮றவே விட்டு விடுக்கள். ஆத்மாவானது 

நிர்மலம், சுத்தம், விஞ்ஞான சொருபம், சலனமற்றது, ௮ழுிவற் 

ற, அஞ்ஞான வசத்தால் பந்தத்தில் கட்டிப்பட்டு மோஹமடை
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இறதை யறிர்து, க்ஷேத்ரம், மனைவி, புத்இரர் மு.தலிய்வைகளி லுண் 

டாகும் ஆசையை அடி போடு ஒதியுங்கள், காய், பன்றி முதலிய 

சரீரமெடுத்தாலும், ஒழிவடைர் இருக்கால் வி௫ிகலையடையலாம், 

நிஷ்காமிய புண்யத்சைச்செய்து மோசக்ஷச்சை யடையுந் இவ் 
வியூழிச்சுத்தைப் 6 பெற்றும், விசஷிக்க விவேகம் நிறைந்த பிராம் 

மணத் தன்மையை யடைந்தும், ௮இலும் பாரக வருஷத்தில் மிசவுக் 

த்யான HTD ES பூமியிழ் தெனிக்தும், எச புத்திமானாவற தேசத் 

போகத்திம்கும்ஸ்வா தீனனாவானா? அகைபால்தரங்கள் பிராம் 

மணசாசவும், புலஸ் தியவமிசத்இற் றக்கவராகவும் இருக் ஏம், அஞ் 

ஞானமுடையவனைப்போல் ஏன் போகங்களை அறுசரிக்கிரீர்கள்? 

இனியாவது பற்று ச லை விட்டு அறத ஸீ தர் CO gaff anu ஸ்ரீசாமரிடம் 

கொண்டுபோய்க்*( CETUS, Ud RUMEN மனதுடன் NGG UT 

மாத்மாவான ஸ்ரீசகு: வீரரை யடித்து அவருடை ப பாதாரவிந்த 

சேவையி லீடுபட்டு முக்தியைபடைய வழி 5.5 கொள்ளுங்கள், 

இவ்விதஞ் செய்தால் இதுவரைபிலுஞ் செப்2 எல்லாப் பாவல்களி 

னின்௮ விபெட்டு விஷ்ணு tara Cena i gar. இல்லாவிடில் மறு 

படியுந் திரும்பக்கூட 15 கீழ்ப் பிரதேசசச்தையே யடைகயிர்கள், 

er sor வார்த்தையை அங்கீகரிக்க வேண்டும். ரான் சங்களு டைய 

ஹிதத்தை நாடியே சொல்லுறேன், 7 

இ பிரபுவே! SIMRAN சரணம் அடையக் க்கு சி.பானவரும், மர 

ந்ஜசயின் பிரகாசம் போன்ற தேக காந்தியுடையவ ரம், 

te புடன் கூடியவரும், கரிக்சப்பட்ட கோதண்டச்தையும் 

பாணத்தையு ப புடையவரும, இல*ஈணர், MNP aut, a Pagan, 

Bor 6) சேவிச்கப்பட்ட ஸ்ரீபாகம்க&£ புடையவரும், ஸ்ரீரகு 
வசதித் இற் பிறந்கவருமா? மய ஸ்ரீஹரியைப் பஜனை செய்யுஅகள்,”” 

ஜ்ன்று கூறினான். ) 

    

aS EI 

J-U Gl FORPSID. 

புத்தியிற் சிறர்ச ஸுகசாரணர், அஞ்ஞானத்தை யடியோடு 

தொலைக்கும் ஞானமார்ச்கமான மொழிகளைக்கூற, ௮௪ சொதச 

சிந்தையுடைய தசக்கிரிவன் கோபங்கொண்டு தனது கண்களில் 

நின்று அக்னிப் பொறி பறக்கச் சிஷ்க்த கேத் இரங்களையடையவ 

ஞூ), ,சனக்கு ஹித.த்தைச் தேடிய ஸுசரைப் பார்த்து, ஏ அற்
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புத்தியுள்ளவ?ன? நீ என்னை ௮நுரரித்து ஜீவிக்றெவன். அப்படிக் 
இருக்கும் எனக்கோர் ௮9ரியனைப் போல் பேசுகறுப். சான் மூன்று 

உலகத்தையும் சிக்ஷிக்கி, வன், எனக்கு நீயா புத்தி போதிச்றெவன், 

உனக்கு வெ.ட்கஈமிலலைபா ? gos எனக்கு முன்செப்ச உபகா 

சத்தை சினைக்காவிடில் இப்போ?ச யுன்னை வசை செய்வேன், & 

சொல்லத்கக்கவனாபினும் நான் உன்னை யிப்போது காப்பாற்றினேன், 

ஒட! இம்மாஇரி நீ எனக் நப் போ ரிப்பது த.குஇயல்ல, ஆகையாஷ் 

இப்போதே இக இடககசை விட்சிச செல்லலாம்” என்று சுடும் 

யாகக் கூறினான். ஸாகா த வார்த்தையைக் கேட்டு இதுவே 
பெரும் அநுக்கிரகம் என்றுகூறி யவ்விடா விட்டுச் சென்ருர் 

இர்சஸுநா முப ஜென்௦க் திற பிராம்மணராக இருச்தவர். 

பிராம்மணாகளுக் தள் மிகர் சிறந்தவர், பிரம்ம சொரூபத்தை யறிர் 
தவர், வானப்பிரஸ்ச AFugy அரண்யந்திலிருக்து தனக்குறிய 

சகாரியங்ககாச் சர Gon Gl) ன் புசிர்து வர்தார் Das மேதாவியாகி 

இக்க அசகணர் சேேவாகள் விநக்டி படைபவும் ௮ஸுரர்கள் க்ய 
மடைபவும் ௧௫௫, ெடலிடாமல் அதற்குக் தத்த யாகம் முத. 

லிய இருச்இ.ங்களைச் செப்நு வரகார், * 

nT st DIS Sar ipin Dud sth Deh ganas useg, Dar 

தேவர்களுடைய ஈன்மைபில் மு.பற்ரி டிடையவசெனச் தெரிர்து; இவ 
ரிடம் இசாக்ஷசர்களுக்கு விரோதமுண்டாபிற்று, வஜ்ரதமஷ்ட்ரன் 

என்ற பிரஸிச்டுபுடைப of இரரக்ஷசன், இவ நர்பூச் தீங்குசெய்ய 

வேண்டுமென்று க நதி சாபத்தை பெதிர்பாத்துக்கொண் டிருர் 

தான், 

ஒரு பகல் அகஸ்திய மூ.ஸிவர் ௮௧த ஸுசுருடைய ச்சு 

துக்கு வந்தார், ஸுகா எழுகல Han Fu முனிவசை வணங் 
பூஜிக்க ஓஒ தேவ? எனு இிருகத்தில் சாங்கள் இன்றையதினம் 

போதனம் செப்யவேண்டுமன் ற மிகுஈ்த வணக்கத்துடன் கேட்டுக் 
கொண்டார், ௮சஸ் இப நம ஒப்புக்கொண்டு ஸ்நானம் செய்யச் சென் 

௮ர்த சமபத்தில் சாலச்கை யெகிர்பார்தீஅுக்கொண் டி.ருச்த 
வஜ்-சமஷ்ட்சன் என்ற அரக்கன், அகஸ்திய முனிவரைப் போல 

உருவமெடுதது ஸுகரிடம் வந்து அவரைப் பார்த்து 4*ஓ பிரரம் 

மணோத்தம! நீர் கோரியபடி. எனக்குப் போளம் அளிப்பஇல் 
மாமிஸத் துடன் அன்னம் படைத்தல்வேண்டும், நான் வெகு சால



310 அத்யாத்ம ராமாயணம், 

பாசு மேஷ மாமிஸம் புஜிக்கவில்லை'” என்முன், இசைச்கேட்ட 
ணாகர் சடுதியில் வெளியே சென்று மேற்கண்ட மாமிஸத்தைச் 
சேகரித்துக் கொடுத்துப் பக் துவம் செய்து வைக்கும்படி ச் திட்டம் 

செய்தார் அஸ். இய முனிவர் தர்த்தக்களை சென்று நீராடி. நிதீதிய 
கருமங்ககா முடித்துக்கொண்டு ஸுகர் அச்சிரமத்துக்குள் பிர 
வேசிதஅழ் போஜன த்.அுக் குட்கார்ரகார. அப்போது மேற்கூறிய 

வஜாத ஷ்ட்ரன், ஸுக ருடைய மனைவிசயப்போல் மிகவும் ஸுந்தர 

காண வடிவெடுத்த, ஸ ஈகர்பக்தினிபபை உள்ளயே சற்று தாமதிக் 
கச் செய்து தான் ஈன்று பக்குவம் செப்ச மனுஷ்ப மாமிஸத்தைக் 
செண்டுவர்து அகஸ்இ.பர் இலைபிர் பரிமாறிவிட்டு மறைகச்தான். 

அசஸ்இிப முனிவர் மனுஷ்ய மாமிஸத்தைப் பார்த்துக் கோபங் 

சொண்டு ஸ-5௩ரை கோக்க ஓ அர்ப்புத்தியுள்ள வச / பரிசுத்தமில் 
லாச மானுட மாமிலத்ைைை யல்லவா எனக்களித்தீர், ஆகையால் நீர் 

இசாக்ஷசனைமானு._. மாமிஸ கதைப் புஜிக்கக்கவாய் "என்று சாபங் 

கொடுத்தார். முனிவர் இவ்விதம் சபி/கவடன் ஸுகர்பய3து (ஐ 

அ௮கஸ்இய முனிவ! நீர் முன்னம் மாமிஸம் வேண்டுமென்று கூற 

வில்லையா? ஆகையால் மாமிஸம் ஏற்பரித்துபதை பறிர்தும் எனக்கு 
ஏன் சாபம் கொடுக்கிரீர்”” என்று வினவினார் 

ஸுகருடைய வார்த்தையைக் கேட்ட அகஸ்திய முனிவர் 
ஞான திருஷ்டியால் ரோக்கிப் பார்த்து இர்சக் காரியம் இராக்ஷசன் 

செய்ததென் றறீர்து அவரை சோக்கி ஐ ஸுசரே, உமக்கு௮பகாசம் 

செய்யவேண்டி. யிர்தக்காரியத்தைச் செய்தவன் ஓர் இசாக்ஷசன், 
முனி சிரேோஷ்டரே! நான் விசாரிக்காமல் சாபம் கொடுத்துவிட்டேன், 

என்லாக்கு விண்போகாது, பினும் நீர் இராக்ஷச௪ ரூபத்தைப் 

பெற்று இராவணனுக்கு உதவி புரிந்து கொண்டிரும், அப் 

பொழுது ஸ்ரீசாமர் தசக்கிரீவனை வதம் செய்வதற்காக வானர 
சைனியங ளுடன் இலங்கரபுரிக்குச் சமீபதீதில் வாப்போகிறார், 
wos UBS இராக்;௪ காவலன் உம்மை, சாசணனாக இரகுகந்த 

ரிடம் அனுப்புவான், மா சாரணனசச் சென்று ஸ்ரீசாமரைப் 

பார்த்து, ஹுவருடைய தெரிசன மஹத்வத்கால் இந்த சாபத்தில் 

நின்று விடுபட்டு, சசச்கிரீவலுக்குக் தத்தவஞானத்தை யுபதேிக்க 

௮வன் உம்மேல் வெகுளியுற்று ௮வ்விடக்தைவிட்டேகச் செய்வன், 
பிறகு நீர் முக்தனாசச் Anis ஸ்தானத்தை யடைவீர்” என்று பதி 

அசைத்தார்.
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இவ்விதம் அகஸ்திய முனிவர் கூறிய வார்.த்சையைக் 2சட்ட 
பிசாமண சிரேஷ்டரான ஸுகர் அவ்வாறே இராக்சன) இரால் 

ணனிடம் சென்று அவன் ஏவற்காசரில் ஒருவசாயிருக்தார், இட் 
போது gat she தசக்கிரீவனால் எவப்பட்டு சாரணசாக வர்ஆ 
பரமாத்மாவாகிய ஸ்ரீராமர், தம்பியாகய இலஸ்மணருடனிருச்சச் 

சேவித்து இராவணனிடம் சென்று அவனுக்கு ஞானத்தை யுப 
தேசத்துப் பிறகு முன் போலப் பிராமணனா? % வைகானஸரக 
ளுடன் வாசஞ்செய்தார், । - 

இலங்கேசன் சமுகத்தைவிட்டு ஸ௬ஈகர் சென்ற பின்பு, Ses 

இரீவனுக்கு மூகாதையும், புத்திபிற் இறக்தவளும், B95 Cur 

போனவனும், தன்னுடைய போனிடச்இல் பிரியமுள்ளவனுமாகிய. 
மாலியவான் இராவணனிடம் வக்அ மிகவும் ஒழிவடைக்க மனச் 

துடன் அரச்கர் ரூலசிகாமணியாகிய தசமுகனைப் பார்த்து, *$ஐ 

௮ரசே? நானிப்2பாது உன்னுடைய குலலிருத்இயைக் குறித்துச் 
சொல்லப்படும் வார்த்தையைக் கவனித்துக் கேள். அச்சொல் 

உனக்கு ஹிதமில்லாவிடில் பிறகு உன்னிஷ்டம்போல் செய்யலாம், 

ஓ என்னருமைத் தவப் போனாகிய தசக்கிரீவ! நீ பிப்போது உனக்கு 
எ இிரியாக்கக்கொண்ட ஸ்ரீராமருக்கு இஷ்டகாயகியாகிய ஜானகியை 

எப்போது இலங்காபுரியிற் கொண்டு வர்து சேர்த்தாயோ ௮து 

முதல் அபசகுனங்க'சள பிங்கு சரணப்படுகின்றன.() ௮ற்.௪ அப 
சகுனங்கள் மிகப் பயங்காமும், சாசமடைபக் காரணமமானவைகள், 

௮வைகள் யாவையெனில், பயங்கரமான குழூறலும் இடி.மூழக்கமு 
முடைய கறுத்தமேகங்கள் இலங்கைப் பட்டணமெக்கும் Harr 

மான இரத்த மழை வருஷிக்சின்றன ; தேவ பிம்பங்கள் உசோதனம் 

செய்கன்றன ; அந்த பிம்பங்களின் மேலிருந்து வியர்வையுண்டா 
இன்றன; அவைகள் அசைகின்றன; காளி, துர்க்கை முதலியவர்கள் 

தங்கள் வெண்ணிறமுள்ள வக்கிரதந்தங்களை வெளிக்காட்டி. ஹாஸ் 
யம் செய்கின்றார்கள், பசுக்களிடம் கழுகசைக ஞண்டாகின்றன. 
எலிகள், ஒணான்௧ளுடலும், பூனைகளுடனும் சண்டை போடுகின் 

றன, ஸர்ப்பங்கள் கருடனுடன் கலகம் செப்கின்றன, காலன், 
இஷ்ணவாணம், பிங்களவர்ணம் இவைகள் பொருக்கி, மிச்ச உயாமும் 

விகாரமுமுள்ள தலையற்ற முண்ட சரீசத்தைப் பெற்று எல்லாருடைய 

செகத்திலும் ஒவ்வொரு சமயத்திற் காணப்படறுன்.] இவைகளை ச் 

*வைசானஸர்--வன வாள். 
40
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தீவிர இன்னும் மற்,று முள்ள ௮பசகுனங்களும் சாணப்பூிசன்றன, 
ஆகையால் புலஸ்இியன் வம்ச,ச்சைச் காப்பாற்றுவதற்கு, KeQr cor 

'சோலத்தை விட்டு மனதில் ஒழிவைப்பெற்று, ஸீதையைக் சாணிக் 
கையாகச் சில பொருள்களோடு ஸ்ரீசாமரிடம் ௮திசக்கரமாகக் 
கொண்டு போய் ௮ரப்பணம் செய்யவேண்டும். ஸ்ரீசாமசை காசாயண 

னென்றே யறிர்து அவரிடம் உண்டாக்க்கொண்ட அவேஷக்கை 

விட்டுவிட வேண்டும், ': 

ஆத்மஞான முடையவர்கள் ௮ரத இரகுவிரரூடைய பாதங் 
களாகய தெப்பத்தைப்பற்றித் தாங்கள் செய்யும் பக்தி மார்க்க சால் 

பரிசுத்தமான உள்ள முடையவர்களாகி ஸம்ஸாரக்கடலைக் தாண்டு 

இரார்கள், ஆகையால் ஸ்ரீராமன் மானிடனல்ல) எல்லாருடைய 
இருதயத்தில் வசிக்கும் பரமாத்மா; அத்தகைய ஸ்ரீராமரை பக்இ 

யுள்ள மனதுடன் பஜனம் செய்வாயானால் நீ கெட்ட நடத்தை 
ஈம் குலத்துக்கு மங்கள 

ர் 

யுள்ளவனாபினலும் பரிசுத். காகி விவொய். 

முண்டாக வேண்டி. நான் கூறிய வார்த்தையைக் கேட்க வேண்டும் 

. என்றான், 

தசக்ரீவன் தன. (.நிசரமசகனாகயெ மாலியவான் கூறிய ஹித 

வசனத்தைக் கேட்டு, துஷ்டஈடையைப் பின்பற்றிக் சாலதண்டத்துக் 
லெக்சாகுவதை முன்னிட்டு அம்மொழியை மனத்துட்கொள்ளாமல், 

கடுங்கோபங் கொண்டு சீறி மாலியவானைப் பார்த்து (ஐ விருச்சு. 

மானிடனும், இருபணத்தன்மை பூண்டவனும், பிறர் ஸகாயமில்லாத 
வனும், குரங்குகளோ அயித்தவளனும், முனிவர்களிடம் அன்பு 

த்தவனும், தர்தையால் செளரவஹீனச் தன்மை யடைர்தவனு 

பமாயெ ௮ர்ச இராமனை எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டு Nass 

சமாத்தனுக நீ கினைக்கறாப்!? இதனால் நீ ௮வனால் ௮னளுப்பப்பட்ட் 

வன் போலுமாடறாப். கொஞ்சமேனுர் தடையில்லாமற் பேசுகரய், 
நீ காலங்கண்ட சகழெவனும் எனக்குப் பாட்டனலுமாகியபடியால் உன் 

னால் கூறப்பட்ட கான கரமான வார்த்தை யாவற்றையும் பொறுச் 

தேன், இனிமேல் இவ்வித மொழிகள் என் செவிக்கு ஈாராசச் 
தைக் காய்ச்சிவிட்டது போன்றனவாகும், உன் வாயை), இனிப் 

பேசவேண்டாம்” என்று பேசினான், இதைச் மேட் மாலியவான் 

-தளார்த மனத்துடன் இராவணன் சமுக ் விட்டேனொன், பிறகு 
தசரகான் மர்இரிகளுடன் ௮ங்கிருர்சபடி.£் 'வானர னியம்சளைப்
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LTS HALO Ys 5SRSG Orme orohunsens Cord qrdvsy. 
மந் திரிகளுக்கு ஆஞ்ஞை செய்தான். 

அச்சமயம் இராமச்சர்இரர் தம்பி இல-$மணருடன் கோதண்ட 
பாணியாய் கின்று சோபுரத்தின்மீது மர்ரிகள் புடைசூழவும், 
௮௧ வெண்ருடைகள் நிழற்றவும், தசக்கரீடங்கள் பத்துச் 
இசைகளிலும் ஒளி விசவும் விற்றிருந்க இராவணனைக் கண்டு 

கோபங் கொண்டு, தன்னுடைய ஒப்பற்ற சாபத்தை வளைத்ு 

நாணேற்றி, pr அர்த்த சந்நி பாணத்தை யெடுத்து வித்து , 
இராக௯ச௪ கண்டசனுடைய பிரம் வெண்குடைகளையும் சவசத்னம் 
கள் பதித்து விளங்காகின்ற பத்துக் இரிடங்களையும் ௮ரை கிமிஷத் 

இற் பொடிப்பொடியாகச் சேஇத்தார், 

இந்த அச்சரிய சம்பவம் நே்ர்ததும், இராவணன் வெட்ச 

மடைந்து, மனக்கிலேசத்துடன் எழுந்து விரைவாகச் தனது சரகம் 

சென்ருன், பிறகு இராகஷசர்களுக்குக் காலன்போன்ற தசக்கரீ 
வன் ப்ரஹஸ்தன் முதலிய ௮ரச்கர் சிரேஷ்டர்களை வரவழைத்து, 

வானா சைனியங்களுடன் யுத்தம் செய்வதற்குக் கட்டநரயிட்டான். 

இசாக்£ச சைனியங்கள் ௮வ்வுத்தரவை மேற்கொண்டு யுத்த 

சன்னத்தராடி, பேரிகை, படகம், மொர்தை, முரசு, பறை முதலிய 

வாத்திய முழக்கத்தோடு, எருமை, கழுதை, புலி, சிங்கம் முதலிய 
வைகளை வாகனமாகச் கொண்டு, வில், வாள், மழு, சக்கரம், கோட்டி 

ஈட்டி, க,த்தி முதலிய ஆயுதபாணிகளாய் ஒருங்குகூடி. இலங்கையின் 

வடக்கு வாசல் வந்து Donor sri wa 

இதற்கு முர்தியே இரகுவீரர், வானர சரரஷ்டர் களுக்குப் 

போருக்குத் தயாசாயிருக்கும்படி ஆஞ்ஜஊை செய்ய, ௮தைத் தர்கள் 
தலைவர்களால் கேட்ட வானசசைனியங்கள், மிக்க ஆசவாசச்தோடும் 
குதாகலத்தோடும், விருக்ஷம்களையும் பருவதங்களையும் அடியோடு 
பேர்த்து, தங்களுக்கு ஆயுதங்களாக எடுத்துக்கொண்டு யுத்தத்துக் 
குத் தயாரானார்கள், வானாசிசேஷ்டர்களும் கோடி வானார்களு 

டன் கூடி, காயம் முட்டவரந்து சூழ்ர்தார்கள், வானரர்கள் யாவ 

ரும் உற்சாகத். துடன் செம்பித்சாண்டிக் குதித்துக் கர்ச்சளை செப் 
தார்கள், 

வானச சைனியங்கள் “அ இவீச பசாக்ரெமாரயெ ஸ்ரீசாமருக்சே, 
ஜெயம்) மஹா பலம் பொருர்சியெ இலக்ஷமணருக்சே ஜெயம்;



314 அதியாத்2 ராமர்யணம், 

இசாகவரால் பரிபாலிக்கப்பட்ட ஸுக்ரீவருக்கே ஜெயம்" என்று 

ஜெய பேரிகை யடி.த.துச் சொண்டே டித்தம் செய்தார்கள். 

அனுமார், MASS, மகுழமுதன், நீலன், ஈளன், சசபன், 

மைந்தன், தீவிவிதன், ஜாம்பவரன், த.இவக்த்சன், கேஸரி, தாரன் 

மற்றுமுள்ள வானர சீரேஷ்டர்கள் இலங்கையின் நான்கு பக்கத் 
இலும் சூழ்க்து தகைந்தார்கள். ம் 

வானரர்கள் பெருத்த பருவதங்களாலும், விருக்ஷங்களாலும் 

இரா௯£சர்களை யடி.த்துக் கட்டிப் பிடி.த் துக்கொண்டு பற்களால் கடி த் 
அம், நகங்களால் கிறியும, வாலாலடி. த்தும் இன்னும் பல விதமான 

ஹிம்சைகளையும் செப்தார்சள், 

மலைபோன்று பருத்த சரீரமூடையவர்களும், மஹா பலசாலி 
களுமாகிய அரக்கர்கள், இலங்கைபின் கானாபக்கங் களிலுமிருக்து 

பூற்றிலிருச்து புறப்படிம் ஈசல் போல் வெளிப்பட்டு, க,ச்சிகளாலும், 

ஈட்டிகளாலும், பிண்டி பாலங்களாலும், மூரவிலைச் சூலங்களாலும், 

வானரசைனியங்களை வெட்டியும் குத்தியும் பலவிதமான ஹிம்சை 

கள் செய்தார்கள், 

ஆபுதமற்ற வானரர்களும் ௮ர்த இராக்ஷசர்களை வாலால் சட்டி. 

யும், மலைகளால் தாக்கியும், கையாற் பிடித்தூ வாரி அம்மானைபோ 
லாடியும், காலாலுகைத்துக் சமேதள்ளியும், ஒருவர்மேல் ஒருவரை 

வாரியடித்து ஈசுக்கிச் தேய்த்தும், சண்டைக்கு வர்த இராக்ஷசர்கள் 

ஓ வென்றலறும்படிச் சாடினார்கள், அசக்கர்களுடைய கூட்டத்தின் 
நடுவில் இரத்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓட, ௮தஇன்மீது வானர 
சைனியங்கள் ஓடி மிதித்துத் துவைத்து ஈடமாடுவதனாற் சேறுண் 
LO, ௮.தில் இராக்£சப் பிணங்கள் புதைபட்டுக் டெர்தன. 

இதனைக்கண்ட அரக்க சிரேஷ்டர்கள், தாவாகின்ற குதிரை 

களின் மீதும், மும்மதங்களையும் பொழியா நின்ற யானைகளின் 
மீதும், சுவரணமயமான பரிகள் பூட்டப்பட்ட இசதங்களின்மீ.தம் 

இருச்.துகொண்டு பாணப் பிரயோகம் பண்ணினார்கள், 

வானச சைனியங்களோ ௮ப்பாணங்களைக் கையாற் பிடித்து 
ஒடித்து This, தங்கள் கையிலிருக்கும் மலையாகிய குண்டுகளா 

௮ம், விருகமாயெ சதைகளாஓம் தாக்கி, க்க சைனியங்க 
Honus Ba wie, கஜம், *.ரகம், பதாஇகள் யாவற்றையும் பொடி. 

பாக்) ௮ச்சிரேவ்டர்களையும் வதஞ்செய்தார்கள். மஹா கிஷ்னு
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அ௮மிசமாயெ ஸ்ரீராமர் தமது தடங்கண்ணால் தமக்காகப் பாடுபரம் 
தேவாமிசமாகயெ கபிக்கூட்டங்களை, இருபாநோக்கத்துடன் பார்த்த 
வுடன் அ௮வவானார்கள், ௮மூதபானம் செப்தவர்கள் போலச் சரீர 

புஷ்டியும் மனச்தைரியமும், விரத்தன்மையும் பெற்று விளங்கனொர் 
கள் 

மஹா Dowd அமிசமாயெ ஸீதாதேவியை மாறுவேடம் 
பூண்டி ௮பஹரித்து வர்,ச கொடும்பாககனாயெ தசக்சரீவனால் ஏவப் 

பட்ட இராக்ஷ£ார்கள், மயிலைக்கண்ட சர்ப்பம்போல, சரீர பலங்குன் மி 

வலுகிழர் த, வானரர் கையாலடபட்டு உயிர் துறந்து upd mar 
புகு சனர், இசாக்ச சேனைகளில் காலில் ஒரூ பங்கு மீதிராக 
மற்ற மூன்று பங்கு சேனைகள் போர்க்கள ச்தில் மாண்டன, 

பிரம்ம தேவரிடம் வரம்பெற்றவலும், மேன்மை பொருர் சிப 

வலும், மஹிமை பொருந்திய பல ௮ஸ்இரங்களை யுடையவஆம் 

கெட்டபுத்தி புள்ளவனுமாகய மேகராதன் தன்னுடைய சேனைகள் 
மாண்டதைப் பார்த்து ஆகாய மார்க்கமாக வர்.து வானர சைனிஙயக் 

கள் மீது பலவித ஆயுதங்களைப் பியோகஞ் செய்து காசப் படுத்திக் 
கடைசியாகப் பிர்ம்மாஸ்திரத்ைையும் பிரயோசம் செய்தான், அந்தப் 
பிர்ம்மாஸ் சிாமானது வானரக் கூட்டங்களுள் பிர2வசித்து கைனி 

யங்களைக் ழே வீழ்த்திகிட்டது, : 

வில்லித்தையிற் சிறந்த ஸ்ரீராமரும், அந்தப் பிர்ம்மாஸ்சர.5௬௮ 
வெகுமானித்து கணப்பொழுது மெளனமாக இருந்தார். பிறகு 
வானர சேனைகள் விழ்ந்து டெப்பதைப் பார்த்து இகுவீரர் கோபக் 
கொண்டு ஓ ஸெளமிக்ரி?ய/ த. நசைக் கொண்வொ, சாலும் அர்தப் 
ரீம்மால்தரத்தாலேயே அந்தரத்தில் நிற்கும் ௮ர்த மேகள்தண் 
கஷணப்பொழுதில் சாம்பலாகச் செய்கிறேன். அப்பொழுது என் 
வல்லமையை யாவரும் பார்க்கலாம்” எனறார், 

மாய வல்லமையுடைய மேகசாதன் ஸ்ரீராமர் கூறிய வார்த்தை 

பைச் கேட்டு உடனே இலங்கையை நோக்டச் சென்று மறைந்தான். 

பூமியில் விழுக்து இடக்கும் வானார்களைப் பார்த்து, ஸ்ரீராமர் 

மிகுந்த தக்கமடைர்து ௮னுமாசை நோக்கி ஐ அஞ்சனேய! நீ 
விரைவாகப் பாற்கடல் சென்று, சஞ்சீவினி முதலிய ஒவ தங்கக் 

யுடைத்தாபெ த்ரோணகிரியைக கொண்வோ, ஓ அறிவிற் சர்ச 
வனே / அர்த வானார்களை ஈன்று ஜீலிக்சச் செய்ய வேண்டும்,
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அவளவிதம் அவர்கள் பிழைப்பது உனக்குக் சர்த்தியை யுண்டாக்கும்” 
என்ரு 

காற்றினுப் கடுமையாகச் செல்லும் திறமை வாய்ந்த மாரு; 
*ஒஇரகுகர் தன! தங்களுடைய ஆஞ்ஜையே பிரமாணம், "என் ரைக் 

அச் சென்று ௮ப்பருவ5த்தைப் போத்தெடுக்துக்கொண்டு வந்தார், 
அம்மலையிலுள்ள ஒளஷதங்களின் வாடைக்காற்று பட்டவுடன் 

வானா சைனியங்கள் யாவும் மூர்ச்சை தெளிந்தெழுக்கன. வானர 

சிரஷ்டரான மாருதி மறுபடியும் ௮ந்த மலையை, ௮திருந்த இடத் 
இற் கொண்டுபோய் ஸ்தாபித்து ணத்தில் இரும்பி வந்தார். வான 

சர்சள் யாவரும் கரகோஷம் செப்து மிக்க Fi srs gio ஆர்ப் 

LAG STP aa 

வானச சைனியங்களுடைய ஆரவாசக்தைக் கேட்ட இசாவ 

ணன், தனது சேனாஇபதிகளைப் பார்த்து, ஐ வீரர்களே! எனக்கு 

நீண்ட காலச்சத்துருவாகிப தேவாகளால் விரும்பப்பட்ட ராகவன் 
வக்இருக்கறான். ௮வகக் கொல்லுவதற்கு நீங்களும், என்னுடைய 

கோ்ஷமத்தை கிரும்பும் wi Risen us geen முதலிய சூசர்களும் 

இன்னும் மற்றுமுள்ள வீரர்களும் யுத்தபாணிகளாக சைனிபப் 

களுடன் யுத்தத்துக்குச் செல்லவேண்டும். எவர்கள் பிராணகா த் இற் 

குப் பயந்து யுத்தத்.துக்குச் செல்லவில்லையோ அவர்கள் என் ௮ஞ் 
ஞைப்படி வதைச்குள்ளாவார்கள்” என்று கிமையாகக் கூறினான், 

அக்கட்டளையை மேற்கொண்டு 6On0ad yi gs a0 Furs 
Burp sagan இசாக்ஷசர்கள் பாவ நம் ஆயு கபாணிகளா 

எப் போருக்குப் புறப்பட்டார்கள், அவர்களுடன் இராவணன் 

குமாரனான அ,ிகாயனும், ப்ரஹஸ்தன், தேவசத்துரு, நிரும்பன், 
தேவாந்தகன், நராந்ககன் இன்னும் மற்றமுள்ள இறமை வாய்ர்க 
அசக்கவிரர்கள் யாவரும், கங்நளுக்குரிய வாச இகளி Code 
கொண்டுயுக்க சன்னத்தர்களாப்ப் போர்களம் வர். சேர்ந்தார்கள். 

சணச்சற்ற இராச சைனியங்கள் கெர்வங்கொண்டு வானச 

சேனைக்குட் பிரவேசித்து உலக்கை, பிண்டிபாலம், கத்தி, வாள் 

முதலிய ஆயு,சங்களைக் கொண்டு அவர்களைக் கலக்கனொர்கள். அசக்கர் 

Cee fu Gsequ ௮/௧ பாணங்களை வில்லிற் றொடுத்து கிட்டு 

தாலாபக்கங்களிலும் நின்று வானச சைனியக்களுடன் போர் புரிர் 

தார்கள்,
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யுத்தத்திற் சளைக்காத வானார்களும், மாங்களாலும், மலைகளா 

௮ம், மலைச்சிசொங்களாலு், எ.இரி கையிலிருந்து தாங்கள் பறித்துச் 

கொண்ட கதை, வாள் முதலிப ஆயுதங்களாலும், வாலாலும், 
தோளாலும், தாளாலும், வக்ரதர்தப் பற்களாலும், முஷ்டிகளாலும், 

அடித்தும் பிடித்தும் கட்டியும் ஞூத்தியும் காலை வாரிப் பிடித்தும் 

ஆகாய மார்க்கத்இல் எறிக்அம் இராக்ஷச சைனியங்களை எமலோகசத் 

அக் கனுப்பினார்கள், அதிசாயன் முதலிய இராக்ச வீரர்கள் 
யாவரும், சிலர் ஸ்ரீசாமராலுர், சிலர் இலகஷமணசாலும், லர் ஸுுத்ரீ 

வாலும், சிலர் ௮னுமார், அங்கதன், நீலன், ஈளன், முதலிய வானர 
வீரர்களாலும் வதை செய்யப்பட்டார்கள், யுத்தத்துக்கு வர்த 

இராக்ஷச சைனியங்களம், சேனை இபஇகளும் மற்றுமுள்ள யாவற்.று 
அரக்கர்களும் ஏககாலத்இில் ௨சே கூட்டமாக எமலோகஞ் சென்றார் 

கள், எமலோகமெங்கும் இராச ஜீவன்கள் நிறைர்சன, இணகள 

மெங்கும் அரக்கர் பி?தங்கள் குவிர்துகடர்தன. ௮அவைகளின்ஈடுவில் 

பைசாசங்கள், பூதகணங்கள் நின்று கூத்காடின; காய், ஈரி, கழுகு 

முதலியவைகள் வயிருரப் பிணத்தைப் பிடிங்கித் இன்று sols sor, 

வானா வீரர்கள் ஜெயம் பெற்றவர்களாப் விளங்கி ஸ்ரீசாமனாத் 

அத்து கின்றார்கள், 

ஓ பிரியமுள்ள பார்வதி! இராமருடைய இருபா வீக்ஷண்யம் 
பெற்ற வானரர்கள் யாவரூம் வலுவுடையவசானார்கள், இராமர் 

தியையற்ற துஷ்ட கிருத்தியயூடைய இராக்ஷ£சர்கள் யாவரும் பல 

ஹீனமடைந்தார்கள், பக்இபில்லாகவர்களுக்கு வெற்றி எவ்விதம் 

கடைக்கும் ? ஜக் முழுமையு் னது சொரூபமாசக்கொண்டு பிர 

பஞ்சத்தை யுண்டுபண்ணினவர 5, சிதானந்த சொருபருமாயெ 
விஷ்ணுவே மானிடத் தன்மையை யடைந்து, தன்னிடம் பக்தி 
செய்பவர்களின் கதிபின்னதென்றும், அப்படிச் செப்பாது aw 

காரத்தில் மூழ்குெவர்களின் கதிபின்னதென்றும் பிரகடனப் 
படுத்த, இந்த யுத்தக்சைை லீலாவிரோதமாகப் புரிந்தார்,



0-வது சருக்கம், 

இராவணன் தனது குமாரனாிப ௮திசாயலும், மற்றுமுள்ள 

இசாக்ஷ௪ வீரர்களும், கணக்கற்ற ளேனைகளும் யுத்தத்தில் மாண்ட 

தைச் கேள்விப்பட்டு, அக்கத்இல் மூழ்கித் தாபமடைர் அ, தணிக்க 
முடியாத கோபங் கொண்டவனா9, எண்டிசையும் ரத் இிபெற்ற 
தனது விரத்தை மனத்தில் நினைத்து விராவேசத்தை யடைந்து, 

இலங்கையை இரக்ஷிப் அதற்குக் தனது குமாரனாகிய மேகராதனை 

வைத்துவிட்டு, தானே நேரிற்போய் அரத இராமனிடத்இல் யுத்தம் 
செய்து ௮வனை வதம் செப்கி2றன் என்று கூறி, ௮ரச்சக சைனியங்க 

ளுடன் யுத்த சன்னத்தனானன்._ மஹா பலசாலியாகப ௮ர்த இரா 

க்ஷ௪ சிரேஷ்டன் சர்வாயுதபாணியாய்த் தேவர்களுக்குரிப தனது 
தேரின் மீ?தறி, வானர சைனியங்களை யெல்லாங் சடந்து இராக 

வனையே நோக்கச் செல்லும்போது, தன்னை வந்து தாக் ௮9௧ 

வானார்களைச் சர்ப்பங்களுக்குச்சமானமான பாணங்களால் கொன்று, 
ஸத்ரீவனையும் பூமியில் களைத்து விழச் செய்தான். அவ்விடத்தில் 

தனது கதா யுதத்தைக் கையில் பற்றிக்கொண்டு நிற்கும் மஹா 
பலமுள்ள தன்னுடைய தம்பி விபீஷணனைப் பார்த்து HAD ASTI 

கொண்டு ௮வன் மீது, பிரமதேவரால் தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட 

மிகவுங் கூர்மையும் பலமுங்கொண்ட சத்தி வேலாயு சத்தைப் பிர 

யோகம் செய்தான். ௮ர்த வேலாயுகமானது விபீஷணனை வதைக்க 

மிக்க கொர,த்துடன் வருவதை யறிர்த இலக்மணர், தங்களிடம் 

லந்து அடைக்கலம் புகுர்.து இரக்ஷிக்கக் கோரிய விபீஷணனுக்கு 
ஸ்ரீசாமர் ௮பயஸ்.தம் கொடுத் திருக்கிறார், ,தகையால் இவனை வத 
மடைய விடுவது தகுதியான காரிய மல்லவென்று சிர்இத்து, ௮ர்த 
விபீஷணனுக்கு முன்னால் தான் சென்று ஒரு மலைபோல ௮வனை 
மறைத்து நின்றார். மஹா பாதசனாயெ இராவணனால் விடப்பட்ட 

சத்தி வேலானது மேலான  வலுவுடையதானதால், இல மண 

ருடைய மார்பிற் புகுர்த.௮. - ட 

இந்த மாயா பிரபஞ்சத்தில், மாயை தனதுவலுவால் எவ்வளவு 
சக்தி யுண்டாக்கக் கூடுமோ அ௮வைகளுக்கெல்லாம் ஆதாசமாகயெ 
வரும், மஹாசத்மாவும், ஆசேவலுடைய அமிசமாகெவரும், மஹா



புத்த காண்டம். 219 

விஷ்ணுவுக்குச் சரீரமாயெவருமாகிய இலக்ஷ்மணரை அந்த சத்தி 
'2வல் என்ன செய்யக்கூடும் ? 

ஆபினும் இல்ணர் மானிடத்தன்மையை .யடைர்தவசாகை 

யால், ௮தை ௮றுசரித்து மூர்ச்சையடைர் ௮ பூமியில் விழுக்தார், 

தசக்கரீவன், அ௮தையறிர் து இலக்மணரிடம் வந்து ௮வரைக் 

சரஹிக்க முயன்றான். ௮வரைக் தனது இருபது கைளாலும் முழுப் 

பலத்தோடு தூக்கினான், அசைச்சுக்கூட அவனால் முடியவில்லை, 

அதைக் கண்டு மிகவும் ஆச்சரியமடைக்தான், 

எல்லா உலகத்தின் ஸாசமாகியவரும், விராட்டு ரூபமாகியவரும் 

உலகங்கமா ஆ௫சிபித்தவருமாகப விஷ்ணு சொழுபத்தை இராச 

னாகிய ௮க்த இராவணன் எப்படி, யசைக்கக் கூடும் ? 

ஸெளமிதஇரியைகத் தாக்கிக்கொண்ரி போகப் பிரயத்தனப் 

பட்ட sepsis அனுமார் பார்த்துக் கோபக்கொண்டு அவனு 

டைய மார்பில் வஜ்ரம் போன்ற தனது கையால் ஓங௫த் குத்தினார். 

அக்குத்திலை தாக்! வன் முழந்தாளை மண்டியிட்டுக் கைகளைப் 

பூமிபில் ஊன்றி வாய்களால் இரத்தத்தைக் ககடிக்கொண்டு தனது 
சசஷ்டையற்றுக் கானேறிவர்ச தேரின் சமீபத்தில் உட்கார்ந்தான் 

பிறகு மாருதி, ?2சாபமடைர்ச இலக்ஷமணரைக் கையாற்றாச் 

சிக் கொண்டு ஸ்ரீசாமரிருக் தம் இடம் வர். '2சர்ந்தார், 

பெருமையுள்ளவைகளுக் கெல்லாம், மிசப்பெருமையுள்ளவ 
ராயினும், விஷ்ணுவின் அமிசக்தைப் பெற்றவசாயிலும், இலக்ஷ 
மணர், அனுமார் தனக்கு ஸுாஹிருதசாகையாலும், பக்தியுள்ளவ 

சாகையாலும், அவருக்கு லேசாக இருச்தார், 

இசாவணனு லேவப்பட்ட ௮2 சத்திவேலும், இலக்௲மணசை 

ஸ்ரீமந் சாசாயணனுடைய அ௮மிசத்திலுண்டானவரென்றறிர்,து ௮வசை 
விட்டு இராவணனிடம் aig சேர்ந்தது. 

அசக்காகோளனும் ரஞ்ஜஞையடைந்து Card ai gr, கேது . 

வினால் விமும்கப்படும் சந்திரனைப் பால இராமச்சர்இரனை பெகிர்க்ச 
வந்தான், 

இசகுரர்தனரும், கோபத்துடன் மஹாபலம் பொருர் Bu ௮னு, 
மார் மீ? த.றிக்கொண்டு, இரதத்தின்மீதேறிக்கொண்டு வர்திருக் கம் 
இலங்சேசனையை இராவணனை யெதிர்த்தார். 

41, 
x
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இரகுவிரர் கம்பீரமாகத் தனது வில்லிலுடைய இடிமுழக்கம் 

சபான்ற சாணோசையைச் காட்டி, இசாக்ஷச௪ சிரேஷ்டனாகயெ ses 
இரிவனைப் பார்த்து, ஓ இராக்ஷசாச்ம! என் முன்னிலையில் நில்லு, 
யாவரையும் சமமாகப் பாவிக்கும் எனக்கு, அபராசத்தைச் செய்த 
நீ யிப்பொழு.து எங்கு செல்லப்போகிராய், இரிசிரசு மூதலிய இரா 

MFIs எந்த பாணத்தால் மாண்டார்களோ Os பாணத்தா 
அன்னை நான் வதைசெய்கிறேன். என்னெ இிரிலே நீ நிற்கலாம் என்று 

கூறினார்.” 

- ஸ்ரீசாமருடைய கடுமையான வார்த்தையைக்கேட்ட இராவ 
ணன், யுத்தத்தில் ஸ்ரீரகுவீரரைக் தூக்கக்கொண்டிருக்கும் மாரு 
தா.த்மஜனை (வாயு குமாரனை)க் கூர்மையான பாணங்களா லடித் 
ஜான், அந்தக் கூர்மையான பாணத்தா லடிபட்டவசாயிலும் வாயு 

குமாரன், மிக்க தேஜஸ் உடையவனைப் பிரகாசித்து ௮ண்டங்க 

ளெல்லாம் தஇடுக்கடும்படி. பான கர்ச்சனை செய்தார். 

ஸ்ரீராமர் தனது வாகனமாகிய மாருஇ பாணத்தா லடி.பட்டு 

கொரச்ததை யறிந்து, ஊழிக்காலத்து உருத் இரனைப்போல் வீரா 
வேசங் கொண்டு, சனது கோகண்டதக்தை வளைத்து ௮னேகபாணக் 
களைச் சரமாரியாகத் தொடுத்து, இராவணன் சத,க்இற் பூட்டிய 

குதிசைகள், துவஜங்கள், குடை முதலியவைகளை நாசஞ்செய்து, 
ஓர் பாணத்தால் அவன் சாசதியையுமாய்த்து, Ql பாணத்தால் 

௮வன் குதிரையுமழித்து, மற்றொரு பாணத்தால், ௮வன் கைபி 
விருச்,ச வில்லையுமுறிச்து,பின்னுமோர் பாணத்தால் ௮வனுடையசரீர 
மெங்குஞ் சல்லடைக் சண்ணாகத் அளைத்ததுமன்றி, ஜர் அர்த்த 
சர்திர பாணத்தை விடித்து, இராவணன் தரித்திருர்த சூரியனுக் 
கொப்பான ஒளிவீசத்தகுர்த கிரீடங்களையும் சாசம் செய்தார், 

முன்று உலகங்களையுஞ் ஜெபித்து ஏகசர்கராதிபனுகி இலக் 

கையை பாண்ட இராவணன் தான ரிவரத 7தரையுமிழர் அ,சாசதியு 
மற்று வில்லையும்விட்டு, பத்துக் சடங்கை பும் பறிகொடுத்து, 

தான் மட்டும் ஏகாங்கபொா, மனர் சளர்த்து யாதும் கதியற்றவன் 

போல் நிலத்தைக் £ரிக்கொண்ி மமெளனமாப் நின்றன், 

பசமதயாளுவாகப ஸ்ரீராமமூர்த்தி தனது சந்நிதானத்தில், 
ஏகாங்பொய் நின்ற இராக * சி?ரேஷ்டனைப் பார்தது, ஓ இரரவண 

ரியிப்போது எனது பாணத்தால சோகமடைந்தவனாய்ச் சாணப்படு
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இருய்; ஆகையால் ரீ இன்றைய இனம் இதைகிட்டு உள்ளிருப்பிட 

won Bus இலக்கைக்குச் சென்று, உன்னுடைய மனசைச் சமாதானப் 

படுத்திக்கொண்டு நாளைய இனம் வரலாம்: 7 அப்பொழுது என் 

னுடைய தசத்தைப் பார்க்கலாம்; சான் உனக்கு இப்பொழு. உதி 

தரவு கொடுக்கிறேன், விரைவிற் செல்லலாம்” என்று கூறினார். 

ஸ்ரீசாமச்சக்தரர் ஜீவகாருண்யத் துடன் கூறிய வார்.த்தையை, 
சத். தால் சரீசமெங்கும் பேஇக்சப்பட கொர்து, யாவராலும் ௮ழித 
தற்கரிய தனது கர்வத்தையுமிழந்து, எவ்விதத்திலும் பொறுக்க 
முடியாக துன்பத்சையு மடைந்து, மேற்செய்யும் காரியம் இன்ன 
தெனக் தனக்குள் கிர்ணயிக்க முடியாது பரிதவிக், கடன் கொண் 

டவன் செஞ்சம் போலக் கலங்கநின்ற, இலங்கை வேர்தனாயெ இசா 
வணன் கேட்டு, ஒருவாறு மனக்தேறி வெட்கம் மீறி இலங்கையை 

சகோக்கி அடியைப் பொத்து வைத்துப் பூமியைப் பார்த்துக் 

கொண்டே பாதசாரியாப்த் தனது அரண்மனை போய்ச் சேர்ந்தான், 

~ தாமசைக்கண்ணரும், பூமியில் விழுந்து மூர்ச்சை யடைந்து 

கிடக்கும் இலகஷ்மணரிடம் வந்து, அவரைப் பார்த்து, மானிடத் 

தன்மையை யாசாயித்ததற் கேற்ப மனம்பதறி, பலவாறு கதறி, 
துக்கம் மீறிப் பிரலாபித்து, பிறகு தனக்குள் கானே சதே.றினவசாகி, 

மாருதியைப் பார்த்து ஓ வத்ஸ. (சயையுடையவனே) ட முன் 
போலப் பாற்கடற் பிரசேசஞ் சென்று, அர்த மஹா மூலிகையைக் 
கொண்டு வத்து, யுத்தச்இற் ககாச்ச வானரர்களையும், இலக்்மண 

சையும் தாபந்தீர்ச்தெழும்படிச் செய்யவேண்டுமென்று செப்பினார், 

ஸ்ரீசாமர் கூறிய சூக்ஷம மொழியைச் செவிக்கேற்ற மஹா ௪ம் 

யா ஹனுமாரும், ஒர் கணப்பொழுதில் இலவண சழுத்இரசத் 

தைத் தாண்டி, காற்றையும், மனத்தையும் விட வேசுமாக ps 
சமுத்இிச.த்ை நோக்கிச் சென்றார். 

இச்சமயத்தில் சாரணர்கள் இராவணனிடம் சென்று, *4ஐ 
தேவ! இலகமணன் ஜீவிச்சச் சஞ்சவி கொண்டி வச, ஸ்ரீராமன் 
அ௮னுமானைப் பாற்கடலுக் கனுப்பியிருக்கிறார், ur Ayn das 
வேகத்துடன் ௮ங்கு சென்றார்” என்று தெரிவித்தார்கள். 

சாசணர்களின் வார்த்தையைக் கேட்ட இராவணன், மிகுக்ச 

கவலையுடன் இரவில் தனிமையாக) மாயவித்தையில் வல்லவனாகய 
காலரேமி யென்னும் ௮சரனிடம் சென்றான். காலகேமி, ஈள்சிகு 

ளில் நினது இரகம்தேடி தண்டியாச வந்த ஒர்ர்சதலரா ஜன்
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கசமுகளைக்சண்டு அச்சரியமடைக்து பயத்தை யறசரித்து, ஈடுக்க 
(Prue, sachs aig, அ௮ர்க்யெ பாத்இிராதஇு யுபசரணை 

களைச் செய்து, ௮வனைச் இவ்வியாசனத்திலிருக்கச் செய்த, தானு 
மருஇல் கின்று த அரக்கர் சேஷ்டசே.! எளியேனை நாடித் தாங்க 

ளிங்குவர்த காரணம் என்ன” என்று மிகப் பிரீதியுடன் கேட்டான் 

தசக்ரீவன்! மிகுர்ச கவலையிலாழ்ர்து அன்பமுற்றவனாசி, காஷ 
தேமியை கோச், “ஓ மாயா வல்லவசே.! எனக்குக் கால வச௪த்தாற் 

ச௫த்தற்கரிய கஷ்டம் வர்இிருக்கெது, தற்காலம் எனக்கும் இராம 

னுக்கும் கோந்த யுத்தத்தில் என்னுடைய சத்தி வேலாயுதத்தால், 
அவன்தம்பி இலஃஷமணன். அடி.பட்டுப்பூமியில் விழுக்தான், மரணத் 

அக்கு ஏதுவாயிருக்கிற ௮ந்தலெளமித்இரியை ஜீவிக்கச்செய்ய அனு 
மான் ஒளஷதங்களைக் கொண்டுவாப் பாற்கடற் DC ge seals 

போயிருக்கிறான். ஓ மஹா பு,த்திசாலியாகெய எனது மிக்ருவே.! 

அவ்வனுமானுக்கு இடையூறு நேரும்படி ஒரு மாயாவிசித்திரஞ் 
செய்யவேண்டும். அதாவது, ரீர் மாயையால் முனி2வடம் பூண்டு, 

அம்மாருஇியைக் கண்டு அவனை மோஹப்படுத்தி எவ்விதத் திலாவது 
சாலதாமதத்தை யுண்ட்பண்ணி அந்த மூலிகை யிங்குவந்து சேராத 
மார்க்கத்தை யேற்படுத்த வண்டு மென்பதே” என்று கேட்டுக் 
கொண்டான் 

அசச்சர்கோன் கூறிய சடிய விஷத்துக்குச் சமானமாக வார் 

ததையைக்கேட்டு, காலநேமி தனது காத்தால் செவியை மூடி, “ஐ 

இசாவணேல்வச / சான் தெரிவித்துக்கொள்ளும் விஞ்ஞாபனத்தை, 
மஜோஞ்ஞமாகக்கேட்டு, ௮சை ஞாபகததஅடன் ஆதரிக்கவேண்டும், 

தல்களுக்கு சான் ஹிதத்தையே சாடுக2றன், என் பிராணனை 
சான் இலக்ஷியம் பண்ணவில்லை, ஓ தச௪க்ிரீவ 7 மாயமானாசச்சென்ற 

orf es gas, (lpi A ஆசணியத்தில் என்ன ஏற்பட்டதோ ௮துவே 
ஏனக்கும் உண்டாகப்போறெ௮ சர்தேகமில்லை, அதைப்பற்றி சானிப் 
போசு யோடுக்கவில்லை, தங்களைப் பொறுத்ததைமட்டுஞ் இந்திக் 

இறேன். அதாவது யுத்தம் ஏற்பட்டு இண்டு சாளாவதற்குள் தங்க 
'ரூடைய புத்திரர் மித்திரர், பர்துக்கள், முதலிய ௮னேக அரக்கர்கள் 
யுத்தத்தில் மாண்டார்கள் ; எஞ்சிரின்ற இசாக்ஷசர்களும் மாண்டு 

போவது நிச்சயம்) ஒருக்கால் எதிரிகளைச் ஜெயித்.அு, இராஜ்யத்சையு 
மடைச்து ஜானூயையும் பெற்று தாங்களும் உபிருடன் ஜீலித் இருப் 
மீர்சளானா௮ம், ௮ர்த உயிர்லாழ்க்கையினாலாவத, இராஜ்ய தினாலா
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௮, ஸீதையினாலாவ.௮, தகளுடைய ஆத்மாவுக்குக் இடைக்கும் 

பலப் பிராப்தி யென்ன விருக்கது ஒன்றையும் காணேன். காணப் 

பட்ட ஜடசொருப மெல்லாம் அழியக் உூடியது!*சின்றைக்கும் அழியக் 

கூடாத நித்திய ஸுகத்தைத் தாங்கள் அடையும் வழியைத் தேட 
வேண்டியது அவசியம், ஆகையால் சற்று இர ,தலோசித, 

ஸீதையை ஸ்ரீராமரிடங் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்த, இராஜ்யத்தை 
விபிஷணனிடத்தில் ஒப்புவிக்து விட்டு, இப்போ தேற்பட்டி ருக்கும் 

மனக்கவலையை யடி.யோடே ஒழித்து, மன.துத்கு இரம்யமும், முனி 

வர்நளுக்கு இருப் டமுமாகிய ars Hoge Osorno அங்கு ஓர் 
ஆச்சொமக்கை யேற்படுத்இக் கொண்டு அ௮திற்றஙக, பிரதிதினமூம் 

௮.இகாலைபீ லெழுக்து, பரிசுத்தமான ஜலச்தில் ஸ்கானம் பண்ணி, 

சந்தியா வர்தனம் முதலிய கித்திய கர்மானுஷ்டானங்களைச் செய்து 

முடித்த பின்பு, தனிமையில் பத்மாசனத்தி லுட்கார்ர்து, விஷயத் 

இல் அலையும் மனத்தை யடக்கி, வெளியிற் பிரவிருத்திக்செற இந் 
இரியங்களைப் பல வழியிற் செல்ல வொட்டாமற் றடுத்து, ஏகாக்ர 

சிக்கன, அது சான்” எனப்பாவித்து, ௮ன்னிய மாகாது 

தியானம் செய்து வசவேண்டு. 

ஆதிமாவை யெப்பொழுதும்'பிரசிருஇக்கு அவறுபட்டதாக நிச் 

௪பிச்ச வேண்டும். ஸ்தாவா ஜங்கம சொருபமாகிய உலகமும், பிரம 
தேவர் முதல் காணப்படுகிறதும், கேட் கப்படுகிறதுமாகிய யாவை 

யும், மாயா _, சொருபமென்9 ற ஸ்திரப்படுதத வேண்டும், பிரபஞ்ச 

மாயெ விருக்ஷச் இன் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, நாசம் இவைக்ஞ்க்கும் 

அந்த மாயையே காரணமாகிறது, மாயையானது எப்போதும், 

வெளுப்பு, சிவப்பு, கறுப்பு இம்மூன்று peso ஒன்றாகச் சேர் 

த்து மு௮க்பெ கயிறு போல, முறையே ஸத்வகுணம், இரஜோ 

குணம், தமோகுணம் என்ற முக்குணங்களும் ஒன்றுபட்டு HS 

குணங்களில் இரஜோகுண த்தில் நின்று தத்துவ ஞானிகளென்றும், 

காமக்குசோத கர்ம நிஷ்டர்களென்றும, 2சரம்பல், நித்இரசை மயக்க, 

முடையவர்களென்றும் கூறப்படுகிற பிரஜைகளை யுண்பேண்ணு 

Spa LSS மாயை தன்குணவேறுபாட்டில் ன்படி. ஆத்ம்எவை, 
மோஹமடையும்படி.ச் செய்கிறது ஷட்சர்த்தா, போக்த்தா இவர்களு 

டைய சன்மை முதலிய தன்னுடைய, குணங்களை, நிர்விகாரியாதய. 

ஆச்மாவினிடம் ஆசோபித்து, அதைத் தன் வசப்படுத்தி ௮தஅடன். 
எப்போதும். விளையாமற௫. ஆத்மா ௪த்தளாயிருர்த போதிலும்,
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HES மாயையுடன் கலந்து ப௫ர்முகப்படுகிறான். மாயையின் குணக் 

களால் மோஹமடைந்து தன்னை மறந்து விடுகிறான், 

எப்பொழுது ஆக்மஞான குருவினால் தனது சொருபம் இன்ன 
தென்று ௮.றிவிக்கப்பபிகிரானோ அப்பொழுதே வெளிப்பார்வையை 

விட்டு, அக்தர் முகப்பார்வையில் , ௮ததப்பட்டு, வியக்தமாகத் 
தன்னைப்பார்க்கிறான். ௮.ச்கன்மை யுடையவன் ஜீவன் முக்தனாகிப் 

பிர௫ருஇிபில் கின்று விடுபடுகிறான், கையால் தாங்களும், சங்களை 

யின்னானென்று விஜாரித்த, இர்இரிய விகாரங்களை யொழித்து, 

பிரகிரு.இிக்கு வேற பட்டவன் என்று அறிந்து கொண்டால், அப் 
படோதே ஜீவன்முக்தனாவீர்கள் 

நான்கு வேதமுல் கற்று, ௮இன் முடிவுப்பொருளையு முணர்ந்த 
ஓ அரக்கர் காவல! மேற்கூறிய வண்ணம் கிஷ்குணத் தியானம் செய் 

யத் திறமை பில்லாவிடில், ஸகுணத்தியானமாக விஷ்ணு (சொரூபி 

யாயே ௮ந்த ஸ்ரீரா மரையாவது இயானம் செய்யுங்கள். 

பரிபூரணரும், ஏகரம், சாமரூப மற்றவரும், புசாண புருஷரு 

மாசெ மஹா விஷ்ணுவே ஜீவர்களின் பொருட்டு, அர்ச்சாவதரர 

மூர்த்தியாக, மானிட வுருவெடுத்து வர்ிருக்கிறார், அஆனபற்றி, 

நவச தனங்களும் பதக்கப்பெற்ற சவர்ணபீடத்தில், நிலமேச ஸாமள 

ரூபரும், இருபா வீஷஷண்யம் பொருர்திய விஸாலாக்ஷரும், மின்னல் 

கூட்டம் போன்ற பிரகாசம் பொருந்திய வஸ்இரர் தரித்தவரும், 
இரீடம், முத்தாரம், கேயூரம், கெளஸ்துவம், கங்கணம், மூபுசம், 

வனமாலை இவைகள் அணிந்தவரும், ஸீதாசமேதரும், இலகமண 
சகி தரமாக விற்றிரப்பவரும், எல்லாருடைய இருதயத்திலும் 

வசிப்பவரும், தாமே ஆச்மாவாகியவருமாயெ ஸ்ரீசாமருடைய 
இவ்விப மங்கள ரூபத்தைக் தங்களுடைய இருதயமாகிய தாமரை 
பீடத்தில் ஸ்தாபித்து, மானசமாக அபிஷேக அலங்கார தூப 

இப நைவேத்திய முதலியனவோடி ௮ரச்தரியாச பூஜை செய்து 

வழிபட்டு, ஸ்தோத்தரித்து, அவருடைய wap mgr sos 
விதிப்படி ஜெபித்து பக்தியோடு தியானம் செய்யவேண்டும், புறம் 

பேயும் பூஜிக்கலாம். இவ்விதம் ௮லு இனமும் செய்விர்களானால் 

அழியக்கூடாச பேரின்பத்தை யடைவீ ர்களிபுீமலும் அகத ஸ்ரீராம 

ருடைய இவ்விய சரித்திரத்தை சாள் தோறும் பாசாயணம் செய் 
தல், பிறர் இ.தக்கேட்டல் முதலிய ச,த்காலகாலகேோபமும் பக்தி 

யுடன் செய்து வர்தால், முன் செய்த பாபக்கள் 'எவ்வளகாயினும்,
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இப்பட்ட பஞ்சபோல் க்ஷணப் பொழுதில் அவ்வளவு பாபமும் ஈ௫த் 
அப் போகும். ஆகையால் மேற்கூறிய இரண்டில் ஒன்றைக் தாங்கள் 

௮ சரிக்க வேண்டும்” என்று கூறினான். 

<a ae 

2-வது சருக்கம், 

௮0்ஆ00- 

இசாவணன் ௮முதத் திற்கொப்பானதும், ஸம்சாச பந்தத்தி 

னின்று விடுவிப்பதுமான காலகேமியின் வார்.த்தைகளைச்கேட்டு, 

கோபத்தால் சவக்த கண்கரடன் அக்கினியுடன் கூடிய ரெய்யானது 

ஜ்வலித்தாற்போல ஜ்வலித்து, ஓஒ அசாச்மாவே! என்னுடைய 
கோரிக்கைக் கணெங்காத உன்னை க்௲ணநேரத்தில் கொல்லுவேன், 
நீ ஏதோ என்னுடைய சத்ருவினிடம் சரஹித்துக்கொண்ட இினிமித் 

தம் ௮ந்த இராமனுக்குச் சுகர்தறகப் 2பசுகிறா.ப்'” என் று கூறினன். 

அந்த வார்த்தையைக்கேட்ட கால மி, இராவணனைப் பார்தது 

ஒ தேவ? என் விணான வார்த்தைகளை புபயோகிக்க 2வண்டும். என் 

னுடைய வார்த்தையில் தங்களுக்குப் பிரியமில்லாவிடில், இப்போதே 
ரான் சென்று தாங்கள் கூறியவண்ணம் செய்கி3றன் என்று கூறி 

னான், இராவணன் அப்படியே சென்று ௮னுமானுக்கு இடையூறு 
விளைவிக் சவேண்டுிிமன்று ஆஞ்ஞாபிக்க, கால?சமியும் விடை 
பெற்றுக்கொண்டு பிரயாணமானான். ., 

௮க்காலநேமி அ௮திதுரிதகமாக உத்தாதிசையை நோக்கச் 

சென்று, இம௰மலையின் பிரதேசத்தை யடைக்லு அங்கு ஓர் தபோ 

வனத்தை யேற்படுததிக்கொண்டு, ரிஷி2வடம் பூண்டு, தன்னுடன் 

சில ஷேர்கள் சூட மஹா Sor aru வாயு குமாரன் செல்லும் மார்ச் 

கத்தில் காத்திருந்தான். ம் 

௮. 2வக.க்துடன் செல்லும் மாருதி, இர்இரன் நந்தவன சைப் 

போல் விளங்கானின்ற காலகேமி ஆச்சிமத்தைக் கண்ணாற்பார்த்து 

இது அச்சரியமாக இருச்கிற ௮. முன்பு நான் பாகும் போது 

இக்த விடத்தில் இரத ரமணீகாமான அச்சிரமம் காணப்பட வில்லையே, 
நான் தான் வமிதப்பி வ.துவிடேே னே, அல்லது மனதிலுண்டான 

பிரமமேச, என_று சற்று 2லாசிக்௮, எப்படி. யிருந்த போதி ௮ம், 
Qa ஆச்செமத்இல் வசிக்கும் ரிஷிகளைக் கண்டு மெரிசித்து, அவ 

குடைய ஆசியைப் பெற்று, அவ்விடத்தில் சற்று வசித்.௮. கற்கால
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தாசமாயிருப்பசால் கொஞ்சம் ஜலத்தைப் பகு, தாகசாந்தி 
யடைந்த பின்னர், து?ராணாசலம் செல்லலாம் என்று சச்இத்து 

அவ்வாச்சரமத்இற் பிர 2வ௫த்தார் 

அவவாச்சரமமானது, நான்கு பக்கங்களிலும் ஒரு யோஜனை 

அசவிஸ்்ேோணச்சை படையது, பக்குவமான அனேக பலன்களை 

யுடைய, வாமை, பலா, ரீச்சு 9 முகலி.ப மரங்கள் சூழ்ந்தது. 

பரிசுத்த மானது, நிர்மலமான இலக்கணம் அடைந்தது, இத் 

தகைய வளப்பம் வாய்ந்த அர்த ஆச்செமத்தில் காலநேமி என்ற ௮௪ 

சன் சிவபூஜை Oe gg Carag FEST. அனுமார் அர்த சமபதி 

இல் ௮௪ ரிஷிவேஷம் பூண்ட அசுரனை மேன்மை பொருக்திய ரிஷி 

யென்றே மூத்து அவர் பக்கம் சென்று, விழுது ஈமஸ்கரித் 

தெழுந்து கைகட்டி கின்று ஒ பகவானே நான் இசாமதூதன், என் 

பெயர் அனுமான், ஸ்ரீராமர் காரியத்சை முன்னிட்டு, பாற்கடற் 
பிரதேசம் செல் 2ரன். காகவரட்சி மேலிட்டகனால் சோகமடை 

கிறேன். அறைக் சணிப்பத ற்கு இவ்விடத்தில் ஈத்தஜலம் எங் 

இருக்கிறது என்று மிகுர்க பரிவுடன் கேட்டார், ) 

ரிஷிவேஷம் பூண்ட கால3ேமி, மாருதி கூறிய வார்த்தையைக் 

கேட்டு ஓ மாருதி! இதோ என்னிடமிருக் தும் கமண்டலத்தில் ஜல 
மிருக்றெ.து, தடையன்னி.பில என்னாச்சிரமத்திலுளள பக்குவமான 
கனிவர்க்கக்களைப் புஜிச்து இர்த்கபானம் பண்ணி, சற்று ஈரம் நித 

இசை புரிந்து களையாறிபனெனர் செல்லலாம். சான் என்னுடைய 

தபோ மஹிமையால் செல்காலர், நிகழ்காலம், வருங்காலம் இவை 

களில் ஈடக்கும் வா்.த்தமானங்க ளிபாவையு மின், இலஷ்மணர் 

எழுக்திருக்கிருர், ஸ்ரீராமரால் இரச்ஷிச்சப்படும் வானார்களும் 
பிழைக்கிறர்கள் என்.று கூறினார் 

அனுமார் அவ்வார்.த்தையைக் கேட்டு ஐ ரிஷி. சிரேஷ்டரே! 

எனக்கிப்போது தக! மித3யாயிருப்பதால் இக்கமண்டலத்தி 

அள்ள ஜலத்தால் ௮ கிவிர்ததியாகமாட்டாது, ஆகையால் ஜல 

மிருக்கும் இடத்தைக காண்பிவிக்க 2வண்ும” என்றார் 

... காலகேமியாகிய ரிஷி, அ௮வ்றிதமே என்பு கூறி சன்னிட 

மிருந்த மாயாவியாபெ தர் பிரமசாரிபை யழைத்து அவரைப் பார்த்து 

ஓ மாணியே 7? (மாணி--பிரமசாரி) இச்த: ௮.னுமாசை யழைத்ுச் 

சென்2, பானச்துக் சநகமான ஜலம் நிறைர்ச தடாகதீசைக் காண்பி
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வித்து வாரும், ஓ வாயுகுமாசே! நீர் இவருடன் சென்று கடா 
கத்தைக் கண்டு ௮கன் கரையிலிருந்து சண்ணைச் இறவாது மூடிக் 
கொண்டே ஜலச்கைப் பானம் செய்து பிறகு என்னிடம் வர்ூ 

சேரும், தான் உமக்கு ௮௫ுமைபான மச் திசோபதேசம் செய் 

BS ner. அந்த மர்இரபலத்தால் சஞ்சீவி முதலிய மூலிகையைப் 
பார்க்கலாம்'” என்.று। பகர்ந்தார். 

பிறகு அச்ச மாயாவியாயெ பிரமசா?ி, அஞ்சனேயசை யழைகி 

அக் கொண்டு போய்க் தடாகத்தைக் காண்பிவிச்க வாயுகுமாசர் 
ரிஷி கூறிய வார்த்தையை ஈம்பி கண்ணை மூடிக்கொண்டே ஜல 

பானம் பண்ணின், அச்கச்சமயர்தில் ௮த்கடாகக்கி லிருந்து 

சுருமை நிறத்தோடு கூடிய பெருத்த சரீரத்தை யுடைய ஓர் பெண் 
முதலை, ௮இ வேரமாக வம, மணரகபியாகிய மாரு இயை விழுங் 

கற்று, 

அனுமார் தனது கண்ணைக் இறர்துபார்க்த, தன்னை விமுங் 

ரும் அப்பெரிய கராவினது வாயைச் கனு கையாற் பற்றிப் பிடித் 

அக் இழித்தார். ௮௭௧ இடங்கர் (முதலை) மாண்டது. பாருதி 
பிரமித்து கின்றார். அப்பொழுது Badu சொருப,க்தையுடைய 

ஓர் ஸ்திரீ ஆகாயமார்க்கத்தில் ௮வர் முன்னே தோன்றி, ௮னு 
மானைப் பார்த்து ஓ ஆஞ்சனேயசே. முதலை ரூபங்கொண்டிருக்க 
யான், தான்யமாலினி என்று பிரசித்இ பெற்ற ஓர் அப்சரஸ் இரீ; 

முந்தி ஜர் முனிவர் ஒரு சாணத்தைக் சொண்டு எனக்குச் சாப் 

கொடுத்தார், அர்ச் சாபத்தை யேற்று கான் மகலை யர்கி?னன். 
ஒ கபிசிசேஷ்ட! சங்கஷ்டைய ௮ுக்ரகத்சால் இப்போது கான் 

அந்தச் சாபவிமோசனம் ௮டைந்தேன். இந்த ஆச்சமத்திற். தாம் 
கள் தெரிசித்த ரிஷி ரிஷியல்ல, காலகேமி யென்ற அசுரன், ஐ தோஷ 

மற்ற பிரபுவே / தங்களுடைய பிரயாணததுக்கு விக்கினம் செய்யும் 
படி, இராவணனால் ஏவப்பட்டவன், ரிஷி2வடம் பூண்டவன், 

ஸா.துக்களைா ஹிம்சிக்கறவன், ௮௭.௧ ரிஷிவேஷம் பூண்ட பாமதுஷ்ட 

னாகிய காலசேமி யென்ற அசானை சற்றும் யோசிக்காமல் வதை 
செய்துவிட்டு ௮இசக்சரமாக தசோணமலைச்குச் செல்லவேண் 

டும், இப்போது தங்களுடைய ஸ்பரிசத்தால் பாபம் நீல்கனெவளாகி 

நான் பிசமலோகஞ்செல்கறேன்” என்று தெரிவித்து, ௮ந்தத் தான்பு 
மாலினி சுவர்க்சலோகஞ் சென்றாள், 

$2 

3
௯
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அனுமார், தான்யமாலினி கூறிய வார்த்தையைக் கேட்டு, 
கோபமடைச்து சடுதியாசக் காலரேமி .ஐச்சிரமம் வச்.த: சேர்ந்தார். 
arose அ௮வரைப்பார்த்.து, ஓ வானர சிரேஷ்ட ! உமகச்கேன் 
இவ்வளவு தாமதம், சான் உபதேசிக்கும் உத்கிருஷ்டமான மர்தி 
சத்தைக் சரெஹித்துக் கொண்டு, உம்மாலியன்ற குருதக்ஷிணையை 
எனக்குக் கொடும் என்று சேட்டார். 

இவ்விதம் கேட்ட காலநேமியைப் பார்த்துக் கோபங்கொண்டு, 

அனுமார் தனது கரத்தை முஷ்டியாகப் பிடித்துக் கொண்டு இந்தச் 

தகதிணையைப் பெற்றுக் கொள்ளும் என்று கூறி ஒரு குத்துக் 

குத்தினார், அக்குத்துப்பெற்ற கால£ேமியென்ற அசுரன், தான் 
கொண்டிருக்க மூனிவேடத்தைவிட்டு மாறி, சுயரூபத்தை யடைந்து 
பலவிதமான மாயா விசித்திர மார்க்சக்தோடு ௮னுமாருடன் போர் 

புரிந்தான், 

மாயா £85 பெற்றவர்களுக்-தச் சத்தருவும், மாயா சூத 
சாயெ ஸ்ரீராமருக்கு மித்துருவுர் தூதனுமாபெ மாருதி ௮ச்ச முஷ்டி. 

யினாலேயே காலகேமியின் சரசிற் குட்டினார், அச்குட்டினாற் கால 
சேமி மண்டை இறந்து உபிர் துறர்து மாண்டான். | 

உடனே ஆஞ்சனேயர் அவ்விடம்விட்டுப் புறப்பட்டு, பாற்கடற் 
பிரதேசஞ் சென்ற, ச்சோணம் என்ற பெரிய பருவத. த்தையடைச்து 

பார்ச்க, ௮ங்கு ௮வர்சண்ணுக்கு ௮ந்தமூலிகை காணப்படா ததால், 

அந்தமலையை அடி.யோடே பெயர்த்தெடுத்துச் கொண்டு, காற்றினுங் 
கடுமையாக விரைந்தோடி. வர்து ஸ்ரீராமருடைய சர்நிதானத்தில் 

அம்மலையை வைத்து, ஐ தேவ! இதோ ௮ந்த மூலிகையுடைய பரு 
வச. த்ையே சொண்டு வந்திருக்கிறேன், எது உசதமோ அதைச் 
தயவு செய்து செய்யவேண்டும், காலதாமசம் வேண்டாமென்று 

பிசார்.த.இத்தார் 

மாருதி கோரிய வார்த்தையைக் கேட்டு ஸ்ரீராமர் திருப்தி 
படைந்து, உற்சாகத்துடன் அ௮ம்மலையருகிற் சென்று அதிலுள்ள 

சஞ்சிவி மூலிகையைக் சொஹித்து, ஸு1ஷேணனிடம் கொடுத்து, 
அவனைக்கொண்டு மஹாத்மாவாயே இலக்ஷமணருச்குச் சிசிச்சை 

செய்கித்தார், உடனே இலஃஷமணர், உறங்கி விழித்தவரைப்போல, 
(ஓ த௫௪க்ரேீவ! இரு, இரு, எங்கு போகிருய், இப்போதே உன்னை 
வதை செய்கிறேன்” என்,நு பேசிக்கொண்டே பெழுர்சார்
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ஸ்ரீசாமர் இலக்மணசைக் கட்டித்தழுவி யுச்சிமுசந்து தன் 
னருகிலிருக்கச் செய், மாருதியைப் பார்த்து 4: ஓ மஹாவிரரே! 

உம்முடைய அ௮றுக்ரெஹ த்தால், என்னுடைய பிராதாவாயெ இலக 
மணனைப் பிணி.பற்றவனாகப் பார்க்றேன் ”” என்று கூறி, யுத்தத்தில் 
களைத்த வானசர்களையும் ௮ம்மூலிகையைக் கொண்டு தாபந்தர்ர் 

தெழும்படிச் செய்து, வானர சைனியங்களுடனும், ஸுக்ரீவனுட 

லும் விபிஷணனுடனும் யுத்த சன்னதாப் விற்றிருந்தார். வானரர் 
களும், பருவதம், மலைச்சிகரம், விருக்ஷம் முதலியவைகளைக் சர 

ஹித். துக்கொண்டு யு.ததத்அக்குச் தயாசா யிருக்தார்கள், 

இங்கு இவ்விதமிருக்க இலங்கையில், இராமபாணத்தால் அடி. 

பட்டுக் களைத்து அவமானத்துடன் திரும்பி வர்த இராவணன, 
ஸிம்மச்தைக் கண்ட யானையைப் போலும், கருடனைக்சண்ட ஸர்ப் 
பத்தைப் போலும் மனமருண்டு ஸிம்மாசனத்தில் வந்துட்கார்ர்அ, 

இராக்ஷசர்களைப் பார்த்து (ஐ எனக்கு மிகப்பிரியமுள்ள வீரர்களே! 
கேற்று ஈடந்த யுத்தத்தில் மஹாச்மாவாகிய இராசவனால் ௮வமதிச் 

சப்பட்டு வந்தேன், முன்னம் பிசம்ம2,தவர் எனக்கு மானிடனாலேயே 
மாணமென்று கூறியிருக்கிறார். ஆனால் பூமியிலுள்ள மானிடரில் 
என்னைச் கொல்லுவதற்குச் சக்இவாய்ர் சவன் எவனுமில்லை. ஆகை 

யினால் ஸ்ரீமர் நாராயணமூர்த்தியே பிரச்பகமானிடனாக வர்இருச் 
Bayt. சர்தேகமில்லை, 

gis பகவானே, தசரத குமாரனாக, இசாமன் என்ற ராமம் 

வத்து, என்னை வதம்செய்ய வர்இருக்கிறார், இரகுவமிசத்இிலுற்ப 
ASS gota மஹாராஜன், மாணார்தகாலத்தில் என்னை கோக்க 

ஓ இராக்ஷசேஸ்வர / என் வமிசத்தில் ஸனாதரும், பசமாத்மாவு 
மாயே பசவான் ஒரு புக் இரனாகத் இருவவதாசஞ் செய்யப் போர். 
அந்த மஹானால் நீ புத்தி மித்திர பெளத்திரர்சளுடலும் பர்து 

ஜனங்களுடனும் வதமடையக் கடவாய்,” என்று சாபங்சொடுத்து 

சுவர்க்கம் சென்றார். ௮வ்விதமாகவே ௮ர்.த இரகுவமிச,ச்தில் தோன் 

நிய ஸ்ரீராமர் என்னை வதஞ்செய்யப்போகிறுர்"என்றுமிகுந்த மனத் 
களர்ச்சியடன்கூறி, க லட. இராகசர்களே./என அ சம்பியாயெ 
கும்பசருணனோ மூடாத்மா) சதா அச்சத்தில் பிரியமூடையவனு 

யிருக்கறுன் இங்கு ஈடக்கும் காரியங்களைக். கவனிக்றெதில்லை, 
ஆசையால் நிங்கள் அர்ப் பலம்பொருர்இய . கும்பசருண்ணிடம்'
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சென்று, அவனைததூச்சுதைக விட்டுக் ளெப்பி, ௮இி சக்ரெத்தில் 

என்முன் அழைத்து வாருங்கள் ” என்று கட்டசாயிட்டான். 

இசாக்ஷசர்கள் ௮ரசனிட்ட கட் டளைப்படி. கும்பகருணனிடம் 

சென்று, பலவகையான பிரயத்தனத்தால் ௮வனை நித்திசையை 

விட்டு எழுக்திருக்கச்செய்து இராவணன் சமுகச்துக்கு அழைத்து 

வந்தார்கள். :) 

இராக்ஷ்சர்களுள் மஹா தீரனாகிய கும்பகருணன் தன தமப 

னிடம் வரது, அவனடியில் விழ்க்து ஈமஸ்கரிக்க, இராவணனும் தம்பி 

யாகிய கும்பக நணனைக் கையால் தூக்கி புபசரிக் த ஐர் ௮ரியாசனத் 

இல் தன்னருகில் விற்றிருக்சச் செய்தான். பிறகு இராக்ஷ௪ காவலன் 

தனக்ளெய காளையாகிய கும்பகருணனைப் பாரத்து! ஏூதம்பி/ நான் 

சொல்வதைச் சற்று சவனி. ௮.காவது தற்போது எனக்குச் FBS 

தற்கரிய மனக்கி2லசம் கெிட்டிருக்றெது, தசரத குமாரனாகிய 

இரகுவிரன், தனரா தகோமனாகிய ஸுாக்ரீவனுடனுர், அனுமான 

முதலிய வானசவிசர்கரடனும், ஏராளமான *வலிமுகச் சைனியங் 

களுடனும் ஸமுத்.இர.த்தைக் கடர்துவர்து இலங்கைபின் கோபுர 

வாசலை யடுத்து வீசாவேசத். துடன் நிற்கிறான். நம்ருலத் க்கே 

சத். துருவாகச் தோன்றி வச்.இருக்கிற இராமன் அம்பால், எனது 

அருமையான புத்திரர்களும், பெருமை வாய்க்த மித் இரர்களும் 

இறந்த ௮ சனக அ௮சக்கவிரர்க ளும் போரில் மாண்டார்கள். யுத்தக் 

இல் வானார்களுக்குள் நாசம் ஏற்பட்டதை நான் எப்போதும் 

கேள்விப்படவில்லை, பார்ச்கவுமில்லை. இது என்ன ஆச்சரியம் ??. 

எனக்கும் மரணம் கேருங்காலம் சமீபத்இலிருக்கறது. ஓ மஹா 

பாகுவே ! சத்துருக்களை நாசம் செ.ப்யவேண்டும். அதற்காகவே 

உன்னை யெழுப்பினேன். எனது அன்புவாய்ர்த சகோதானும் மஹா 

பலசாலியுமாகய நீ யிந்த விஷயத்தில் உன்னால் செய்யக்கூடிய சாரி 

யத்திற் பின்வாங்காமல் செய்யவேண்டும்,” என்று கூறினான், 

கும்பகருணன், தனது சிசேஷ்டபிராதாவும் இலங்கை மன்னனு 

மாபெ இசாவணன் மிசச்சஞ்சலத்துடன் கூறிய வார்கிதையைக் 

கேட்டு, மிக்சதுயாத்தை யடைந்த; சஹிக்கமுடியாக கோபத்துடன் 

தமயனைப் பார்த்து “இ இராவணேஸ்வச .! முந்தி மந்திராலோசனை 

செய்யும் பொழு கான் கூறிப வண்ணம் உம்முடைய ௮க்கிரமத் 

eg வலிமுசம்எ௫சக்கு.,
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துக்குத் தச்சபலன் இப்போது டைத்திருக்ெ.௮, முத்தியே சான் 
அர்தப்பரம புருவனாயெ இராமன் ஸ்ரீமக்காசாயண னென்றும், 

ஸீதை லோகமாயை யென்றுந் தெரிகித்திருக்கறேன், சற்றும் 8 
யதைக் கவனிக்கவில்லை, : 

மேலும் கான் கொஞ்ச காலக்இற்கு முக்தி வனசஞ்சாரியாகி 
at வனத்தில் ஈள்ளிருளில் தங்னன். அப்பொழுது மகா 
யாமுடன் கூடிய முனிசி 2ரஷ்டராகய காரக முனிவர் என்னெதிரப் 
பட்டார். சான் ௮௪ மஹானுபாவரைப் பார்த்து த சவசிசேஷ்டசே! 
தாங்கள் எங்கிருந்து வருஇறீர்கள்,”” என்று கேட்டேன், அதற்கு 
அம்முனிவர் என்னைப்பார்த்து ஓ ரும்பகருண / நான் தேவர்களின் 

மர்தசாலோசனைச் சபையிலிருந்து வரேன்” என்று கூறினார், 
அதைக்கேட்ட நான் ஓ முனிவ ?7 ? தேவர்கள் மர்திராலோசனைச் 
சபை கூட்டியது எதற்காக அக்கு ஈடர்க விஷயம் என்ன” என்று 

கேட்டேன். யாழிற்சிறந்த அம்முனிவர் என்னை சோக்கிச்சற்ருலோ 
சித்துப் பிறகு **ஓ கும்பகருண? அ௮ர்தச்சபையில் ஈடந்த விருத்தாக் 

தீ.த்தை ஒளிக்காது உமக்குக்கூறுகிேன். . அதாவது, இராவணனா 
௮ம் உம்மாலும் பீடிக்கப்பட்ட சேவர்கள் யாவரும், மஹா விஷ்ணு 

வினிட,த்திற் சென்று, பரிசுத்தமான மனத்துடன் சரவேஸ்வானாயெ 

தாமோதானைப் பக்தியோடு ஸ்£தோாத்தாஞ் செய்.து, ஐ தேவ தேவ! 

மூவுலகுக்கும் சதி.துருவாகெ தசக்சரீவனளை வதைசெய்ய வேண்டும், 
அவனுக்குப்பிரம?வர் மானிடனால் மரணமென்று எற்ப௫ித்தி யிருக் 

இர், ஆகையினாலே தாங்கள்( மானிட அவதாரம் செய்து அந்த 

அஷ்டனைச் சம்ஹரித் து, எங்களைக் காக்க வேணுமென்று வணக்க 

கேட்டுக் கொண்டதை (கொண்டு மஹாவிஷ்ணுவும் பூமியில் இரகு 

வமிச,தஇற் பிறந்த தசரதச் சக்காவர்த் இயின் குமாசனாக, ௮வதாசம் 
Orig ஸ்ரீசாமன் என்கிற நாமக்தரித்து விளங்குகிருர் என்றும், 

அவர் இராவண சம்ஹாசத்துக்குப் புறப்படத் தாள்கள் செப்ய வேண் 

டிய காரியத்தை முயற்சிப்பதற்கும் சபை கூடி யாலோடித்தார்கள். 
ஸ்ரீசாமர்அயோத்இயை விட்டுச் சண்டசாசண்பம் வர்துசேச முயற் 

யும் செய்திருக்கறார்கள், கூடிய சீக்சத்தில் இராமச்சர்தாலும் 
ஆசண்யம் வரது சேருவார். இராவணன் முதலிய இசாக்ஷசர்கள் 

'யாவரையும் வசை செய்யப் போகிறார்” என்றுசைக்.து அம்முனிவர் 

சென்றார், ஆகையினால் இப்போதாவது கான் சொல்லுற வண்ணம் 
நீ ஈடப்பாயானால் ஏற்பட்டிருக்கும்-சக்கடகச்தினின்௮ விடுபடலாம்,
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வயேப்பட வேண்டுவஇல்லை, அதாவது, பிரதியக$ இராமரை ஸனா 

கனமான பாப்பிர்ம்ம சொருபிபென்று ௮றிர்து மாபாமானுடவடி.வங் 
கொண்ட அப்பிரபுகினிடத்து வைத்திருக்கும் விசோதத்டை விட்டு 
பக்தியுடன் பஜிக்கவேண்டும். அப்படிப் பஜிக்கெவர்களுக்கு அவர் 

௮றுக்ரெஹம் செய்றார். பக்தியானது ஞானத்தை யுண்டுபண்ணி, 

அதன் வழியாக மோக்ஷத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய த... பக். இபிற் 
சிறக்க வேறு எதுவுமில்லை, பக் நிறைர்கவன் செய்யுங்காரியம் 
யாவும் சிற் தனவாகும், மஹாவிஷ்ணுவின் லிலையை விளக்கும் 

அவதாசங்களில் அபிசம் ௮வதாரங்களுக்கு கிகசாகயது இந்த 
இராமாவதாரம், இந்த இராமர் ஞானசொருபர், சிெவசொருபர், 

மங்களசொருபர், மனதாலும் வாக்காலும் எப்போதும் இராமசைத் 
இயானிக்குர் தரம் வாய்ச் த ஸமர்.த்தர்கள் ௮னாுபாஸமான ஸம்ஸாசக் 

கடலைத் தாண்டி, மஹாவிஷ்ணுவின் பதம் ௮டைஇருர்கள், பூமியில் 
எப்போதும் பரிசுத்தமான ஸத்வகுணமுடைய எந்த ஸாதுக்கள் 
இராமசைத் தியானம் செய்கிறார்களோ, எக்த ஸாதுக்கள் ௮வ 

ருடைய சரித்தாங்களைப் படிக்கறார்களோ, அந்த ஸாுக்கள், 

ஸம்ஸாரமாகய படத்தினையுடைய பெரும் ஸர்ப்பங்களாயெ பாசப் 

களில் கின்று வீபெட்டு முடிவற்ற சுகமூடைய ஸ்ரீயப்பதியின் 

ஸ்தானத்தை யடைகரொர்கள். ஆகையால் நீயும் ௮ர்த இராமரை 

எப்போதும் பக்தியுடன் இயானிப்ப?,ச மிகவும் உத்தருஷ்டமான 

காரிபமென்று கூறினான். 

a a 

8-வது சருக்கம், 
“௭9079000௨4 

தீசக்ரிவன், கும்பகருணன் பச்சாகாபத்அுடன் கூறிய வாரத் 

'தைகளைச் கேட்டு, கோபத்தாற் சண்சிவந்து கடுத்த முகமுடையவ 
னா, ஆசனத்திருந்து ளெம்பி, இசையெட்டும் ஈடுந்கக் குஇத்து, 
உட்கார்ர்து தம்பியை நோக்கி, ஓ கும்பகருண! எனக்கு ஞானோப 

சேசஞ் செய்ய உன்னை கான் ௮ழைக்சயில்லை, நான் Idi sass 

காரியத்தை முடிக்க உனக்கும் இஷ்டமிருந்சால், எ.இிரிகளை வதஞ் 
செய்வதற்கு ௮௪ வேண்டியதில் முயற்டி பெடுத்து யுத்தம் செய், 
இல்லாவிடில் வழச்சம்போல் & நித்திரை செய்யப் போகலாம், 
தச்ச மயக்கத்தால் சாரியா காமியம் இன்னசென்று தெரிந்து 

கொள்ள ௮,மிவழ்றவனு மிருக்கிறாப் என்று கூறினன்,
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நிகாற்ற பலசாலியும், விசேஷித்த புத்திசாலியுமாயெ கும்ப 
seme, தமையன் கடுஞ்சினத்துடன் கூறிய வார்த்தையைக் 
கேட்டு, **விநியை வெல்வ தரி” ஆகையால் தனது பிசாதாவாகிய 

இராவணன் ஊழின் வலியினால் இக்கொடிய காரியத்தில் பிரவேசித் 
இருக்கிறான், இதைத் தூக்க ஈம்மால் முடியாது, ) இவனுடன் 

ஓத்து உயிர்வாழ்வதைவிட - இராமனீடத்திற் சென்று போர்புரிந்து, 
இம்மாய!வாழ்க்கையைச் தஅுறப்பசே ஈலமெனச் க௬இ, ௮ச்சபையை 

விட் டெழுர்து சென்றான். 

பிறகு கும்பகருணன், "வில், வாள்! 'கெதை முதலிய guy sw 
களைத் தரித்துக் கொண்டு த்த சன்ன த்தனாக, ஆபிசம் யாளிகள் 

பூட்டப்பட்ட தனது ஒப்பற்ற தேரின்மீதேறி, கணக்கற்ற இராகூச 
சைனியல்கள் பின் தொடா, யுத்தகளத்தை Cnr se சென்முன். 
ஜர் பெருத்த பருவத்துக்குச் சமமான சரீரத்தையுடைய கும்பசரு 
ணன், வானர சைனியத்துச்குட் பிரவேசித்து, சமத்தா சோஷ்டம் 
போல அட்டகாசம் பண்ணினான், ஒரு பெருத்த : குன்றானது 
இசண்டு இறக்கைகளை யடைந்து பறர் ததை யொப்., கும்பகருணன் 

சனது லது விரல்களை யுடைய கரங்களை நீட்டி, வானா சைனியங் 
களின் மேற் பாய்ர்.௮, அவர்களைக் கையாலும் காலாலும் அடித்தும் 

உதைத்தும் வாரி, ஆகாயத்தில் எறிந்தும், காலனைப் Cure era 

ஜெத்தவர்களைச் சேர்த்தெடுத்துப் புசித்தும், கணப்பொழுஇல் 
கபிக் கூட்டத்தைச் சின்னாபின்னமாகச் சிதற அடி.க்கான், 

கும்பசகருணஞல் ஹிம்ஸிச்சப்பட்ட வானார்கள் எல்லோரும் 
Sion SC Sr ig Cyt Bair.» 

இச்சமயத்தில், சிறந்த புத்தியுடையவனும் கதா யுதத்தைக் 

கையில் தரித்தவனுமாகியெ விபீஷணன், வானர சைனியங்களுட் பிர 
வேடித்துக் காலனைப் போல வானார்களைக் அுன்பப்படுத்துறெ 

தனது தமயனாபெ கும்பகருணனைப் பார்த்து, விரைவில் ௮வனிடம் 
வந்து, தமையனது பாதார விரதங்களில் வணங்க, ,*ஓ அறிவிற் 

Bois பிசாதாவே. கான் தங்களுடைய பிரியமுள்ள தம்பியாயெ 
விபீஷணன்; என்னிடம் தாங்கள் தபைபுரிய வேண்டும்; சான் 
ஈமது தமையனாகய இராவணலுக்கு, அவனுடைய சுகத்தைக் 

கரத யென்னாற் கூடிய வரையில், ஸ்ரீசாமர் ஸ்ரீமந் சாசாயண 

னென்றும், ஸீதை மாயா சொரூபி யென்றும், அத்தகைய 

ஸீதையை ஸ்ரீராமரிடம் சொண்டுபோய் விட்டு . விவெசேே யுன்
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க்ஷமத்துக்கடுக்த காரிய மென்றும் எடுத்துக் கூறினன், 
அவன் என்னுடைய வார்த்தைபை அப்கேரிக்கவில்லை மேலும், 

என்னை வதைசெய்வதற்குக் கத்தியை ஒங்கனவன் பிறகு எதையோ 
நினைத். துக்கொண்டு, என்னை சோக்க, ஓ விபீஷண?! உன்னை நான் 
விட்டுவி டேன், இர்த இடர்தை விட்டு ஓடிப் பிழையெனக் கடுமை 

யுடன் கூறினான், அதைக்2கட்டு நான் என்னுடன்கூட கான்கு 
மர் இிரிகளையும் அழைத்துச் கொண்டு, அவ்கிடம்விட்டுப் புறப்பட்டு 

வந்து ஸ்ரீசாமசைச் சரணமென்றடைக்தேன் என்று தெரிவித்துக் 

கொண்டான். 

அதைக் கேட்ட கும்பகருணன், தன்னிடம் வந்து வணங்கித் 

தெரிவித்துக் கொண்ட விபீஷணணைக் கட்டியணைத்து முத்தமிட்டு, 

ஓ அறிவிற்கெர்த தம்பியே 8 ஸ்ரீசாமரிடம் சென்று ௮வசால் மதக் 

கப்பெற்று அவருடைய கிருபைக்குப் பாத்தினா௫, நம்முடைய 

குலம் விளங்கச் செய்வதற்காகவும் ஈம்மையடுத்த இராக்ஷசர்களை 
இசகஷிப்பதற்காகவும் நீ உபிருடன் வாழ்வதையே நான் விரும்பு 

இறேன், நீ அவ்விதமே இரகுவீரனிடம் சென்று ஜீவித்திருப்பா 
யாக! நீ சிரேஷ்டமுள்ள பாகவச னாவாயென்று மூர்தி காத 

மஹாமுனிவர் சொல்ல ரான் கேட்டிருக்கேன். ஆசையால் நீ 
யிப்போதே ஸ்ரீராமரிடம் செல்லலாம், இப்போது சான் எதையும் 
யோஜிக்க முடியவில்லை. நானோ தற்காலம் வெறிகொண்டவனாக 

இருக்கிறேன், ஈம்மைச்சார்ர்தவன் அல்லது பிறசைச்சாந்தவன் 

என்று ௮.றியக் கூடவில்லை” என்று மிக்க ஒழிவடன் கூறினான். 

இதைக் கேட்ட விபீ௮ணன், கண்ணீர் சொரியும் முகத்துடன் 

தனது தமையனயய கும்பகருணன் பாதங்களில் வணக்க விடை 
பெற்றுக் காண்டு, ஸ்ரீசாமரிடம் வர்து மிஞ்ச கலேச,்துடனிருர் 

தான், பிறகு கும்பகருணன், மதங்கொண்ட யானையைப்போல 
வானசசைனியத்திற் பிரவேடித்து, கையால் பிடித்துப் பிசைந்தும், 

காலால் ane வானார்களைக் கலக் காசாணாஇிகளோூ 

கூடிய ஓர் மல் பால யுத்தகளத்தில் விளங்கினான். 

ஸ்ரீசாமர், மிக்க கோபாவேஸத்துடன் சஞ்சரிக்கும் கும்ப 

கருணனைப் பார்த்துக் கடுஞ்னெமுற்று, சோதண்டத்தை வளைக்து, 
ஒரு இவ்.ப வாயுவஸ் இச.த்தைப் பிசயோகிச்,த, கும்பகருணணுடைய 

வலது சையைச் சேதித்தார், சே.இிக்கப்பட்ட கையானது ௮ரேச
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வானசர்களுக்குக் துன்பச்சை யுண்டாக்கக் கொண்டு மலைபோல 
பூமியில் விழுந்த, பக்கத்தில் கின்ற வானரர்கள் யாவரும் பயன் 

தால் பீதியடைர் ௪ ஸ்ரீராமருக்கும் கும்பகருணனுக்கும் ஈடக்கும் 

ய,த்தச்தைப் பார்த. துக்கொண்டு பிரமித்து நின்ரார்கள். 

மஹாதிரத்சை யடைர்ச கும்பகருணன் தனது வல சாம் 

துணிபட்டுக் ழே விழுக் ததைச் சற்றும் பராமரிக்காமல், மிஞ்சிய 
இடது கரக்கால் ஒரு பலக்ச சால விரு௯த்கைக் சையிற்பற்றிக் 

கொண்டு, இசாமரை வதைக்க எ.இர்க்தோடி வந்தான். மிகுந்த அணி 

கரததுடன ஐடி.வரும், பருவகத்துக்குச் சமானமான கும்பகருண 

னுடைய விருக;த்னுடன் கூடிய "இடது காத்தையும், ஸ்ரீராமச் 
சந்இரர் ஐர் கார்கி பொருர்திப இர்சராஸ்இரத்தை விடுத்துச் 

அண்டி தசா. 
பிறகு, இருகாமுமற்ற கும்பகருணன், 

குன்றம் போலக் கர்ச்சித்து வந்தான். 
ரூரனைப்பார்த்து, இரகுவீசர் கனத அம்புருக் தாணியி லிருர்து 

இரண்டு கூரிய அர்த்த சர்தெபாணத்தை பெடுத்து வில்லிற் 
ஜொடுத்து வி5௮, ௮ப்பாசகனுடைய பருக்து நீண்ட இரண்டுகால் 

களையு துணித்து அவைகள் யுத்தகளத்தில்விழாகபடி, இலங்கை 

ரின் ௮டி.த்துவாரத்திற் போய் விழும்படி.ச்செப்தார். 

அப்போது கும்பகருணன் இசண்டு சைகளும் இரண்டு கால் 

களும் தண்டிக்கப்பட்ட முண்டமான சரீரத்தை யுடையனாயிலுர் 
தனது ஆமிபோான்று அ௮கண்_வாயைத் இறந்துகொண்டு, இடி 
போன்ற முழக்கத்தோடு, சக் இரனைகிழுங்கவரும் கேதுவை யொப்ப, 

ஸ்ரீராமரை யெடித்து விழுங்க எண்ணம் கொண்டு எ இிர்த்தான் 

இராமச்சர்இரர், தன்னை விழுப் விடலாமென்ற எண்ணத் 

அடன் வரும் கும்பகருண னுடைய திறக்தவாயில், கூர்மையுள்ள 

௮ேக பாணங்களைப் பிரயோகித்து ௮வன் வாயை நிரப்பினார். 
அவ்விதம் பாணல்கள் கிறைர்த வாயையுடைய கும்பகருணன்,வேறு 

செ.பலற்றவனாப் மி.குரத பய்சாமான முண்ட ரூபத்தோடு கூடிக் 
கடலெனக் கதறினான். அந்தச் சத்தம் எட்டுக்தசையையும் கடுங்சச் 

செய்தது, அதைக் கண்ட ஸ்ரீசாமர் ௮வனை வதம் செய்யச் ௧௫௫), 

௮ஸ்.இரல்களிற் சிறர்த ஒரு இர்இரஸ்இரத்தை பெடுத்து; கோதண் 
டத்திழ் ஜொடுத்து ௮ரக்கனுடைப சசசுக்கு இலகஷியம் வைக். 
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சிறழெர்த ஈடைக் 
௮த்தசைய நொடிய
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விடுத்தார். அப்பாணம் வில்லினின்று புறப்பட்டு பளபளவென: 
சூரிபனைப் போல் பிரகாசித்துக் கொண்டு சென் ற, மிகுந்த கார்ட 

யோடு விளங்கும் இசண்டு குண்டலங்களையும், அகோரமான வச். 
SERIE CMY LPM LU இசாக்௪ சிசரஷ்டனை கும்பகருணனுடைம 

சிரசைச் சேஇத்து, ௮ச்சிரம் இலங்கைபின் துவராத்இுலும், உட 

சழத்திரத்திலும் விழும்படி செய்து, இரும்பி ஸ்ரீசாமருடைய அப் 
புருச்தூணியில் வர்துசோச்கது. தஅுவா7தஇல் விழமுஈக கும்பகருணன் 

சிரசானது அக்க இலங்கை (பின் ௮கண்ட UTI UO FI, Do i Gap 

சர்கள் போக்ருவாத் தில்லாமற் றடுக்கது, ஸழமுத்திரத்கில் விழுக்க 
உடலானது அதில் சஞ்சரிக்கும் மகரம, மு.சலை முதலிய ஜர்துக்களை 

நாசஞ் செப்கது. 

கும்பகருண சம்ஹாரசக்தைப் பார்ததுக்கொண்டிருக்க தேவர் 

கள், முனிவர்கள், கர்கருவர்கள், கின்னரர்கள் முகலிய யாவரும் 

சற்2தாஷிக்துப் புவ்பமாரிபொமிக்கார்கள்.'இரகுகந்கனரை ஸ்ோச் 
இரஞ் செய்தார்கள். தூர்துபி முதலிய வாதி.ப கோஷம் செப் 

தார்கள், ஆனத கி ருத்தனமாடினார்கள். தங்கள் கலி நீங்கெதென்.று 
கொண்டாடினார்கள். அரம்பை மூகலிய ஸ்இரீகள் பாடினார்கள். 

இர்திவரம் (கருநெப்.தல்) போன்ற சியாமள ரூபமூடையவரும், 
கம்சமான காக்திசமூள்ளவரும், கண்சிவர்து மதர்த்து அகண்டு 
நீண்ட சேத்த மடையவரும், சந்திப் பிறை போல் வளைந்து நீண்ட 

தேஜஸலோடு கூடிய கோதண்டறந்தை ர் கையில் பிடித்தவரும், மற் 
றோர் கையில் வடிக்கணையான இரந்திசாஸ்இரக்தைக் தரித்தவரு 

மாகிய ஸ்ரீசாமர், ய.த்தத்தில் பாணங்களால் துன்புற்ற வானரர் 
களைப் பார்தது மனம் OTHE D அவர்களிடம் தயை கூர்ந்து ௮ஞ்சா 
திர்களென அவர்களுக்கு gquungsa கொடுத்து இனிய வார்த்தை 

கூறி இலக்ஷ்மணர், ஸுக்ரீவர், விபீஷணர் புடைசூழச் கிருபாமூர்தி 

இயாய் வீற்றிருந்கார், 

அப்பொழுது சேவலோகத்இலிரு்அ, கவமுனிவர்களில் மிகச் 

சிறப்புற்றோல்கிெ காரத முனிவர், இராவணன், கும்பகருணன், இச் 

இரஜித்து முகலிய இராக்£ச ஸி?சஷ்டர்களால் தன்பமடைச்.து 

நிலைபெயர்த் து நின்ற தேவர்கள் கும்பகருணனுைய வதையைக் 
கேள்விப்பட்டு மட்டற்ற சர்2,காஷக் கடலில் ஆழ்ர்.அ ஸ்ரீசாமபிசானை 

ஸ்2தாத்திரிக்ச விஷபுத்தைக் கண்டு, காலும் ஆனர்சு பரவச
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மாகி இராக்ஷசஞால காலனாய ஸ்ரீசாமச்சந்திரப் பிரபுவைத் தரிசிக்க 
ஆசைகொண்டு வந்தார். 1 

மிக்க காதலுடன் வர்க ௮ன்பிற் சிறந்த நாரத முனிவர், தயா 
நி.திரியன விளங்கும் ஸ்ரீராமரைக் கண்டு, இரு ஈண்களிலும் .ஆனக்,த 

பாஷ்பம் பொழிப, மெப் சிலிர்த்துக் கரங்குவித்து ஓ தேவ ழேவ2 
ஜெகன்னாத, ஸனாதன, காராயண, எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமாகிய 

வே, விஸ்வசாசதியே! உமக்கு ஈமஸ்காசம், நீர் பரிசு 5சமான ஞான 

சொருபியாயினும், மாயையால் மானிட வடிவங்கொண்டு, ஸுகதுக் 

கங்களை யடைந்தவர்போல் காணப்படுகிறீர், நீர் எல்லோருடைய 

இருதயத்திலும் வசிப்பவர், சுயஞ்சோதஇி மயமானவர், நிர்மலமான 

மனமுடையவர்களுக்கு வியக்க ராகியவார, ஐ இராம / உம்முடைய 
கேத்இரங்களைக் இழப்பதால் மூவுலகங்களையும் இருஷ்டி oat, 

நே,த்திசங்களை மூரநிவதால் உலகங்களை அழிப்பவர், எவ்விடம் ஸ்தா 

வரஜங்கம சொரூபமான இந்தப் பிரபஞ்சம் யாவும் காணப்படு 
சிம?தோ, இவ்வுலகில் ௮ ௮-சைவிட வேொன்றும் காணப்படவில்லையோ 

அந்தப் பிர்மமாரிப உமக்கு நமஸ்காரம்,14 எவரைப் பிரகிருதி 
புருஷன், காலன், வியக்காவியச்ச சொளுபி என்று சகலமுனிவசர் 

களும் ௮றிசன்றார்களோ அந்த ரூபிகசாமான உமக்கு ஈமஸ்காசம். 

எநத ருருதியானது உம்மை விகாசமில்லாகவர், #551, ஞான 
சொருபர் என்று கூறியதோ ௮ந்தச ஆருஇமி்ப உம்மை உலகம் 

முழுமைக்கும் ஆதாசமான மூர்த்தியாகக் கூறுகிறது. ஓ தேவ ! 
சவதங்கற்றவர்களுக்குப் பதிகிருத்தாரணந் தெரிகிறது, பக்திமான் 
ஈளாகிப உமகடியார்களுக்கு உம்முடைய அ௮றுக்கிகமின்றி ஈஸ்வச 

9ச்சயர் தெரிகிறஇில்ல், ஐ தேவ 7 மாபையால் இர டிப்பவசாயெ 

உமக்குக் கொஞ்சமேனும் விசோகமில்லை. பிரமையால், சூரீய 

செணத்தாலுண்டாகும் கானலை ஜலமென்று சுருதுவது போல, 

பிரபஞ்சமும் உம்மிடத்தில் கற்பிக்கப்பமிகிறது, ஓ தேவ உம்மூ 
டைய மூமை தங்பெ நிர்க்குண ரூபமானது, மனதுக்கு விஷய 
மாகாதது; ௮து எவ்விதங் காண்பதற்குரியதாழும்? ஆகையால் ௮றி 

ஞர்கள் உம்முடைய அவதாரங்களில் ஏற்படும் ரூபங்களைப் பஜிக் 
சருர்கள் ; அதைக்கொண்டு ஸம்சாசக் சடலத் தாண்டுகறார்கள்.!, ல் 

விதம் பஜனை செய்யும்போது, சாமம், குசோதம் முதலிய சத்துருக் 

கள், எலிக்குப் பூனை யெட்படி சத்துருவாகிறதோ அதுபோலச் ௪ 
ஐருவாசப் பலன் டையாது கெடுக்ன்றன, ஓ இராமச் சர்.இர/
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எப்போதும் [உம்முடைய நாமத்தை ஸ்மாணம் செப்பவர்சட்கும், 
உம்முடைய ரூபத்தை மனதில் தியானம், செய்பவாகட்கும், உம்மு 

டைய பூஜையில் அவலுடையவர்சட்கும், உம்முடைய சரித்திச 
மாகிய அ௮முதத்தில் ஈபெட்ட மனமுள்ளவர்கட்ரும், உம்முடைய 
பக்தியில் பற்றுத' ஓடைபவர்கட்கும், ஸம்ஸாசமானது (ப-வின் ௮டி. 
வைப்பு போலாகறெத) புளியம்பழத் தோடுபோலப் பற்றற்று நிற் 
கிறது, கான் எப்போதும் என்னிருதயத்தில் உம்முடைய ஸகுண 

மான ரூபத்தியானம் செய்துகொண்டு, ௮,சனால் சேவர்களனைவரா 

௮ம் பூஜிக்கத்தக்கவனா௪, ஜீவன்முக் னாக உலகங்களில் எஞ்சமிக் 
இறேன், ஐ இரகுவீச! தேவர்களுடைய கன்மையை விரும்பி, நீர் 

பெரிதான காரியத்தைச் செய்கிறீர், ஓ பிரபுவே! கும்பகருணன் வத 
மடைந்ததால்,, இப்பொழுது பாசத்தில் பாதி நிங்கிற்று, 

அன்பிற் சிறந்த இலகஷமணா, சாளையஇனம்யுத்கத்இல் இகர 

ஜிச்ை வதைசெய்யப் போறார். 

ஓ இராம? மறுநாள் பாரில் நீர் தச௪க்கிரிவனைச் Fiban hs 51 

Gun St, ஒ தேவேஸ்வா / இனி நடக்கப் போகிறதை, தேவர் 
களுடன் ஆகாயமார்க்கத்திலிருந்து சான் பாரக்கப்போகிறேன். ஐ 

தேவ/ அ௮றுக்ரெஹிக்க வேண்டும், சான் தேவ லோகளஞ் செல்ஃ 

விடையளிக்க வேண்டு மென்று வணங்கினார். ஸ்ரீராமர் தரரதமுனி 
வரை வணக்கத்துடன் இனிய வார்த்தையாடி வழியனுப்ப, நாரத 

முனிவர் விண்ணுலகஞ் சென்று, தேவர்களால் பூஜிக்கப்பெற்று, 
பிறகு கல்மஷமில்லாக பிரமலோகஞ் சென்றார், ஸ்ரீராமர், இலசஷ் 
மணர், ஸுக்ரீவர், விபீஷணர், அனுமார் முதலியவர்களோடு மேல் 

நடக்கும் விஷயத்தை Qua நோக்கி யிருந்தார். 

இலங்கையில் இராவணன், மஹாபலசாலியும், ௧ன.து ௮ருமைப் 

பிரா.தாவுமாகய கும்பகருணன் மாண்டசைச் கேள்விப்பட்டு, அக்கக் 
கடலில் மூழ்5த் சாபமடைந்து, மூர்ச்சையடைர் து, பூமியில் விமுந்து 
புரண்டு ஓ என்னருமைக் சண்மணியே, எனக்குரிய பிரிதற்கரிய 

தோழனே, உன்னைப்பிரிர்து கான் எவ்விதம் உயிர்தரிப் 2பன் என்று 

பத்து வாயும் விட்டுத் இசையெட்டுஞ் சிதறக் கதறினான். 

இதைக்சண்ட தசாரரன் புதல்வனான மேகராசன், புகழ்தற் 

குரிய தனது சிறிய தர்த இராமனால் மாண்டதைச் சேட்டு, 
சோகத்தால் தளர்ச்சி யடைர்து. ஒருவாறு மன*ச்சேச்ச , பெற்று,
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தம்பி யிறர்த துச்கத்கால் மனக்கிளர்ச்சி யற்று, ுன்பமுற்றுப் 
பதவிக்கும் தனது தர்தை யிடம் வரத, அ௮வனடியில் விழுர்து 
ஈமஸ்கரித்து ஐ மஹா விரத சிரேஷ்டரே! தாங்கள் இவ்வாறு க் 
கப்படுவது தகுதியற்றது, ஐ அறிவிற் சிறந்த பிரபுவே, அச்சுச்தை 
விட்டு விடுக்கள், இர் இரளைச் சிறையில்வைத்த மேசகாதனாயெ நான் 
உயிருடனிருச்கும்போ௮, தாங்கள் ஏதுக்கு இவ்வளவு கவலையடைய 

வேணும், அதற்கு இது சமயமல்லவே, ஐ தேவ சத். தருவே, மனக் 

கலக்கம் யாவையும் அடியோடே ஒழியுங்கள், ஸ்வஸ்சமாசக் களிப் 

புடன் வசியுங்கள், நான் எல்லாவற்றையும் சரிப்படுத் அறன், தக் 
களுடைய சத்துருக்களையும் வசம் செய்கி?றன், தாங்கள் ஒன்றுக் 
கும் ௮ஞ்சவேண்டுவ இல்லதிதிப்போத (முதலில் சான் நிகும்பலை 

சென்று யாகஞ்செய்து அக்கினிக்குத் இருப்தி செய்வித்து, தேர் 

மூதலியவற்றைப் பெற்று, யாவசாலுஞ் ஜெயிக்க முடியாதவனாக 
வருகிறேன் என்று கூறி தசப்பனிடத்தில் விடைபெற்று, ௮சேச 
கோடி. இசாக்௪ சைனியம்கள் பின் தொடாச் சென்று, யாகஞ் 

செய்யுமிடத்தை யடைந்து, ராலுஇக்குக்கும் இராகூச சைனியல் 

களையுங் காவல் நியமித்து, சிவந்த வஸ் இரத்தைச் தரித்து, செஞ்சா 
தனத்தைப் பூசி, செப்புப் பூமாலையை யணிச் அ, மெளனமாச விரு 

நத, கிகும்பலையில் ஹோமம் செய்ய நம்பித்தான். 

பக்தியிற் சிறந்த விபீஷணன், அுராத்மாவாகிய இக்இரஜித்.து 

நிகும்பலை யாகஞ்செய்ய ஆரம்பித் திருப்பதைச் கேள்விப்பட்டு, இரகு 

நந்சனரிடம் வந்த, அடி.பணிர்து ஓ ஸ்வாமின். மேகராதன் யத் 
தனித்திருக்கற யாசகம் நகிறைவேறுமாயின், சேவர்களாலும், மற்ற 

எவர்களாலும், அவளை ஜெயிக்க முடியாது, அசையால் இலக்ஷ 
மணசைக்கொண்டு அந்த யாகத்தையழித்து, இராவணன் குமார 
னாகிய இர்இரஜித்தையும் வதைத்துவருக2றன். என்னுடன் Fe 

வித்தையிற் றந்த இலக்ஷமணசை யிப்போதே w AF s@ruracs 
புறப்பட்டுவரும்படிக் கட்டகா யிடவேண்டு மென்று தெரிவிச்.துச் 
கொண்டான். 

இக்த வார்த்தையைக் சேட்ட இரகுராதன், சந்தோஷமழைச்லு gba, 
தன்காரியத்தில் சரத்தையுள்ளவலும், சமயோசிதமான புச் 

புடையவனுமாயெ விபீஷணனை நேரக்), :'ஓ இலர்காதிப/ அந்த 
இர் ிரஜிச்தென்ன, மற்றுமூள்ள இராக்ஷசவிரர்சளென்ன, இவர்கள்
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யாவரையும் ஓர் ௮க்னி யஸ்இரத்தால் வதைசெ.ப்ப ரானே வரு 
GC per” என்று பஇல் கூறினார். i, 

அறிவிற் சிறந்த விபீஷணன், மிக்சு கர்வமுடையவரும், தக்க 

வீரமுடையவரும், மறறொரு கால ருத்திரன் போன்றவருமாகிய 

ஸ்ரீசாமசைத் இரும்பவும் ஈமஸ்கரித் து, ஓ இரகுவீர. இர்இரஜி,க்தை, 

கொடிய விரதத்தை ௮.நஷ்டித்திருச்கு.ர் இலச்ஷூமணரைத் தவிர 

மற்ற பாவரா.லும் கொல்ல மடியாது; எனெனில் எலன் ஒருவன் 

பன்னிரண்டு வலம் நிச்திரையையும், ஆகாரத்தையும் விட்டிருச் 

இருனோே அப்பேர்ப்பட்டவனாவலேயே ௮வனுக்கு மரணம் என்று 

முன்னமே யேற்பட்டிருக்கிறது. இர்த இல-்ஷூமனர், அயோத்தியை 

விட்டுப் புறப்பட்டது மு,தல் காள வரையில் ஊண், உறக்சமில்லாமல் 

தங்களுடைய ஊழியச்சிலேயே கண்ணுர்கருக் துமாயிருக்து வர் 
திருக்கிறார். ஆகையினால் இவ27 பன்னிரண்டு வருஓம் நி.க்இரை, 

ஆகாரம் இவைகளை ( யொழித்து வந்தவர், ஓ இரகுல சி9ரஷ்ட/ கான் 
தங்களுடைய பாதசேவை மஹத்வத்தால் இவைகமா பறிர்இருக் 

BC pari மலும் இர்த இலக்ஷமணர் பூமியைத்தாங்கும் ஆயிரம் 

பணாமூடியோடு கூடிய ஆதிசேஷன் whe, மானுட சொரூபி 
யல்ல, ஆகையால் மாயாவித்தை.பில் வல்லவனும் துசாக்மாவுமாகிய 

மேசகாதனை யிவசே வதைசெயப்பத் தகுதியுள்ளவர் ஸஈதேகமில்லை, 
ஆகையினாலே இச்சு இலகமணஎ7 இரதகணமே யென்னுடன் 

கூட அனுப்பவேண்டும். மேலும் தாங்களா ஜெகத்துக்கு ஆதி 

மூலப்பொருளாபெ ஸ்ரீமர்சாரயணமூரத்தி அமிசம், இலஷ்மணரோ 
தங்களுடைய Fuerte சேலாம்லம், நீங்களி ரவரும் பூமி 

பாரத்தை நீக்குவதற்காக உலகத்தில் காடகம் நடிக்கும் ஸுடுத்திர 

தாரர்களைப் போல் மானுடாவ,காச/களாகி, கொடிய செய்கைகளை 
யுடைய இராக்ஷசர்களை நாசம் செய்ய ஏற்பட்டிருக்கிறீர்கள், தங்க : 

ளுக்கு சான் எடுத்துச் கூறவேண்டியது ஒன்றுமில்லையே,” என்றான், ்



9-வது சருக்கம், 

ஸ்ரீசாமர், வி ஷேணன் சொல்லைக் கட்டுக் களிகூ7ர்து, இலங் 

சை மன்னனை நோக்க), ஓ விபீஷண! குரானா ௮ர்த மேகராத 

றுடைய மாயை பாவற்: றையும் கான் ௮றி3ீவன், அவவரக்கன் 

பிரம்மாஸ் ர முடையவன். ௮இக சூரன், மிக்க மாயா பலமுடை 

பவன். ஆபினும் இலகஷமணன் என்னைத்தாங்கும் சேஷாமிச ரூபி 
பென்பதையும் நானறிவேன், தெரிந்திருந்தும் வருங்காரியம் மிகப் 

பெருல்காரியமாக இருப்பதை முன்ளிட்டுச் சற்றுலோசிச்தேனே 
டபொழிய வேறில்லை என்று கூறிஞா்.' 

பிற த ஞானமுடை £யார்களுக்குள் ॥ேஷ்டராகெ ஸ்ரீரகுவிர 

கன. பிராகாவாய இல;ஷுாஈணமரைப்பார்த்து, ஓ ஸெள)ித் இரியே/ 

8ீ அனுமார் கலிய யு. ந்தவிரர்கள் அனைவருடனும், காடி.களுக்கு 

௮ரசனாூப ஜாம்பவானுடனும், மற்றுள்ள வானாசைனிபங் 5ளுட 

னும் நிகும்பலைக்குச் சென்று, சற்றும் பப மின்றி இராக” சைனி 

பங்களுடன் நின்று, 2மகராதன் செய்யும் யாகக்தையழித் த, ௮ங 

னுக்குத் துணையாக வர்இருக்கும் அரக்கர் கூட்டக்தையும் ஒழித்து, 
இர்தாஜிக்தையும் வதைத்து ஜெயத்துடன் இரும்.9 வருவாயாக, 

விபீஷணன் தனது மந் திரிகளுடனும் உன்னைப் பின் தொடரந்து 

வருவான், மேகனுதனிருக் சம் பிர2தசத்தையும், அவனுடைய தந் 
இரங்களையும் விஷணன் அறிவான் என்றும் கூறினார், ட 

பகர்வதற்கரிப பராக்கிரம ழடைய இலக்ஷ்மணர், விர்ஷனர் 

வேண்டுகோளுக் ணெங்பெ ஸ்ரீராமரிட்ட கட்டளாயைத் தலைமேற் 
கொண்டு வீராவேசம் பூண்டு, மற்னொர வில்லையும் அம்புறாச் தூணி 

யையுந்தரித்து நின்று, ஸ்ரீராமரொன் பாதாரலிர் தங்களைச் தொட்டு 
வண் ஓ பரமாத்மாவே! இப்பொழுது என்னுடைய வில்லிலிருர்.து 

விடுபடும் பாணமானது இராவணன் குமாரனூய இர்திரஜிச்தை 
வதைத்துப்போக வழியில் ஸ்கானம் செய்.து எனத ௮ம்புருத்தூணி 
வச்தடையக் கருணைபுரிய வேண்டுமென் நு பிரார்த்இத்.து, இரகு ஈஈத 

னரை வலமாக மான்றுதரம் பிரககஷிணம் செய்து ஈமல்கரித்து, மேச 

சாதனுடைய காசச்தை யுள்ளத்திற் ௧௫9, புறப்பட்டு, ௮திவேச 
மாகப் பாதசாரியாசச் சென்றார்,
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அனுமார் பல்லா.பிரம் வானார்களுடலும், ஜாம்பவான் கணக் 

PP காடி.க்கூட்டங்களுடலும், விபிஷணன் தனது சான்கு மர்திரிச 
ஞூடனும், அங்கதன் ௮னேச வானச சைனியக்களடனும், 
ளெளமித்இரியைப் பின் தொடர்து சென்றார்கள், 

 இலக்ஷ்மணர் வானவீரர்களுடன் நிகும்பலை சென்று, கோர 

ரூபத்தையுடைய இராகூச சேனையைப் பார்த். ஐ, வில்லை வளைத்துக் 
குணத்தொனி செய்து, அங்கதன், ஜாம்பவான் முதலிய வீரர் 

கள் புடைசூழ மிக்க ஜாக்ரதையுடன் நின்றா? 

அப்பொழுது விபீஷணன் ஸெளமித்திரியைப் sat sg “p a! 

இதேதோ நமச்செதிரீல் சாணப்படுகிற கடலனைய அரக்கர் சைனி௰யங் 

கரைப் பேதிக்க வேண்டும். பேதித்தால் இராவணன் குமாரன் காணப் 
படுவான், ௮வனைச்சண்டு ௮வன் செய்யும் யாசம் முடிவு பெறு 
வதற்கு முன்னம் பிறருடைப ஹிம்ஸைபிலேயே கருத்துள்ளவனும் 

அதர்மத்திலேயே ,ஜவலுள்ளவனும், துராதீமாவுமாகயெ ௮ரத மேச 
சாதனைக் கோறல் வேண்டும்'” என்றான். 

ஜெயத்தில் இலக்ஷியநூடைய இலக்ஷ்மணர் விபிஷணன் 

கூறிய யுத்த தர் நிரவார்த்தையைக கேட்டு மெச்சி, இர் இரஜித்து 

யாகத்தைவிட்டு வெளிப்படுவதை யுத்தேசித்து முதலில் இராக்ஷ௪ 
சைனியக்களின்மீஜ ௮ம்புமாரி பெய், ௮க்காவற் சைனியங்களைச் 

சன்னாபின்னப்படுத்தி ௮கேக அரக்கர்களை மாய்த்தார். 

அனுமார், அங்கதன் முதலிய வானச சி3ரஷ்டர்களும் சானா 
பக்சங்களிலும் கின்று விருகங்களாலும் மலைச்சகொங்களாலும் வீ 

அடித்து சணச்சற்ற இராக்ஷசர்களை மடியச் செய்தார்கள், 

அந்த அரக்கர்களும் கூர்மையுள்ள பாணஙகளாலும், கத்இக 
சாம், தோமாங்களாலும், ஈட்டிகளாலும் வானர சைனியங்களை 

மிசவும் நலியச் செய்தார்கள். வானார்களுக்ு ம், அரச்கர்களுக்கும் 
யுத்தம் அபரிமிதமாக நடர்.த.௮, ஸமுத்ரகோஷத்தையிடப் பெரும் 
சத்தமுண்டாயிற்று, 

இந்தப் பேரிசைச்சலினால் மேகராதன் நிகும்பலையில் செய்து 
கொண்டிருக்க யாகத்தை விட்டு வெளியில் வர்து, தன்னுடைய 
சைனியம் சாசமடைவசைச் கண்டு மனம் பொறாதவனாகிக் கோபம் 
மிரூர்.து, சவசமணிர்து ௮ பிரம்பரிகள் பூட்டிய sag Pos st 
மேலேறி, வில்லைவளைத்து சானேற்றிச் குணத்தொனி செய்து சில் 

சும்போல் கர்ச்சித்து பு,ச்ச முனைக்கு வர்து, மூவகையுலசையும் காக்
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கும் ம,தல்வனுடைய தம்பிபாகிப இலக்மணனைக் கண்டு கண் சிவ 
து, **ஐ ஸுமித் தசை குமாசா/ கான் தான் மேகநாதன், வகுப்பிற 

ரூழ்ந்த மானிட இனத்இற் பிறந்து, அடித்தாற் பல்லையிளிக்கும் 

வானசக் கூட்டத்தை யடைந்து மனமுவந்து, என்னிடம் யச் 
தஞ் செய்ய முன்வந்து நின்றாயே! இன்றைய இனம் நீ யென்னுடன் 

போர்புரிவாயாகில், உன்னுடைய வியை யுத்தகளத்தில் வீணாகச் 
தாரைவார்த் அப் போவாயே யல்லாமல், ௮மரிற் ஜெயித்துக் கெம் 

பீரத் துடன் உன்லூருக்குத் திரும்பிப்போவாயென்று சான் நினைக்க 

வில்லை” என்றான், 

௮ச்சமயம் அங்கு கையிற் கெதையுடன் நின்ற சிறிய தந்ைத 

யாகிய விபீஷணனைக்கண்டு அ௮னலிற்பட்ட மெழுகையொப்ப மன 
முரூ௫, ஊழித்தியெனச்சறி, 'அடாதுரே.௪! என் தகப்பனுக்குப் 

பின்னவனஞாகப் பிறக்து, ௮வசாலே ,ஆதரிச்கப்பட்டு வளார்,.து, சகல 
ஆதிக்கமுமடைந்து கீர்ச்தியுடன் வாழ்ர்து வந்த நீ, உன்னைச் சார்ந்த 
உறவினர்களை விடுத்து காம் பொரித்துக் இன்னும் மானிடரையடுத்து 

அவர்களுக்கு ஊழியக்கானாக இருப்பதோடுங்கூட, உன்னுடற் 
பிறந்தான் குமாசனாயெ என்னையும் கெடுத்தாய், என்யாகத்தையும் 
௮ழித்தாய், புத்ர துசோகமுஞ் செய்தாய். புக்தியில்லா தவனே / நீ 

பாவிய விட்டாய், இதைவிட இழிவான காரியம் cess he 
என்ன இருக்கிறது.” என்று கூறினான், ' 

மேகநாதன் கூறிய செளரிய வார்த்தையைக் கேட்ட 

ஸெளமித்திரி, வீரா வேசங் கொண்டு, தக்கனது வேள்வியை 
யழித்த வீரபத்இர மூர்த்தியை Qu és, மாருதி திருச்தோள்மே 

லாசோகணித்து தனது கரத்தில் விள BR தனுசைவளைத்து 

காசணேற்றிக் தணத்தொனி யெழுப்பிச் சிங்கராதம் செய்து யுத்த 
சன்னதக்ககை நின்ரார். 

மேகராதலும் அனுமார் தஇருத்தோள்மேல் விளக்குச் 
தாசசதி தம்பியாயெ இல௯ஷமணரைப்பார்க் அ, தேரில் கின்று, 

மிகவும் பெரிதும் பயங்காமுமான தனது வில்லை வளைத்துக் குணத் 

9ிதானிசெய்து, தேசை அவர்முன் செலுச்இ ஊங்காச சத்தமிட்டு 
ஓ வானசர்களா.! இப்போ .என் னுடைய பாணங்கள் உங்களுடைய 

சொணன்சரேப் புசக்கப் போகின்றன” என்று கூறி நின்றான். 

அப்பொழுது சத்துருக்களை ராசம்செய்யும் சக்தியுடைய இல 
மணர், மேகநாதன் கூறிய வார்த்தைகளைக் சேட்டுச் கோபங் 
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கொண்டு, அ௮னந்தனைபோற்?றிப் பெருமூச்செறிந்து, சனத வில் 
லில் பாணத்தை ௮னுசந்தானஞ் செய்.து, காதளகிழுத்தப் பாத 

s@@u தசக்கரீவன் குமாசனாயெ மேகராதனைக் குறிப்பிட்டு விட் 
டார். அப்பாணம் வில்லினின்று புறப்பட்டு ௮க்னி ஜ்வாலையைக் 
கக்க்கொண்டுபோய் இர்இரஜித்து மீதிற் ரூக்கிய.து. 

ஸெளமித்திரியால் விடப்பட்ட பாணத்தையேற்ற மேகராதன் 
கோபத்தாற் சவர். கண்களுடன் இலக்ஷமணசைப் பார்த்து, விவேச 

மிழர்து கொஞ்சகாலம் பிரஞ்ஞையற்றுத் தேரின்மீது சாய்ந்து 

பிறகு மூர்ச்சை தெளிந்து எழுந்து தனத வில்லில் பாணங்களைச் சச 

மாரியாகத் தொடுத்து, ஓ இல.ரூமண இதுவரையில் எனது பசாக்£ 

மத்தை நீ பார்த்ததில்லை, இப்பொழுது என்னுடைய வில்வித்ைசயை 
கஷண்ப்பொழுதுக்குள் உனக்குக் காட்டுகிறேன் பார் என்று கூறி, 

ஏழு பாணங்கள் இலக்ஷமணனமீதும், பத்துப் பாணங்கள் ௮னு 

மான்மீ.தம் முதலில் வீடுக் ஏப் பிறகு முன்னிலும் இருமடங்கு பட 
படப்புக்கொண்டு ஏசகாலக்தில் கூர்மையான முனைகளையுடைய மாமு 

பாணங்களை யெடுத்து விபீவணனமீதும் பிரயோகித்தான். 

இலஷூமணரும், சத்துருவாயெ இர் தரஜித்து விட்ட பாண௩ 
களுக்குச் தச்ச எதிர் பாணங்களை வீடுத்து அவைகளைக் கண்டித்து, 

அவன் வேறு பானக்தொடுப்பதற்கு முர்தி நாறுபாணக்கம்£ 

யெடுச்து மேககாதன் மார்பைக் குறிப் ட்டு விட்டார். ௮ப்பாணங் 

கள் அவன் ௮ணிந்திருந்த வஜ்ரகவசத்தைப் பொடியாக் ௮வனு 
டைய தேர்த்தட்டில் சதெறிவிழும்படி ச் செய்தன, 

சவசமிழர்த மேகநாதன் மிகுர்கத கோபங்கொண்டு பயங்கர 

மான மின்னலுக்குச் சமானமாகய வொளியோடு கூடிய யிரம் 
அஸ்இரங்களை யெகது வில்லிற்றொத்து சொல்உற்கரிய புச்£க்ரம 
முடைய வீரனாகிய இல-ஷ்மணர் £பரில் விதெதான், அப்பாண 

மானது அவர் மீதற்றாக்கி யவ/ணிர்திருர்த கவசத்தை சிதறப்பண் 
epg, இப்படியாக ஒருவர் செய்ததை மற்றொருவரும் செய்து 

நீண்ட போர் புரிந்தார்கள். அடிக்கடி, பெருமூச்சுவிட்டு பாண௱ 
களால் தாபமடைந்து, சரீரமுழுமையும் இரத்தத்தால் நளையப் 

பெற்று அகோரமான ய,2தஞ் செய்தார்கள். இருவருள் ஒருவராவது 

ஜெயத்தையாவ.து ௮பஜெயத்தையாவது அ௮டையகில்லை, இசை 
கோக் மஹா திரனாகிய இலக்ஷ்மணர், வீராவேச மடைந்து தனது 

அசலாவசுச்சைக் சாட்டி, யாவர்களாலுர் தாங்குதற்சரிப Big
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பாணங்களை விடுத் ஐ, இர் இிரஜிச் னுடைய சாசதியையும், தேரில் 
பூட்டிய குதிரைகளையும் வதைத்து, அவனே.றி யிருந்த இரதத்தை 

யும் அழித்து, ௮வன்சையில் பிடி ச.திருர்ச வில்லையும் ஒடி த்தார். 

இக்இரஜித்து க௲ணத்துக்குள் வேறொரு வில்லை யெடுதது 

நாணேற்றிப் பாணப்பிரயோகஞ் செய்ய எத்தனித்தான். 

அதற்குள் இலக்மணர் மூன்று பாணங்களால் ௮ந்த வில்லை 
யம் சேஇத்து அவன்மீது பல பகழிபை விடுத்து அவன் இ.ச 

கச்தைச் சல்லடைக் கண்ணாகத் அளைத்தார், 

மஹா Sieur இச் இசஜித். த, இலக்மணரல அம்யட்ட, 
பாணங்களையும் பொறுத்து, மற்றொரு கனுசைச் Broil sg, Ghai 

னுச் கொப்பான காரந்தியையுடைய ௮சேக அஸ் இரங்களைப் Si 
போடத்து இலக்ஷ்மணரைக் சக்ரச் செய்து, வானார்களையும் 

பூமி.பில் வீழ்த்தினான், 
ஸுமித்திசை குமாரரான ளெளமித்திரி மன் தளரீசகக், ஒர் 

இர்திசாஸ் இரசத்தை யெடுத்து கன வில்லிற்றொடுத்து சாதளவு 
மிழுத்து, ஸ்ரீராமருடைய பாதாரவிர்தத்தை ஸ்மரித்து, அந்தப் 

பாணத்தை மர் இர பூர்வமாகப் பூஜித்து, 45 பாணமே / ஸ்ரீசாமர் 
தாமபரிபாலகராசவும், ௪.த்இிய வந்தராகவும், 5௪7௧ குமாசசாசவும், 

மூவுலகினும் எதிரியற்ற வீரராகவும் இருப்பது மெய்யானால் நீ 
சென்று இர்சத இராவணன் குமாரனாகிய மே.ககாகனைக் கொல்”? 

என்று கூறி ௮வன் சரசுக்கு இலக்ஷிபம் வைத்து விடுத்தார், 

அந்தப் பாணமானது வில்லினின்று புறப்பட்டு, கடையுகத் 
தெழும் ௮க்னியோல் திப்பொறிகளை யுமிழ்ந்து, இருசாதன்' ௪க் 

ரத்தையும், ஆறுமுகன் வேலாயுத. 6 ஒப்பச்சென்று வயிர 
மிட்டிழைத்த ரிடச்தையும், சவசக்னம.௮ $5 குண்டலங்களையும் 
௮ணிக்க இக்இரஜித்தின் சரத்ைக்துணிசது பாதாள கங்கையில் 
ஸ்ரானம் செய்து ளெளமித்திரியின் அம்புறாத்தூணியில் வர்சமர்ச் 
ss. ௮ வன் சரீரமானது மின்னலோடும் கூடிய மேகம் தசையில் 

விழ்க்க தெனப் பூமியில் சாய்ந்தது. சந்திர சூரிய/களை யொச்து 

விளங்கானின்ற இரண்டு குண்டலங்களுடன், செக்கர் வானத்தை 
யொத்த குஞ்சி ௮லைய அவன் சிரமான து சூரிய மண்டலர் தரணியிற் 

சாய்ர்ச சதெனப் பாரில் விமுர்தது 

இதைக் சண்ட தேவர்கள் மிகவும் சந்தோஷமடைந்து இரு 

£ர்சனர் தம்பியாுய இலக்ஷ்மணரைப் புசழ்ர்௫ புஸ்பமாரி 'பொழிர்
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தார்கள். ஆனந்த நிருத்தன மாடினார்கள். ஸ்?தாத்த சர்த்தனம் 
பாடினார்கள். மஹிமை பொருந்திப இந் தரன் தேவர்களுடலும், 

ரிஷிகளுட லும்கூடி, மேககாதன் வதமடைக்ததைக் கொண்டாடி, 
அகர்துபி வாத்திபம் முழங்கும்படிச் செய்தான். gerund நிர்மல 
மாக் விளங்க, பூமிதேவி தன்குறை நீங்கியதென மனமகிழ்க 

தாள். 

இலக்்மணர், இர்திரஜிக்கை ஸம்ஹரித்த பிறகு, யூ.த்தகள் 

இல் சங்கசாதஞ் செப்தார். ௮தைக் கேட்ட வானார்கள் சிரமம் 
நீலச் சர்தோலம் அ௮டைச்தார்கள், இலக்ஷ்மணர் சந்தோஷ 

முள்ள மனமுடைய வானச சி3ரஷ்டர்கள் துதிசெய்து புடைசூழ 

அயோத்திமன்னர் விற்றிருக்கும் இடம் காடிச் சென்று, ௮னுமா 
ருடனும், விபீஷணருடனும், தனது ஜேஷ்டரும், பிரபுவும், சாசாய 

ணருமாகயெ ஸ்ரீராமரை மும்முறைவலம் வந்து ௮வர் பாதார விந்தங் 
களில் ஈமஸ்காரம் செய், **ஐஒ இரகுசி2சரஷ்ட.” கங்களுடைய ௮.நுக் 
சரஹத்தால் யுத்தத்தில் மேசராதன் மாணம் அடைந்தான்” என்று 
விண்ணப்பஞ் செய்தார். 

இரகுரந்தனர், தன்னையடைர்து சேவித்துக் கூறிய இலக்ஷ்மண। 

வார்த்தையைக் கேட்டு, ௮வரசை யடங்கா மகிழ்ச்சியுடன் ௮ருகழைத 
அக் கட்டியகேத்து முத்தமிட்டு உச்சி முகர்து கிட்ட இருத்தி, 

உள்ளம் ம௫ழ்ர்து முகம் மலர்ந்து தம்பியை நோக்கி,ஓ இல மண, 
கான் இன்று ஈன்று ஸந்தோஷித்மதன், எவராலும் செப்தற்கர் 

தரன பெருங் காரியத்தை நீ செய்அ முடிதக்சாப். சேவர்கமா சாசஞ் 

செய்யுக்திறமை வாய்ந்த இர்தரஜித்தை வதைத்து ஜெயம் பெற்ற 
தால், எஞ்சிகின்ற அசக்காகளை ஜெபி தோமென்றே சொல்ல 
லாம். மஹா வீரனா மேகராதனை மூன்று நாளைக்குள் Gis 

சிரமத்துடன் பிரயாசைப்பட்டு ஸம்ஹாசம் செய்தாய்; ௮தனால் நான் 
சத்ருவற்றவனாயினேன். இனிமேலாகவேண்டிய௰ய தென்ன இருக் 

இறது. கொடிய இராவணனோ தனு குடிக்குத் சலைவனான முடி 
யையுடைய மேகராதன் அவிமூடிர்ச சேதஇிகேட்ூ, புதரசோகத் 

தடன் என்னுடன் போர்புரியப் புறப்படப் போகிறுன்? அக்கரிய 

மேகத்சை யொத்த நிறத்தோடும் கூடிய தசக்கரீவளை, பனம்பழத் 
தைப்போல அவன் பத்துச் தலைகளும் கில,த.இல் £ த,்.இிலிழும்படி. 

வஃத. செய்2றன்” என்ற கூறினார்,
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பிறகு ஸ்ரீசாமர், இலக்்மணன், விபிஷணன், ஸுக்ரீவன், ௮னு 
மான் முதலியவர்கள் தன்னைப் பணிய மேல்நஈடக்கும் காரியத்சை 
நினைத்து, இராவணன் வருகையை பெரிர்பார்த்து விற்றிருர்தார் 
இக்கிவ்வாறாக, இலங்கைபில், மஹா பலசாலியாகி,ப இராவணன் 

தனது பெறுதற்கரிய அருமைப் புஈல்வறுய மேகராதன், ஸ்ரீ 

மன் தம்பியாகிய இலஃஷூமணனால் புக்கத்தில் மாண்டானென்ர 
செய்தியைக்கேட்டு மனந் இக்கட்டு மர்ச்சையுற்று சிம்மாசனதீசை 
விட்பெப் பூமியில் விழுக்து, எடஈடவெனப் புரண்மி மறுபடியுப 

எழுக்து புத்த சோகத்தால் பெருந்துன்ப ழற்று இந்திரஜித்தின் 

அ௮சா,ச்யமான தைரியத்தையும், செப்புதற்கரிய ௮பார.மான செளரி 

யத்றையும், கினைத்து நினைத்துக் கதறுகிறான், 1(*ஏ குமார! உன்னால் 
சிறைபிடப்பட்ட தே 2வர்தரன் இப்போது இர்தெஜிச்து மாண்டா 

னென்று கேள்விப்பட்டு மனக்கவலையை விட்டுப் பயமின்றிச் ௬௧ 

மாகத் தூங்குவான். தேவர்களும் தல்கள் துன்பம் நீங்கினதெனக் 
கண்டு மிக்க ஆனக்தங்கொண்டு குதூகலிப்பார்களே, ஆ என் கண் 

மணியே! ஒரு பெண்ணின் நிமித்தம் உன்னை பிழக்கலானேனே 

யென்று தனது பத்து வாயாலும் பத்துவிதம் புலம்பிக் ககறிஞன். 

பின்பு ஒருவா namie sD இசா௯£சா பெனாகய இராவணன் 

கோபங்கொண்டு தனது புத்தினைக் கொன்ற இராமன் முதலிய 

மானுடர் யசவரையும் அடியோடு மாய்தீதுவிசி92றன், இவை 

களுக்கு எல்லாம் ஆதாசமாபி நந்த ஸீசையை முதலில் வெட்டித் 

அண்டாக்குகிறேன் என்று கூறி, உடைவாளையு நவி கையிலைடுத்துச் 
கொண்டு அ௮?சோகவன த்தை நேரக்கச் சென்றன், 

கோபத்தோடும் அதிவேக 2தாடும் காச்இல் பிடித்த சத்தி 

யுடன் வருறெ தசக்கிரிவனை, இராஷ்ஷ HEP so ws GI RS Gud 
ஸீசாதேவி பார்தது, மிகப்பயர். அ, சோபமடைந்தாள், 

அச்சமபம் பரிஈத்தனும் ௮தி2மகாவியும் தசாகாளுக்கு மந் 
இரியு மாகிய ஸுபார்ச்வன் என்ற அரக்கன் இராச மஹாசரஜனைப் 

பார்த்து “SD இசாவணேஸ்வச/ நான்கு வேசம், ஆறுசாஸ்இசம், 

அறுபத்து சான்சு. கலைக்ஞானம் மதலிப யாவற்றையும் கற்று 
ஸ்கான Oggi ges ஓமதர்ப்பணாதி விரகங்கள் முகலிய யாவற்றையும் 

௮ுஷ்டி தீத்வரும், குபோனுக்கு ௮ுஜராகியவரும், வெகு குணங் 

கள் நிதைர்தல்ருமாக இருந்த நீர் இப்போது புத்சோகச்தை முன் 
னிட்டு ஸ்திரீ ஹச்து செய்ய மூயல்வது உம்முடைய பெருமைக்கும்
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புலஸ்தீய வமிசத்துக்கும் ௮டாத காரியம் ஆகும், .நகைபால் 
இதைத் தவிர்த்து, குலத்துக்கடுக்க வீரத்தை அறுசரித்து என்னைப் 

போன்ற இராக்ச௪ வீரர்களைச் சேகரித்துக்கொண்டு யுத்த களத் 

அக்குச் சென்று மானுடர்கள-இய ௮க்த இராம இலகதமணர்களைக் 

கொன்று ஜெயம்பெற்றுசக் இரும்பக் கருதுவ?த புகழுக்குரிய 

ததாகும்!:। ௮வ்விசம் ஜெயக்கை யடைச்து இலங்காபுரிக்குத் இரு 
ம்புவீராகில் ௮க்காலம் ஸீதைபை நினைந் அ வருத்தப்பட வேண்டிய 
தாகும், நீர யோசிக்துக்கொள்ளும்” என்று கூறினான். 

இசாவணன், தனது மந்திரி.பாகிய ஸுாபார்ச்வன் கூறிப 
மொழியை மதித்து அசன்படி நடக்கக் கருதி அரண்மனைக்குச் 
சென்று மற்றுமுள்ள கேர மித் இரர்கரா வரவழைத்து ஸபை 
கூட்டி மறுபடியும் ஆ.லாசிக்கலானான், 

a 

10-வது சருக்கம். 

தசமுகன், தனது மர்திரிகளுடனும், வலிய அரக்கர்களுடனும் 

சபையில் லோசனை செய்து, முடிவில் மீதமிருக்க இராச வீரர் 
களுடன் கானே இராமனிடம் யுச்கஞ் செய்கிறதென்று இர்மானி 

தீன, விட்டில்பூச்சிகள் விளக்கில் போய் மாள்வதைப்போல, ௮க் 

இனியைப்போல் ஜ்வலிக்கும் இராமரிடத்தில் இராவணன் கணக்கற்ற 

இசாக்ஷச சேனைகளுடன் யுத்தத்துக்குச் சென்றான், 

இசகுவீரர் தன்னை வக்கெதிர்ச்,2 இராவணா, அரக்கர்களைத் 
தனது கோசண்டத்தில் நின்.று புறப்படும் உக்காமான ௮கேக 

பரணங்களால் வாட்டிக் காலபாசத்துக்கு இசையாக்கினா், ௮ரேச 
இராக்ஷசர்கள் கால்களற்றும், சைகளற்றும், சிரங்களற்றும் முண் 
உங்களாகி புத்தகளத்தில் மாண்டார்கள், இராவணனும், தசரத 
'குமாரனால் விடப்பட்ட ௮ஸ்இர.ல்களினால் சரீரமனைத்தும் அுளைக்கப் 

பட்டுத் தாபமடைந்து கரைப்புற்று எதிர்த்துச் சண்டை செய்வ 

தற்கு ஆற்றா தவனாப் வெட்கத்துடன் திரும்பி இலங்கையை சோக்கச் 
சென்றான். 

இலங்கேசன், தசரத குமாரருடைய புருவத்தன்மையையும், 

மானிடத்தன்மையையும், யு.த்தத்தில் செப்யும் வீரத்தன்மையையும், 
அனுமாருடைய செளரியத்தையும் பார்,ச்.து ஆச்சரிய மடைந்து, 

தான் கம£த்திருப்பகத யோசித்துச் சடுதியில் சச்சாசாரியிடம்



யுத்த காண்டம். 349 

சென்று ௮வர் பாதரரவிந்தங்களில் அடியற்ற மரம்போல் விழுந்து 
ஈமஸ்கரிக்தெழுக்து சைகூப்பி கின்.நுகொண்டு **ஓ 'சுக்சாசாரியசே? 

சசச,க குமாசனாயெ ஸ்ரீராமன், இலங்கையிற் புகுர்.து. ௮சேக இசா 

௯௪ சிரேஷ்டர்களையும், என புச்இரமித்ரர்களையும் பர்து ஜனங் 

களையும் சாசமடையச் செய்தான். ௮.கனால் என் மனது மிக மெலி 

$A வாட்டமடைந்தது, சற்குருவா௫ிய தாங்களிர௫ுக்கும்போது 

எனக்இவ்வளவு அக்கமுண்டாகக் காரணமில்லை2ய'” என்று தெரிவித் 

துக்கொண்டான். 

இவ்வாறு கன்னையடைர்து வணங்கிக் கேட்டுக்கொண்ட 

இராவணனை கோ க்கி, சுக்சாசாரியார். ஐ. தசக்ரீவ lB அஞ்ச 

வேண்டாம், நான் ஒரு மஹத்வமுள்ள மர்திரோப தேசஞ் 
செய்கிறேன். ௮தை யென்னிடம் பெற்றுக்கொண்டு இலகங்னசை 

சென்று, மிச்ச பிரயத் தன க்துடன் இரகசிபமாக ஹோமகுண்ட 

மேற்படுத்தி ௮க்கினி வளர்த்து, #65 அக்கினியில் விதிப் 
படி ஹோமம் செப்வாயானால், ௮௪ ஸஷோமகுண்டத்துி லிருக்.ு 

சிரேஷ்டமான இரத) ௫.இரை, வில், ௮ர்புறை, பாணங்கள் முதலி 
யவை உண்டாகும். ௮ச்தக் குரை பூட்டிய இரத,க்கிலேறிச் சென்று 

வில் ௮ம்புறையைகத் தரித் அ ௮ப்பாணங்களைப் பிரயோகித்து யுத்தம் 

புரிவாயாகில் சத்ருக்களை நாசப்படுத்தி ஜெயமடைவாய்,'” என்று 
கூறி ௮ந்த ௮பிசா ஹோமத் இன் மக்இரங்களையும் அதற்குச் செய்ய 

வேண்டிய விபரங்களையும் அவனுக்குக் தெரிவித்தார். 

இசாவணன் அசுரகு-ரவ(டுப சுக்ராசாரியாரிடம் மந்இிரோப. 
தேசம் பெற்றுக் கொண்டு ௮வரை வணக்கி விடைபெற்று இலக் 

கைக்கு வந்து, தன் ௮ரண்மனையில் பாதாளத்துக்குச் சமானமான 
ஒரு குகையை யேற்படுக்இ, இலங்கை ஈகரத்தின் துவாசச்இிலுள்ள 

கதவுகளையும்மாடி,, அபிசார ஒமத்தின் விதியைக் கூழும் Fron Sas 

இல் சொல்லப்பட்ட ஹோமசக் இரவியங்களை யெல்லாஞ் சேகரிதறக் 
கொண்டு, ஸ்கானம் பண்ணி நியமத்துடன் அ௮க்குகைக்குள் சென், 

வெளியில் ௮இபசாக்ரமசாலிகளாகிய ௮ேச இராக்ஷசர்களைக் 

காவல் வைத்அ, ௮க்குகையின் வாயலைப் பெரும்பாறையால் மூடி 

விட்டு, தான் ஒரு சிதராசன த்இலமார்து ஹோமகுண்டம் 7 pC 89 

௮க்னி மூட்டி அதன் எதிரிலிருந்து தன்னைமறர்து மெளன 

மடைந்அ ௮பிசார ஹோமவிதிப்படி மர்திரக்கக ஜெபித்து அர்த 

ஹோமத்தைச் செய்தான்,
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இராவணன் அ௮னுஜனூய விபீஷணன், சமையன் அரண்மனைப் 
பிசதேசச் இலிருந்து எழும்பும் புகையைச் கண்டு ஆலோசித்து, 

இப்புகைபானது தனது பிராதாவால் செய்யப்படும் ஒருகித 

ஹோமாக்கினிபின் தூபமென நிச்சபித்து, இரகு ஈந்தனரிடம் வர்.து 

பணிச்து ஓ இரகுகாத! இந்தப் புகையைப் டார்க்கவேண்டும். 

இதைக்கொண்டு த௪.மகன் ஏகா ஒரு யாகம் செப்கிறான் என்பது 

நிச்சயம், ௮க்ச யாகம்மூடிவு பெறுமாகில் ௮இல் கின்று யாவராலும் 

வெல்லுதற்கரிய படைக் கரவிசச இராகச சாவலன் ௮டைவான். 
அப்பால் ௮வனை ஜெபிப்பது துர்லபமாக மடியும். கையால யாகம் 

நஇறைவேருமல் விந்னமடைப,க் தாங்கள் ௮இக்கிரமாக வானர 

சேஷ்டர்களை யங்கு அனுப்புங்கள்” என் நு ஒருயுக்கி சொன்னான். 

ஸ்ரீராமர் அதைப்பார்தீது சற்றாலோடுத்து நல்லது எவ்வித 

மானாலும் இருக்கட்டும் என்றுரைதீது, ஸுஈக்ரீவனையும், அங்கதனை 

யும், ௮னுமாளையும் அமைத்து நீங்கள் மஹா பலசாலிகளாகய 

வானா சைனியங்களுடன் இலங்கை சென்று அங்கு ஈடக்கும் 
ஒமத்தைத் தெரிக்து ௮து நிறை?வறக்உடா த காரியத்தைப் புரிந்து 
வாருங்கள் என் று கட்டளை யிட்டார் [ஜ் அர்தகூணமே ஸுக்ரீவன், 

அனுமார், அங்கதன் சதம் பத்துக் 2காடி வானாவீரர்களுடன், 
இராவணன் அ௮ரண்மனைக்குட் சென்று, அங்கு எழும்பும் புசையைக் 

கொண்டு ஓமம் ஈடக்கும் Qu sss கண்டு அதற்காக வைச்கப் 

பட்டிருக்கும் காவற்காரர்களாப இசாகசர்களை அடிக் சாசப் 
படுத்தப் பார்க்க அவ்விடத்தில் வேறே யாதொன்றும் அவர் 

களுக்குப் புலப்படவில்லை. அச்சமயம், விபிஷணன் மனைவி 

யாகிய ஸாமை தனது சை ஜாடையால் ஹோமம் ஈடக்கும் 
ஸ்தானத்தை காண்பித்தாள், அதைக்கொண்டு மிகுந்த 

பலமுடைய அங்ககன் ரகுகைமபின் வாயலை மூடியிருக் 

கும் பாறையைக் காலாலுதைக்துப் பொடியாக்கி, அப்பெரிய 

_குசைக்குள் பிர2வ௫ித்கான். / இதனுள்ளே gt இவ்யாசனக் 

தமர்க்து கண்களை மூடிக்கொண்டு ஜெபம் செப்புச் தசழுகனைச் கண் 
டான். தன்னுடன் வர்,த மற்ற யாவரையும் கூவி வரவழைத்தான், 

அனுமான் முதலிய யாவரும் ஏ5காபித்து அக்குசைக்குட் சென் 

றார்கள், அவ்விடத்தில் நடக்கும் ௮பிசார ஹோமத்தைச் கண்டு 
அதற்கு ஒத்தாசையாயிருக்க அசக்கர்களை யடித்து விரட்டி விட்டு 

ஹோமத்துக்குரிப திரவியக்களை அக்னி குண்டத்தில் தூக்?



Or: 
பீட யுத்த காண்டம்.' 

யெதிர்்.து ஹோமத்தைச் சின்னாபின்னமாகக் கலைத்கார்கள், வானா 
சிசேஷ்டனான அனுமார் இசாவணன் கரத் இலிருந்து ஸ்ருவத்தைப் 
பிடி்சக்கொண்டு அதனாலே தசக்ரீவன் மு.துூல் அடித்தார். இரா 
வணன் அடிபட்டும், சான் ௪, அருக்களை ஜெயிக்கவேண்டிய கிருப் 
பத்துடன் கொண்ட கோலச். இனின்று தான் செய்துசொண்டிருக்து 

Buren gos இழர்து வெளிப்படவில்லை;)//இதைக்கண்ட அங்கதன் 
மிக்ச வேகத்துடன் ௮ர்தப்புசஞ் சென்று மஹா பதிகிருதையாகப 

மண்டோதரியை இராவணன் பக்கம் இழுத்து வர்தான், ராச 
னிருச்தும் இல்லாதவள் போலக் க,தறும் மண்டோதரி ௮ணிந்திருர்த 
இச.த்னம்களிட்டமைதக்த அலங்காரமுள்ள (ஈஞ்சுகம், சட்டையை 

இசாவணன் முன்னிலை.பிற் கிழித்சான், ௮ப்பொழுது ௮திலமைக்கப் 
பட்டிருக்க முத்துக்கள் இரத்ன : மணிகள் முதலியன இர்.இன, 
மண்டோதரியினிடையிற் றரித்திருக் ச ஈவாக்னங்களிமை,க் ச 2மகலை 

மாலையானது ஈழுவி.பது, மற்றுமுள்ள ஆபாணக்கே ல்லாம், சானா 

பக்கங்களிலும் சிசறுண்டன. மற்றுமுள்ள வானச சிரேஷ்டர்கள் 

அரக்கர் கோன் ௮ரண்மனையிற் காவற்பட்டிரு க்கும் தேவகக்கரு-ஷ 

ஸ்.இரீகள் யாவரையும் அரக்கன் முன்னிலை-பில் ௮ழைச்து வர்தார்கள், 

இத்தியாகு கோலா கலங்கக£க் கண்ணுற்ற மண்டோதரி 
இலங்கை மன்னனுக்கு முன்னால் அுக்கத் 2தாடு பிரலாபித்.து, “P 
வீரியமுள்ள ஞசூசே! நீர் தற்காலம் மானமிழந்தவ சா௫இனீர், நான் 
உமக்கு மனைகவியல்லவா ? பிறசால் கானும் மற்ற ஸ்இரீகளும் அவ 

மானப்பட நீர் ஒரு ஸ்.இரியை ; முன்னிட்டு ஹோமம் செய்கிறீரே, 
உமக்கு அபிமானமில்லையா ? எவனொருவன் தனது ஸ்இரீயை எதிரி 

கள் ஹிம்ஸிக்சப் பார்க்கிருனே ௮வன் உயிருடனிருப்பதைவிட 

மாணம் ௮டைவதசே மேலான புகழைத் தரும் காரியமாகும், 50 

ஹா மேசதை/ இக்இசனைச் சிறைபிட்ட உன்னைப் புத இரனாசப் 
பெற்ற என்னை இந்தச் குரங்குகள் துன்பப்படுத்துங் காலம் தேர்ச் 
தீ2த/ நீ உபிருடனிருக்தால் எனக்கு இவ்விதத்தீக்கு ௮ணுகுமா ? 

உனஅ பிதாவும் எனது பர்.த்தாவுமாய இலங்கை மன்னர், ஒரு 
ஈங்கையை முன்னிட்டுக் தனது மங்சையரைப் பினனிடச்செய்௮, 
மானுபிமானத்தையும் விடுத்து உரர்வாம்க்கையை மட்டும் ௮பேச்ஷி 

த்து நிற்கிறார், இதென்ன காலகஇ'' என்று ஒலமிட்டுக் சததினள், 

இலங்கை மன்னனாகிய தசமுகன், மண்டோதரி பிரலாபிக்கும 

சப்தத்தால் சான் .செப்துகொண்டிருர்க சிர்கனையை aed. apt ட 
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852 அத்யாத்ம ராமாய்ணம், 

கையில் கத் இயை க்ரஹித்து நின்று ௮வள் நிலையைச் சுண்டு கோபங் 

கொண்டு ஊர்ப்பம் போற் சீறி தேவியை விடு என்று கூறி ௮ 

கதன் தொடையில் ஒக்வெடித்தான். அங்கதன் மு.சலி3னோர், ஹா 
மத்தைச் தடுக்கும்படித் தங்களுக்குச் கட்டளையிட்டபடி. சாம் ஈடக்க 
மேண்டியதே யல்லாது வேறுகாரியம் நரம் செய்வது தகுஇயன்று 

எனக் ௧௬ ஹோமத்தை யழித்து ௮தைகிட்டு ஸ்ரீராமரிடம் வரது 

ஈடர்ச சங்கதியை தெரிவித்து சக்கோஷத்துடன் இருந்தார்கள், 

இராவணன் தனது காதலுள்ள பத்தினியாகிய மண்டோதரி 
யைப் பார்த்து இனிய வார்த்தை கூறி சமாதானம் செய்து, 9 ap 

பிற் ிறக்தவளே.! என்னன்பிற்கனியாளே. இப்போது நான் கூறும் 

இரகசியார்த தமான மொழியையுட்கொண்டு உன் மனக்கலெசத்தை 
லிட்டு நிச்சய ஞானத்தைப் பெற்று ஸம்ஸாச பந்தத்தில் நின்று 

நீங்கி மோக்ஷத்தை யடைய வழிதேடவொயாக, 

ஓ விசாலாக்ஷி இந்தப் பிராணன் கெய்வாதினமான.து, சோகம் 
அ௮ஞ்ஞானத்தா லண்டாகக் கூடியது. ௮.து ஞானச்தை நாசம் செய் 

வும் பந்தமும் அஞ்ஞானத்தா லுண்டானது. தனம், சோஷதரம், 
மனைவி, புத்திரர் இவைகள் மூலமாக பர்தம் Ars Guam ogi, 

அவைகளினால் சுகம், அக்கம், சோபம், லோபம் முதலியவைகளை 
ஆன்மா அடைகிறது, அன்மா விகரரமற்ற,து; ஆனந்த ரூபமுடை 
யது; உற்பத்தி சாசமில்லாக.௮. "இவ்விசம் ௮த்மஸ்வபாவச்தை யறி 

ந்து துக்கத்தை ஒழித்து விடி, ஒ புத்.தியிற் சிறந்த பத்தினியே! 
“நான் உனக்கு உறுஇிபாசக் கூறுகி2றன், ௮தாவது:--ரான் இப் 
போது யுத்தத்துக்குரச் சென்று ஈம் பகைவர்களாகிய அந்த 
இராம இலக்தமணர்களை வென்று ஜெயத்2தாடு இவ்விடம் வரு 
இறேன், இல்லாவிடில் ௮ர்ச இரகுவிசனுடைய கைப்பாணத்சால் 

உயிரைவிட்டு விரசொர்ச்சக மடைசறன், அப்போது நீ என் 

னுடைய gui இரியைகளை விஇப்படிசெய்து முடித்த பிறகு, 
என் உத்தரவுப்படி, ஸீதையைக் கொன்றுவிட்டு நீ இவளர்த்தி 
அக்னிப் பிரவேசம் செப்அ சுவர்ச்கலோகஞ் செல்ல வேண்டியது” 

ஏன்ருன், 

இவ்வித முசைக்கும் தசாரசன் வார்த்தையைக்கேட்டு மண்டோ 
£0, அடங்காத அுக்கத்திலமுர்த, (ஓ என் பிசாணராத! கான் கூறும் 
விசிஷ்ட வாக்கியத்தைக் சேட்டு அதன் தார்ப்பரியத்தை யறிர்து 

அதன்படி. ஈடப்ப?த சம்மிருவருக்கும் மேலான பதவியை sos



யுத்த காண்டம் 

கும் சன்மார்க்க நெறியாகும், அதாவது: உ தாங்களாவது. ன 
முள்ள மற்ற அசக்கர்களாவது நமக் கெதிரியாக வந்திருச் == a 
இலக௯ஷமணர்களை ஒரு போதும் யுத்ததிதிற் ஜெயிச்சு முடி£ 

பஸ்ரீசாமசோ. பிரத்பக்ஷபரவாஸ-3 சவர், பிரதான புருக்ஷா-_' 

பக்சவக்சலா், இரத சாகவர்தான் முன் கற்பத்தில், மச்சா-- 
மெடுத்து, வேதத்தைத் இருடிக் சொண்டு கடலிலொளித்த 0 

காசுனென்லும் இராக்கதனைம் கொன்று, வைவஸ்த மறூவை 4- 

இல் நின்று விடுவித்து இரகதித் gai per? 7, முன்னம் தேவா, 
அ௯சர்களும் கூடி, மர்தரகிரியை மத்தாகவும், வாஸுகியை சா... 

வும் கொண்டு பாற்கடலைக் கடையும்போது, ஒரு இலக்ஷயோ... 
விஸ் காரமுள்ள கூர்மாவகார மெடுத்து மர்திரமலையைத் தாக” 
at; Qasr, பூமியைப பாயாகச் சுருட்டிய ஹிசண்யா௯”- 

கொல்லவும், ௮ப்பூமிபை விரிக்கவும் வராஹாவதாரம் செய்- 
மேலும், இர்தப் பாமபுருஷசே, ஹிரண்யாக்ஷூனைச் கொன்ற ப 

வாங்கக்கரு தி, ஸருவேதவ வணக்கம் விலக்செ ௮வன் தம்பியா” 

ஹிரண்யசசிபுவை வதைக்க நரஸிம்மாவதாரம் எடுத்தவர், இச். 

நரன்கு ௮வ,காரக்லுக்குர் சாயாரில்லை, ' , 

காசிபரும், இயம் தர் காயாக வாமனாவதாரம் செய்_ 

மஹாபலிச் சக்சவட்த் இிபிடம் மூன்று அடிமண் யாசித்து ௮வனைய௰ : 
பாதாளத்தழத்து இரக்ஷித்து மூன்றுலகத்தையும் ஈசடியாலளச்_ 

தனதாக்கி தேவேர் இனுக்கு மூவுலகத்தையும் கொடுத்தவர் இரகட் 

பிரபுவே, 

மேலும், சமதக்கனியம், சேணுசையுர் தீர்தைதாயாக பச 
சாமாவதாரம் செப்து, க்ஷத்திரிய வடிவத்துடன் அசசசாற்றுழ்த்தப் 
பட்ட பிராம்மணர் நிமித்தம பூமிக்குப் பாசமாயுள்ள அ௮சேசு அரசர் 
களை யுத்தத்தில் வென்று பூபியை ஜெயித்து அந்தப் பூமியை காப 

முனிவருக்குச் கானம் செய்தவரும் இரந்த மஹானுபாவசே, 5 

இப்போது, தசசதரும், கெளசலையும் தந்தை தாயாக இசாமாவ 

தாரம் எடுத்து, தங்ககாயும், தங்களைச் சூழ்ச்த இசாசகசர்களையுள் 
கொல்வதற்கு மானுடராக வரந்இருக்கிறுர், இவ்வளவு மஹிமை 

வாய்க்ச ஸ்ரீசாமருடைய ப.த்தினியாயெ கற்பிற்றர்த of on goons 

தாங்கள் திருட்டுத்தனமாக தண்டசாசணியத்திலிருர் து ஈம் குடிக் 

குச் இம்பாசக் கொண்டு வரது சிறை னவத்தீர்கள், அக்சொடிய 

செ.ப்கையே என்னருமைப் புதல்வஞுபெ மேகராசன் மாண மடை:



Bi அதீயாத்ம ராமாயணம்.' 

சத்கும், மற்றுமுள்ள புத்திர், சகோதார், இராகசர்கள் நாச 

pmo காசணமானதுர் தவிர, இன்னும், தாங்களும் எஞ் 

ப இராக்ஷசர்களும் எமலோசமடைய ஹே துவாயுமிருக்கற, 
நகையினால் இனிமேலாவது ௮, இரகுவமிச இலகரும், பரமாத் 
fab ey cor Bus ப்நீசாமரிடத்தில், ௮வர் மனதுக் இசைந்க சாதலி 
பாசிய வைதேஹியை அனுப்பிவிட்டு, 9 fs Burau Qis சாஜ் 
பக்தை விபிஷணனிடம ஒப்புக்கொடுத்து நாமிருவரும் நிச் யமான 
அரச புருஷோத்தமரின் உலகமாகிய வைகுண்டத்தையடைப, 
வனம் சென்று சத்கருமஞ் செய்வோம் இதுவே யாவற்றிற்கும் 
மலானது, சேவர்களாலும், மற்ற யாவர்களாலும் பு.கழக்கூடிய து 

இதுவே என்னுடைய அுணிபு” என்று தெரிலித்தாள். 

Ysa, யுக்தியிற் சிறந்தவளும், மஹா பதிலிரதையும், பஞ்ச 

கன்னிபிலொருத்தியுமாயெ மண்டோதரி எடுத்துச் கூறிய அற்புத 
மான வாக்கியங்களைக் கேட்டு, தசாரரன் பரம சந்.துஷ்டி யடைந்து, 

தனது அன்பிற்குரிய காதலியை நோக்க, (ஓஒ ஈற்குணமுடையவ 
ச.” என்னுடைய அச்தாங்கத்சை யிப்போது உனக்கு ஒளிக்காது 
தெரிவிக்கிறேன், ௮சாவ.த.--7 கூறியபடி வனத்திற் சென்று வான 
ப்ரஸ்தாச்சொமத்தை யடைந்து, கர்தமூல பலா இகளை யுண்டு சரியை 
யாதி மார்க்கச்தை யஅஷ்டித்து சாலோகாஇபத ப்சாபதி யடைய 
லாம், ஆனல் ws காலாந்தாத்தில் பலனை யரரிக்கக் கூடியது. 

மேலும் boo Mp புதரரகளையும் மித்சாககாயும் பீராதாக்களையும் 
மதிறுழள்ள இராக்ஷசக் கூட்டங்களையும் இழந்து வனத்தில் சஞ் 

சரித்து, எவ்விதம் ஜீலித்திருப்பேன் ? ஆகையினாலே ஸ்ரீசாமருடன் 
தத்தம் செய்து அவருக்குச் சக்துருவாக3வ யிருர்து ௮வர் கைப் 

பாணத்தினு லடிபட்டு உபிளாத் தூறந்து விஷ்ணு லோகமாகய 

வைகுண்டத்தைச் சேருக2றன், ஸ்ரீராமர் வீஷ்ணு சொருபரென் 
௮ம், ஸீதை மாயா சொரூ.9 யென்றும் நான் ௮றி3வன், இதைச் 
தெரிச்தே அர். ஜனககுமாரியாய ஸீதகையை வனத்திலிருந்து 
ஹபசரித்து வர்தேன். ' 

௪ பிரியமுள்ள ப.த்.தினியே / உன்னைவிட்டு ஸம்ஸரர பர்,௪த்.இல் 
நின்று விபெடி3றன். மோக்ஷத் இல் விருப்பமுடையவர்கள் எர்.தக் 
சியை யடைகறுர்களோ அ௮ர்தச் கதியை யுத்சத்தில் இராசவர் 
mere மாணமடைவதைச் சொண்டே சான் அடைடறேன், சல்



யுத்த கரண்டம், 

மலம் யாவற்றையும் போக்கி எவர்களுக்கும் டைக்காத முச்" 
(வைகுண்ட ப்சாப்இி) சான் ௮டைறன்,. 

ஓ பதிகிருதா சிரோமணியே! ஜீவசைதன்யத்தை மை 
அம், ஜெகச் ரூபமாகி ௮ன்னிதாகசக் காணப்படுவதும், ஸி 
ஞான முண்டாக்குவதும், உணர்வை யழிப்பதும், ஸத்து « 

அக் கன்னியமாவதுமாயெ ந்துவித மாயா குணங்கள 

அலைகளையுடையதும், மனைவி, புச்சன், அப்சன், பக்த, = 

பொருள் தூய மீன்களுடையதும், காமம், குசோ.தம், உலோ: 

மோகம், மதம், மாற்சரியம் என்னும் முதலைகளை யுடைய_ 
கோபம் என்னும் வடவாக்கிரியையுமுடைய இந்த ஸம 

கடலைத் தாண்டி, ஸாட்சாத் பாப்பிர்ம்ம சொருபியாகிய 

விஷ்ணுவின் இிருவடியிற் சேருகிறேன் என்று தன்னுள்ளக் 
கையை வெளிப் படையாக மண்டோதரிக்குக் தெரிவித்தான், 

எரா அன்னி தறற eae 

11-வ.த சருக்கம், 

—COHHOO—n 

இலங்காபுரி மன்னனாகிய இராவணன், தன்னுடைய பச் 
யாகிய மண்டோதரியினிடம், தனது அர்தரங்க வார்தை தூ 
கூறிக் கலக்து பேசிய பிறகு, பசைவராயெே இசாமரிடம் 
செய்யப் பிரயத்தனமானான். 

அரக்கர் கோனாயெ இராவணன், வச்£ சுவசமணிந்து, கில் 

வாள், கதை மு,கலிய ஆயுதந்தரித்து ய.த,ச சன்னச்தனா2, பஸ. 
சக்சக்சளுடையதும், பயங்கரமான பைசாசங்களின் முகர, அர 

யாளிகள் பூட்டப்பட்டதும், கொடி, ஆலவட்டம் மு.சலியவைகளால் 

அலங்கரிக்கப் பட்டதுமாயெ இசதத்தின் மீதேறிக்கொண்டு, 

அகோசமான ரூபமுடைய அ௮சேக இராக்ர௪ விரர்கள் Gor Own. 
சக் தனது அசண்மனையினின்௮ புறப்பட்டு யுத்த களத்துக்கு வர் 

தான், . . 

இசாமசால் இரக்ஷிச்சப்படும் வானசசேனைகள் ௮வனைக்கண்ட 
கூல்ற்:று, இருந்தபோதிலும் மஹா பலசாலியாயே அளுமான் 

பார்த்து இராவணனிடம் யுத்தத்துக்கு வர்தான், நிகரற்ற விஸ்வ 

ரூபமுடைய ஆஞ்சனேயர், முசலில் இராச காவலன் மார்பில் 
கனதகையை முஸ்டியரகப் பிடிச்சு ஜங்க் குத்தினார், அச்சச்



அத்யாத்ம ராமாயணம்; 

க்இனால், தசக்கரீவன் முழங்காலை மண்டியிட்டு இரதத்தில் 
ய்ர்து மூர்ச்சை யடைர்தான். 

பிறகு ஒரு முகூர்த்தத்துக் கெல்லாம் கமாதெளிரசெழுச்து, 

“gamer arene FOr Ma பார்த்து ஓ மாருஇ? நீ சூன் 

ழே நான் நினைக்கறேன்” என்முன். 

. தைச் கேட்ட ஆஞ்சனேயர் தசமுகனைப் பார்த்து :*ஓ இரா 

ண! நீ என் குத் துப்பட்டும் ஜீவனுடனி நக்கரு.ப் அல்லவா 7 

அ இருக்கட்டும், இப்போது நீ என்னுடைய மார்பில் உன் முஷ்டியால் 

குதீ.௮, பிறகு நான் உன்னைக் குத்துறேன், அப்போது நீ பிராண 

அடனிருப்பதைப் பார்ப் 2பாம், கட்டாயம் 8 ஆவியை யிழப்பாய்,”' 

என்று கூறினா. 

கார்மேகம் போன்று கறுத்த சரிரத்தையடைய இராவணன் 
மாரு இ சொன்னதற்குச் சம்மதசது கன பனைபோல் நீண்ட கரத் 

தை முஷ்டியாகப் பிடித்து அவன முழுப்பலத்தோடும் ௮னுமான் 
மார்பில் குச்தினான், ஆஞ்சனேயர் கட்பொறி கலக்கி, கொஞ்சம் 

சிரமத்தை யடைந்தார். பிறகு கபிசிசேஷ்டரான மாருதி பிரஞ்டை 

ung சசக்ரோவனைக் குத்த யத்தனித்தார். அதற்குள் பிரதாப 
இலங் கசன் பயந்து வேறு இடம் சென்றான். 

அப்போது அனுமான் தன்னை வாதெதிர்த்த அக்னி வரண 

ஜேடும், அங்கதன், ஸர்ப்பசசாமாவோடும், நளன், ஈட்க ரோமா 

வோடும், நீலன், விருச் சிக?சாமா வோடும், தனித்தனி போர்புரிந்து 

அவர்களை யேக காலத்தில் காலலூருக் த அனுப்பினார்கள், இந்த 
தால்வரும் மிகவும் பயங்கரமான பசாக்ரமழூடைய கான்கு அரக்க 

ப்விரர்களையுங் கொன்று சிங்கரரதம் செப்துகொண்டு ஸ்ரீசாமச்சக்தி 

“சீன் பக்கம் வந்து நின்றார்கள் 

அந்தச் சமயம், தசக்கரீவன் கோபங்கொண்டு, உகட்டைச் 

சடித்துக் கண்கள் எழலும்படி. விழித்து இராமனையே யெதிர்த்து 
இடி வந்து, தேரின் மீதிருக்தபடி யே ஸ்ரீசாமன்மீது தனது வில்லை 

அளைச்துச் சரமாரியாக ௮ஸ்.இரப் பியோகம் பண்ணினான். இராச 

வனை யடுத்.து நிற்கும் வானார்விசரர்கள்மிதும் ௮கேக பாணத்சைப் 

பிரயோகித்தான், 

இதைக்கண்ட இரகுஈர்சனர் சன.து கோசண்டத்தை வளைத்து 

சானேற்றி ௮அக்னெமயமாச வெளிப்படும் ௮ரேக பாணர்சளைச்



81 யுத்த காண்டம், 85; 

தொத்து இராவணன் மார்பிலும் பு£த்திலும் படும்படி. ௮ம்பு மாரி 
பெய்தார், 

ஸ்ரீராமர் தசைபில் நின்றுகொண்டு. இசாவணன் தேரிலிரு 
ந்தூ கொண்டும் ஒருவர்ச் கொருவர் சளையாது வில்யுத்தம் புரிர் 
தார்கள், 

இரகுஈர்சனர் பாதசா யாகவும், அரச்சர்கோன் இரசசாரியாக 
வும் கின்றுயுத்சம்।/ிவுத ௮ம7:பதிக் கசபனை இரதிரன் சண் 
தனது தேர்ப்பாகனான மாகலிபை யழைத்து ஓ சரச! நீ யிப்போ 

தே நம்முடைய உச்சைச்சிரவங்கள் பூட்டிய இசகச்துடன் பூலோ 

கத் திலுள்ளஇலங்கை பில் இராவணலுடன் போர்புரியும் ஸ்ரீசாமரிடம் 

சென்று, அவருக்கு இரகசாரடிபாக இருந்து உன் சாரியச்சைக் 

கவனத்துடன் செய்” என்று கட்டளை யிட்டான, 

தேவராஜனிட்ட கட்டளையை மேற்கொண்டு சாரதியாயெ 
மாதலி இர்தான் தேரில் பச்சை நிறமுள்ள குதஇிசைகளைப் பூட்டி 
அதி க்கரமாகச் சுவர்க்கத்தில் கின்று புறப்பட்டு யுத்தகளம் வந்து 
தேரை நிறுத்தி, தாசாஇயைப் பார், தேரின்மீதிருர்து அஞ்சலி 

செய்னு வணங்க, ஒ இசகுசசேஃட?! தேவராஜன் என்னைச் தங்க 

ளிடம் அனுப்பினார். ஓ பிரபுவே! இ௫ தேவேர்சரனுடைய இரதம், 
இர்த இரதத்டைகபும், அலங்காரம் பெற்ற தம வில்லையும், பேதிக் 

கத்தகாத தமது கவசத்தையும், பளபளப்புடைய ஓர் இவ்விய கத்இ 
யையும், இரண்டு அம்புராச் தாணியையும் இத்துடன் தங்களுக்குச் 

சாதகமாக அனுப்பி யிருக்கிறார் 

ஓ மஹா ராஜ?! தாங்கள் இரக இரதத்தின் மீதிருச்து இரா 
௯$சனாய இசாவணனைச் சம்ஹரிக்க மேண்டும், தேவரரஜர் என் 

ளைச் சாரதியாகக் கொண்டு இந்த இரதத்கின் மீதேறி விருத்தா 

சனை வென்றது போலத் தாங்களும் இக்சிதரின்மீ தாரோகணித்து, 

என்னைச் சாரதியாகவு மடைந்து இராவணனை காசம் செய்ய 

வேணும்” என்று விண்ணப்பித்தான். 

இவ்விதம் இர்.திரன் சாரதி தெரிவித்.க் கொண்டவுடன் இசகு , 
வீரன் ௮ந்த இரதத்தை வலம்வந்து ௮,தன் உ தா2சாகணித்தார். 

பிறகு மஹாத்மாவாயெ இராகவருக்கும், ௮தி கண்டகளாய 
இராவணனுக்கும் பயல்காமான பெரும் புத்தம் கண்டவர்கள் சரித் 

இல் மயிர்க் கூச்சலுண்டாகும்படி, ஈடந்த.து. வில்விச்தையிற் சிறந்த
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இரகு சிரேஷ்டர், இராவணணுழ் பிரயோூக்கப்படும் அக்னியால் 
இரத்அக்கு அ௮க்னியாஸ்இரத்சாலும், தேவாஸ் ரத்துக்கு தேவாஸ் 

இரத்தாலும் சண்டித்தார். 

தெப்வத்சன்மை பொருர்சிய பாணக்களையுடைய 
கோளும் வெகுளி மீறி இரகுகர்் தனர் மீது கொடூரமான இராக்ஷ௪ 

பாணமாகய ராகாஸ் இரத்தைப் பிர2.பா௫ுத்தான். ௮ப்பாணம் வில்லி 
னின்று விடுபட்டு ஒன்று பத்து நாறு ஆகத்தான் றி எர்ப்பவுருவர் 

தரித்து விஷத்தைக் கக்க்கொண்டு இராகவரிடம் ரான்கு பக்கத்தி 

அம் வர்.ஐ சூழ்ர்தன, சானா பக்கங்களிலும் எங்கு பார்த்தாலும் 
ஸர்ப்பமபமாய் ௮க்னிபோன்ற விவக்தைக் சக்சச்சொண்டு எட்டுக் 

இசைகளிலும் கிறைக்கன, 

ஸீசாசாற்சன் எங்கு பார்த்தாலும் 
பதைப் பார்த்து, கெருடாஸ்இரத்தை யெடுத்து வில்லிற் ரத்து 

விட்டனர், அந்த அ௮ஸ்இிரமானது வில்லினின்று விடுபட்டு ஒன்று 
பத்து நாறு பிரச் கணக்காக வெளிவந்து #65 ஸாப்.. பாணம் 

களை இருந்த இடர் தெரியாமல் காசப்படுக் இன, 

தசமுகன் தன்னால் விடப்பட பாணம் விணாகப்போனதசைக் 
சண்ணுற்றுப் பின்னும் கோரங்கொண்டு மஹிமை தங்பெ ௮ ச 

பாணக்களை யெடுத்து இராமர் மீது பாணவருஷம் வருஷித்து, பல 
விதமான சாங்களைச் கொண்டு காகுஸ்தனை மறைத்த, கொசேமான 
சசங்களால் இரதசரரதியாயய மாதலிபையும் அடித்து, சில பாணங் 
களால் CSNY GO WIRES ஸ்வர்ணமயமான அவஜத்தையும் A ws 

அதி தேர்த்தட்டில் தள்ளி, சில சரங்களால் இரதத்தில் பூட்டியிரு 

'நீத உச்சைச் சிரவமென்னும் இந்தின் குதிசைகளையும் ஸ்ரீசாமர் 
மனம் தயங்கும்படி. வாட்டினான் 

விஷ்ணு சொரூபியாகய ஸ்ரீராமர் தன்பமடையக் ஈண்ட 

தேவர்கள், சுக்தருவர்கள், பிதுர்லோக வாசிகள், மஹரிஷிகள், 
வானரச் சி2ரஷ்டர்கள், விபீஷணர் முகலிய யாவரும் வருசத்தமுற் 

Cpt ser. 
bes | Aven Son wy th இருபது சாங்களையுமுடைய விரனாயெ 

இசாவணன் தனுசைப் பிடித்த கரத் சாடு மைசாசமலை போல விளங் 
இஞன், 

அரக்கர் 

சாப்பமயமாகக் சாண்



யுத்த காண்டம். 

இசாமச்சங்தரர் விற்போன்ற சனது புருவத்தை நெரித்து, 

கடல் போன்ற கண்கள் சிவக்க உருட்டி விழித்த, நிசாற்ற கோபத் 
தை யடைகஅ, அற்புதமான தனுசை யெடுத்து, பிரளய காலாக் 

னிக்குச் சமானமான காந்தியுடைய பாணங்களைத் தொடுத்து, சாம் 
மன்மதனை யழிக்க கெற்றிக்கண்ணால் பார்த்ததுபோல, சத்துரு 
வாகிய சசகண்டனைப் பார்த்தார், 'பப 

காலசொருபியாகிய காகுஸ்தர் இமையா நாட்டத்தையுடைப 
தேவர்களும், மற்ற யாவர்களும் விழித்த விழி விழிச்தாற்போலிரு 

க்க, தேஜஸ் கூடிய தனத பராக்ரமத்தைக் காண்பிகிக்க எத்த 

னித்தார். ஸ்ரீசாமர் ன வில்லைக் காதளவுமிமுத்து, இராவணனை 

யடுத் அ, சசமாரியாகப் பாணங்களை விடுத்து ௮வனை யசையவொட் 

மற் றடுத்து, வானரர்களுக்குச் சச்தோஷக்தைக் கொடுத்து, பிளய 

காலருத்்இரனைப்போல் விளங்இஞார், 

இசகுயீரன் கோபங்கொண்டு, சத்துருவைச் குறிப்பிட்டு கிற் 

கும்2ீபாது, அவருடைய செக்குறிப்போடு விளங்கும் திருமுக 

மண்டலக்சைப் பார்த்து இராக்ஷசர்கள் யாவரு:ம் நடுகஇஞர்கள்; 

பூமி பசைந்தது) இலங்கேசலும் பயமடைர்தான், 

ஸ்ரீராமர், இராவணனுடன் அதிசொரேமாகச் செய்த பெரும் 
யுத்தத்தை, வானத்திலிருர், ச தேவர்கள், கக்கருவர்கள், கின்னார் 

கள், யாவரும் பார்த்து வியப்படைந்தார்கள். 

அன்றையதினம் ஈடக்த யு.த்த,த்தில் பகல் இரவு தெரியவில்லை, 

௮வ்விருவர்களுடைய உருவழும் காணப்படவில்லை, அவ்விருவர் 
களுடைய தேர்களும் இசையெட்டிலும் சஞ்சரித்தன, அகாயத்தி 
லிருந்து இராவணனுடைய இசத்தர் தகோபப்ந்த காம்கள் பூமியில் 

விழுந்தன, பனைமாத்இலிருந்து பழம் விழுவதுபோல aur ont & & 

Anis தசகண்டனுடைய அணிபட்ட கிரங்கள் தரையில் 

a pi Boor. 

இவ்வாறு இசகுவிரர் இராவணனுடைய காரங்கள், சிரங்கள் 

இவைகளைப் பல முறை கொப்தும் அவைகள் மறுபடியும் விருத்தி 

யாகக் கொண்டே வச்தன, அவன் சிரமங்களை நாற்றொருசாம் 
சேதஇத்தும், ௮வனுயிர் போகவில்லை. 

இசகுஈந்தனர், எந்த பாணங்களைச் கொண்டு, தகுதியுள்ள 

இசாக்ஷசர்களை வதம் செய்தாரோ, ௮௧ பாணங்களெல்லாம், இசா 
46
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வணன் வியத்இல் பியோஜனமற்றவைக ளாயின, ஆனால் க் 
சொடியோனுடைய சிரச்தைத் துணிக்க2ச யல்லாது ௮வளு.பினாம். 

போக்கவில்லை, 

பிறகு இராமசந்இரன் அச்சமிய முற்றவராக, மிக்க தேஜு 
ஸுடுடைய தசாரகன் Fn gpd mms அணிக்கப்பட்டும், 

௮வளுயிர் மாளவில்லை2ய, இதற்குக் காரணம் நமக்குப் Lavina 

வில்லையே யென்று சர்மு 2லா௫ிக்கார். அப்ரீபாது ச££பக் இலிஞ்ந்த. 

விபீஷணன், தசரத குமாசரை நேரக்கி, உ இருந் கன] Di-s- 

தசக்கிரீவன் பிரமதேவரிடத் இல், வெட்டுண்ட ரரங்களும், கைகளும் 
மறுபடியும் உண்। ்..!நமபடி வரம் பெற்றிருக்வென், இவனுடைய 

நாபிப் பிரதேசத்தில் ௮ழமுதகலச மிநக்கிறத, அதனை அக்னி 

யாஸ்திரத்தால் சோதிக்கச் செப்ய2வண்டும், அது வற்றினால்' 

தான் இவன் மாணம் டைவான்'” என்று கூறினான், 

மஹா பராக்ரமசாலியாகிய இரகுவிரன், விபீஷணன் சொல்லைக் 
சேட்டு, ௮க்னியாஸ் கிச,கத யெடுதது வில்லிற்றொடித்து இராவண 
னுடைய சாபி ஸ்தானத்துக்குக் குறிவைத்து வீடுத்து ௮ ழதகலசத் 

தைச் சிதைத்தார், பிறகு ஸ்ரீராமர் தீவிரமாக அடுத்தடுத்துப் பாணவ் 
களை விடுத்துத் தசகண்டனுடைய சிரங்களையும் சைகளையும் பாபாப் 

புடன் துணித்தார், , 

தசக்ரீவனுடை ய ௮மு.,தகலசம் பேதிக்கப்பட்டதால் சசாஈரன் 
எலும் நாமத்தை பிழந்து ஏக சரததுடலும் துவியகாத்துடனும் 

விளங்? ஏகாரரன் எனும நாமத்தைப் பெற்றுன், பிறகு அஸுர 

சேஷ்டஞுயெ இராவணன், கொசேத்துடன் விபீஷணனே யிவ்வளவு 

சொல்லி யிருக்கருனெனக் கருஇ அவன் மீது பபங்காமான சத்தி 
ஆயுதத்தை யெடுத்துப் பிர2பாகித்கான், ; 

இசாகவர் அந்த சத்தியாயுகக்ை தனந வலிமை பொருக்இய 

பாணத்தால் விலக்கினார். 

இதைக்கண்ட இலங்கேசன் கோபமடைந்து கணக்கற்ற on 

ரங்களையும், பலவிதக் தெய்வீகக தன்மை பொரூக்இய சஸ்திசங் 
களையும் ஸ்ரீமாமர் மீது மேகவருஷம்போல வருஷித்தான். 

இசகுராதனும், மேகரசாகன் தாதையால் விடப்பட்ட ௮ஸ்.இர 

சஸ்.இரங்கள் யாவையும் தனது தீனுசில் கின்று விபெடும் கணை 

பென்லும் ௮க்$னியால் த$ூத்தார், 

ட்ப
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இவ்விகம் அயோ த இிமன்னனாகிய ஸ்ரீசாமருக்கும், இலக்கை 

யரசனாகிய இராவணனுக்கும், தேவர்களுக்கும், மற்ற யாவர்களுக் 
கும் /மயிர்ச்கூச்சலிடும்படி,, மிகப் பயல்கரமாகவும் . நிபிடமாசவும் 

பெருத்த யுத்தம் ஈடர்க.து; சசகண்டன் சளைக்கவில்லை, 

இதைக்கண்ட தேர்ச்சாரஇயாகய மாதலி, ஓஒ இரகோத்தம 

தேர்கள் கூறியபடி இவனுடைய நாசகாலமானது இன்னும் சட்ட 

வில்லை. இபனை வதைசெய்யப் பிரமாஸ் ரரத்தைப் பிரயோகம் பண் 
ணுங்கள், மேலும் இவனுடைய சிரஸைச் சேஇிச்சவேண்டாம். அதி 

னால்,, இவன் லசுமடையக்கூடியவனல்ல, மரூமஸ்தானம் பிளக்கப் 
பவெதால் மாணமடையக்கூடி பவன்” என்று ஸ்ரீராமருக்கு ஞாபகப் 
'ப௫ித்தினான். 

இரருசர்களர் சனக்குள் அரலாடிக்து மாதலி சொன்னதையும் 
அதுசரிகன, அரு இயில் மஹ ?மரவை யொக்கதும், சலனத்தில் 

ஆகாயத்தை நிகர்த்த றம், 2 று கலில் பெ ரறச்சு விரிம் ஸர்ப்பத்தைக் 

£ழ்ப்படுச்சிபதும், நார் இபில் ரூரிபனைவிட அதஇகரித்ததும், இரு 
.த்கக்டுல் வாயுவும், நணிடில் .ஐக்கினியும், கணுக் களில் Cora 

பாலர்களும் Agen பெற்றும், பூமி?கவியின் பாரத்தைப் 

போக்கக் கூடியதும், ௮௫ யற்புகச் செப்கையபைம் தனக்குள்ளடச் 

கியதும், மிகுக்க உக்சதி? காடும் விளங்கா னின்றதுமான பிரமா 

ஸ்திரத்தை பெடுச்ச, தனத கையிற் பிடித்து வில்லிற்ளொடுத்து, 
வேகத்தில் கூரிய விஇப்படி மர்டரங்கமா ஜெபித்து, வில்காணைத் 

தனது இருத் 2காள் வரையிழு சது, பிசவும் ஸாவசானமாக இசாவ 

ணன் மருமஸ் தான ச்தைக் குறிக௫, இலசதியம் வைத்து விடித்தார், 

அப் பாது பஞ்சபூ ங்களும் கடுத்சிற்று, பூமியும் ஆடிற்று, 

வில்லினின் று விரிபட்ட இராமபரணமான மு யாவராலும் ஆச்சமிக்க 
முடியாத யமன்போல, அக்கினியைக் கக்கக்கொண்டு சென்று, கறு 
ss: நிறத்தையுடைய இராவணனது மலைபோன்ற பார்பில் தாக்கி, 

அவனுடைய இருதயச்தைப் பிளந்து, அவன் தவம் செய்து பெற்ற 
வாணாளையும், தேவர்களாலும் ஜெயிப்பதற்கு ௮அசியவன் எனப்பெற்ற 

வரத்தையும், மூன்று லோகக்களையும் ஜெயித்து இகச்குவிஜயம் 

செய்த புஜபலத்தையும் இன்று, ௮வனுபிரையும் குடித்துப் புறம்பே 

சென்று பாற்கடலிற் படிந்து ஸ்ரீராமருடைப அம்புறை.பில் வந்து 

சேர்ந்தது,



862 அத்யாத்ம ராமாயணம், 

பிறகு அந்தச் சசசண்டனுடைய கரத் இற் பிடி.தஇருர்சு வசை 
போன்ற கார்முகம் விசைவில் தரையிற் சாய,மைதாகமலையை யொத்த 
௮ னாக்கையும் பூசலத்தில் விழுந்தது, 

உயராதுறக்து பூமியில் விழுந்த இராவணனைப் பார்த்து யுத்தத் 
தில் மாண்டதுபோசச் கங்கெ இராக்ஷசர்கள் காகனற்றுப் பயத் 

தால் நடுக் கழுற்றுத் இசைபெட்டிலும் பரர்தோடிஞர்கள், 

அப்பொழுது, வானரர்கள் சசக்கரீவலுடைய நாசத்தையும், 

தசரத குமாசனுடைப ஜெயச்கையும் கண்டு சச்சோஷிச்து, ஆர 

வாரித்துக் கூத்தாடிக் காச்சிக்தார்கள், 

தேவர்கள், அமரர்கள், சித்தர்கள் முதலினோர் அ.காயத் இல் 

அர்துபி வாத்தியத்தை முழக்க, ஸ்ரீராமன் மீது புஷ்பமாரி 

பொழிந்து wSsrs are, செப்தார்க.ர், இன்னசரர்கள் இன்னா 
வாத்தியகோஷம் செய்தார்கள், சாரதர் மு£லி2னோகள் இன்னிசை 
பாடினார்கள், ௮ப்ஸ. ஸ்இரீகள் நிருத்தனம் அடினார்கள், 

மனத்தினும் எண்ணுதற்கரிய தபோலைனாயெ 

ணுடைய சரீரத்திலிருந்து ஒரு ஜோதி யுண்டா௫, சூரியனைப்போல் 
பிரகாசித்த, தேவர்கள், முனிவர்கள், நிஷிகள், யாவரும் பார்க் 
கும்படி ஸ்ரீசாமரிடம் வந்தடைந்தது, 

அகைக்கண்ட தேவர்கள் ௮ இதென்ன ஆச்சரியம்! மஹாத்மா 

இது வரையில் 

இராவண 

வாய இராவணனுடைய பாக்ய?ம பாக்யம், 

சாமெல்லோரும், ஸாத்விகர்கள் என்றும், பயம், துக்சம் மு,சலியவைக 

ளோடு கூடி ஸம்ஸாசத்இலிருப்பவர்களாயினும் ஸா.த்விகத் தன்மை 

யால் விஷ்ணுவின் கருணைக்குரியவர்களென்று கிளைத் திரும்கோமே/ 

இராக்ஷ௪ சிரோஷ்டனாயெ இராவணன், மிக்க குரூரத்தன்மை went 
தவன்) ஸர.துக்களை ஹிம்சித் தவன்) பிறர் மனைவிருப்பமுடையவன்; 
மானிடர்களைப் புசிப்பவன்; ஹிம்ப்பவன்; விஷ்ணுவிடத் இல் 
அவேஷ முடையவன்; காமஸகுணத்தை யுடையவன். இப்படிக் 
திருந்தும், நாமெல்லோரும் பார்த் இருக்கும்போதே இந்த இராவ 
ONG, HFS ஸ்ரீசாமரையே வந்தடைந்தான், இசன் உண்மை ஈமக் 
குத் தெரியவில்லையே !”” என்று கலக்கமுற்ற மனத்செரய் ஒரு 
வருக்கொருவர் வார்த்தை யாடினார்கள் 

இதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த தவத்தில் மிகுச்த ராரத 
முனிவர், சங்கையடைந்து நின்ற தேவர்களைப் பார்த்து *ஒ தேவர்
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களே! கேளுங்கள் மங்கள் த,த்வச்சை ௮.ந.ரித்துக் கருமஞ்செய்யத் 

தகுந்தவர்கள். இராவண? ஸ்ரீராமரி_த்தில் அந்தரங்க பக்தி 
யுடையவன், வெளிபில் அவேஷக்தை யஅசரித்தவன், ஸ்ரீசாமசை 
யிடைவிடாது மனதில் பாவனைசெப்து ௮ இத்தவன், ௮ந்த இராம 

ரால் மாணமடையக் கேட்டுக் கொண்டவன், பக்தியினால் இரகு 

வீரனைத் இனக்தோறும் சொப்பனத்திலும் இயானஞ்செய்து வச்ச 

வன், கோபமும் இராவணனுக்குக் குருவின் உபதேச.த்தைவிட 

௮.இகப் பலனைக் கொடுத்து, கடைரியாக ஸ்ரீராமர் சரத்தினால் 
மரணம் அடைந்து கல்மஷம் யாவற்றையும் போக்கிப் பர்தங்களி 

னின்று: விடுபட்டு ஸ்ரீ பகவானுடைய ஸாயுஜ்ப பதவிபை 

யடைந்தான். _ 

மிக்ச பாபிஷ்டனாபிலும் அசாத்மா வாயிலும், பிறர் பொருள், 

மனைவி யிவைகளிற் பற்று கலுடையவனாபிலும், எவன் ஒருவன் 

னேகத்தாலோ, பயத்காலோ இசருகுலகலகசைக் இயானம் 

செப்து மாண மடைகிரு?னா அவன், பரிசுத்தமான மனமுடைய 

வனா), ௮2ஈ௧ ஜென்மங்களி, லேற்பட்ட பாபங்களெல்லாம் விடு 
பட்டு, விஷணு பச்தர்களாலுர் தேவர்களாலும் கொண்டாடப்படும் 

வைகுண்டத்தை யடைூருன்'' என்று கூறினார். 

அதன்பின் முனிசிசேஷ்டரான நாரதமுனிவர், கோடி சூரியருக் 

கொப்பானவரும், வீர இல௯்ஷாஈமி சகிதரும், தேவராஜனால் 

ள்தோத்தாரஞ் செய்யப்பபெவருமாகிய வீசசாகவர் ஈம்மைக் கர்ப். 
பாற்ற வேண்டுமென்று GUO EB GOT 

ப்நீசாமர் மூவுலகங்களுக்கும் விரோ.தியாயெ seeps Barer 
ணனை வதை செய்து, இடதுகாத்தில் பிடித்த கோதண்டத்தைப் 
பூமியில் ஊன்றிக்கொண்டும், வலதுகரத்தில பற்றிய சாத்தைச் சுழற் 

றிக்கொண்டும், பாண;களால் அடிபட்ட தழும்பையுடைய சரீரத் 
தோடுப், ஈன்கு சிவர்து பார்து விளங்கிய நெத்இிரத்தோடு கானா 

பக்கங்களையும் பார்த்துக் கொண்டும் வீம இலகஷாமி பிரகாசத்துடன் 

விளங்கினார்,



12-வது சருக்கம், 

் ஸ்ரீராம சந்தோஷத்துடன், இலக்ஷ்மணன், விபிஷணன், 

ஸுுக்ரீவன், ௮லுமான் ௮௩௧,தன், ஜாம்பவான் மற்று முள்ள வானார் 

கள் யாவரையும் பார்த்து, ஓ விரர்களே! உங்களுடைய உதவியைக் 

கொண்டே ரான் இராவண ஸம்ஹாசத்தை முடிதீ2தன், உங்க 

ஞூடைய புண்யத்தால் சர்இர சூரியர்களுள்ளமட்டும் இர்தக் £ர்த.இ 

நிலை நிற்கும், பின்னிட்டவர்கள் மூவுலகத்தையும் பரிசுத்தம் செய் 
யம் தன்மை யுடையகும், கல்மஷக்கைப் போக்கக் கூடியதும், என் 

னுடன் கூடிய உங்களது சரித்இரத்தைக் ரோச்சனம் செப்பப் போடு 

றார்கள், ச?ரஷ்டமான கதியை ௮டைபப் போகருர்கள்” என்றார்... 

இர்ச சமயத்தில் தசழூகன் மரணமடைந்து கிடப்பசை, ௮வன் 

மனைவி மண் டோதரி முதலிய ஸ்இரீகள் 'சிகள்விப்பட்டு ரணக்களத் 

அக்கு வர், இராவணன் மலை2பால் மாண்டு கிடப்பதைக் கண்டு 

அப்பிசேதத்துக்கு முன் விமுக்து 'காவென்று அலறிப் பிரலாபித் 

தார்கள், 0 

விபீஷணன் மிகுதியான அக்கங்கொண்டு துன்பத்துடன் 

சோக மடைந்தான். தமையன் சவமாய்க் க்கும் இடஞ்சென்று 

பலவிதம் கூறிக் சதறினன். ் 

அப்பொழுது ஸ்ரீராமர் இலக்ஷ்மணரைப் பார்த்து ஓ ஸெளமித் 

இரியே! நீ விபிஷணனிடம் சென்று, உன்னுடைய பிராதாவாயே 

இசாவணனுக்குச் செய்ப வேண்டிய ஸம்ஸ்காரக்தைச் செய்ய ஏன் 
தாமதப்படுத்த வண்டும், உடனே ௮க்காரியத்சைச் செய்து முடிக் 

Bog என்றும், இராவணனிடம் பிரியமுள்ள ஸ்இரீகள் யாவருக்கும் 

லமாதானம் செ.ப்கிக்கிறதென்றும் உறி வருவாயாக” என்றார். :: 

இசாமச்சந்திரர் இவ்விதம் (சொன்னவுடன், இல்்மணன், இற 

ர் துபோப்ப் பிோதமாய்க்டெக்ரும் தனது தமையனா$யஇராவணனுக் 
கரு9ல் பிரேதம் போல் விழுக் துக்கும் விபீஷணன் ௮2௧ வந்த, 

மிக்க சோபம் ௮டைர்த ௮வனை பெழுப்பி ஓ விபீஷண! நீ யாரைப் 
பற்றி ுக்கப்படுகருப்? எதற்காக? இசாவணனுக்கும் உனக்கும் 

என்னசம்பர்தம் ? ௮வன்யார் ? நீயார்? இந்த ஸிருஷ்டிக்கு முன் நீக் 

சள் யார்? இனி வரப் போறெ ஸிரஷ்டியில் ரீங்கள் யாவர்களாசப்
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போ௫றீகளோ? ஜலப்பிரவாசத்தில் அகப்பட்ட மணல் அப்பி 
வாகத்இன் சுவாதினற் இற் செல்லுவது போல, மானுடர்கள் கரும 

ag Saas O, srs 6 gus Rare. சேர்க்கையையும் பிரிவை 

யம் ௮டைகிருர்கள். நீயும், கானும், மற்றவர்ச ஷம் சமமாகயெவர்கள்) 
சருமக்தாலுண்டானவர்கள், ஈசுவரன் எல்லாப் பிராணிகளையும் 

- உண்டுபண்ணுகிரார்.  பரிபாலிக்கிறார், ஸம்ஹரிக்கறொர்..” தேகத் 
BAG gf Cru gos மற்றொரு தேகமுண்டாகிறது. பலவித 

மாக இருப்பதும், உற்பத்த, விருஈ.இ, லயம் இவைகளும் சரம 
பலச்கைச் சேர்ந்தவைகள். ஜ் வைகளைக் கூட்டி முடிப்பது தெய்வம். 
ஆகையால், நான், என்னுடையது என்ற மயக்கத்தை ஙிட்டுகி?ம், 
எல்லாப் பூதங்களின் சொரூபமானவரும், மாயாமானுட வடிவங் 

கொண்டவரும், மிகச் சிறக்தவரும், மஹாத்மாவும், ஈசுவரருமாகய 
இராமச் சந்இரரிடம் மனசைக்செலுத்தும், மனம், விஷய ௬௧ங் 

களிலும், அடுத்த பாகங்களிலும், பிரவிர்த்திப்பதை மெதுவாகச் 

தடுத்து, அவைகளில் கோஷ மண்டென்பதை யறிர்து, ஆனர்ச 
சொருபராகிய இசாமரிடம் ௮.5 மனம் பிரவிர்த்இக்கச் செய்யும், 

தேகத்தை ௮றுசரித்து மாசா, பிசா, பிராதா, சத்துரு, மிச்துரு 

என்ற பாவனைகள் ஏற்படுகின்றன, ஜீவன், தேகத்துக்கு லிலக்ஷ 
ணன் என்று ஒருவன் கன்னை ௮றிவானாகில், அ௮வனுக்குபார் பிதா, 

மாதா, பிராதா, மித்துரு, சத்துரு வார்கள் ? மிச்தையான 
அஞ்ஞானத்தால், கேஷேத்திரம், காரம், கனம், புத் இசன் முதலியவை 
களில் பற்றுத லுண்டாகின்றது, இசதம், துரகம், கெஜம்பதா இச், 

சனா சைனியங்கள், இசாஜ்பங்கள், இன்னும் பலவித சம்பத்துகள் 
கருமப்பலத்தாலுண்டானவைகள், அவைகள் க்ஷணப்பொழுஇில் 
ஒருவனிடம் உண்டாகி ஆ£ணப்பொழு நில் நரசமடையக் கூடியவை. 

கள் இகையால் முச்சாலச்திலும் அழியாத பரப்.9ர்்ம சொருபசா, 
Bu Libris wo An nnlsg, us Ryo sans DSB, 

BeasCsrpn guorGu Cstéa, அவருடைப பாதாசவிந்தங் 

களில் பூஜித்து, ௮வர் கைங்கரியத்தில் மன மீடுபட்டவனாயிருர்து 
கொண்டு, உன்னுடைய இசாஜீய முதலிய விஷயங்களிற் பிரவேச 

தீ.து, ௮.தில் ஏற்படும் ஸ் 1கங்களை யஅபகித்து, சென்ற காரியம், 

இனி வாப்போகும் காரியம் இவைகளைக் கவனிபாமல், நடச்து 

வரும் காரியஅ்களில் தழ்சுவாதினக்ைை யொழித்து, எல்லாம் uber 

மருடைய சுவாதினமெனவே நிதானித்து, நீயும் அவருடைய ௮டி,
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மையெனப் பாவித்து, நீது தவருமல் இராஜ்ய பரிபாலனஞ் செய்து 
வருவாயானால், நீ ஸம்ஸார பரத்தில் கட்டுப்படாமல் சடைத்தேறி 
முக்இியடைவாயென்று ஸ்ரீசாமர் சட்டளையிடுகிராசென்று கூறினார். 

த சிறந்த புத்சியுடைய விபிஷண? நீர் உமது பிராதாவும், இல 
ங்சேசலனுமாகுப இராவணனுக்குச் சாஸ்இர விஇப்படி. செய்யவேண் 

டிய ஈமகிருத்திய முதலிய இரியைக3ர்ச் செய்யவேண்டும். சோத 

னம் செய்ற இராஜ ஸ்இரீகளைச் சமதானப்படுத்தி அந்தப்புரம் 
போய்ச் சேரும்படி செய்விக்க வேண்டும்!” என்றார். - 

விபீஷணன், இலக்ஷ்மணர் கூறிய வார்த்தையைக் கேட்டு 
சோகத்தையும், மோகத்தையும் விட்டு மனந்தெளி* த, ஸ்ரீசாமச் 

சர்.இரரடம் வந்தான், 

தருமலைனாய விபீஷணன்தனக்குள் ஆலோசித்து இராமரைச் 
சேவித்து ௮வரைப்பார்த்.து ஓ பிரபுவே! குரூ£னும், கருணையில்லாச் 

வலும், தருமங்களையும், விரு தங்களையும் விட்டவனும், பிறர் மனைவி 
யை யிச்சித்தவனுமாயெ இந்த இராவணனுக்கு கான் ஸம்ஸ்காசம் 

செய்வது தகுஇயல்லவ என்.௮ தெரிவிச்துச் கொண்டான். 

அகத வார்த்தையைக் கேட்ட இரகுவிரன், பிரீ திரடன் இராவ 

ணன் சகோதரனைப் பார்த்து 4:ஓ விபீஷண. விரோதம் மரணபரியர்ச 
முள்ளு. நம்முடைய கோரிக்கை முடிவடைந்த, ஆகையால் 

தசசண்டனுச்குச் செய்ய வேண்டிய ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்'' என்று 
கட்டளை யிட்டார், 

தர்மா தர்மங்களை யறிந்தவனும் தர்மிஷ்டனுமாகிய விபிவணன் 
ஸ்ரீசாமருடைய அஞ்ணஞைப்படி. சாஜஸ்இரீயாகிய மண்டோதரிக்கு 

இனிய வார்த்தை கூறி சமாதானப்படுத்துனான், பிறகு விபீஷணன் 
தன.து தமையனுக்கு ஸம்ஸ்சாசம் செய்யப் பர்து மித்திர்ககா வா 

வழைத்து வைச். அக்கொண்டு, பிகிர்மேத விதிப்படி ஆஹிதாக்னிக் 

குச் செய்யும் செமப்படி யாவற்றைபுஞ் செய்து, ௮ந்த அ௮.க்னியைக் 

கொண்டு, இலங்கேசனைச் சிதையில் வைத்துத் தகனம் செய்தான், 
பின்பு சுத்தகங்கையில் ஸ்ரானம்செப்.து ஈரவலஸ் இரத் அடன் இலதாப் 

பணம் செய்தான், ஜலதர்ப்பணமும் செய்து தலையால் வணங்க, 
திருப்தி வசனங்கூறி ஈமகருமக்சை முடித்தான். 

பிறகு விபீஷணன் பந்து மித்திரர்களை இலங்கைக்கு அனுப்பி 

கிட்டு ஸ்ரீசாமரிடம் வர்.து வணக்கி நின்றான்,
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ஸ்ரீசாமரும், இலக்தமணன், ஸக்ரீவன், வானாவிரர்கள் இவர் 
கடன் சத்துருவை வென்ற இல், விருக்காளுூளை வென்ற தேவேந் 
இரன் போல் சர் சோஷத்துடன் விளங்கினார். 

அப்போது தேவேர்இரன் சாரஇயாகெெ மாதலி, ஸ்ரீசாமரிடம் 
வர அடிவணங்கி விடைபெற்றுக் கொண்டு ஆகாய மார்க்கமாக 
ஸ்வர்க்க லோகஞ் சென்றான். 

பிறகு இரகுரந்தனர், மனத்திருப்தியுடன் இலஃ்மணரைப் 
பார்த்து ஓ செளமித்திரியே! நான் முந்தியே இல௰காபுரி இராஜ் 

யத்தை விபிஏணனுக்குக் கொடுத்தி நக்கி 22ன், இப்பொழுது நீ 

இலங்கைக்குச் சென்று விதிப்படி. ௮ர்தணர்களுடன் வி/ஷேண 
அக்கு இராஜ்ய பட்டாபி2ஷகம் செய்துவைக்க வா” என்று 

கூறினார். 

இல-ஷுமணர் அக்கட்டளையைச் சிரமமல் வூத்து விழி 
ணசை யழைத்துக்கொண்டு வானர சிரஷ்டர்களுடன் இலங்கைக் 

குச்சென்று, பக்தியிலும் புத்திபிலும் சிறர்க விபிஷணருக்கு 
பிராமண சிசேஷ்டர்ககாக் சொண்டு விதிப்படி. ஸ்வர்ண கும்பங்களி 

லமைத்த கல்கையினால் ௮.93ஷகம் செய்தார். பிறகு சம்பிரகாயப் 

படி. மர்திரி முதலிய இராக்ஷ்சர்கள் விர ஷணருக்கு இராஜோபசாச 
மரியாசைகள் யாவற்றையும் செப்தார்கள், 

விபீஷணன் இராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் 
பிறகு இலங்கைமா ஈகரத்து ஜனங்களுடலும், மக்இரி பிரதானி 
களுடனும் ௮ க காணிக்கைகளு_னும் இலக்ஷ்மண சாடு ஸ்ரீசாம 

மூர் தீ இயிடம் வந்து ௮வது பாதாரவிர்தங்களில் தண்டம் ?பால் 

விழுக்அ ஈமஸ்கரித்து ஸ்சோதக்கரித்கான், 

தசரத குாரராகய ஸ்ரீராமர், விபீஷணான் இராஜ்பச்தை 
மடைந்து சந்தோஷித்திரப்பதைக் கண்டு, தனது பிசாதாவாகய 
இல$மணனுடன் 'சான் கரு சார், கனா னென்று மகிழ்ச்சியடைர் 

தரர், 

பிறகு இர தந்தனர் ஸுக்ரீவனை ய நகழைத்து அணோத்து, (ஐ 
wos Per! உன்னுடைய சஹாயத்தைக் கொண்டு, யாவராலும் ஜெயி 

க்க முடியாத வலுவுடைய இராவணனை ஜெபித்து இலங்கையை 
விபிஷணளுக்குக் கொடுச்து அவன் ௮ைத ஆளும்படி. செய்தேன்” 

எனறார், ் 

பெற்றுக் கொண்ட 

$7
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wer பிறகு தாசா, பக்கத்தில் மிகுர்ச வணக்கத்தட 
னிருக்கும் ௮னுமானைப் uri sw, HP மாருதி! நீ விபீஷண னுடைய 

௮மஇயின் பேரில் இலங்கை சென்று அ௮சோகவனச்திலிருக்கும் 

ஸீதையிடம் இராவணன் வதமானகைக் தெரிவித்து ௮ந்த ஜானகி 
சொல்லும் பதிலை சீக்கிரம் என்னிடம் வர்அ தெரியப்படுத்து”என்று 

கட்டளையிட்டார், 

இவ்விதம் இரகுரந்தனர் ஆக்ஞை செய்ய, புத்தசொலியாகய 
வாயுகுமாரன், இராக்ஷ£ார்கள் பூஜிக்க இலங்கைக்குள் பிரவேூத்து 

௮சோகவனஞ் சென்று, மிகவும் மெலிந்த சரீரச்தையும், யாவரா 
௮ம் புகழப்பட்ட மேன்மையை உடைத்கானவளும், இராக்ஷசர் 

களால் சூழப்பட்டவளும், ஸ்ரீராமரையே ஸதா தியானிப்பவளு 

மாய ஸிீதையைக் சுண்டு, மிகுர்த பக்கதி2யாமி வணங்கி எதிரில் 
மரியாதையுடன் நின்றார். 

ஜான, அ௮னுமாரைப் பார்த்து முதலிற் பேசாமலிருர்தாள், 
பிறகு முன் ஈடந்க விரு,க்காக்கக்தை நினைத்து ஞாபகமடைந்து 

௮வர் இராமதாக சென்றறிந்து ஸம்தோஷத்தால் அன். மலர்ந்த 

செந்தாமரை புஷ்பம் போன்ற இருமாக மண்டலத்தோடு பிரகா 

சித்தாள். 

அனுமார் ப்ரஸன்ன முகத்துடன் விளங்கும் ஸ்ரீராமர் தேவி 
யைப் பார்த்து ஓ தேவி! லமணருடனும், ஸு ஈக்ரீவருடனும், விபி 

QPL FL GMD வானசங்களுடனும் கூடிய ஸ்ரீசாமர் கே்ஷேமமாக இருக் 

தரார், இரிலோக கண்டகனாகிய தசகண்டனை யவன் புத்ர மித்ரர்க 
ஞூடலும் மந்திரி சேனாதிபதி சேனைகளுடனும் யு.ததச்ல் கொன்று 

விபீஷணருக்கு இலங்காபுரி இராஜ்பச்தைச் யளித்த, இராஜ்ய பட் 

டாபிஷேசமும் அவருக்குச் செய்வித்தார், இந்த ஜெயப்பிரபாவத் 
தைக் தங்களிடம் தெரிவிக்கும்படி, எனக்குக் கட்டளையிட்டார்”? 

என்று தெரிவித்தார், 

ஸீதை தனது அன்பிற்குரிய பாத்காவின் பிரிய வசனத்தைக் 

கேட்டு, சட் தோஷப்பட்டு, ஆனர்தச்சினால் உள்ளிருந்து ததும்பி 

வரும் அமூதத்துக் கொப்பான வாக்கினால், ஓ அஞ்சனேய! இப் 
போது உமக்கு என்ன வெகுமானஞ் செய்வேன். நீர் கூறிய பிரிய 

மொழிகளுக்குச் சமமான இரத்னங்களாயோ அல்லது ஆபரணங் 

களையோ நான் மூவுலகத்திலும் சாணேனே'' என்று மொழிர்தாள்,
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ஆஞ்சனேயர், “ஓ கேவி! சமது பர்.த்தாவாயெ இராமச்சக் இர் 

சத்ருவை ஜெயித்துக் குதூஹலக்துடன் விற்றிருப்பதை நான் பார்க் 
கிறத, எனக்கு ஈவசத்னக் குவியல்கள்; ஆபரணங்கள், இசாஜ்யங்கள் 

இவைக3ா யடைக்ததினா ஓுண்டாகும் ஆனர்த,தைைவிட மேன்மை 

யானது"! என்றார், 

மாருதி கூறிய அன்பிற் சிறந்த வாக்கியத்தைக் கேட்ட ஜான௪), 

“ஓ அன்பே! திருவுருக்கொண்ட ௮னுமானே! சத்குணங்கள் யாவும் 
உமப்மிடத் திலேயே குடிகொண் டிருக்கின்றன. இப்போது சான் 

ஸ்ரீராமரைப் பார்ப்பதி?லையே மிகுர்க விருப்பழுள்ளவளாகிறேன், 
yes பிரபுவானவர் என் மனம் பகிமும்படி. அவ்விதமே கிருபை 
புரிய2வண்டும். நீ. ஈம் ௮தர்காக வேண்டிய பிரயத்தனத்தைச் சக் 

கசம் செய்யவேண்டும், ” என்று சொன்னாள், 

மாருதி, அவ்வித2ம யென்று மிகுக்க வணக்கத்துடன் 

மொழிந்து, ஸீதாதேவியை ஈமஸ்கரித்து விடைபெற்றுக்கொண்டு 

இரும்பி இசகுஈர் தனரிடம் ௮.தஇசிக்சம் வர்] ஸீதை மிகப் பிரியத் 
துடன் கூறிய வார்ச்தையைக் தெரிவித்து, **ஐ தசரககுமரர/ எ.தற் 

காக இவ்வளவு முயற்சி செய்தது? இம் மயற்சியால் ௮டைபசகூடிய 
பலன் என்ன? மிகுந்த '2சாபதகால் தாபமடைர்த அர்த அம்மை 

யைத் தாங்கள் பார்ககவேண்டும், ௮௫௧௪ அமமைக்குக் தரிசனம் 

கொடுக்கவேண்டும்” என்று மிக்க விரயத்துடன் வேண்டிக்கொண் 
டார், 

இவ்வாறு மஹா மேதாலியாகப அனுமான் வேண்ட, விஞ் 
ஞான சொருபர்களிற் சிறந்த இரகுவிசர் மாயா ஸீதையை விடுத்து 
அக்னி.ில் வசிக்கும் ஸீ)ையைக் சரஹிக்க மனட௫லெண்ணி, விபிலு 
ணனைப் பார்த்து ஓ ௮சசே: ரீ சென் ர ஜனகராஜன் குமாரியை 

ஸ்கானம் செய்வித்து தகுந்த ஆடையுடுக்கச் செய்து, மேன்மை 

யற்ற ஆபரணங்களால் அலங்கரித்த, விரைவாக என்னுடைய 

சமுகத்துக்கு ௮ழைக்.துவா”' என்று கூறினா, 

விபீஷணன், அ௮ம்மொழிகேட்டு மாரு தியுடன் சென்று, மிகவும் 

வயதில் மப்புள்ள ஸ் தரீகளைக்கொண்டு ஸீதைம்கு மங்கள ஸ்நானம் 
செய்கித்அ, ஈவரம்னம் பதித்த.பரண ங்களால் தலங்காசம் செய்து, 
மஹா, உன்னதமான ஐர் சிவிகைபின்மீது எழுர்கருளப்பண்ணி, 

அநேக தா.இமார்கள் புடைசூழ, பல கட்டியக்கார்கள் சிவிகையின்
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முன்னே கட்டியங்கூறிச் செல்ல, ௮த்தேவியை ஸ்ரீராமரிடம் ௮ழை 

தீதுவர் சான், 

அப்போது புல்பத்தைக்கண்டு ஐடும் வண்டுகள் போல வான 

ரர்கள் யாவரும் ஜானஇியைச் தரிசிச்ச ஆவலுடன் ஒடி வர்தார்கள். 
அவர்களைக் கட்டி யக்காரர்கள் தடுத்தார்கள். ஆபினும் எல்லோரும் 

குதாஹலத்துடன் ஸ்ரீராமரிடம் வந்த சேர்ந்தார்கள், : 

இரகுசி2ேஷ்டர் விபீஷணனை கோக்க, ஓ விபிஷண பல்லக் 

இன் மீதுவருர் ஜானகியைப் பார்க்கவர்,த வானசர்களை அரக்கர் ஏன் 

விலச் குகிரார்கள், அன்பிற்ெறந்த வானார்கள் ஸீதையைக் தாய் 
போல் பார்த்துச் சேவிக்கும்படி, ௮ர்த வைதேச கால்கடையாக 
aig வாட்டும்” என்று கூறினார். 

இசரருநந்தனருடைய வார்த்தையைக்சேட்டுஜானக, சிவிகையை 
விட்டுக் 2ழிறங், பாதசாரியாகவே ௮ன்னம்போல ஈடர்து தனது 

சணவன் ௮௫ல் வர்தாள், 

ஸ்ரீராமர், பின்வரும் காரியத்தை யுத்தேடத்லுச் சிருஷ்டிக்ச 

௮, மாயாளீதைபை கோக்கி நிர்தையான வார்த்தைகள் Cua ein 

இசாகவர் பேசிய இழிவான வார்த்தையைக்கேட்டு வைதேஹி 
இலகஷ்மணரைப் பார்த்து, *6ஐ மஹானுபா வரே! உலூலுள்ளோர் 

என்னைப் பற்றி ௮பவா,தச்சொல் கூருமலிருக்கவும், ஸ்ரீசாமபிரா 
னுக்கு ஈம்பிக்கை யுண்டாவதற்கும் ஹேதுவாக கான் ௮க்னியிற் பிர 
வேிச்கறேன், நீர் விரைவாக ஒரு குழியில் ௮ச்னி யுண்பெண் 

ணும்” என்றாள். 

இல-ஷமணர் கன பிரா.தாவின் _ உள்ளக்கருத்தை அறிக் கவ 

சானபடியால், ஸீதை கூறியதற்ணெல்க. பெருங்கட்டைகளைச் சேச 
ரித்.து ஒரு குழியிலிட்டு ௮5ல் அச்சனினை-மட்டி த் இயையுண்டு 
பண்ணிகிட்டுப் பிறகு இராமரிடம் aus உரையாடாது நின்றார். 

லு இ. யெழும்பிப் பிரகாபப்' 
பதைப் பார்க், மனத்தளர்ச்சியில்லாமல் மரசர்ச சர்துஷ்டியுடன் 

சணவரிடம் சென்று ௮வரைப் பிரசக௯்ஷணமாக மும் மறை ' வலம் 
ats, ௮ங்குற்ற ஜனங்கள், Goines ஸ்.இரிகள் மு; தலினோரும், 
அர்தாத்தில் தேவர்கள், அருக்தஇ முசலிய தேவஸ் இரீகளும் 

பார்த்துக் கொண்டிருக்க, அக்னி குண்டச்செருகிழ் சென்று, பக்தி 

யுடனே தேவர்களுக்கும், பிராமணர்களுக்கும் சமஸ்காரம் செய்து, 
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கைகூப்பி நின்று, என்மனமானது ஸதாகாலமும் ஸ்ரீசாமசைவிட்டுப் 
பிரியாமலிருந்தது உண்மையானால் இர்த ௮க்னி யென்னை இசகஷிக் 
கட்டும் என்று கூறி, அர்த அக்னியை மூன்றுதரம் வலம்வச்௮, 

கல்மஷமில்லாக மனத்துடன், ஜ்வலித் து எழுன்ற அச்னியிற் 

பிரவேித்தாள், 

இதைக்கண்ட தேவர்கள், ஸித்தர்கள், முனிவர்கள், மஹரிஷி 

கள் முதலினோர்கள், அடங்காக் துக்கத்தில் மூழ்கினவர்களா௫, 
இந்த இரகுவிரர் இலக மி? தவியாபெ சன்னைச்சார்க்த ஸீதையை 

அறிந்தவராயிருந்தும், ஏன் இவ்விதம் ௮க்னிப்பிரவேசமாகச் சம் 
மதித்தார் என்றுகூறி, இது மிகுந்த ச்சரி.பத்தை விளைவிக்றெது 
என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டி ந்தார்கள், 

அட்டு அவைப் 

12-வது சருக்கம். 

பிறகு, ஆபிரங்கண் படைத்த இக்இரன், அக்னி, யமன், நிருதி, 
வருணன், வாய்வு, குபோன், ஈசானன் முதலிய இக்குப் பாலர் 

களும், தேவர்கள், முனிவர்கள், ஸிததர்கள், கர்தருவர்கள், ௮ப்ஸா 
ஸுுகள், உசகர்கள், ரிஷிகள், முனிவர்கள், மு.சலினோர்களும் புடை 

சூழ ஸரஸ்வதி erage பிரமேேவரும், மற்றுமள்ள சேவலோச 

வாசிகளும், நாகலோக வாசிகளும் பிதிர்லோக வாசிகளும், தக்கள் 
தங்கள் வாகனக்கள், விமானங்கள் இவைகளின்மீேறிக்கொண்டு 

ஸ்ரீராமச் சந்திரனிடம் வந்தார்கள், காமும் ரிஷபவாகனரூடசரய் 
அக்கு சென்றிருந்தோம், , 

தேவலோகத்தில் வ௫க்கும் தேவர்கள், பரமாத்மாவாகய ஸ்ரீ 

சாமனைப் பார்த்து, (ஜ் பிரபுவே. நீர் உலகம் ய/வற்றையும் படைச் 
தவர்; சாக்ஷியாயிருப்பவர் ; விஞ்ஞான விக்ரஹமானவர்) அஷ்ட 

வஸுக்களாகவும், ஏகரதசருத்சர்களாசவும் ஆூதீர்; உலகங்களுக்கு 
ஆ.தஇிகரத்தாவாயெ சான்முகப் பிரமனாகவும் .ஐ௫.ீர். உமக்கு ௮ச்னி 
சேவாகள்,செவிகளாகவும், சர்.இர சூரியர்கள் நேத்இசங்களாகவும், 

இருக்கிறார்கள், நீர் உலகங்களுக்கு ஆதியும் அர்தமுமாகிறீர்) நித் 

இயருமாதொர; நீர் எப்போதும் சுத்தர்; எப்போதும் புத்தர்) எப் 
போதும் முக்தர்; குணமில்லாதவர், இரண்டற்றவர்) உம்முடைய 

மாயை சூழப்பெற்றவாகளுக்கு மட்டும் நீர் மானுட சரீரம் பெற்றவ
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ராஇறிர், உம்முடைய திவ்ய காமத்தை ஸதாஸ்மாணம் செய் 
பவர்களுக்கு, கித்பானந்,ச சச் சொருபராக விளங்குகிறீர். எல்களு 
டையதேஜஸ்ஸ-ஈடன் எங்கள் பதவியையும் இராவணன் அபகரித்துக் 
கொண்டு வாழ்ந்தான்) ௮த்தகை.ப கொடிய துஷ்டனை யிப்பொழுது 

நாசமடையச் செய்தீர், 

இதனால் மறுபடியும் எக்கள் பதவி எங்களுக்குக் கிடைக்க 

கேரிட்டது”” என்று வியர்து ௬ றிஞர்கள், £ 

பின்பு, பிதாமகனாயெ பிசமதேவர் இராமசை வணங்கி யாவற்று 

ஸ் இக்கும் ஹே தவாகயெவரும், ௮.த்யாத்மஞானமுடையோர்களால் 
எப்போதும் மனதில் இபானிர்கக்தக்கவரும், கொள்ளத்தக்கது 

நீக்கத்தக்க.து என்ற இரண்டு மற்றவரும், உத்ூருஷ்டரும், ஸத்தா 
மாத்ரரும், எல் லாருடைய இருதயத் திலிருப்பவரும், ஞானசொருப 

ரும், ஏகரும், ௮ேசரும், விஷ்ணுவுமாகய உம்மை நான் நமஸ்கரிக 

3 oom, 

sods, IFeuctpan at 14 5.5) yoo பிராணனையும், ௮பானனை 

யும் மனதில் நிறுத்தி, விஷபங்களையும் ஸம்ஸார பர்.தங்களையும் 

போக், மோகமிழக்தவர்களாகி, லலாடமத்தியில் ஜோதி சொருப 

மாக எந்த ஈசனைப், பார்க்கிறார்களோ, ௮௧ சோதி ஜொருபழள்ள 

வருமாகிய உம்மை ரான் ஈமஸ்கரிக்ச2றன், 

மாதவரும், மாயையைக் கடந்தல ரம், ஆதியிலிருப்பவரும், 

யோகவிதானமுள்ளவரும், சித்யானச்தரும், பரிபூரணரும், உலகத்த 
லுள்ள யாவராலும் ஸ்2தாத்இரம் செய்யத்தக்சவரும், மோகத்தை 

நாசம் செ.ப்பவரும், முனிவர்களால் ஈமஸ்கரிக்கத்தக்கவரும், ஜன் 

களை ரஞ்சக்கச் செய்பவ ந ராகிய உம்மை கான் நமஸ்கரிக்கிறேன், 

ஸுுதங்களில் விருப்பழுள்ளவர்கள், பூஜிச்கத்தக்க பாதாசவிர் 

தீங்களுடையவரும், ௮ஸுுரர்கள் யாவருக்கும் காட்டுக் நப்போன்ற 

வரும், மஹாவிசருமாகிய உம்மை ஈமஸ்கரிக் றன். 

அ௮டியார்களால் வேண்டப்படும் யாவற்றையும் கொடுக்கச் சக்க 
வரும், எல்லாவற்றையு மாதரிப்பவரும், பக்தியால் ௮டையச் தக்க 

வரும், ஸம்ஸார பந்தத்தைப் போக்குறெவரும், யோகாப்யாஸ 

பாவங்கள் ௮டைந்தவரும் ஆயெ நீர் எனக்கு கா.தனாகிழீர்,
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உலோகாதீரரும், உலகங்களுக்குப் பாரும், சாஸ் இரங்களால் 

அறியத் தக்கவரும், பக்தி, சரத்தை, பாவளை இவைகளுடையலர ச 
ளால் பஜிக்கத் தக்கவ நார், ஸ*க்கர வடிவமானவ நம, நீலோற்பலம் 
போன்ற வர்ண முடையவருமாகிய உம்மை கமலஸ்கரிக்கிறேன். 

ஒ மாகவ சொரூப! கர்வமில்லாகவரும், ஆயொனவரும், 
மனாதீகருமாய உம்மை ௮றிய எவன் தான் சக்இ பெறுவான் ? 

ஆபினும், பிருர்தாவனத்இல் தேவர்களால் ஸ்காச் திரிக்கப்பட்ட 
உம்மை கான் ஈமஸ்கரிக்கிரேன், 

வேதங்களாலும், பலலிச சாஸ் இரம்களாலும், பிரதி பா.இக்கத் 
தீக்கவரும், நிச்திபானஈக நம், ஞானமுடையவ நம், மானுடரூப 

மூடையவ தம், மகதம் 2பான்ற கிமமுடைபவருமாகிய உம்மை சமஸ் 

கரிக்கிறேன் என்று பிரமதேவர் ஸ்தோச்திரித்து நின்ரர், 

பூமியில் எவன் ஓருவன், சரத்தையுடன், அடியார்களுக்கு 

அவர்கள் விருப்பப்படி கி ரும்பியதைக் கொடுக்கக் கூடியவரும், 

சியாம௱ரூப நம், ஈ/ வரர மாடுப ஸ்ரீஇராமரைத் இயானம் Oru gi, 

பிர்ம்மஞான3 அக் ரக் காரணமும், பிரம2தவர் கூறியதுமாகிய இக்த 

ஸ்தோச்கிரத்தை, எப்போதும் பாராயணம் செப்ரு?ன அவன் 
சகல பாவங்களினின்று வியபெடிவொன், 

இரந்த சமயத்தில், தேவர், முனிவர், மானுடர் முதலினோர் 
செய்யும் யாகாகதி ஓமங்களுக்கப் பிரசானமானவரும், உலகத் 

துக்குப் பிரத்திய;ூ£ சாக்ஷிபாகியவருமாகிய அக்னி 2தவன், நிர்மல 

மான சூரியனைப் 2பால் கார் இியோடு பிரகாசிப்பவளும், ஸ்வர்ண 

ம.பமான Aarts aren BF (Os gars ம், இவவிப அபரணங்களால் 

அலங்கரிக்கப் பெற்றவளும், ஒனசு ராஐ குமாரியுமாயெ ஸீதையை 

அந்த அக்னியில் கின்று கெரண்டுவக்து, பிரலன்னரும், எல்லோ 
ரூடைப துன்பக்தைப் போச்ுறவ ரமாகிய இராபரிடத்இல் விட்டு, 

அவரைப்பார்த்துச் சேவிச்அு; “த விஷ்ணு சொருபியாகிய ஸ்ரீசாம ! 

இசாவண ஸம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு, முக்தி ஆரணியத்தில் என் 
னிடம் ஒப்புவிக்கப்பட்ட ஸீசையை மறுபடியும் ௮ங்கேரிச்க வேண் 

டும்; இப்போது தசமுகன் புத்சமித்ர பந்து ஜனங்களுடன் மாண 

மடைந்த விட்டான் ; பூமிபாரமும் நீங்கிவிட்டது ) இவைகளை யுத் 

தேட௫த்துத் தங்களால் சருஷ்டிக்கப்பட்ட மாயா ஸீதை இருதார்த் 

தையா? மறைந்து போய்விட்டாள; எதார்த்த ரூபமுடைய ஸீதா
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தலி யிதோ இருக்றொள்; இருபைசெப்து அழைத்துச் கொள். 

ae என்று வர்தனையுடன் தெரிவித்துக் கொண்டார், 

ஸ்ரீசாமர், மிகுந்த சர்தோஷமடைக்தவராப் அக்னி? தவரை 
யுபசரிக்து, ஸீதையைக் கரஹித்து மூவுலகங்களுக்கும் தாயும், 
தமக்கு வேறு படாதவளுமாகயெ இலக்ஷ£ஈமியைத் தன்மடிமீஇல் 
வைத்து ஸீதாபஇியாக விளங்கினார். 

அப்போது, தேவராஐனாபெ Qi Arex, ஸீதையோடு விற்றிருக் 
கும் ஸ்ரீசாமரைப்பார்த்து, சந்தோஷச்துடலும், பக்தியுடனும், 
கைகூப்பி நின்று, கருங்குவளை போன்ற தேக கார்இயுடையவரும்,' 
ஸம்ஸாசமாகய அ௮சண்யத்துக்குக்காட்டுத் யென்று பிரஸித் திபெற்று 
விளங்குபவரும், ஸம்ஸார வினாசத்துக்கு ஹேதுவாகயவருமாகிய 

உம்மை ரான் எப்போதும் பஜிக்கி2றன். 

தேவர்கள் ௮றுபவித்த கஷ்டத்தைப் போக்க முக்க சாரண 
ரும், அதற்காக மானுடரூப மடைர்தவரும், ஸ் செய்யத் த. 
யானவரும், பாமேச்வாரும், பரமானக்,த சொரூபரும், சிேஷ்டரும், 

மஹாகவில்ணு சொரூபியுமாெ உம்மை சான் பஜிக்கறேன்7 

சாணம் புகுர்தவர்களுக்கு, கிக்கியானர்த.த்தை நிரம்பச் செய் 
பவரும், சசணமடைர்தவர்களின் அச்சம் யாவற்றையும் காசம் செய் 

பவர் என்ற காமத்தைப் பெற்றவரும், தவத்தையும் யோகத்தையும் 
உடைப யோகஸ்வசர்களால் இயானிக்கப்படுபவரும், ஸ-ஈக்ரீவன் 

முதலினோருக்கு மித்சரும், சயாமளரூப முள் ஈவருமாகய உம்மை 
தான் பஜிக்கிறேன், ' 

எப்போதும் காமாதிகளை அபே-ஷித்தவர்களுக்கு, வெகு 

தூரத்தி லிருப்பவரும், யோகாப்பியாசம் செய்பவர்களுக்கு மிக்க 
சமீபத்தில் சச்சோஷக்துடன் விளங்குறெவரும், சசொசர்தத்துக்கு 

மூலமானவரும், வைதேஹிபின் .தனர்தத்துக்கு இசாமனானவருமா 
ஐ உம்மை சான் முப்பொழுதும் சசணமடைகறேன் 

நீர் ச2ஷ்டையான லேசமாயையபின் காரியங்களுடன் கூடிய 
at; மிருஇபான மானுடலீலா விருத்தியுடையவா) இவ்வுலில் உம் 
முடைய விசோ,சமான லிலைகளடல்யெ சரித்திங்களைச் சரவணம் 
செய்யும் செவிகளையுடைய பக்தர்கள் எப்போதும் ஆனர் சசொருப 

magi ast,



யுத்த காண்டம், 210 

ஒஸ/2வ௪/ சான் கெளாவச்இிலும், மானத்இலு:ம், ௮பிமா 

னக்இலும் பிரிபமுள்ளவன்; சாகசரூபத்தன்ன:உ பில்லாதவன், 

ஆகைபால் தங்கஷ்டைப மஹிைையபை சான் SUB. ஆலம் 

இப்பொழுது தங்களுடைப சேவையால் சான் தேவலோகத்துக்கு 
அ௮சசன் என்ற Oo oreny §HD dp. 

பிரகாசிக்சானின்ற சத்னேேயூரங்களையும், . ஹாரல்கரையும் 
தரித்திரப்பவ நம், ம௦னாஞ்ட ரும், 'பூ0ிர்குப் பாசமாகிய அசுரக் 
காட்டுக்குத் தீபாகியவ நம், சாத்கரறச் சர்இரன் போன்ற இரும 

மூடையவரநம், விளங்கும் பத்மம் போன்ற சேக்திழமுடையவரும், 

கருனேக்கடலாகியவருமயெ உம்மை கான் பஜிக்ிேன். 

பிரகாசம் பொ நச்திய கோடிசச் திரன்போல் விளங்கும் ௮௫ 

(டத்தில் ஸீதைபை மடியில் வைத்துக்கொண்டிருப்பவரும், பிரகா 

சிக்கும் ஸ்வர்ணம் போன்ற காரச் இபொருக்இபவரும், மின்னல் கூட் 

டம் போன்ற ஒளியுள்ளவ நம், அன்பழும் சோம்பலுமில்லா தவரு 

மாயெ உம்மை ரான் பஜிக்கிமேன் என்று ஸ்தோத்திரம் செப்தான்., 

பிறகு சாம் (பரமரிவன்) ஆகாயத்தில் ரிஷபவாகன ரூடப கி 

தாமரைக் சண்ணனாய இராமனைப்பார்துது, ஓ இராம? மஹாபாகு 
வே, சின்மயானர்த விச்சற, ஸக்வசொருப, ஸர்வஞ்6), நிர்மல, 

மாயாவிஹார!? நீர் அயோத்தி சென்று முடிசூட்டிக்கொண்ட பிறகு 

நரன் வக்து பார்க்கிறேன். ஐ ராகவ! உமக்குத் தந்தையாகிய FETS 
ரைப் பார், ஸ்வர்க்க லோகர்இலிருக்து உன்னைப் பார்க்க வந்.இருக் 
Bit, oat USES RO REBT” என்றேன், | o> 

அப்பொழுது இரகு Bam ar தன் முன்னால் விமானச்தின்மீதி 

ருக்கும் தச௪ரகரைப் பார்த்து லகமணனுடன் அவருடைய பாதங் 

களில் சச்சோஷக்துடனும், பக்தியுடனும் வணங்கினார். 

தசசக மஹரசரரஜன் இராமனை அணைத்து, (ஐ பாலக உன்னால் 

நான் துக்கக்கடலாகிய ஸம்ஸாரத்நில் நின்று விரிபட்டேன்”” என் 

அசைத்தார், இராமன் பூஜித்தார், தசரதர் சன திருப்பிடம் சென்றார். 

பிறகு ௮ருஇில்'கிற்கும் தேவசாஜனைப்பார்த்து ஓ ௪கஸ் இராக்க/ 

எனக்காக யுத்தம் செய்து மாணமடைர்து பூமியில் விழுக்து டக் 

கும் வானசர்களை ஜீவிக்கச் செய்யவேண்டும்,” என்முர், 

தேவேக்திரன், அவ்கிதமே அமுதத்தைப் பொழிச்து வானார் 
களைப் பிழைக்கச் செய்தான், வானார்கள் தாங்? யெழுர்தவர்சள் 
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போல் முன்போல வலுவுள்ளவர்களும், சர்தோஷூழள்ளவர்சரா 

மாகி, இசாமன் பக்கத் இல் வர்தார்கள். 

அப்பொழுது விஷணன் ஸ்ரீசாமனைச் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ் 

காசஞ் செப், ஓஒ தேவ! உங்களிடத்தில் எனக்ிருக்கும் பக்தியை 
முன்னிட்டு, இப்பொழு.௮ ஸீதையுடன் தாங்களும், மங்களஸ்கானம் 

செய்யுங்கள், இலக்ஷமணருடன் அலங்காரம் செப் துகொள்ளுங்கள், 

காம் சாளையஇனம் ௮யோ த்இக்குச் செல்லலாம்” என்று கூறினான். ) 

இரகு சிரேஷ்டன் விபீஷணனுடைய வார்த்தையைக்கேட்டு, 

ஓ விபீஷண; பரதன் மிகவும் மிருதுவான சரீரமுடையவன்; சிறந்த 
பக்தன் ; சடை முடியையும், மரவுரியையுக் தரித்தவன், சத்.தருக்க 

னுடன் அயோத்தியில் என் வரவை யெரிர்பார்த்துக் கொண்டிருக் 

இறான். ௮ர்தப் பரதனை யன்னியில் கான்மட்டும் எப்படி. ஸ்கானம் 
அலங்காசம் முதலியன செய்து கொள்ளக்கூடும், கையால் ஸுக் 

ரீவன் முதலியவர்களை யுபசரித்சால் என்னையும் யுபசரித்தது போலா 
கும், சந்தேகப்பட வேண்டாம்,” என்றுசைத்தார், 

இரகுிரன் இவ்வாறு சொன்னவுடன், இலங்கைக் கோனாயே 

விபீஷணன், ஸுக்ரீவன் முதலிய வானர சிசேஷ்டர்களுக்கு அவர்க 
ஸிஷ்டப்படிக்கும், தன்னுடைய மனோசசப்படிக்கும், EN any amr e 

களாலும், ரதீனங்களாலு௦, வஸ்.இிரங்களாலும் கனகமழை பொழிச் 

தான். ., 
இரகுகந்தனன், சத்னங்களால் நிறைக்கப்பெற்ற ss வானா 

சரஷ்டர்களைக் கொண்டாடி. இரமப்படி அவர்க எிருப்பிடத்துக் 

கனுப்பினார். # 

பிறகு சூரியகார்தியைப் போன்று பிரகாசிக்கும் சாச்தியுடைய 

புஷ்பக விமானத்தைக் கொண்டுவந்தான். 

இரகுகாதன், குபானுடை ய ௮ந்த விமானத்தின் ECs Deni, 

சீர்த்தி வாய்ச்சவளும், சாணமுடையவளுமாகிய வைதே௫யைத் 
தனது மடி.யின்மீது வைத்துக்கொண்டார், பராக்கிரமமுள்ளவலும், 

வில்லாளியுமாயெ இல-கஷ்மணனும் விமானத்இலேறினான். 0 

ஸ்ரீராமன் விமான,்இன் மீதிருர்தபடியே வானரர்க எனைவரை 
யும், வானச இராஜனாகிய ஸுக்ரீவனையும், அங்கதனையும், விபீஷணனை 

யும் பார்த்.அ, நீங்கள் மிதரர்கள் செய்யவேண்,ய சாரியமனைத்தும் 

செய்தீர்கள், சான் உங்கள் யாவருக்கும் மிகுர்ச சர்கோஷத். சடன்
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உத்தரவு கொடுக்கறேன், நீங்கள் உங்க எிருப்பிடம் செல்லலாம். ஓ 

ஸுஈத்ரீவ! 8 வானா லேளைகளுடன் இஷ்ர்சைக்குச் செல், ஓ விபி 
ஷண! நீ என்னுடைய பக்தன், இலங்கையில் பய மன்னியில் வசிக்க 

லாம், உன்னை இந்திரனும் தேவர் முதலியவர்களும் ஆக்ரமிக்க 

முடியாது, கான் அயோத்தி செல்ல விரும்புறேன்'” என்றார், 1, 

இவ்வாறு இராமச்சந்திரன் சொன்னவுடன், மஹா பலம் 

பொருர்திப அந்த வானார்களும், விபீஷணனும், சை கூப்பிக் 
கொண்டு ஓ இரகு சிசேஷ்ட! சாங்களும் தங்களுடன் ௮யோத்இக்கு 

வருகிறோம் தங்களுடைய பட்டாபிஷேக மமீஹாற்சவத்தைச் தெரி 

தித்துவிட்டு, கெளசல்ய அம்மையையும் கண்டு ஈமஸ்கரித்த பிறகு 
நாங்கள் எங்களுடைய இருப்.டெம்வர்.து சேருக 2றம். ஒ பிரபுவே! 

௮வ்விதம் எங்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்கவேண்டு'' மென்ருர்கள், | 

ஸ்ரீராமன் பாம சந்தோஷத்துடன் **ஒ ஸு*க்ரீவ, வானார்கள், 

அனுமான், விபீஷணன், மற்று (மள்ளவர்கள் யாவரும்'இர்த விமா 

னத்தின் மீதேறிக் கொள்ளுங்கள்” என்றார், 

உடனே வானச சேனைகளுடலும், ௮ னுமாலுடனும், ஸ-ஈக்ரீவ 

னும், மந்திரிகளுடன் கிபீஷணலும், மற்றுமுள்ள வர்களும் புஷ்பக 

விமானத்தின் மீதேறினார்கள், 

அவர்கள யாவரும் ஏறிக்கொண்டவுடன் புஷ் புகவிமானமான து 

இராமனுடைய உத்தாவு பெற்று ஆகாயமார்க்கமாகச் கிளம்பிய, 

௮ம்பைக்ஷிகளுடன் கூடிய ௮௪ விமானத்தின் மீ திருக்கும் 
இரகுநர் தனன் ஸ் தோஷமடைத்தார், தேவர்கள் புடைசூழ விற் 

நிருக்கும் பிரமதேவர்போல, ஸ்ரீராமர் ஸுஈத்ரீவர் முசலினோரோடு 

மற்றொரு பிரமதேவர்போல ௮வ்கீமானத்.த மீது விளங்னொர், fo 

சூரிய பிம்பத்துக் கொப்பானதும் தவத்தால் அடைத்தது 

மாயெ குபேசனுடைய அர்த விமானமானது ல-ஷமணனுடனும், 
ஸீதையுடலும் கூடிய இராமனால் மிகவும் கார்தியை யடைர்தது, ,



14-வ.தூ சருக்கம். 

விமானத்தின் மேற்செல்லும் இரகுகந்தனன், நாலாபக்கங்களை 

யூம்சராக்கி சந்திரன் போன்ற முகமுடைய மைஇலியைப்பார் தழு, 

ஓ ஸீதே ! இரிகூடமல்பின் சிகாத்திலிருக்கும் மிகுதியான காச்இ 
யுள்ள இலங்கையைப்பார்; மாமிசமாகிய சேற்றினால் நிறைர்த யுத்த 

பூமியைப்பார்) இது அரக்கர்களுக்கும் வானார்களுக்கும் யுத்தம் 

நடந்தவிடம், இங்குதான் என்னால் வதம் செய்யப்பட்ட இராவணன் 

மாண்டுகிடந்தான்; இவலிடத்தில்கான் கும்பகருணன், இர் திரஜித்து 

முதலிய மஹா பலசாலியான அரச்கர்கள் மாண்டது; , மழைக் 

காதாரமாகிய கடலில் ஈம்மால் கட்டப்பட்ட ளேது இதுதான், இது 

மஹாத்மாவாகப ஸமுத்கிர ராஜனுடைய முதுகில் கட்டப்பட்ட 

லேதுபந்தனம் என்று 97959 பெற்றது, மூவுலகத்தோராலும் 
பூஜிக்கப்பட்டு; பரிசுத்தமான. மிசச்சி2ரஷ்டபானது. தரி 

சனம் செப்தாலே பாபங்களைப் போக்கக் கூடியது, Nps BISA 

gine ஸேதுவைக் கண்டால் மறுபடியும் ஜென்மம் இல்லை, நான் 

ஸே.துக்குப் போகிறேன். அங்கு பிதுர்ச்களுக்குக் திருப்தி செய் 

விக்சிறேன் என்று வேறு ஸ்தலத்திலிருர்துகொண்டு நினைக்கும் 

ஜனங்கள்கூட, பிதுர்க்களுடன் முக் இபடைவார்கள். 

ஸேதுபர்சனத்தின் மஹிமையை கான் சொல்ல முடியாது, 

நான் எல்லாத்2தவர்களுடலும் இந்த ஸேதுவில் வசிக்கிறேன். சிஷி 

கள், ஸித்தர்கள், கந்தருவாகள வாலகியாகள் முதலினோ் யாவரும் 

என்னைத.தரிசனம் செய்ய வேண்டுமென்ற ஆவலுடன் மனக்குவிஈத 

வர்களாகியிர்த ஸே.வில் வசிக்கிறார்கள். எவன் லேது யாத்இரை 
செப்து ஸ்சானம்பண்ணி பிதர்க்களுக்குக இலதர்ப்பணம் பண்ணு 

இரானோ ௮வன் தேவன் ஆரான் என்பதிற் சர்தேசமில்லை, 

- மூவுலிலுமுள்ள மூன்றரைக் கோடி. தீர்த்தங்களும் மத்தியான 
காலத்தில் ளலேதுவைச் தரிசனம் செப்பவும், ஸ்நானம் visi aon ay 

Agu நியமாக வருகின்றன, 

நான், 'லக்ஷ்மண்ன், அனுமான, விபீஷணன், ஸுுத்ரீவன் இவர் 

களுடன் உலூலுள்ள மானுடர்கள் முச்தியடைய இங்கு எப்போதும் 

சானித்தெயமாச வசிக்சன், 
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ஓ ஜானகி! இங்கு ஸாட்சாத் பரமவெச்சை Anse HH பிச 
௪ ப் 7d ட உ ௪ ௪ % e 6 

இஞ்டை செய்து இரா?மச்வார் என்னும் காமத்தை வைத்துப் 

பூஜை செய்தேன். இங்கு தான் வி8ஷேணன் நான்கு மர்திரிக 

ளுடன் என்னைச் சராணமடைர்தான், 

இதுவோ ஸுக்ரீவனுடைய நகரமாயெ கிஷ்௫ர்தை, விசித்திர 
. ச்ச ச . “fa ட 

மான a1 Qs onm Us பார” என்றார், அப்போது இசாமரூடைய 

உத்தரவைப் பெற்.றுக்கொண்டு ஸுக்ரீவன் ஸீதைபினிடத்திலுள்ள 
பிரியத்தால் தரிசிக்சம் நிமித்தம், காசை முகலிய வானச ow BP sor 

வாவழைத்தான். அந்த ஸ்திரீகளும் வர்து ஸீதையை வணக்கி 

கமஸ்கரித்து விமானத்தின் மீறினார்கள். பிறகு விமானம் வானத் 
திற் வெம்பிற்.று. ௮ப்2பாது இராகவன் ஸீகையைப் பார்த்து, 

ஓ மைதிலி! நிசியமூகமலையைப் பார். இங்கு சான் வாலி மண 

மடைந்கான. 

இதுகான் பஞ்சவடி) இக்களிடக் சில்கான் காதூஷவணன் முத 

லிய இராக்ஷசர்சள் மரணமடைந்தார்கள். 

இவை?! இது கடலைப்பரிவெ அகஸ்திய மகா முனிவ 
ருடைய ஆச்சிரமம். இது ஸாபதின நடைய ஆச்சிரமம், இவை 

களைப் பார்... 

ஒ காகதியுடைய wes! Goer தபக்திற் சிறந்த ரிஷிகள் 

யாவரும் காணப்படுகிறார்கள் பார், 

ஒ தேனி! பருவள் இற் கீரேஷ்ட மான சித் கூடம் இதோ 

காணப்படுகிறது பார்; இந்த இடக்திறறான் பாகன் தன் தாய்மார்ச 

ளஞூடனும் அுயோத்திமா சகரவாசிகளுடனும், வூஷ்டர் முதலிய 

ரிஷி சரேஷ்டர்களடலும் என் அ௮ருக்ரகம் பெறவக்கான் 

யமுனா ஈதிக்கரையில் காணப்ப£ம் பரச்வாசமுனிவாரின் , 
சிரமம் இதோ தெரிறெ௮ பார, 

உலகங்களை மெல்லாம் பரிசுத்தி செய்யும் பர இயென்று வழங் 

கும் கங்காதேவி யிதோ காணப்புெறாள் பார், 

இதா யூபஸ்.தம்பங்களின் விசையுடைய ஸரயு ஈதியைப் பார், 
ச் 14 

அதோ அ௮யோத்திமா ஈரம் காணப்படுகிறது” என்று ளீதை 
க்கு ஒவ்வொரு இடத்தையும் குறிப்பிட்டுக் காட் டி.ச்கொண்டே 

பரத்துவாச முனிவருடைய .ஐச்சிரம் வந்தார்,



380 அத்யாத்ம ராமாயணம்; 

இரகுரர்தனன், அன்றையதினம், பதினான் த வருடம் பூரண 

மான பஞ்சமி இதியானதால், பரதி.துவா௫ முனிவரைப் பார்த, 

இல் மணருடன் நமஸ்கரித்து “ஓ முனிசிரேஷ்டசே! எனது பீரிய 

முள்ள தம்பி பரதன் சத்துருக்னனுடன் கே்ஷமமாக இருக்கிறானா? 

தாங்கள் அதைப்பற்றி யேதாவது கேளவிப்பட்டாரகளா? அயோத்தி 

மாககாம் ஸுபிக்ஷமாக இருக்றெதா ? தாய்மார்கள் ஸுுகஜீவியா 

யிருக்கறார்களா?” என்று கேட்டார், , 

sasha Ness பிரசகாபமுடைய பரத்துவாச முனிவர் இசா 

மருடைய வார்த்தையைக் கேட்டு ஓ இராமச் சர்.தர. அயோத்தி 

யில் யாவரும் சேஃமமாகவே யிருக்கிறார்கள், மிகவும் திறந்த குண 

முடைய பாதன் நீர் அயோத்தியை விட்டுப் போன துமுதல்,கர் தல 

Lier Rader நகாரம் செய்துகொண்டு, மாவுரதரித்தவனாகி, பாதுகை 

இசாஜோபசாசம் செய்து அதன் முன்னிலைபில் இசாஜீய 

கா ஈடத்திக்கொண்டு உம்மை எதிர்பார் த்தவனா யிருக் 
களுக்கு 

Roan Ins 

இருன், - 
மேலும் த இசகுகந்தன 

ஒவ்வொரு காரியங்களையும், 

யும், ESAT. GT (LPS SM 

மூடைய ௮ னுக்ளரெகத்தால் கான் தவக் 

சான இருஷ்டியால் அறிந்தேன். 

ஓ இசகுசாம 1 சே பரப்பிர்மம், தி மத்தி அந்தம் இவைக 

ஸில்லாதவர்; ப்ருதிவி மூதலுள்ள பஞ்ச பூதங்களையும் சிருஷ்டி 

செய்யும் நீர், ஜலத்தை சிருஷ்டி த்து ௮.தில் சயனம் செய்துகொண் 

tof? பிரபஞ்ச Geren Gust Bus பசமபு ரஷன் நர், மானுடர்களுக்கும் 

தேவர் முதலிய மற்ற யாவருக்கும் அந்தர்யாமியாக விருப்பவர் நீம், 

நாசாயணன் என்ற காமத்தை வ௫த்தவர் நீரே, 

SHS OHS He பிசாமகராகிய பிரம? தவர்,உம்முடைய நாபிக் 

வர், ஆகையால் ஜெகத்துக்கு ஈசனுமாகி 

லிய யாவசாலும் ஈமஸ்கரிக்கப்படுகிதீர், 

aarp தேவி! இலக்தமணன் ஆதி 

1 தண்டகாரண்யத்தில் நீர் செய்த 

இராவணன் ஸீதையை அ௮பகரித்ததை 

அரக்கர்கள் சாசமடைந்ததையும் உம் 

இன் பமையைக் கொண்டு 

உல 

சமல் இலிருர்,நு உண்டான 

தீர், தேவர், மானுடர் முத 

,நீசே மஹாவிஷ்ணு) ஜான) இ 

சேஷன், 

நீர் இந்தப் பிரபஞ்சத்தை உம்மு 

திருஷ்டி செய்தீர், இந்தப் பிசபஞ்சத்.தில் ஆகாயம் 

Lp piv pp! விளங்குகிறீர். - 

டைய மாயையைக் கொண்டு 

போலப்



யுத்த காண்டம் 381 

ஒ இருந்தன? ஸாவ பூதங்களுக்கும் உள்ளிலும் வெளிபி 

ஓம், சிற்சத்தி மயமாகி ஸர்வ சா௯திபாகி கீர், நீரோ ஸர்வபரிபூரணர், 
ஆயினும் அஞ்ஞான மூடையவர்களுக்கு வேறுபட்டவர்போல் 
காணப்படுியீர், $ர் பிரபஞ்சமும் ஆகிறீர், பிரபஞ்ச த்துக்கு,.காரமு 

மாகிறீர், பிரபஞ்சத்தைப் பரீபாலிப்பவரும் நீரே, ௮ழிப்பவரும் 
நீசே, 

ஓ இரகு சிஷ்ட! காணப்படுபொருள், கேட்கப் படுபொருள், 
யாவற்றும் நீசே, நினைப்பதும் மறப்பதும் உம்முடைய செயலே, 

உம்மைக் தவிர வேறொன்று மில்லை, ; 

ஓ ராடீ/ உம்முடைய பிரேரணையால் மாயை உலகங்ககா யுண்டு 

பண்ணுகிறது, கார்தமானது தன்னுடைய சுகத்துக்கு எப்படி 

ஜடப் பொருளைக் ரெஹிக்னெறதோ, அ௮தைப்போலச் தம்முடைய 

ஸந்கிதானத்ல் மாயையான உம்முடைய இருபாவீக்ஷண்யச் 
தைக் கொண்டு உலகத்தைப் படைக்கிறது. ரூபமில்லாக உமக்கு, 

உலக இசக்ஷணுர்த்தம், இரண்டு தேகம் ஏற்படுகிறது. அவை 
களுக்கு விராட் சொருபம், ஸ்தூல சரீசமென்றும், nO) sa, 

ஸு-டுக்ம சரீசமென்றும் கூறப்பமிகறெது, Morn சொருபத் 
லிருந்து ௮ேக அவதாரங்கள் உமக்கு ஏற்படுகின்றன, அர்த 
அவகாசங்கள் எதழ்காக ஏற்பட்டன வோ ௮தன் காரியங்கள் மூடி. 

வான பின்பு அவைகள் விராட் சொருப.த். லயே autor Bar pa,” 
யாதாம் ஒருவர் iS massa 63g சரித்துரத்தைச் சானம் 

செய்கின்றார்களோ, அல்லது சீர்த் சனம் செய்கின்றார்களோ மர் 

களுக்கே முக்தி யுண்டாகிறது, 

இப்போது நீர், முன்பு பிரம? தவரால் பிசார்.க.இக்கப் பட்டு, 

பூமி பாரத்தைச் குறைக்க, அவர் தவத்துக்கு மனமூவஈ.து, இச 

வம்சத்தில் ஸ்ரீராமசாக ௮வதாரம் செப்தவர், 

ஓ இராம! யாவராலும் செப்ய முடியாத அரிய பெரிய காரியம் 

பாவற்றையும் தேவர்களுக்காகச் செய்து முடித்தீர், இன்னும். 
அ௮சேசகு வருஷம் வரையில இரத மானுட சரீரத்தை ஆசிரபித்திரு 
ந்து, இரக்ச லோகத்திலும் இசா லோகத்திலு முள்ள யாவருக்கும் 

சன்மையுண்டாகும்படி அரிதான காரியங்களைச் செய்து ஆன்ம 
கோடிகளின் பாபத்தைப் போக்கி அவர்கள் மேன்மையடையும் 
மார்க்கத்தை யபுண்டுபண்ணி, உலோகங்களைக் கெளாவுப்படுத்தப் 

போர்,
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ஐலோகராத/ இப்போது நான் கிருகார்த்ததகைவேண்டி இன் 

றை.ப இனம் என் ௮ச்சிமத்இல் தகி. போலனஞ் செப்துகொண்டு 
Bren Gert ௮ யோ,க்இக்குச் செல்லவேணுமென்று பிரார்த் இக் 

இறேன்”” என்று கூறினர், 

பரத துவாசர் ௮ன்.ன் 0. ர.௫.பால் சாமிய விஞ்ஞானத்துக்கு 

ஸ்ரீராமர் மனமூவர்து, அவ்வித2ம யென்று கூறி அவர் அச்சிரமத் 

இல் இல$மணனு_னும் ஸீசையுடனும் மற்றுழள்ள வானர, இரா. 
௯௪ சிரேஷ்டர்களுடனும் சைனியங்களுடனு ம கல்ூஞர், 

பிறகு ஸ்ரீராமர் இன்றைபோடு பதின். ர வருடமூம முடி வர் 

இிறதை மனதில் நினைத்து, மாருஇபைப் பார்த்து, 64ஐ <9) aint 3 sar! 

பரதன் நம்மிடத்தில் dais uss இரத்தை யுடையவன்; அவன் 

அன்பிற்குக் கரைபில்லை. சான் அவனுச் தக்கூறியபடி இன்றை? பாடு 

aC rp வருடகால மறம் முடி வு பெற்றுப் போடிறஜ, அவன் ௮சை 

சஷணங்கூடச் ச௫க்சமாட்டான், அரைபால் நீ 9 HM oars 66 BS 

இரொமம் சென்று என்பிராதாவாகய urs or smd, ஸீசை, இலக 
மணன் நான் மூவரும் சக்கமமாக வர்௮ பசத் துவாசர் ஆச்சிசமத்டுல் 

அம்முனிவர் வேண்டுகோளுக் இண ூத் SHB 09 ரப்பதையுர் தெரி 

வித்து, ஸீதைபை இராவணன் அபகரித்துப் போனது முதல் 

இராவண வதம் வரையில் ஈடக்த சங்கதி பாவற்றையும் Browse 

அவனுக்கு அறிவித்து, நான் சத்துருக்கள் யாவரையும் வென்று 

என் ம?தைசம் நிறைவறியன் ஸீதையுடனும் ஜல ௨ணனுட 

னும் வானா சிரேஷ்டாகளுடனும் விபீஷணனுடலும் காளையதினம் 

அயோத்திக்கு வருவதைக்கூறி, பாத சதருக்கனுடைய கேமத் 
தையுர் தெரிந்து கொண்டு அசகன்பின் ூயாக்இக்குச் சென்று 

அரண்மனையில் தாய்மார் முதலிய யாவருடைய கேஷமங்களையும் 
விசாரித்துக் சொண்டு, சிருங்கிபேச புசி.பிலிருக்கும் சமது ஈண்ப 

னாய குஹனைக் கண்டு நம்முடைய சேஷமங்களையும் கம்முடைய 

வசவையும் அவனுக்கு விரித்துரைத்து, விரையில் இவ்விடம் வந்து 
Cer” என்று கூறினார், 

அனுமான், அவ்விதமே யென்றடி பணிக்து, விடைபெற்று 

மானுட சரீரமடைக் ௫, தனது தகப்பன் வாயுவைவிட வேகமாக, 
ஓர் பெரிய ஸர்ப்பத்ைக் சொஹிக்கச் செல்லும் கருடனைப் போல 
மிகுரத மன வெழுச்சியுடன் ஈச்.இக்ரொமம் செல்லப் புறப்பட்டு 
வரும் மார்ச்சத்திலுள்ள சிரிங்கிமபா ஈசாம்வற்து குஹனைக்
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கண்டு மனச்களிப்புடன் (ஐ மித்ரா. உ௱க்கு மிதரரூம், சரத குமா 
சரூமாகய ஸ்ரீராமர் ஸீதையுடனும் இல. மணருடனும் க்ஷமமாச 
இருக்கிறார். உம்முடைய க்ஷமக்னை 5 யறிர்து வச என்னை பனுப் 

பினர். இப்போது seis ந்தனர் பாதிதுவாஜ முனிவருடைய 
ஆச்செம 59x bon சபுடனும், இலக் ணரு_னும், வானர சரேஷ் 
டாகளுடனு ம், வி ஏணருடனும் சைனிபங்களு_லு மிருக்கிறார், 

நாளையஇனம் IOUT SHS Ge Oran வரப்போகிறார், இர்த மங் 

களகரமான காரியத்தை யுமச்குத் தெரிவிக்கும்படி பெனக்குக் கட் 

டனை யிட்டார்” என்று கூறிவிட்டு, உட?ன (உஹா 2, தஜஸ் அடைர் ௪ 

வரும், மிருர்சு வேரமான ஈடையுடையவருமாகிப மாருஇ, ஆகாய 

மார்க்கமாகக் ளெம்பிச் சென்று, இராம இர்ச்சச்தையும், ஸாயுஎன்ற 

புண்ணிய ஈதியையும் கடந்து அயோத்ிமாககாத்துக்கு ஒருகுசோச 
தூசத்துக்குக் தெற்கிலுள்ள ஈந்இக்கராமம் அடைந்து மாவுரியை 

யும், மான்தோலையும் உடிக்து, புழி யடைக்க சரீரத்துடன் சடை 

முடியையுக் தரித்து, ரிஷிசகப் போல் ஆச்சிரம வாசிபாகி சாய் 
கனி முதலிய பற வர்க்கங்களைப் பு9.து, sr Oremus ord ov 

காலத்தைக் கழித்து, இராமனு௦௨ய இரண்ட பாதுகைகளையே 

ஸ்ரீசாமரெனப் பாவித்றுப் பூஜித்து, காஷாய யஸ் இரச் Shas ws Ha 
களுடனும், இரகுகக்சனனிடச்தில் பிரியாக அன்பு வாய்ர்த ௧௧ 

ரத்து ஜனங்களுடனும், இராஜ்ப சம்பக்சமான காரியங்களைப் பரி 

பாலிச்.அ, தரம தேவதைமப சரீரமெரிச்து வர்து உலகத்தை 
இரக்ஷிப்பதைப் போல, தயை, ஜீவகாருண்யம், கஈல்லொழுக்கம், 

தவம், சலம் முதலிய ஈத்குணங்களமைந்த சரீரத்தை வஹித்து 
தென் இசையை ப சோக்கிக் கொண்டிருக்கும் பாதனைக் கண்டு, 

கரை கடசர்த ஸர்2சாஷங் கொண்டு, இருகையும் அஞ்சலி: 

கூப்பி கின்று, . இராஜாதி இராஜரான ஓ பாத ! யான் கூறும் 

விஞ்ஞாபன த்தைச் சற்றுக் கவனித்துக் கேட்க?வண்டும். ரான் 

இராமச் சந்இரருடைய தூதன், Hat தண்டகாசண்யக்கில் 

தாபதவாயோக இருக்கிறார் என்று தாங்கள் வஹித்திருந்த 
வருத்தத்தை ஒழித்து விரிங்கள். ௮வர் இன்னும் வச்வில்லையே 

யென்று கவலையுடன் படுந்துக்கத்தைபும் ஒழியுங்கள், ஸ்ரீராமர் 

தண்டகாசண்யத் இல் வசிக்கும்போ து இசாகூச சி 2ரஷ்டனான இரா 

வணன் ஸீதையை ௮பஹரித்துச் செல்ல, ௮வர் வானசர்களுடைய 

சினேகத்தைப் பெற்று, அவளைக்கொன்று ஸீதையை யுடைர்அு 
49
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மனக்களிப்புடன் ஸீதையுடனும், இலக்மணருடலும் வானா சைனி 

யங்களுடனும் சாளையஇனம் இவ்மிடம் வருர், இன்று பாத்து 

வாஜமூனிவர் ஆச்சிரமக்இல் தங்கியிருக்கறார், தங்களிடம் இர்த விஷ 

யத்தைத் தெரிவித்து தங்களுடைய கே்ஷேமத்தையும் கெரிர்அு வரும் 

படி. என்னை யனுப்பினார் ? என்_ற விண்ணப்பித்தாா 

இரகுசிேஷ்டரைப் பற்றிய கவலையுடன் விளங்கும் பாதன், 

மாருஇி கூறிய இனிய வார்க்தையைக் கேட்டு .தனச்த ஸாகரத்தில் 

முழ்கினவனா,, தன்னிடம் தனக்குப் பிரியயூள்ள வசனத்தைத் 

தெரிவித்த மாரு யைச் கட்டியணைத்து அனர்தக்கண்ணீரால் அபி 
வேகம் 'செப்அு, “ஓ மித்ரா, நீ தேலனா, மாலுடக்கு ௮மதத்துக்குச் 

சமானமாகிய வார்த்தை யன் செவிபிற்படச் சாற்றினுப், என்னிடம் 

இருபையுடன் வர்து என்நாகனுடைய கே£மளமாசாசத்தைத் தெரி 

விச்.லு எனக்குபிரளிக்,க உமக்கு மேன்மைபொருக்இப லக்ஷம் பசுக் 

கள், நீர்வளம் பொரும் இய நாறு கிசாமங்கள்,ஸலர்வாபாணபூஷிதர்ளா 
யெ பதினா௮ு கன்னிகைகள் இவைகளை வெகுமதிபாகத் தருகிறேன். 

பெற்றுக்கொள்ளும்; என் காதனாகிய ஸ்ரீசாமர் .தாண்பம் 
சென்று வெகு வருடங்களாயின; ௮வருடைப விருத்தார்சத்தை 
இப்பொழுஅ.கான் கேட்டு£றன், உலகத்திலுள்ள மானுடர்களுக்கு 

ஆனந்தமானது நூறு வ.நடத்துக் குப் பின்பாவது வந்து சேரும் 

என்று கூறிய சாஸ்இரக் கரக்சானது இனறு எனக்கு உண்மை 

யாக?வ பலிதமாபிற்று, இது ஆச்சரிய?ம? 

இராசவருக்கும், வான.ர்களுக் தம் சேர்ககை யெபபடி.யுண்டா 
யிற்று ? ௮கன் வரலாற்றைக் கூறவேண்டும் ? உமக்கு மங்களமுண் 

Aree. உம். ரடைப வார்த்தையை சான் ஈம்புறேன்” என்று 

கூறினான். 
மஹாத்மாவாகிய பாதன் இவ்வாறு கூறியவுடன் மாருஇ 

ஸ்ரீராமனுடைய சரித்திரம் யாவற்றையும் வி.ரமாகத் தெரிவித்தார், 

பசதன் அனுமார் கூறிய ஸ்ரீசாமபிசான் லிலையைக்கேட்டு ஆன 

ந்த பரவசனாகத் தன தருூலிருந்து முன்னவன் விருத்தாந்தச்தைக் 
கேட்டுச் சர்தோஷிக்கும் ச,த்ருக்னனைப் பார்த்து ஓ இரகுபால 

இர்த ஈசரத்திலுள்ள தேவாலயங்களுக்குப் us WD Apis Gorn 

ணோத்மர்களைக்கொண்டு ௮பிஷேக அலங்கார நைவேத்தியங்களும் 
சிறப்பாக ஈடத்திப் பலவித காணிச்சைகளும் செலுச்இ, ரொம
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சேவதைகளுக்குத் திருப்தி செய்து வைக்கவேண்டும். ஈமது ஈக 

சத்திலுள்ள பாடகர்கள்,வைதாளிகர்கள், வர்இயர்கள், 6 தோற்கருவி, 
அளைக்கருவி முதலிய வாத்தியக்காசர்கள், தாஸிகள் மு தவினே 

ரும் ஒருங்கே புறப்படவேண்டும், 

இரத கஜ அரக பதா இகளோககூடி சேனைகள் யாவும் ஆயத்த 
மாகவேண்டும். sats Agno பிராமணர்கள், சனவர்தர்கள், வியா 

பாரிகள் முதலிய யாவற்று ஜனங்களும் புறப்படவேண்டும் 

இசாஜஸ் இரீகள், மக்தஇிரிகள், ஈம்முடைய ஈகரத்தில் als Bena 

கும் பிரதேச மன்னர்கள் யாவரும் மனக்களிப்புடன் ஈம்முடைய 

குலக்கொழுந்தாகயெ ஸ்ரீசாமபிரானுடைய இருவடியைக் கண்டு தரி 
ரசிக்கப் புறப்பட்டுப் போக வேண்டுமென் து கட்டளையிட்டான் 

தாஸனிற் சிறர்த பாகனிட்ட அஞ்ஞையைப் பெற்ற சத்ருக் 

னன், மந்திரி மூலமாக ஏவற்காரர்களை வரவழைத்து ஈகரமெக்கும் 

பறைசாற்றி ஸ்ரீசாமர் அயோத்திக்கு காளையஇனம் வாப்போ௫ிறார் 
என்றும், பட்டணமெக்கும் ௮லங்கரித்.று வைக்க வேண்டுமென்றும், 
இன்றையக் இனமே யாவரும் Qs Hoa Sor ans பெ இிர்கொண் டழைக் 

கச் சென்று அவரைக் கண்சி ஆனந்தம் சொண்டு அவர் பாதங்களில் 

விழுந்து ஈமஸ்கரித்௮, எழுந்து குதாஹலக். டன் பட்டணத்துக்கு, 
இசகு சசேஷ்டசை யழமைத்துவர வேண்டுமென் றும் தெரிவிக்கள் ' 

செய்தான், 

ஒற்றர்கள் பிரசித்தப்படுத்திய ஸ்ரீராம ககரப்பிர£வேச த்தை 

யறிந்த அயோத்திமா நகாவாசிகள் தங்கள் தங்கள் தெருக்களையும் 

செஹங்களையும் மாடமாளிகை வாயில்களையும் கொடிகளாலும் wat 
தோசணங்களாலும் வாழை, கழுகு முதலியவைகளாலும் அலக் 

காரம் செய்து மூத்துக்களாலும் பவளங்களாலும் இரச்னங்களாலுமி 

நிறையப் பெற்ற பூரணகும்பங்களமைத்து ௮மயாகத்தப் . பட்டணம். 
சைச் சுவர்க்கலோக மெனப் பிரகாசிக்கச் செய்தார்கள், 

௮யோத் $ திமா ஈகரமாக் 5 ளனைவரும் கங்கையில் நீராடிப் பட் 

டாடையுடுத்தி, மாணிக்கம், வயிரம், முக்த, கோமேசசம், நீலம் 

முதலியன வைத்திழைத்துக் காந்தியோடு ஜொலிக்கன்ற ௮பரணங் 

காத் தரித்து, தேவலோக வாசிகள் சாகலோக வாசிகளென்் yy 

கூறப்படும்படியான ேதஜஸ்ஸை யடைந்து, இசஜிதச் கட்டிலும், 

பொற்றட்டி லும், முத்துமாலை, பவளமாலை, புஃபமாலை, ராரிகேளம், 

ச,சலிபலம், ௮ரிச்சர் தனம், குங்குமம் முதலிய வகைகளை நிறைத்து,
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மாணிக்கம் முதலிய ஈவவித இரக்னங்களையம் காணிக்சையாக எடுத் 
திமைத்து, ஸ்ரீ புமான்கள் பாவரும் த்தம் வருணக்துக்குரிய வி௫ப் 

படி. ௮௯்$தை நிறைந்த பூரண கும்பங்களுடன், ஸ்ரீசாம தரிசனம் 
இன்றையதினம் கிடைக்கப் போறது என்று தனக்குள் அடங்கா 
மூழ்ச்சி கொண்டு வரிசை வரிசையாக இரதகாதனைக் தரிசிக்க 

மிக்க ஆவலுடன் கூடிப் பிரயாணப் பட்டார்கள். 

ஸ்வர்ணங்களாலும், சதீனங்களாலும் அமைக்கப்பட்ட ௮பச 

ணுதிகளால் அலங்கரிக்கப் பெற்ற லக்ஷம் குஇசைகள், முச௫படாம், 

இம்புரிக்கட்டுகளுடைய பதினாபிரம் யானைகள், பொன் மபமான 
“இகரங்கள் வாய்ந்த பதினாயிரம் இரகங்கள் புறப்பட்டன. - 

| அப்பொழுது பசதன், ஸ்ரீராமபாதுகைகளைத் தனது சிரஸின் 

மீது வைத்துக்கொண்டு கைகளை அஞ்சலி கூப்பீனராய், சக்காவர்க் 

இக் குரிய சிறந்த இரவீபங்களைச் சேகரித்துக் கொண்டு, தம் பின் 

சத்ருக்னனுடன் ஸ்ரீராமனைச் சேவிக்க, கால் ஈடையாகப் புறப்பட் 

டான். அவனோடு இசாஜஸ்இரீகளும் சிவிகையின் மீதாசோ 

கணித்துப் பின் சென்றார்கள். 

அப்பொழுது வெரு அூராத்தில், பிரமதேவருக்காக ஏற்பட்ட 
அம், சூரியனைப்போல் பிரகாசிப்பதும், சநதிரனுக்கு நிகரானது 

மாகிய புஷ்பக விமானம் காணப்பட்டது, 

அதைக்கண்ட வா யுகுமாசனாகிய மாருதி, ௬௧7 வா௫ிகளைப் பார் 
த்து, (ஓ ஜனங்களா / தோ காணப்படுகிற விமானத்தில் தான் 

விராகளாகயே இராமலக&ஷ மணர்கள், ஸீதை, ஸுக்ரீவன், மர்இரிக 
ளுடன் கூடிய இலங்கைமனனனாகிய விபிஷணன், இவர்கள் எல் 

லோரும் ஏ.றி வருகிறார்கள் பாருக்கள்'” என்று கூறினார். 

அனுமார், இதா தெரிகிற விமானத்தில் இராமா an Bayt 

என்று கூறிய வார்த்தையைச்கேட்ட புருஷர்கள், ஸ்.இரீகள், சிறுவர் 

கள், காளையர், விருத்தாப்பியா முதலிய யாவரும் தங்களுக்குண் 

டாயே மனக்களிப்பினால் ஏசகோபிக்துப்போட்ட இசாம/ இராம 

என்ற கூச்சலானது ஆக,யத்தை அளாவியது, தேரின்மீதும், யாளை 

யின் மீதும், குதிரையின் மீதும் இருக்கும் ஜனங்கள், ௮வசவர்க 
ளேறிவந்த உாகனங்ககாவிட்டுக் ழே யிறக்க, ஆகாய மார்க்கள்இல் 

தோன்றும் விமான த்திலிருக்கும் இராமச்சர் இரனை, வானத்தில் சஞ் 
சரிக்கும் சர் இரனைப் பார்ப்பதுபோல் பார்த்தார்கள்,
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urge கன் சரஸின்மீது சைகூப்பி ஆக;யமார்க்கமாக வரும் 
விமான,ச்இல் மேருமலையில் விளங்கும் சூரியனைப்போல் விளங்கும் 

இசகுவிரனை நோக்க வணக்கத்துடன் ஈமஸ்கரித்தான். 

இதைக்கண்ட இரகுஈக்தனன், புஷ்பக விமானத்தைப் பூமியி 
லிறங்கும்படி. யுத்தாவிட ௮௫2 விமானம் அந்தரத்தில் நின்று 
இயிறங்கெெது, 

அப்பொழுது பாகன், சத்ருக்னனுடன் இராமனிடம் சென்று, 
சந் தரஷங்கொண்டு மறுபடியும் நபஸ்கத்தான், 

இரகுகாதன் கன்னடியில் வரது வணங்க பிராசாவாயெ பச 

தனை, வெகு காலத்துக்கு முன் பார்த்தவ ரானதரல் ௮இகப் பிரியதி 

துடன் அவனை வாரியணைக்வுக் கட்டிக்கமுவி யெடுத்துத் சன் மடி 

மீது வைத்து உச்சிமுகர்து முத்தமிட்டு சன் கண்களிலிருந்து பெரு 
கும் அனக்கு பாஷ்பக்கால் அவன் சரீரமனைத்தும் Boom BI, அ என் 

அன்பிற்குரிய குலக்கொ ழந்தே” என்று மொழிக்து தழுவி அணைத் 

தார, 

பின்பு பாதன் |[நீராமனை விட்டு நீக்கி இல-மணனிடம் 

சென்று சன் பெயரைக் கூரி ௮வளை அலிங்கனம் செப்துகொண்ட 

பின், ஸீதைபிடம் சென்று தன்னை முன்னர் தெரிவித்துக் கொண்டு 

அன்புடன் வணங்கினான். 

அதன்பின், பாதன், விபீஷணன், ஸுக்ரீவன், ஜாம்பவான் 

யுவராசனுகயெ அங்கதன், மைக்கன், கவிவிதன், நீலன், ரிஷபன், 

ஸு ஷேணன், றஈளன், கவாகஷன், கர்தமாதனன், சசபன், பனஸன், 
முதலினோர்ககாக் கண்டி ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டான், அவர் 

கள் யாவரும், - அகமூழ்ச்சி பூடையவர்களா, பாச ம.ஹாசாஜனை 

க்ஷமம் விசாரித்தார்கள். | 

பிறகு பரதன், ஸுுத்ரீ வனை கோக்கப்பக் இயுடன் § ஓ awa faut 

உன் ஓச் தாசையதல் ஸ்ரீசாமருக்கு ஜெயமூண்டாயிற்று, இராவ 

ணன் மாணமடைந்தான். நீ எங்கள் நால்வருக்கும் 86தாவது 

பிராசாவா௫முய் என்று ம௰ழ்வுடன் கூறினான், : , 

௮ப்பொழுது சத்ருக்னலும், இராம ல்பாணர்களை லவணந்கய 

பிறகு ஸீதையிடம் சென்று வினயத் துடன் நமஸ்கரித்தான். , 

ஸ்ரீராமன், சோபை யில்லாகவளும், சோகத்தால் sorts 
தவளுரயெ கெளசல்யா தேவியை யடைந்து, ஓ தாயே யென்று
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கூறி, ௮வள் மனம் இருப் தியாகும்படி, ௮வள் பாதாசவிர் தங்களில் 

Aig ஈமஸ்கரித்தார். பிறகு கைகேயி, ஸஈமித்சை இந்த! இரண்டு 

தீர்ய் மார்களையும் ஈமஸ்கரித்து ரிடத்தமர்ந்தார். 

அச்சமயம், பாதன் பக்தியுடன் ஈன்றுபூசிச்சட்பட்ட பாதுகை 
களை ஸ்ரீராமர் பாதங்களில் சேர்த்து, ஓ பிரபுவே! என்னிடம் 
ஒப்புவித்,ச இராஜ்யத்தை இப்போது தங்களிடம் ஒப்புவித்2தன், 
ரான் இருதார்த்த னாயினேன், என் ஜன்மம் ஸபலமாயிற்று, என் 

மலனோதம் பிரயோஜன முள்ளதாயிற்று, ஓ ஜெகன்னுத! தாங்கள் 

urs BSG வந்துசோ நான் செய்த புண்ய2ம , புண்பம், இதை 

திட வே.௮ எனக்கு என்ன வேண்டிய திருக்கிறது. ஓ Bares! 
தங்களுடைய கிருபையால், பொக்கிவசாலை, தகான்.பசாலை, ஸேனை 

முதலியவைகள் முன்னையவிடப் பத்துமடங்கு ௮ இகமாகி யிருச் 

இன்றன என்று வணக்கச். துடன் விண்ணப்பித்து ௮லர் இருவடியில் 
சாஷ்டாங்கமாகத் தண்டனிட்டான், 

இரகுரந்தனர், தன்னடி, வணங்கித் தெரிவித்துக் கொண்ட 
பரதனைத் தன் மடிமிஇிருத்திச் கொண்டாடினா, அச்சமயம் வான 

சிரேஷ்டர்கள் யாவரும் சந்தோஷத்துடன் ஆசவாரித்தார் பள், 

பிறகு இரகு காதன் சாய்மாருடனும், ஸீதையுடனம், இல 

மணன், பரதன், சத்ருகனனுடனும் வானச சிரேஷ்டர்கள் (ps 

லிய யாவர்களுடலும் புஷ்பக விமானத்தின் மீதேறி, பரகலுடைய 
ஆச்சிரமம் சென்றார், 

இராமர் ஆச்சாபம் சென்றவுடன் புவ்பகவிமானத்தைப் பார் 

த்த, ஓ விமானமே / அ௮ளகாபுரிக் சதிபனான குபோனிடம் சென்று 

அவனிடம் இருக்கலாம்” என்று கட்டளை யிட்டார், அச்சமயம் 

அங்கு பிரவேசித்த விஷ்டமுனிவசைக் கண்டு, தேவேர் இரன் 
Gan MI gow பாதத்தில் வணல்குவதுபோல் ஸ்ரீராமர் 

தனது குருவாகிய ௮ம்மூனிவருடைய உபயசசணாச விர்தங்கனில் 

ஸீதை, பாதன், இல்ஷூமணன, சத்ருக்னன் முதலினோருடன் சமஸ் 
கரித்து, அவரால் ஆசர்வஇக்கப் பெற்று, அத்து ஆ?ரியருச்சு pi 

இவ்பாசனமளித்து, அவரை யர்த ந௪னத்தின் மீது விற்றிருக்கச் 
செய்து தாலும் தம்பிகளுடன் ஆசிரியா் சமீபத் இல் விற் Bagi gat, 

 



[5-வது சருக்கம், 

  

ஸ்ரீசாமர் பாரகன் ஆச்சிரமத்டுல் ஒர் இவ்யாசன,த்தில் எழுர் 

தருளி பிருக்கும்பொழுது, பாசன் ௧ன௮ தாய் கைகேயியுடலும், 

குலகுருவாகிய வசிஷ்ட ழளிவருடனும், இராமர்சர்இரரிடம் வரது, 

te ராமா? நீர் என்னிடம் ஒப்புவிக்க இராஜ்பக்தை மறுபடியும் உம் 

மிடம் கொடுகத்ீறன், அக்கேரிக்கவேண்டும் என்று வணக்கத்" 

துடன் ஈமஸ்கரித்துப் பிரார்த்தித்சான், ் 

ஸர்வேசனாயெ ஸ்ரீராமப் பிரபு! மானுடத்சன்மை யடைர்அ, 

மாயையை அச்சயித்துப் பரதனி_மிநந்து இராஜ்பச்சை guys 
கொள்ள இசைந்தார், 

ஞான சொருபரும், ஸுாகசொரபரும், ஆனந்த சொருபரும், 

பரமரத்மாவாகவும், அகிய எந்தத் தேவனால், பிரமதேவன், சத்திய 
லோகத்தையும், தே3வேர்தரன் தேவ3லாகச்தையும், காலன் சம 
லோகத்தையும் வச்ச அ௮டைகருர்களோ ௮ர்தத் தேவனாயெ 
ஸ்ரீராமர் விளையாட்டாக இந்த மானுட இராஜ்யத்தை ஆள்வதற்கு 
மனமுவந்தார், 

விளையாட்டாகப் பிரமாண்ட முதலியவைகளைச் சிருஷ்டி செய்து 
காக்கும் இல௯$- காந்தனுக்கு இந்த அயோத்தி ஈகாத்தின் ஆளு 

கையில் என்னபயன் ? ஆபினும், தன்னைப் பஜிப்பவர்களின் மனோ 

ரத,த்சைப் பூர். இசெய்ய வேண்டி மானுட சரீரத்தை ௮டைர£து 

ஸ்ரீசாமனாக உருவெடுத்து லீலையாகப் பூலோக இசாஜ்ய பரிபாலனசச் 

தையும் ௮பேக்ஷித்தார், 

இசகுகந்தனர் குறிப்பை யறிர்த பரதன், வசிஷ்ட முனிவர் Hi 

மதியின் பேரில் ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகத்துக் கரிய பொருள்களைச் 

சேகரிக்கும்படி Loi Bt ஸுுமந் தரனுக்கு ஆஞ்ஞாபித்தான். 

பிறகு முன்னசாகப் பரதன், நாவிதனை வரவழைத்து சடை 

முடியை யெடுத்துச்கொண்டு ஸ்கானம் செய்ய, பிறகு இலக்ஷ்மண 

னும், சத்ருக்னனும் ஸ்கானம் செய்தார்கள். அதன் பின் வானர 

சரோஷ்டனாக ஸுாக்ரீவனும், அசக்கர் கோனாகிய விபீஷணனும் SET 

னம் செய்தார்கள்,
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ஸ்ரீசாமர் சடைகளைச் களைந்து ஸ்சானம் செப்சு பட்டு வஸ்.௪- 

மூடுத்து, மகாகுண்டல கடக யூசர் தரிக்து, வபிரக்கண்டிகை 
மதாணிப்பதக்கங்க ளணித்து, பூமாலைபூண்டு பரிமளசாஈகன களப 

கஸ்.தூ?? முகலியன பூசி, அரியாசனத்தின் மீதமர்ச்தார், 

மிகு மேதாவியாகிய பரதன் ஸ்ரீசாமருக்கும் இல மணருக் 

கும் சாஜோபசாச மரி.பாகைகளைச் செய்தான், 

இசாஜஸ்இரீகள் ஸீதைக்கு மக்களஸ்சானம் செப்வித்த,சறக்க 

பட்டாடை யுத்தி ஈவாசீனங்களமைத்த அபரணங்கள் பூட்டி, 

வாசனை பொருந்திய மலாமாலை சாத்தி, இலரமிட்டு ஆசனத்தமாச் 

செப்வித்தார்கள், 

தற்குணமுடையவளும், புத்ரனிடம் அன்புள்ளவளுமாகிய 
கெளசலாதேவி ஸக்தோஷத்துடன், வானர ஸ்இரீகள் யாவருக்கும் 

அலங்காரம் செய்கித் Sut Baym, 

பிறகு பசதன், இ 2ரஷ்டமான புத் க்யெடைய nk Hadar Oar 

க் இசதம்கொண்டு வர அஞ்ஞாபிக்க, ௮வனும் சூரி.பப் பிரகாசத் 

அக்கு கிசான இரதக்கைப் பூட்டிக்கொண்டு வந்து முன்னால் நிறுத் 
Bena. 

ஸத்யத்தையும், தருமத்தையு 2உமுக்கெமாசக்கொண்ட இரா 

மர் தேரின்மீதேறினார். ஸுக்ரீவன், அங்கதன், அனுமான், விபி 

ஷுணன், முதலிப யாவஈம், பட்டு வஸ்இர முடுத்தி, இவ்.பாபரணங் 

களணிர்த, தேஜோமயமான ௮லங்காரஞ் செய்துகொண்ரி, தேர், 
குதிசை, யானை இவைகளின்மீதாசோசணிக்து ஸ்ரீராமருக்கு மூன் 

ஞாகச் சென்றார்கள், 

ஸீதை, வானாசி3ரஷ்ட ஆ ஸ்இரிசளாகிய தாரை, ர௬மை முதலிய 

aie புடைசூழ விமானத்தின் மீ?தறிர் சென்றாள் 

இரகு சரேஷ்டர், தேவர்கள் சூழப் பச்சைவர்ணமுள்ள இர 
பதத்இன் மீதேறிச் செல்லும் இர்திரனை யொப்ப, சத்ருக்னன் ரத் 

எப்பிடி. பமைந்ததம், மிகுந்த கார் தியுடையதுமாகிய வெண்குடை 

99.45, இலக்ஷ்மணன் சமீபத்திலிறார்து சாமசைபோட, தேவர் 
களும், ஸித்தர்களும், திவ்ய ருபமூடை ரிஷிகளும் Corgan 

பண்ண, பர,தன் சாரச்பஞ் செய்யத் ' 'தேர்ர்க்து' பேரி, சங்கு, மீ௫ 

தங்கம், ரூளகிம், : பணவம், தண்டி, படகம், முரசு, குடமுழா
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முதலிய வாத்தியங்கள் கோஷிச்ச, அம்யாக்கிமா நஈசரத்துக்குச் 

சென்றார், 

நகரக திலுள்ள புண்ணியசாலிகளாகிய ஜனங்கள் யாவரு, 

மேகத்தைச்கண்ட மபில் போல், குதாகலங்கொண்டு வெபில்விசும் 
ரத்ன இரீடங்கள் மின்னவும், மாணிக்கம், வபிசம் முகலிபன இழை 

க்ப் பிரகாசிக்கானின்ற அபாணங்கள் தலங்கவும், தூர்வாகள ச்யா 
மள வர்ணச்சரீரம் சோபிக்கவும், செர்தாமரை மலர்போன்ற கேக் 
இரங்கள் கருணைபொழிபவும், கேரின்மீறு விளங்க வ.நூன்ற 

இசகு ஈந்தனனைக்கண்டு ஸர்தோஷித்தார்கள்; ஆடினார்கள்; பாடினார் 

கள்) அளவற்ற ஸ் 2தாத்திரஞ் செப்தார்கள், 

ஒளிவிீ௬ம் சக்னங்கள் கோக்க பட்டுநால்களால் செய்யப் 

பட்ட மஞ்சள் பட்டாடை யணிக்சவரும், விலை யுயர்ந்த முத்துக் 
களால் செப்யப்பட்ட ஹாசல்கள் காங்ிப மார்பினரும், பருத்சபுஜல் 

களுடையவருமாகிய இரகு ஈர்கனரை அூ2பா,த்தி ஈகரவாசிகளாகிய 
சகல ஜனங்களும் பார்த்தார்கள் , 

ஸுுக்ரீவன் மு.சலிய வான. சிரேஷ்டர்களால் சேவிக்கப் படு 

இறவரும், சூரியலுக்கொப்பான '2தக காச்தியுள்ளவரும், கஸ்தூரி 
GEG FEFMD பூசப்பட்ட சரீசமுடையவரும், வணக்கமள்ள 

வரும், கற்பகத்தருவின் புஷ்பமாலை யணிச்தவருமாகய இராமனை 

அயோத்திபில் வசிக்கும் மன்மதனை யொத்த காளைப்பருவமுள்ள 
புருஷர்கள் கண்டார்கள். 

இரகுநாதன் வர்காரென்பதைக் கேட்ட மங்கைப் பருவ முள்ள 
ஸ்திரீகள் யாவரும், ஸந$்தகோக மடைய முகமுடையவர்களாக) 

விட்டுக் காரியங்நகா விட்டுவிட்டு, ஸர்வாபாண பூஷிதர்களாக 
உப்பரிகைபின் மீ2தறி, யாவருக்கும் ரேச் சொனர்தத்தைக் கொடுக் 
கும் ஐர் ஆச்சரிபகாமான அழகு வாய்க்ச ரூபலாவண்யமுடைய 

ஸ்ரீசாமனைப் பார்த்து, புன்னகையோடு கூடிய முகத்தினசாப் அவர் ' 
மீது புஷ்பங்களை வாரியிறைத்து இக்க உருவம் தெய்விகக்கன்மை 

யுடையதுதகான் என்று சேவித்து நின்ரார்கள், 

ஸ்ரீராமர், மற்றொரு பிரமதேவரைப் போல் “is ஹாஸத் 
தோடும், கருணைவாயர்க பார்வையோடும், ஜனங்களைப் பார்த்துக் 

கொண்டே, இர்இரன் மாளிகை போல் அ௮லங்கரிக்கப்பட்டளெள 

60 ,
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திர்தையின் இருமாளிகைக்கு இசத,த்தை மெதுவாகவே நடத்தக் 

சொண்டு சென்ஞார், 

சக்காவர்த்இ வ௫ித்துவர்த மாளிகை வாயிலின் முன் இரும் 

சென்றவுடன், ஸ்ரீசாமன் இலகஷூமணருடன் கேரை விட்டிறங்கி 
அரண்மனைக்குட் சென்ற, கெளசல்யை, கைகேடு, ஸுமித்் திரை 

இத்தாபார்களின் இருவடித் காமரைகளில் ஸாஷ்டாங்கமாகப் பக்தி 

யுடன் ஈமஸ்கரிக்கார், 

ஸீதை தேரைவிட்டிறங்கக் இரு மாளிசைபினுட் சென்று சக்கா 

வர்த்தி மனைவியாரின் செர்காமரை மலர் போன்ற ஸ்ரீபாதங்களில் 
வணக்கத்துடன் ஈமஸ்கரிச்தெழுந்து அவர்களுடைய வாழ்ற்குப் 

பெற்று ௮ற்தப்பு7த்இல் யாவருர் புகழ விற்றிருர்காள, 

. பிறகு சத்தியமே புகழெனக்கைக்கொண்ட ஸ்ரீராமர், அன்பே 
தவமெனர் கைபாடிய பாகனைப் பார்த்து, **ஒ பாச 7 ஸம்பத்தூக் 

Ser wrap gis Hovis ஈமதூ மாளிகையில், ஸுக்ரீவன், லிபி 
ஷணன் முதலி னோர் ஸுசமாக வகித்திருக்கும்படியான ஏற்பாட் 

டைச் செ.ப்” என்று சொன்னார், 

பாதன் அப்படியே யென்று வணல்கி ஸ-ஈகீரீவன், விபீஷணன், 
amet சிரேஷ்டர்கள், குகன் முதலிய மித்இிசர் யாவர்களுக்கும் 

அவசவர்களும் 665 செளகரியத் துடன் வ௫ிக்கத் seis wre 

மாளிகைகளைத் இட்டம் செய்.று அவைகளில் அவர்களை விக்கும் 
படி.ச் செய்தான். 

பிற ரூ பரதன், ஸுக்ரீவடைனும், மர்திரியுடனும் வசிஷ்ட 

முனிவரிடம் சென்று ஸ்ரீசாமர் பட்டாபி?ஷேகச்கைக் குறித்து Bs 

வேண்டிய விஷபத்ை அஆ?லாசிக்க, அவர் இவ்யமான ஓர் லக்னெ 

மேற்படுத்தி ௮பிஷேகத்துக்கு வரவேண்டிய கங்கை முதலிய புண் 
ணிய இர்.த்தங்சகளை மு,தலில் வரவழைக்க வேணுமென்று கூறினர். 

பரதன், ஸுஈக்ரீ.வனைப் பார்த்து, **ஓ ஸுக்ரீவ.! பட்டாபிலேகத் 
அக்கு சான்கு ஸ முத்இரங்களிலுமிருந்து பரிச,ச்சமான ஜலத்தைக் 

கொண்டுவாப் பராக்ரமமும் வேகமுழுர்ளவர்களைப்பார்த்து அனுப்ப 
வேணும்” என்று கூறினார். 

ஸுுக்ரீவன், அவ்விதமே யென்று களிப்புடன் ஜாம்பவானை 

பும், அனுமானையும், அ௮ங்கதனையும், ஸுமிஷணசையும் சான்ரு 

ஐருதத்திருத்துக்கும் ௮ுப்பினான்.
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அவர்கள் நால்வரும் அனர்தங்கெண்டு வாயுவைவிட வேச 
மாகச் சென்று, ஸ்வர்ண குடங்களில் ஜல,ச்தை நிரப்பிக்கொண்டு வக் 
தார்கள், 

ஸதீருக்னன், மச்திரிகஞுடன் வெட முனிவரிடம் சென்று 

பட்பாபிலேகத்துக்குப் பரிசுத்தமான கங்கை வர்து சேர்க்ததைத் 
தெரிவித்தான், 

பரிசுத்தரும், யாவற்றிலும் மேன்மை பொருக்தி Wah wr Buy 

வசிஷ்ட முனிவர், தவம்இற் சிறந்த சிஷில்வார்சளுடலும் வேதோத் 
மரான பிராமணர்களுடனும், ௮அரண்பனைக்கு வர்.து, இக்திரன் கொஷ் 

மண்டபத்திற்கு 2மலாக அலங்கரிக் இறக்கும் ஸபாமன்டபத்தில் ஏற் 

படுத்தி யிருக்கும், ஈவசக்னங்க௩ர மிட்டிமைச்அக் சாககியோடு பிர 

கா சிக்கும் ஐர் அ௮ரிபாரனத்தின் மிது, பரி மகா.இலாமியைப் போல 

விள ம்கானின்ற ஸீதையுடன், (நீராமசை விறறி நக்கச் செய்தார், 

வசிஷ்டர், arose sur, ஜாபாலி, செள.நுார், வான்மீகி, இவா 

ம் ௮ேச சிக்வித்களும், சிறர்க பிராமணர்களும் பட்டாபிஷேக 
சாலை.பில் வர்.து கூடி மகுடாபி2ஷரச் சடங்குகளை வேதத்தில் 
விதித்த இரமப்படி. ஸுகற்பம், விக்னேஸ்வர பூசை.புண்ணியாகவாச 

னம், கடஸ் தாபனம் முதலியன செய்து ஓமாதி காரியங்களும் 
முடித்து ஈஸ்வர Spe Cou இருப்ககளாகிய அஹ-இிகள்ச் 

செய்து முடி.த்.ச பின்னர் வசிஷ்டர், வாம'2கவர், ஜாபாலி, கெள,௫ார் 

வான்மீகி இவ்வைந்து ரிஷி சிரேஷ்டர்களும், தீன கலசத்தில் தாப்பை 
கூர்ச்ச அளஸி மாலிகாவுடன் வேதமர்திர உச்சாடனஞ்செய்து 

விதிப்படி யேற்பட்டி ருக்கும் புண்ய தீர்த.த.தகக் கொண்டு, ape. 
வஸுக்கள் இச் இனுக்கு ௮பி2ஆஈம் செய்வது போல, பரதன் 
ஸ் 2வதவர்ணக்குடை கிழறற, இகஆமணன், சகருக்னன் கவரிவீ௪, 

அனுமான் அரியணை தாக்க, அங்கதன் உடைவா ளர் ச,ஸகீரீவன், 

வி.ரஷணன் சாமரம் இட்ட, அரியணை 2மல் ஸீதையோடு விளங்கும் 

ஸ்ரீராமருக்கு ௮பிலேகஞ் செய்தார்கள், 

வூஷ்டர், ஈவாத்னங்க ளிட்டமைத்த முடியை வேளாண்மை 

மாந்தர் எடுத்துக்கொடுச்க ஸீதா சோதராக விற்றிருக்கும் ஸ்ரீசாம 

ருக்குச் சூட்டினார், தேவதுந்துபி வாத்யம் முழங்கிற்று, தேவ 

கந்தருவர்கள் பாடினார்கள், அ௮ப்ஸா ஸ்.இிரீகள் நிருத்தனம் செய். 

தார்கள், தேவர்கள் ஆகாயத்தில் நின்று புஷ்பமாரி பொழிச்தார் : 

சள், தேவர்கள், லோகபாலர்கள் ஸ்தோத்திரம் செப்தார்கள்,
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“இர்திசன் பக்திடிடன் இரத்னம், மணி, முத்து, ஸ்வர்ணம் 

முதலியன சொண்டமைக்சப்பட்ட ஹுரத்தை இராமருக்குச் சாத்தி 
னான், 

அர்லாசளம் போன்ற சியொாயள வாசரும், தாமசைத்தளம் 

போன்ற நீண்ட கண்ணுடையவரும், கோடி சூரிய உதயத்துக் 

கொப்பாக விளங்கும் சரீடமணிந்தவரும், மன்மதன் போன்ற ரூப 
லாவண்ய முூடையவரும், மஞ்சள் பட்டாடை யுடிக்கினவரும், 

uote Faw ஆபசணங்கள் நிறைந்தவரும், இவ்யபரிமள கலவை 

க்ஸ்.தாரி சந்தன முதலியன பூசியவரும், இரண்டு நீண்ட இசண்டு 

புஜங்களுடையவரும், கன இடதுபாகத்து Brig தொடையில், 

ஸ்வர்ணச் சாயலைப்பெற்று, ஸர்வாபாண Lop sarc, sm ge 

செந்தாமரைப் புஷ்பக்தைக் தரித்து, வீற்றிருக்கும் ஸீதைபை 

இடது கையால் அனை த்துக்கொண்: ழு ரப்பவருமாகிய ஸ்ரீசாமரைப் 

பார்த்து, ப தேவர்க, ஷடன் சுடிய தேனேக்திச்ன்.. “op ஸ்ரீசாமப் 
பிரபுவே. இப்போது பிரக்தியட்சமாசர் சத்தியுடன் கூடி.யவரும், 
நீலோற்பலம் போன்ற சிபாமள வர்ணரும், ம?னாஞ்ஞரும், 

இரீடம், ஹாரம், தோள்வளை இவைகளை ௮பரணமாக ௮ணிக்த 

வரும், ஸிம்மாசனத்தி லிருப்பவரும், மிகுதியான கரந்த யூள்ளவரு 

மாக விளங்கும் கீர், இ, மத்தி, அந்தமில்லாதவர், நீர் ஒருவ? 
மாயையால் உலகங்களைப் படைக்கிறீர், பரிபாலிக்கிறீர், ஸம்ஹரிக் 
இநீர், அந்த வுலகங்களில் நீர் பற்றுகலடைகிற இல்லை. எப்போதும் 

நித்ய சுகத்தை விரும்புகிறவர்கள் பூஜிக்கத் தகு5 பெற்றவர் 

சரணம் புகுந்த பக்தாரககா இசக்ஷிப்பதற்காக, மச்ச, கூர்ம, 

வசாக, நரஸிம்ம, மானுடர் முதலிய அபார சக்தியுடைய அவதாரப் 

களை யெடுத்து லீலை செய்கிறீர், அப்போதெல்லாம் இவ்வாறு 
சானம் செய்யப்படுகிறீர். 

உம்முடைய அ௮மிசத்தால் உலகம் யாவற்றையும் படைத்து, 
௮து நிலைபெற அதன்கீழ் ஸர்ப்பராஜனாக விருந்து தாயங்்.கு௫றீர், 

மேலுலலும், சீழுலகலும் விளங்குகிறீர், ஜலரபமாக இருந்து 

உலக,ச்தைப் பலவிதமாகப் பரிபாலிக்கமீர், ௮ச்னி ரூபமாயிருர்து 

உலகத்திலுள்ளவர்கள் புசிக்கும் பதார்த்தங்கள் யாவற்றையும் 

பாகம் செய்கிறீர், பஞ்சபூகங்களின் சொருபமாச கின்று ௮கண்ட 
மான உலகதனம்க் காப்பாற் றுகறீர்,
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சூரியன், சச்இரன், ௮க்னி இவர்கள் மத்தியிலிருக்கும் தேஜஸ் 
ஸம், சித் சொருப சரீரங்களின் தேஜஸ்ஸு*ம், சரீரம் படை தீதவர் 
களின் தைரியம், செளர்யம், ஆயுள் இவையாவும் உம்முடைய de 
மாகிற ௮, 

பர்மா, ள்ஷணு, ஈவன் எனற காமமேபேதத்தால் வாகம் செப்ப! 
வர்களுக்கு நீர் வேறுபட்டவசாகச் சோன்றுகிறீர், இரண்டற்றதும், 
5 . க ௪ e ச 

வேறுபடா த.தமாகிய பிரமமென்று உம்மை வேதம் நிச்ச;பிக்ெ.து, 
ச, ௮ஸச் என்ற பிரிவையடைக்கவர் 827, உம்மைத்தவி£ 

வேழொன்றும் விளங்கவில்லை, 

சராசரம் முதலிய கணக்கற்ற சி நஷ்டிபில் உண்டான, உண் 

டாகிபி நப்பது, உண்டாசப் போகிறது யாவற்றும் உம்மைக் தவிர 

ஒன்றும் கரணட்படவில்லை. கையால் நீர் பரததுக்குப் பாமாகி 

யவர், 

ஜன௫ஙகள யாவரும உம டைய மாயையால, பரமாகமாவாகிய 

உம்மூடைய தத்வச்சைச் தெரிர்நுநொள்ளவில்லை, 

உம்மூடைய பக்தர்களின் Shem Fare, நிர்மலமான மனமு 

டையவர்களுக்கு மட்டும், உத்சி நஷ்டமும், ஏகம், உம்மைச் சாரர் 

ததுமாகிய தத்வம் விளங்குகிறது, 

ஞானமுடையவன் உம்மைக் குறிர்து இர்த ரூபச்தையே, 
பஜிப்பானாலல், க்கத்தில் கின்று விரிப கிரான், 

இ தேவ! பிரமதேவர் கொடுச்ச வரத்தால் இராவணன், எனச் 

கும் சேவர்களுக்குமுள்ள செளக்கெங்களரம் கெடுத்தான், உம் 
முடைய அுக்கிரகத்தால் அவை யாவும் எங்களுக்குக் கடைக்கன, 

அஷ்டனும் எங்களுக்குச் சக்நவுமான இராவணனை வதைசெப்திர், 

ஐ பிரபுவே! arr Deis இக்தஸ்2காச்கிரத்தை தம்மிடம் 

பச் யுடையவர்கள், பாராயணம், செவணம் செய்தாலும், எழுதி 

னாலும் உம்முடைய அநுக்ரஹத்தால் செளக்கிபம் யாவற்றையும் 

HOKBH உம்முடைய ஸ்தானத்தையும் அடையக் கிருபை செய்ய 

வேண்டும்,” என்றும் பிரார்த்திச்தான்.௫ 
. > ° ௫. * a e 

பிறகு, ௮ந்தரவாசிகளாகிய தேவர்கள் ஸ்ரீசாமசைப் பார்த்து 

*ஒ விஷ்ணு சொருபியே! பூலோகவாசியாகய ரிஷிகள், முனிகள், 

அந்தணர்கள் முதலினோர் கொடுக்கும் ஹவிஸுகளை, srr guid, |
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அஷ்டனுமாகிய இராவணன் அபஹூரித்தான், அ௮க்கொடியளை ச் 
கற்காலம் நீர் வதைசெய்தீர், இனி நட க்கப்போகிற யாவற்று யாகக் 
களில் ஏற்படும் ஹலிர்ப்பாகங்கள் தம்முடைய அ௮துக்ெஹ.்தால் 
எங்களுக்கு முன்போலவே சடைத்று வருமென்பதில் சர்தேக் 
மில்லை” என்று கூறி ஸ்ஃகாக்இரம் பண்ணினார்கள, 

அதன்பின், பி.இர்ச்கள் Bo Zi smi unig gw ஐ மஹாத் 
! கயை முதலிய புண்ணிப ஷேக் ரங்களில் மானுடர்கள் மா.மிவ/ 

ந s e ச ௬ உ . e ° ச a உ எங்கள க்காகக் கெரட் கும் பிண்டங்களை சகாங்கள் பெருமல் எக் 

களைப் பிடித்து ஹிம்ஸித்து, இர்சு இராவணன் முதலிய இசாக்ஷ்சர் 
கள் பலாத்தரசமாகப் பெற்று வர்தார்கள், இர்சத் அசாத்மாவாகிய 
தசசண்டனைச் தாங்கள் வகைசெப்து விட்டபடியால், இனி சரங்கள் 

யாதொரு கடையுமில்லாமல் மானுடர்கள் எங்களுக்குத் இருப் 
யாகச் செய்டும் பிதிர் கருமத்தில் ஏற்படும் பிண்டங்களை யாதொரு 
தடையுமில்லாமல் கரங்க 2ள யடையச் ச.சர்இிரமடையோர் களாயி 
ஹோம்” என்று கூறி ஸ் 2 சரத்.ிமித்தார்கள், /. / 

பின்னும் யக்ஷர்கள் 4” பகவானே Dees gee eeu 
Quer stanwm, ase ox ues Qedua கட்டா Iw. CRG 
தான், கரங்கள் அவ்விகமே அவனால் ஏவப்படும் எல்லா வேலைகளை 
யும் துக்கத்துடன் செய்து வர்2தாம், அ௮ர்தக் கொடிய MBL CRU 
தசகண்டனை அவன் புத்சமித்ரர்களஞடன் தாங்கள் வதம் செய்திர் 
கள், இனி ராங்கள் யாதெ கு அக்க ம.மில்லாமல், சுயேச்சையாகச் 
FRED, வாழ்வதற்கு யாதொரு தடையுமின்றி, நிர்ப்பயமாயிருக்க 

் மார்க்கம் ஏற்பட்டு விட்டது, நாங்கள் அச்ச வலையினின்று வீடு 
பட்டோம்'' என்று கூடி வணக்ரத்துடன் Wo sre Barn புரிர் 
Sr sot, 

அதன்கின் கச்கருவர்கள், 9 இராம! சரங்கள் ஸங்ச சாஸ் 
இரத்தில் மிரதீதிறமை யடைச்சவர்களாக, தங்களுடைய லீலை 
யாகிய ௮ மகத்தைக் கானஞ் செப்து சொண்டு, முந்த ஆனந்து 
மாகிய அமுதப் Garage திருப்திப்டைர்சவர்க ளாசவும், 
பூசணர்களாகவும் முக்த யி.நா2காம், பிறகு துராத்மாவாபெ இரா 
வணனால் ஹிம்விக்கப்பட்டு அவன் புஈழைப் பற்றிமிய கானம் செப் 
அம் அவனைப் பூஜிப்பதி2 யே காலங்கழித்தும் வர்தோம், ௮.தனால் 
சரங்கள் மிகவும் மனவருத்ச மடைந்து One tg சொண்டி.ருர்சோம்,
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இப்பொழுது தாங்கள் மேற்கூறிய அரக்கனை வதஞ்செப்து எக்க 
CRM துயரத்தைப் 2போக்9 எங்களை இரஈஷித்தீர்கள்” என்று கூறி 
இசகு நந்தனன் கீர்த்திபைப் புகழ்ந்து பாடிஞர்கள், 

இவ்விதமாக உரகர், ஸித்தர், கன்னார், இம்புருஷர், பருத்துக் 
கள், வஸுுக்கள், முனிவர்கள், ரிஷிசள் யரவரும் பநீரரஈரிடம்வச்து 

தரிசனஞ் செய்து, சேச்சிசானர்கங் கொண்டு, தனித்தனியாய் 

ஸ்2 தாத் தாஞ்செய்து, இரகு ஈந்தனால் கொண்டர்டப்பட்டு, கத்த 
மிருப்பிடஞ் சென்றார்கள், 

ஆகாய மார்க்கஇல் அற்துபி முரலிய வாத்.இபங்கள் முழங்க, 
ஸர் 2கரஷமூள்ள மனமுடைய கவே ெனுலும் தேவர்களாலும், 
முனிவர்களாலும் கொண்டாடப்பட்டு, ஸீதை, இலஈ்ஷ்மினன், 

பாதன், சத்ருக்னன், அனுமான், விபீஷணன் upg Set aan 

சேவிச்சு, டபாமள வர்ண ரூபுற்துடனுற், புன் ஐ றுவிலாடு கூடிய, 

இருமுகத்துடனு.ர், கோடி ரூரியளைப் போன்ற Dares gi gyi 
ஸீதா ஸமேமேதராப் அயோ அபில் அத்தாணிமண்டபக் இல் ௮ரியா 

FU GAH LMG ITT GEG விளங்கினார். 

ES 

L6-ala சருக்கம், 

fod ௪ ு » ® 6 உ. ௪ உ 

இராஜ ிரேஷ்டராகபல நர், ஜனங்கள் யாவருக்கும் சுகத் 

தைச் கொடுப்பவருமாகிய ஸ்ரீராமன் சோஜ்ப பட்டாபிஷேகம் 

செப்துகொண்டவுடன், பூமியானது இருவிக பலன்களாலும் நிறை 

tg விளக்கிற்று, விரு்ஷங்கள் பலன்கசாக் கொடுச்சன. வாசனை 

பில்லாத புஷ்பங்கள் வாசனையுள்ள தரநப் பிரகாசிக்கன, 

இரகுரஈர்சனர், மு.கலில் பிராஊனார்களுக்கு இளங்கன்றை 

புடைய லக்ஷம் பகீ BOF! Dy i DI Rages 83 க, VIHA A} குதிரைகளும் 

உ e ‘ e d ௪ 8 e ந 

தானமாகக் கொடுத்தார். பிறகு முப்பது 2காடி. ஸ்வர்ணம், வஸ். 

7ம், அபரணம், இரத்னம் இவைகளை வே,ச2மா.ட2னர், ஸாதுக்கள் 

முகலினோருக்கு வழம்கினார். 

பக்தவத்ஸலைனைன இராகவன், சூரிபகார் இச்குச் சமானமான 
கோபையுடையதும், ஸ்வரணங்களாலும், சத்னங்களாலும் ௮மைர் 

துள்ள ஒர் மாலையை ஸகரீவனுக்குக் கொடுத்தார், !
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இரகுரர்தனர், ஸ்வர்ணமயமான தோள்வளைக£ அங்கதனுக் 

குக் கொடுத்தார். 

இரகுகுல AP rag, நிறந்த ரச்னங்களாலும், ஸ்வர்ணங்களா 

லும் அமைக்கப்பெற்ற HT இவ்விப சந்இரஹாரத்தைப் பிரீ இயுடன் 

ஸீதைபிடம் கொடுத்தார். 

ஜனகமஹாராஜன் குமாரியாகிய ஸீதை தனது கழுத்திலணிர் 

இருந்த ஹாசத்தை யெடுத்துக் கைபில் வைத்துக்கொண்டு வானர 

சேஷ்டனாய ௮னுமானையும், தனது பர்சாவாயய ஸ்ரீசாமனையும் 

பார்த்தாள், 

குறிப்புண்ரும் இரகுவீரன், ௮௫௪ வைதேஹிபைப் பார்தது 

ஐ ஸீதே/ ஓ சசேஷ்டமான குண மடையவீே7 நீ யா நடைய 

பணிலிடையில் இருப் பெடைர்காயோ அவனிடத்தில் உன்கைபபில் 

கழற்றி வைத்இருக்கும் ஹாரக்ைகக் கொடு” என்று கூறினர். 

ஸீதை, ஸ்ரீராமச்சர்தான் முன்னிலைபில் ௮ர்க ஹாரச்தை 

அ௮னுமானிடங் கொடுத்தாள். 

ஆஞ்சனேயன் 935 ஹாத்சைப் பெற்று, கெளாவக்துடன் 

௮டி.வணங்கி சைகூப்பி கின்றான், 

பிறகு ஸ்ரீசாமன், சன சமீபத்தில் சை-ூப்பி கிற்ரும் மாருட 

யை நோக்க, அவருடைய சிறந்த பக்தியை முன்னிட்டுச் சந்தோ 

மடைக்து, ஓ அனுமானே! உனக்கு நான் பிரஸன்னனாூ விட்மன், 

உனக்கஷ்டமான வாத்தைக் கேள்; மூவுலகிலும், ஜேவர்களாலும் 

அடையக் கூடாததா பரிருர்தபோ திலும் கொடுக்கிறேன்'“என்றார், i 

ஆஞ்சனேயனும், சர்ோல மள்ளவனாய், இராமச்சக்இிரனை 

arcane, (ஓ இராம" தங்கஷடைய ராமத்சை ஸ்மாணஞ்செப்வ 

தைத் sar வேரொன்றிலும் எனக்குச் திருப்தி புண்டாககில்லை, 

ஆகையினால் தங்களுடைய நாமாவானது எ.துவரையில் பூமியில் 

வழங்குறதோ அ துவரையில், ரான் தங்களுடைய நாமஸ்மாணை 

செய்துகொண்டு பூமியிலிருக்கி2 ரன், அ௮துவசையில் என் சரீரமும் 

பூமியி லிருக்கட்டும். ஓ இராஜ சிரேஷ்டசே! இதுவே யெனக்கு 

வேண்டிய வாம்,” என்று தெரிவித்துக் கொண்டார், 

ஸ்ரீராமர் ஆஞ்ச 2னயன் வேண்டு காளுக் ணெய்? ஓ மாருதி! 

நீ யவ்விசமாசவே சரீரத்துடன் முத்தி பெற்றவனாக வுலகத்இலிருக்
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ஜானகி, “ஐ அனுமானே? நீர் எந்த விடத்இலிருச் ச Gur Sgn 
என்னுடைய அஆஞ்ஜையால் சுகம்யாவும் உம்மையடையட்டும்” 
என்று ௮ன்புடன் கூறிறளை, : 

இவ்வாறு ஸ்ரீசாமலும், ஸீதையும் சொன்னவுடன் அ௮னுமாச் 

மிகுர் த சக்கோவமடைபவசாகி ஆனர்த பாஷ்பம் இரு கண்களி 
னின்_நு பெருக, ஸீதாஸமேதராயெ இரகுஈந்தனசை அடிக்கடி ஈமஸ் 
கரிதீது விடை பெற்றுக் கொண்டு வெகு பிரிய த்துடன் தவஞ்செய்வ 
தற்கு இமயமலை சென்றார்... 

அதன்பின் இரகுவீரர், கன்னிடம் அஞ்சலி செய்து கொண்டு 

களிப்புடன் கிற்கும் குகனை நோக்கி, ஓ ஈண்ப / நீ சரிற்சிறந்த 
அம், மனேஞ்ஞமூமாகிப சிருங்கிபோபுரம் சென்று, விஞ்ஞானத் 

டன் கூடி. ஸதா என்னையே ஸ்மரித்துக் கொண்டு ஸுஈகஜீவியா 
பிருந்து சகல போகங்களையும் ௮ரபவித்து முடிவில் என்னுடைய 

ஸாளுப்ய பதத்தையே யடையக்கடவாப்” என்றுசைச் து, அவனுக் 

குத் திவ்வியமான அபரணங்களையும், இராஜ்யங்களையும் பரிசளித்து 
அவளைக்கட்டி அலிங்கனம் செப்து கொண்டார். 

குகன் மிருந்த லர்தோஷந்துடன் இசாமனை அடிவணக்க 

உத்காவு பெற்றுக் கொண்டு கன்னிருப்பிடம் சென்றான், 

பிறகு, இராகவன், அயோத்திக்கு வர்திருந்த மற்று மள்ள 

வானா சரேஷ்டர்களுக்கு வீலைமஇக்காகத ஆபரணங்களையும், ஆடை 
களையும் கொடுத்து உபசரித்தார். ஸாக்ரீவன் முதலிய வான 

ரர்கள் யாவரும் இராமனால்உபசரிக்கப் பெற்று ஸர் சாஷகரமாய் 
கிஷ்கிர்சைக்குச் சென்றார்கள், 

இலங்கை மன்னனாகிய விபீஷணனும் இசாமலுல் புகழப்பெற்று, 

விலை யுயர்ர் ச ஆடை ஆபாணங்கள் பரிசளிக்க ஏற்று மனமகிழ்ச்சி 

யுடன் சத்துருவற்ற தனது ஈகரமாகிய இலங்காபுரிக்குச் செல்ல 

விடைபெற்றுக்கொண்டு குதாகலச்துடலும் மந்திரியடலும் தன் 
னிருப்பிடம் சென்றான். 

எல்லோரிடத்திலும் வாத்ஸல்பமுள்ள இசாகவர், மறு 

கோணாத இராஜ்ய பரிபாலனம் செய்து வந்தார், 

இலக்ஷமணன் இசாஜ்ப அ.இஎாசத்தில் விருப்பமில்லா தவனாயி 

னும், அவருக்கு யுவராஜ்ப பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தார், இலஷ் 
91
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மணர், சிறந்த சக்தியுடன் இராமஸைவை செய்வகிலே?ய ஊக்ச 
மூடையவசாக இருந்தார். 

பநீசாமர், பாமாக்மாவாயினும், கர்மங்களுக்குப் பிரபுவாயி 

னும், கிர்மலனாபினும், விகரரமற்றவனாபினும், எப்போதும் தன் 

னனைந்தத்தில் சர் தோஷமூடையவனுபிலும், பாமானந்த சொருப 

ஞயினும், மானுடசரீசத்த யடைந்து மிகுதியான பொருட் செலவு 

களுடைய அஸ்வ ?மதயாகம் முகலிய புண்ணிய கருமங்களை, உல 
கத்தார் இவ்கிகம் பெய்ய வேண்டுமென் ௮ தெரிஈ்அ கொள்வதற்குச் 

செய்து காட்டியும், ஸ.சா பகவர்ளைப் பூஜிக்தும் வந்தார். 

இசாமன் அ௮சசாளும்போ௮,, விகவைகள் சோதனம் செய்ய 

வில்லை, துஷ்ட ஜெந்துக்களின் பயமுண்டாகவில்லை. வியாஇகளா 

௮ண்டாகும் துன்பங்களும் கடையா, உலக,த்இல் இரூடர் பயமு 

மில்லை. ஒருவித seat sep ao. மூப்புள்ளவர்கள் ஜீவிக்கச் ௪.று 

வர்கள் மரணமடைவ தில்லை, எல்லோரும் ஸ்ரீராமனைப் பூஜிப்பதில் 
ஆவலுள்ளவர்கள். யாவரும் ௮வசைச் தியானிப்பதில் ௮க்கசை 
யுள்ளவர்கள், 

மேகங்கள் காலந்தவமுமல் மாதம் மும்மாரி பொழிர்தன, 
பிரஜைகள் தங்களுக்குரிய கர்மங்களில் அவலுடைபவர்களா யிருக் 

ஷி 

தார்கள், 

வருணாச்சிரம தர்மங்கள் புறக்கணிக்காாால் நன்று ௮. நுஷ்டானம் 

செய்யப்பட்டு வர்தன, 

இரகுரர்தனரும், தன் குடைக்£ம்வாமும் பிரஜைககாத் தந்ைத 
யானவன் தன் வயிற்றிலுண்டான புக்இரனைக் காப்பதுபோலக் 

காப்பாற்றி வ5தார், 

சகல லக்ஷணங்கள் பொருக்கினவரும், சகல தர்மங்களையும் 

௮றிக்சவரும், தர்மாத்வாவுமாகப ஸ்ரீராமன், பதினோாயிர வரு 

ஷம் வரையில் aban gla ours Biot Kors Heo, 69 தவராமல் 

அசரசாக்ஷி புரிந்து வர்தார். 

ஒ பார்வதி! மேற்கூறிப?த ஸ்ரீசாமனுடைய இவ்ய சரித்திரம். 
இதற்கே அ௮த்பாத்மராமாயணம் என்.று பெயர். இத மிச்ச இரகயெ 

மான பொருள், பரிசுத்தமானது. மிகுதியான புண்ணியத்தைப் 

பெறச் செய்வது. தனம், தான்யம், 6ல்வரியம், வித்தை, ஆயுள்,
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ஆரோக்கியம், ஜயம், விஞ்ஞானம், மோக்ஷம் முதலியவைகளை த் 

தடையில்லாமற் கொடுக்கக்கூடிய து, 

ஸாவதானமான இர் இிரியங்களையடையவனும், சந்தோஷங் 

கொண்ட மனமுடையவலுமரயே மாலுடன், பக்தியுடன் சரவணஞ் 

செய்தாறும், பாராயணஞ் செப்தரலும், கான் அபேஷிக்கும் ௮பீஷ் 

டங்களனைத்தையும் அடைந்து, சகல பாபங்களிலும் நின்று விடு 

பவொன், 

பொருளில் விருப்பழுடைய மானுடன், பரிஃத,சமான மனத் 

தோடு கூடியிரர் த இராமனுடைய பட்டாபி 2ஷக்ைச் சரா வணஞ் 

செய்வானாகில் மிகுதியான பொருளையடைவான், 

எவன் ஓ-நவன் இந இராமா பணத்தை முதலிலிருக்னு 

கடை? வசையில் பாராயணம் செய்கிறு 2ன, அவன் சகல நற்குணக் 

களும் பொருக் சிய சற்பும் ரணை அடைவான். 

இந்த அ௮த்யாக்ம ராமாயணந்மைச் சரவனம் செய்தால் இரா 

ஜாங்கம், மக்கள், சஈற்றம், பொன், மணி, மில், வாகனம், அடிமை 

யென்ற அஷ்ட மீஸ்வரியமும் பொ,.ருச் ப பூமிபை அடைவான். 

மேலும், சத்துருக்களைச் ஜெபித்து அவர்களாலுண்டாகும் ௮வ 

மதிப்பை யடையாமல், ஜெய மள்ளவனுவான், 

ரஜா ரூபமான சோஷழள்ள (மன்று நாள் விலக்குள்ள) 

ஸ்திரீயா யிருகதாலும், ஸ்ரீராமனிட மீரிபட்டு, இர்ச இராமாயணத் 
தைச் சரவணம் செப் தால், 44 27%டனாகிய புத்திரனை அடைவாள், 

மேலும் பதிவிருதையாகவும் ஜனங்களால் பூஜிக்சப்பட்டவ ளாசவும் 

ஆவாள். 

ஸ்.திரீகள் இர்க ௮யாத்ம சாமாயணதக்மைச் சரவணம் செய் 

தால், திர்ச்சாயுளுள்ள புதலவர்சளைப் பெற்று, YF AV Deurer gs 

கங்ககாயும் பெற்.று ஏல்லோசாலும் பூஜிக்கப்பட்டவர்களாவார்கள், 

இதைச் சரவணஞ் செப்யும் ஸ்திரீ மலடியாயினுா, அழகு 
வாய்ந்த பு. இரனைப் பெறுவாள், 

எச்சாஇயிற் பிறர்தவனுபிலும், ஒருவள் Dis இசாமாயணத் 

தைச் செத்தையுடன் சேட்பானாகில் அவன், காமாதியாறு கற்றல் 

களையும் On.9 sg, ஸம்ஸாசச் கடலினின்.று விடுபட்டு, அன்பும் 

யாவற்றையும் போக்கிக்கொண்டு, யாதொரு பயமுமின்றி இராம 

னிடம் பச்தியுடன் பேரின்பத்தை யடைபவனாவான்,
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இந்த இராமாயணத்தைச் சரவணம் செய்பவர்கள் தேவர் 
களால் கொண்டாடப்பவொர்கள், விக்கினம் யாவற்றினின்றும் 
விடுபடவொர்கள். சிறர்த ஸம்பத்துகள் யாவுமடைவார்கள், 

இந்த இராமாயணத்தைத் தினந்தோறும் பூஜித்து ஈமல்காசம் 
செய்பவர்கள், எல்லாப் பாவங்களினின்று விடுபட்டு விஷ் ணுவிடைய 

ஸ்தானத்தை யடைவார்கள், 

இந்த அத்யாத்ம ராமாயணத்தைப் பக்தியடன் சரவணம் செய் 

பவர்கள, பாராயணம் செய்பவர்கள், பாராயணம் செய்கிப்பவர்கள், 

இவர்களுக்கு ஸ்ரீசாமனுடைய கிருபாவிக்ஷண்யமுண்டாகும், 

ஸ்ரீராமசே பாப்பிரும ஸ்வளுபர், sauCr wes srag wana 

தால் உலகத்இல் பெறக்கூடாக காரியம் என்ன விருக்றெது ? கை 
யால், தாமம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம், இவைகளில் எதை 

BHD GID ௮தை அவன் இந்த அத்யாத்ம ராமாயண பாரா 

பயணத்தால் அடைகிறான், மேலும், ஆயுளையும், ஆசோக்கிபத்தை 

யூம் பெறுகிறான், கற்பகோடி, காலமாகச்செய்த பாபங்களும் அவனை 
விட்டுப் போகின்றன, தேவர்கள், மஹரிஷிகள், பிதுருக்கள், சூரியன் 

முதலிய ஈவக்கிரகங்கள் யாவரும் அவனிடம் ஸந்தோஷிக்கறார்கள், 

இரச அ௮ற்புதமாகிப சாமாயணச்சை யாவசாயினும், பாராயணம் 

செய்தாலும், சிரவணம் செய்தாலும் எழுதினாலும் அவர்களுக்கு 

அதே ஜன்மத்தில் முக்தி; மறுஜென்மம் கிடையாது, 

ஓ தேவி! நாம் ௮றிர்கவரையில், விஷ்ணுவின் ள்வரூபியாகிய 

ஸ்ரீராமன் தாசகப்பிரம்மமென்றும் அவனுடைய சரித் திரம், மிச அற் 

பு_சமான இரகசிய தத்துவங்களை வெரிப்பித்கக்கூடியதென்றும், 
௮தை மிசவும் சுருக்கமாக உனக்குச் கூறி?னனென்றும் நீ யறிந்து 

உன் சந்தேசத்தைவிட்டு உண்மையான மெய்ப்பொருளை நாடுக 
யாக” என்றார்,



ற... த்தா காண்டம், 

எக SER 

[வது FRB SID, 

  

இரகுகுலச்கி லுற்பவிக்ு, அிபராக்ரமத்தை யடைந்து, 

யுத்தத்தில், இராவணன் முதலிய கொடிய செய்கைகளை யுடைய 

இராக்ஷசர்களைக் கொன்று, தேவர், முனிவர், முகலினோருடைய 

துன்பக்ககாப் போக்கிய பி ற்கு அவயோக & BUI பட்டாபிக்ஷகம் 

செய்து கொண்ட ஸ்ரீராமன் பூமிரில் எவ்வளவு சாலம் வரையில் 

வாசஞ் செய்இருந்தார்? கடைசியில் இர்த மானுட தேசத்தை, 

எவ்விதம் விட்டார் * ஐ 2கவ தேவ?! அடியேனுக் த மேற்கண்ட 

விஷபங்கள் கரதலாமலஹம் போலத் கெள்ளிதி ஓணரப் பணித் 

Bare வேண்டொன்று, ஸ்ரீபார்வ.) 3 2தவி, Wier gure so 5 

வணங்கிக் கேட்டனள், 

ஸ்ரீமஹாதேவர், கன்னடியில் வணங்கிக் கேட்ட பார்வதியை 

௮ன்புடனோச்ச), 2 தேவி! ஸ்ரீராமன் இராக்ஷசர்கமா வசை செப்து 

அயோத்திக்கு கச் சென்று இராஜ்ப பட்டாப்89கஞ் செய்துகொண்டு 

ஸிதையுடலும், தம்மொர்நளஞுடனும், ருநூகலத்துடன் வாழ்ந்து 

சொண்டிருக்கும் நாளில், அகஸ்.இயர், சனத சீஷர்களுடனும், 

அத்திரி, அங்ரேசன், கெளதமன், ஜமதச்சினி,பாத்துவாஜன், வில் 

டன், விஸ்வாமித்தரன், முதலிய ஏழு மனிவர்களுடனும், ஸ்ரீ 

ராமனைப் பார்ப்பதற்காக அய் திக்ருச் சென்று அரண்மனை 
வாயில் காப்போனைக்கண்டு, ':ஓ காவலர்களே! நீங்கள் சக்கரவர்த்தி 

திராமகனைச்சண்டு உங்கள ‘a ண்மை வாயிலில், HK தியாமு.தலிய 

முனிவர்கள் யாவரும் வர்து தங்கப் பார்க்க மிக்க Yor gor 

சாத்திருக்கறார்களெனச் தரியப்படுத் தங்கள்” என்.று கூறினார். | 

௮தைக் கேட்ட வாயிலாளர், வீரைவடன் பஸ்ரீராமரிடம் வந்து 

$மஸ்கரித்து “ஐ பிரபுவே! தங்கராத் தரிசனஞ் செய்வதற்காக, 

அகஸ்.இய முனிவா ஸப்த முனிவர்களுடலும் வர்.௮ு வாயில் புறத்.இல் 

சாத் இருக்னெறனர்'' என்று தெரிவித்தனர்,



404 அத்யாத்ம ராமாயணம், 

இசை யறிந்த ஸ்ரீராமன் ('ஐ துவா£பாலக / யாதொரு தடையு 
மில்லாமல் ௮ம் மூனிவர்கள் இவ்விடம் வர வேண்டும்,” என்று அஞ் 

ஞாபிக்க, ௮வ்வாறே அவாரபாலகர்களால் பூஜிக்கப் பெற்.நு ௮ம் 

முனிவர்கள் அலங்காசமுள்சா அரண் மனைக்குட் பிரவே?த்தார்கள். 

௮.கஸ்இயர் முதலிய முனிவர்கள் சன்னைநாடி வருவதைக் கண் 

ணுற்ற ஸ்ரீராமன், ஆசன த்இருக்ு சடி தியிலெழுர்து கைகூப்பிகின்று 
sr eB பாத்யம், மூதலியவைகளாற் பூஜித்து உபசரித்து ௮வ 
சவர்களுக் கும் தக்த ஆசனங்களைக் கொடுத்து விழ்நிருக்கச் செய் 

தார், 

முனிவர்கள் ஸ்ரீராமன் தங்களிடம் காட்டிய அன்பின் மிகுஇ 

யைக் கண்டு சக்கோஷங்கொண்டு இவ்வியாசனங்கள் மீத விற்றிருர் 
தார்கள். பிறகு முனிவர்கள் இச நக் சனணைப் பார்த்து, “ஓ சகு.குல 
சேஷ்ட! கேவர்கஷைக்கும், எங்களைப் போன்ற முனிவர்களுக்கும், 

மற்றுமுன்ள ஸாதுக்களுக்ரும், காலப் போலிருத இசாக்சேஸ் 

வரனாக இராவணன், கும்பக நணான் முசலிய ௮இ பாதசகர்களையம், 

தசக்கிரீவன் குமாரனாகிய இக்இரறிச்கையும், வகம்செப்து இப் 
ச உ உ . உ ௧ க . க் e ச 

பூமண்டலத்தில் எக்காலத்திலும் நிலை பெற்ற புகழைச் தாங்கெ தங் 
களுடைய கோ.கண்டத் இன் பெருமை வி.பக்கச் தக்கதே! அதிலும் 

Coss ster எமலோகத்துக் சனுப்பின விர்தை, தேவர், சரகர், 
மானுடர் முதலிய மூவசாலுச் அுஇத்தற்குரியது. Ma எங்களுக் 
செல்லாம் ஸதகா ஆனந்தத்தை யண்டுபண்ணிற்று, 

ஓ மஹா பாகுவே! கால்கள முன்னம் எங்களுக்கு அபயஸ்தம் 

சொடுச் கபடி. சம்துருக்களாகிய இரா௯சர்களாக் கொன்று இரு 

தாரத்தத் தன்மையை யடைந்தீர், தங்களுக்குப் பல்லாண்டு ஸப 

மூண்டாருக”” என்று ஆசி மொழி கூறினார்கள், 

ஆத்ம ஸ்வரூபத்யானம் செப்பவர்களாயெ முனிவர்களின் 

வார்த்தையைச் கேட்ட ஸ்ரீராமன், அச்சரியமடைர் து, அஞ்சலி 

செய்து ௮வர்களை நோக்கி ஓ முனி சிரேஷ்டர்களே! மூவுலகையுஞ் 

ஜெயித்து சபிலையையும் போர்த்த ௮இபராக்ரமசரலியாயெ இராவண 

னையும், கும்பகருணன் முதலிய போர்வீரர்களையும் விட்டு, மேக 
நாதனைப் பற்றி யிவர்கணாவஷிட மேலாகப் புசம்ச்ச,தற்கள்ள காரணம் 

யாது” எனக் கேட்டா
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Beis Ere பொருந்திய ௮கஸ்.இிய முனிவர், மஹாதமா 

வாகிய பஸ்ரீராமனுடைய வார்க்தையைக் கேட்டு, ஐ இராகவ! இலங் 

Caren tu இராவணனுடைய உற்பத் யையும், அவன் தவம்செய்து 
பெற்ற வரத்இன் மஹிமையையும், அவன் கம்பி கும்பகருணனுடைய 

வாப் பெருக்கையும், தசக்கிரீவன் குமாரனாபெ மேசராதனுடைய 
தவத்தையும், அவனுடைய ஒப்பற்ற பசாக்ரெமச் செய்சையையும் 

விபசமாகத் தாங்கள் கேட்பீர்களானால், சாங்கள் வியர்து கூறினது 
தங்களுக்கு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனியயெனப் புலப்படும்.” எனச் 
சாற்றின், 

ச் 

இரஞுநந்தனர், (ஓஒ தபோ சி2ரஷ்டசே அப்படி யானால், அரக் 

கர்களுடைய உற்பத் இிபையும், இராவணன், ரும்பகருணன், மேக 

ராதன் முதலினோர்கரடைய தவப் பெருமைளையும், அவர்களின் 

வீரச் செய்கைகளையும் கேட்க அவலுள்ளவனாக இருக்கல 

அவைகளைக் இரமமாகச் சொல்ல வேண்டும்'' என்று கேட்டார், _ : 

இதைக் கேட்ட முனி சிரோஷ்டரான அகஸ்தியர இராக 

வனை நோக்கி, ஐ. இரகுரந்தன ! கமலாசனத்இல் விந்றிருக்கும் 

பிரமதேவர், இக்க அண்டங்களையும் ௮வைகளிலுற்ற ஜீவகோடி 

களையும் சிருஷ்டிக்க போது, டரக்கமற்ற யாவரையும் அசச்காரக 

ளாகச் சிருஷ்டித்தார். அவர்களில, பிரகேதி, ஏதி என்ற இரு 

வர்கள் சகோதரர்களாக உற்பத்நு யானார்கள், அவர்களில் பிர 
கேஇி யென்பவர் நீ. ிமொார்க்கக்தைப் பெற்று ஸாநுக்கள் தன் 

மையைப் பூண்டொழுகிம ், ஏதியென்பவன், கொடிய செய்கை 

யூடையவனாக வாமு தாளில், பிரபையை மணந்து வித்து கேச 

னைப் பெற்றான், அந்த விற்துேசனுக்கு சந்தியின் மகள்தாச 

மாயினாள். அவவிருவரும் காமர்கடலி லாழ்ர்து லீலையில் மிக்க 

விருப்ப முடையவர்களாக தங்கவிடம் உற்பத்தியாகும் சிசுக் 

கப் பிறர்ச இடச் லயே போட்டு விட்டுச் சென்றார்கள், முதன் 

மூதற் பிறந்த ஸ்ாகேல்ன் என்னும் சிரவைக் காட்டில் அலறி 

யழும்படி. விட்டுச் சென்றபோ௪ு, அகச் தழந்தை தஇக்கற்றதாய்த் 

தனியே டெர்து அழுவதைக் கண்.ணுற்ற பார்வதி அக்குழந்தையின் 

இளமைப் பருவத்தை நோக்டப் பரிசாபப்பட்டு இறைவனாகிய பரம 

சிவத்தை நோக்க, ஓ தேய! இக்குழந்தையின் பரிதாப் நிலமையை 

கோக்கு ௮தைக் காப்பாறற வேண்டும்,” என்று வேண்ட, பரமன்
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அக்குழந்தை யின்றதாயின் பருவத்தையும், ஒப்பற்ற விரச்தையும் 
அடைபக் சடவதென்று வாமளித்தார், உடனே அந்த ஸுுழ்கஸன் 

தாயின் பருவத்தை யடைக்து, மிகுந்த பலத்தையும் பொருந்தி 

வாழும் நாளில், கந்த ருவப்பாவை தெய்வவதியை மணந்து ras 
இருத்இருர்கான், அவர்களுக்கு, மாலியவான், ஸஈமாலி, மாலி 

யென மூன்று குமாசர்க ஞற்பத்இியானாகள். 

அம்மூவரும், பிரமதேவரை நோக்கி அரியதவம் புரிந்தனர். 
பிரமதேவர், அவர்கள் தவத்தைப் புகழ்ந்து, அவர்கள் முன்னிலையிம் 

பிரசன்னராகி யவர்கள் சகல புவனத்துள்ளோர்களையும் ஜெயிக்க 

வும், நீடூறிகாலம் வாழவும் வரமளித்தார். அ௮வ்வரத்தைப் பெற்று 

ஒப்பற்ற ஜெய லைர்களாகி இலங்கைபை மயனைக்கொண்டி தேவ 
லோசகத்துக்குச் சமானமான ஈரமாக்கி அதில்பிர2வரத்து வாழும் 
சாவில், அம்மூவரும், கக்க நவப்பாவை தருமதை பெற்ற மூன்று 

மாதரையும் மூறை?ய மணம்புமிர்தனர், 

அவர்களில் மாலியவானுக்கு, வச்சிர மட்டி 1, பெரும் பாக் 
கன் 2, தன்முகன் 5, ஸுாதக.ந்தன் 4, நியாயகோபன் 5, மத்தன் 6, 

உன்மத்தன் 1, என்ற எழுவரும் பிறந்தார்கள். ஸுமாலிக்கு, 
கைகசி 1, வனசவிலோஜனை 2, என்ற இரண்டு துமாசத்திகளும் 

பிறந்தார்கள், மாலிக்கு, ௮னலன் ॥, ௮னிலன் 2, அரன் 8, சம் 

பாதி 4, என்ற கான்று குமாரர்கள் பிறச்தார்கள். 

மேற்கண்ட மூவரும், புக்இர ஸம்பச்துடனும் அளவற்ற பாக் 

Rus Si gd, தங்களுக்கு உலஇல் யாரும் நிகரற்றவர்களாய்வாழும் 

தாளில், தேவர்கள் மு.சலியயாவரையும் ஒருங்க ஹிம்ஸைப்படுத்தி 

ஆராத்துயாத்தி லாமும்படி. செய்தார்கள், 

.... இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் ௮ம்2வர்களாற்படுக் துயாஞ் 
சக்க முடியாமல், கயிலையை யடைச்து, srw Ras Qasr இருவடியில் 

வணக்கி, தங்களுக்கு Ou Ag mR BHD YU BOSS தெரியப்படுத்தி 

அரக்கர்கள் செய்யுர் துன்பத்இல்கின்று sas விடுலிக்க வேண்டு 
மென்று பிரார்த் இத்தாரகள், 

பரசுபாணி, இர் இரன் முதலிய தேவர்களை சோக்? ஓ தேவர் 
களே. ஸுசேசன் வழிவர்த அரக்கர்கள் ஈம்மை யடைந்தோர்சளான 
தால், அவர்கள் எவ்விதமான பீழையைச் செய்தபோதிலும், நா ' 

அவர்களைக் கொல்லமாட்டோம். அவர்களைக் கோறல் புரிதலில்
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வல்லவன் இருமாலெனக் கூறி, அவர்பாற்சென்று தெரிவித்துக் 
கொள்ளுங்களென்.று விடை பகர்க்தரர், 

இதைக் கேட்ட இக்இரா தேவர்கள், இரப்பாற் கடற் 
சென்று, Lith GT Td LOO CLT BH oo 1) WERE DAG Sri wa, இரு 

(மால் அவர்கள் வேண்மிோ ச் ரங்க, வெளிவர நு ௮ஞ்சாதீர்க 

ளென்௮ அபபஸ்தங் கொடுக்க நளிஞர். 

மந்தருநாகன் மூகலிப வானவர்கள், பஞ்சாயு னிடம் விடை 
உ 3 % ௪ உட ee * ௪ 

பெற்று 2கவமீறாகர் பேய்ச் '2ர்க்தார்கள், 
௫ 

மாலியவான், ஸுாலி, மாலி இம்ருவர்களும், மேசகவூர்தி 

முதலிய '2 கவர்கள், பின்னை ரல் வனிடம் சென்றதையும், அவர் 

இூிக்கண் ,தர்த்தருஸவகாக வாக்கவிக்தகையும், ஒற்றர் மூல 

மாகக் தெரிந்து இர்நரன் பேரிற் கோபக்கொண்டு, எத்திசை 
யிலு மள்ள அசக்சுவிசர்களை ஒருங்ச வாவழைக் து, யுத்ச சன்னச் 

தர்சளாகி, தேவ?லாகஞ் சென்று அகோரமான யுத்கஞ் செய்ய 

ஆசம்பிக்கனர், 

இதை யறித்ச வானவர் கான் ஸ்ரீ வாசுதேவளுக் கறிவிக்க, 

மாபவன் கெருடாரூடராக எழுக்க நளி, பொன்னாடு வந்து, காண்டா 

வனனுடன் கேவர்களை அழிக்க போர்க்சகோலங் கொண்டு வந்த 

அசக்கர்களுடன் போர் புரிந்கார், அர்த யுத்தத்தில் மாலி யென் 
பவன் மாயனால் கொல்லப்பட, எஞ்ரிப மாலியவான், ஸுமாலி யிரு 

வரும் மறுபடியும் போர்க் கோலங் கொண்டு மஹாவிஷ்ணுவுடன் 

யுத்தஞ்செய்து அவரால் '2தாற்கடிக்கப்பட்டு, இலங்கை ஈகாத்னதை 

விட்டு, பாசாள லோகஞ் சென்று கங்கள் குடுமபத்தார்க,ஞடன் 

அங்கு வசித்துவக்கார்கள், இலக்காபுரிப் பட்டணமானது அளவா 
ரின்றிப் பழாய்சக் கடர்சத, இஃ இவ்வாறிருக்க, 

4 ° ப fd ட் பிரமதேவர் குமாசாபெ புலஸ்இிய முனிவர், மஹாமேருவின் 
பக்கஞ்சென்று தவஞ்செய் சொண்டிருக்கும நாளில், ௮வர் தவஞ் 

செப்யும் வனத்இற் கருகாமைபில் Brom As முனிவர் ஆச்சிசமம் 

ஒன்றேற்படுத்தி ௮இல் வசித்.து வர்கனார், 

புலஸ் இய முனிவர் தவஞ்செய்யும் ஆச்செமக்தில் தேவகன்னி 
களும், கந்தருவ கன்னிகளும், மற்று முள்ள கன்னிகளும் வக்து, 

விணாகானம், நிருத்தனம், வாத்திய கோஷம், சாடல், பூச்கொய் 
92
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தல் மே.தலிய பலவித விரோதங்களைச் செப்து, அம்முனிவர் தவக் 

அக் கிடையூறு விளைத்து வந்தார்கள், 

புலஸ்இய முனிவர் சேவசன்னிஈளின் விஃயாட்டினால் தன் 
னுடைய தவக்துக்குப் பங்கம் வருவதை யுணர்ந்து இனி யெவ 
சேனும் இவ்வாச்சிரமத்திற்குள் புகுந்த விளாயாடுவார்களானால், 

உடனே யவர்கள் கருப்பர்.த.ிிக்கச் கடவா நள் என்று சாபமிட்டார், 
இதனை யறிர்ச கன்னிமார்கள் யாவரும் ௮வ்ிடம் வரா தொழிந் 

தார்கள், 

ஒருதினம் இச்சாபத்தினை யறியாக இரணகிக்து முனிவரின் 
குமாசத்தி அர்த ௮ச்சொமத்தை நாடி, சன்னுடன் கூடி. விளையாடுக் 

தேவகன்னிகள£த் தேடிச்சென்று, ௮ங்கு ஒருவரையுங் காணாது 
மயக்கி அம்முனிவர் வூக்கும் இடத்தஇற்குச் சென்றாள், சென்ற 
வுடனே ௮க்கன்னி கருப்பச் சின்னமடைந்து தனது மேனியானது 

வெளுத்து, கண்களும் பசப்படைக்து கருப் _வ தஇியானாள், இதன் 

காரணத்தை யறிபாக இரணவிர்து ரிஷியின் குமரி, சன்முைபா 

சென்று கனக்கு நேரிட்டகைச் தெரிவித்து வணங்கி நின்றாள். 

இசணவிந்து மறரிஷி கனது கற்பிற் சிறந்த குமாரத்தி யறி 
வித்தை ஞான இருஷ்டியால் கோக்கிப் பார்த்து Aspe gS 

தெரிந்து அ௮க்கன்னியை யழைத்துக் கொண்டி புலஸ்தஇிய மூனிவ 
ரிடம் சென்று, சுனது புத்இரிக்கு கேரிட்டதை யறிவித்து au 

பெண்ணை அம்மனிவருக்கே தத்தம் செப்தார். பிறகு அப்பெண், 

அம்மூனிவரிடமிருர்து அவருக்குத் தக்க பணிவிடை செப்து வர் 
ததை முன்னிட்டு முனிவர் மனம௫ழ்ச். தழ பயகுலமும் விருத்தி 

பாகும்படியான ஓர் சற்புத்இரனை நீ யடையக்கடவா யென்று அப் 
பெண்ணுக்கு வாமளித்தார், அவ்வாறே டப்பெண், உலகங்களிற் 
பிரசித்திபெற்ற விச்சிரவஸ் என்ற புத் இரனைப் பெற்றாள். அப்புதல் 

வன் நாளுக்குராள் ஐங்கவளார் த, நற்செப்கை, ஈஸ்வாபக்.இ, முத 

லிய குணங்கள் வாய்ர்து வருவதை யறிர்து, பரத். துவாஜ முளி 

வர், தேவவன்னி யென்னுந் தனது குமாரியை, அக்குமரனுக்கு 

விவாஹம் செய்த கொடுத்தார், 

தேவவன்னி, தன் கொழுகனே தெய்வமெனக் கரு சி யவர் இரு 

வுளத்துச். கேற்றவாறு பணிவிடை செய் தொழுகும் சாளில், ௪௧ல 

லோகங்களிலுமுள்ள யாவரும் களிப்பெய்த ஒரு புக இரனைப் பெற்
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“முள், அப்பு தல்வனை, பிரமன், இர் திரன், தேவர்கள், மூ.சலியவர்கள் 
வந்து பார்த்து, சந்தோஷம் மேலிட்டு அக்குமாசலுக்கு வச்திர 
வணன் எனப் பெயரிட்டு ஆ9ரவ.த2ச் சென் றனர், 

வச்சிரவணன், ௪கலவேத சாஸ் இரங்களின் உண்பைப்பொருளை, 
தாசைபாற் சசடறச் கற்றுணர்க்து, தவஞ் செப்வஇல் அவ லுடையவ 
னாக, குற்றமற்ற புண்ணிய தீ 7கீதையடுரக வனத் திற்சென்று, சுத்த 
ஜலமருர்தியும், வாயுபக்ஷணம் பண்ணியும் கின்று பல்லாண்டு தவம் 
புமிந்தான், பிரமதேவர் ௮வன் தவ.க்ை மெி யவன்பால் பிரசன்ன 

. டக , : “ . . மாகி, மூவுலகத்திலு முன்னை யொப்பவரில்லை யென்று ௯ றி, இந்தி 
ரன் முசலிய உலக பாலகர் ந யெரப்ப நீயும் ஒரு இக்குப் பாலச 
ச விளவ்.ரவாயென்று வாமளிச்மு, சூரியன் சேசைப்பார்க்க 

e ௫ . ட a ட a e அகண்டதும், புரவிபற்றதும், ம?ஞூகஇியைப் போன்ற சுதியுடைய 
GID, I (HO WT EF Dg முள்ளோர் வந்ேகறினும் இடங்கொடுப் 
பதுமாகிய புஷ்பக விமானம் ஒன்றையும் அளிக்வூச் சென்றனர். 

வச்செவணன், பிதா மசனிடத் இல் வரம்பெற்று Yasue out 
னத்தின் மீதேறி, தந்தையிடம் வரது கான் பெற்ற வரத்தை யவ 
புக்குத் தெரிவித்து, “கர்தையே! எனக்குப் பிராதேவர் வாரச்சை 
மட்டும் கொடுத்தாரே யொழிய Dis இட.ச்இல் வசியென அஞ்ஞா 
பிக்கவிலலை, ஆகையால் கான் வசிச்சக்கக்க இடத்தைச் தாங்களே 
பணித்தருளல் வேண்டும்,” என்று வணழ்கிக் சேட்டான், 

தாதையாகி.ப விச்செவஸலு, தனது அருமைப் புதல்வன் கூறிய 
வார் ச்தையைக் கேட்டு, புள காங்தெம் மேலிட்டுத் தனயனைநோக்கி, 

்* மைந்த? முன்னம், அரக்கர் கோனாகய மாலியவாளுக்கு, விசுவ 
சருமாவால் நிர்மாணிக்கப் பட்டது இலங்கைாககரம், சங்கு, சக் 
கசதாரியாகிய விஷ்ணுவிடம் போர்புரிந்து களைச்து, மாலியவான் 
sug சகோதானாகிய ஸுமாலியுடன் பாதாள லோகம் சென்று 

மறைந்து வசித்து வருகிறான். அந்த இலங்காபுரி ஸமுத்திரத் 
அள்ள, யாவராலும் புகுவ௮ற்கரியது, அக்ரகரத்திற் சென்று 
நீ ருகமாச வாழ்ச்திரு ”” என்று சட்டலை யிட்டார் 

வச்சசவணன், தாகதையின் கட்டளைப்படி இலங்கைமாசகாம் 
சென்று, வடதஇசைச் கதிபனாகிய கும்பானென்று பேர்பெற்ற அடங், 
காத ம௫ழ்ச்சியுடன் வாழ்ர்து வந்தான், இவன் இவவாறிருச்சு,
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இலக்ஷ1மீ காந்தன் போருக் காற்றாது பாதாள லோகஞ் 

சென்ற மாலியவான் ஸ?காதரன் ஸுமாலி, தனது குமாரத்தி 
கசைகூக்குச் தக் வான் தேடும் பொருட்டு, பாசாள லோகத்தை 
விட்டு, பூலோகத்தை சாடி, அழடற் றக்க தனது புதல்வியையும் 

தன்னுடன் அழைத்துக் கொண்டு வந்தான், 

அச்சமயம், வச்சரவணன், இலங்காபுமியை விட்டுப் புறப் 

பட்டு, புஷ்பக விமானத்தின் மீ? தறி, சாதையாகிப விச்சரவஸு 
வைப் பார்க்க வர்தான, 

ஸுமாலி, வச்சராவணனைக் கண்டு, அவன் தாங்களாண்ட 
இலங்கை மாககாச்தை யாள்வதையுர், புஷ்பக விமானத்தின் 
மீதார்ர்து வருவகையும், யாவராலும் புசழப்படுவதையும் கண்டு, 
பொழுமை கொண்டவனாக, தங்கள் குலம் தகாழ்மைபடைர் கதையும், 
தங்கள் சரத்தி பாழ்பட்டகையும் மனக்கிலெண்ணி அசாத்துயர 

முடையவனாகி, இதற்கெல்லாம் காரணம் நாராயணனே யென்று 

தெரிந்து, வச்சிவணனை ஜெபிக்கவும், தரங்சள் அண்ட இலங்க 

புரியை மறுபடியும் கைப்பற்றவும், தக்க வலிமையுடைய புத்திரனை, 

விச்சரவஸ வினிடமிருக்2க தன் புத்திரி அடையுமாறு செப்லிக்க 

வேண்டுமென்று தன்னுள்ளக்.இற் ௧௬௫, கன புகல்வியை நேரக், 
(ஏ குழந்தாப் ரீ நற்குணமடையவ Da ரீ இவ்வுல சத்தில் நற்குடியி 

லோர் பெண் பிறக்கக் தந் குலமும், தாப் குலமும், LY Bos 

குலமும் மேம்பாடுற்று விளங் குமென்பத தொன் நகொட்ூி வழக்க 

வரும் விஷயம், மஹாலக்ஷஈமிக்தர் சமானமான ரூபலாவண்ப 

மூடையவளே?! இப்போ அனனால் ஈம் குலம் விளங்கவேண்டி. பிருக் 

Bos. மேதும், இது உனக்கு விவாஹம் செப்ய 2வண்டிய காலம், 

யெளவன?மோ ௮.இக்கிரமிக்கிற அ, நீ ஒருக்கால் தங்களை இரஸ்காசம் 
செய்வாயென்று நினைத்து ஒருவரும் உன்னை விரும்பி வசவில்லை, 

ஆயினும் நீயே சென்று, பிமமகுலத்திலுதிச்ச புலல்இபன் குமார 
னய விச்சிரவஸுுவைப் பதியாக வரி.த.துக்கொள், இவ்விதம் செய் 

வாயானால், காமாண்ட ஈகர,ச்ைகக் கைப்பற்றி யாளும் வச்செவெணனை 

யொத்த குமாரர்கள் யடைவாய், அதனால் ஈம்முடைய கஷ்டம் 
நிவர்த.இயாகும் ”” என்று கூறினான், 

கைகசி அவ்விதமே யென்றுசைத்து, புலஸ்தியன் குமாரனாயெ 

விச்சிரவஸு வசிக்கும் ஸ்.கானத்சையடைர்து, அம்முனிவர் முன்னே 

நாணத்தினால் தலைகுனிந்து கிலல்8றி நின்றாள்.
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விச்சிரவஸஉ தன்னருகில் வந்து நாணி நிற்கும் கன்னியைப் 
பார்த்து, “1. Aes wor காச்இவாய்த்த சரீரக்தையுடைய 
பெண்ணே நியார்? எக்கு லந்தாப் ? உன்கரு.க்தென்ன”” என்று 
வினவினார், 

கைக? முனிவருடைய வார்த்தையைக் கேட்டு மனப௫ழ்க்து, 
ஓ தயாநிதி! கான் பரமி௮த்இட த்தில் வரம்பெட்ற ௬ுசேசன் குமா 

சான ஸுமாலியின் குமாரத்தி; என் பெயர் கைகசி, நான் வர்தகாரி 
யத்தைந் சேவரீமர தெரிர்து கொள்ளல் வேஷ்டும்” என்று வணக்க 

மாசத் தெரிவித்தாள், 

மூக்காலமமுணர்ந்த விச்சரவஸ-ஈ மனிவர் சைகசியை நேரக்இ 
உன் விருப்பக்தை சான் அறிம$்தேன். நீ யென்னிடம் வர்சணுகய 

காலத்தை ரோக்கனால், உன்ன ?பவைஷப்படி புன்னிடம் உற்பத்தி 

யாகும் புத் இரர்கள், வாக்கினால் மேம்பரகிற்றவர்க எாயிலும், 

குணத்திற் கொடிமபாசாய் எல்லா உலகய்சளுக்கும் இடர் செய்யத் 

த்குக்த தியசெய்கை புடையவரக ளாவார்கள் ” என்று செப்பினார், 

மைக௫ி, *₹ஓ மூனிசி?ரஷ்டே? கங்களையடைர்ு கங்கரைடைய 

கிருபையைப் பெற்றவர்களுக் கம், தங்களைபொத்க புத்இரருண்டா 

காமற் போவது, கறபக்தைச் சேர்கதொர்க்குக் சாஞ்சிங்காப் 

கிடைத்தது போலாகு2ம! இது ககு.5யா?'' என்று மனம் உர௫க் 

கூற, முனிிரேஷ்டர், ்பெண்ணண?க! உன் வயிற்பிற் பிறக்கும் 

மைக் தர்களிற் பீன்னவன் பேரறிவுடையவ னாவான்'' என்.று பசார் 

தனர், இதைக்கேட்ட சைகளி மனத்திருப்தி புடையவ ளாயினள், 

பிறகு, விச்ரெவஸ- முனிவர், சூரியன் அஸ்தமிக்கும் சமயச் 
இல் கைகசியை யணைய, பத் அத்தலையும், இருபது தோளும், 

பூமியை காசமாக்கும் சக் இயுமுடைய தசக்கிரீவன், கரசை ஈடுங்கவும், 

ORE MIF GOI US GW TOL வும் பிறக்கான், 

அ.தன் பிறகு, ஞாலமடங்க விமுமகிடினும் நிறையாத வயிற் 

றையும், மலையைப்போல் நீண்... உருவத்தையும், கிமிர்ர் த GOH TOL ULL y 

வக்சதந்தங்களை புடைய பலத்த வா யையும், பெருச்த விழியையும், 

தருக்காலுமடங்காத பரியையு முடைய கும்பகருணன் பிறக்தான், 
௮ வன் பின்னே,பருத்த விடையும், பெருத்த கழுத்தும், மேசச் 

இன் இடியையொத்த குர௮முடைய சூர்ப்பகை பிறந்தாள்,
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௮ப்பெண்ணின் பின்னே, புலல்இியன்றன் மாபு விளங்கவும், 

வேதங்கள் நிலைபெறவும், முன்புதித்த சொடியோலாப் பெற்ற 

கைக? வயிறு சுச்சர்றவும் யாவராலும் புகழ் தற்குரிய விபீஷணன் 
வந்து தோன்றினான், 

பாம்புசளுக்குப் பாலும், நெய்யும் புகட்டினாலும், பாதையைத் 

தருசன்ற விஷமே வளருவது போல, தசக்கரீவன் நான்கு வேதப் 

களும், அறு சாஸ் இரங்களும் கற்றபோதிலும், போதங்கெட்டு 

அமபபோதம் மேலிட்டே விளங்கினான், 

பரிசுத்தசான முனிவர்கள், புலஸ்தியன் வழிவர்தோர் பால், 

குத்தும், புடைப்பும் சாம் பெற் ரூமென்று மனம் ஈடுவ்கி வாட, 

- அம்முனிவர்களாயே கொன்று இன்னச் தொடங்கினான் கும்ப 

கருணன, 

சூர்ப்பரகை, குற்றமற்ற பிராமண குலத்திற் பிறந்தவர்கள் 

பாற் சென்று, அவர்களை யெல்லாம் பர்த்தாவாக வரித்துப் போகர் 
அய்த்துப் பின்னுமவர்களை பெல்லாம் புடைத்துத் இன்ன வாரம் 

மித்தாள், 

விபீஷணலனோ கொல், பொப், களவு, கள்ளருக்தல், குருகிர்தை 
"பென்று சொல்லப்பட்ட பஞ்சமா பாதகங்களை யெல்லாம் அப்பற 

விட்டு, மெப், தபை, தமர், பொறை யென்று கூறும் சத்கரு 
மங்களைக் சைக்கொண்டு, வேதங்களிற் கூறிய அறத்தின் வழி 
கின்றான். 

இவ்விதம் ௮௫௧ வனக்தில் மேற்கூறிய நால்வரும் வாழ்ந்து 

வந்தார்கள். ; 

அச்சமயம், வச்சாவணன், கனது தாரகையாகய விச்செவஸு 
வைப் பார்க்க எண்ணங்கெரண்டு புஷ்பக விமானசக்இன் மீதேறி அர்த 
வனத்தின் வழிய வர்தான், 

அவனைக் கண்ட கைக, தனது புத இரனாயெ தசக்சரீவனை 
நோக்கு, 1*ஓ மைக்க! இசா புஷ்பக விமானத்இன் மீதேறிச் செல் 

பவன், Gers தமையன். தெய்வத்தன்மை பொருக்கி புஷ்பச 
ஜிமானத்தையும், சங்ககிதி, பதுமகிதி யென்று கூறும் இரண்டு நிதி 

களையும் தவத்சைச்செய்து பெற்றவன், தனபஇ யென்னும் பெயர் 

வாய்ச் தவன், உன் மரபில் முன்பு, திச்சோ சாண்ட, இலல்காபுரியை 
பிப்போ தாண்டும் வ.ரூருன்” என்று செப்பினாள்,
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தனது தாயின் வார்.த்சையைக் கேட்டு இராவணன், பல்லினா லே 
பிசழையதுக்?)) ஓ தாயே! தீமையனுக்குச் சமமாகவாவது, ௮ல் 
ல அவனுக்கு மேலாகவாவது தவச்தைப் புரிக வரப்பிரசாதத் 
தால் கான் மேன்மையடைூ3றன், 6 கவலையை யொழித்த வீடு”? 
என்று தாயைதக்தேற்றி, தனது தம்பிகளுடன், எவர்களாலும் 
செய்து முடிக்கமுடியாக தவச்சைச்செய்து பலனையடைவகதற்கு 
விருப்ப முற்று கோகர்னவன க்கை யடைர்தான். 

கும்பகருணன் அர்த வன இல், உம்பர் நடிற்க வெபில் காலத் 
இல் பூஞ்சாக்கினி மத்தியில் நின்றும், மழைகாலச்இல் மழையில் 
கனைந்தும், ஸ்சம்பத்தில் சாட்டிய சலாகையில் நின் றும், பதினாயிர 
வருஷம் தவம் புரிந்தான், 

விபீஷணன் இரிகாலமு முணர்க்த முனிவ ரர் இகைப்ப, ஒரு 
காலைத் தரையிலூன்றி மழ்ெருகாலை fut 5 SW ED, பிருசைகளும் 
aes, சூரியமண்டலத்தை Curae IH 67, Buus வரும் 
௮ரிய தவமியற்றினான், 

இராவணன், ஆபிரம் வருஷம் அகாரமின் நி பூபவாசமிருக்து 
முடிந்ததும், தனத பத்துச் சிரசில் ஐ ந சிரக்தைக் கண்டித்து, 
செர்தியிடை ஹோமம் பண்ணி, மறுப உயும் பிரம் MU RABE gd 
கோர் சிரமாகத் துணித்து, uate B55 5D oii ஹோமம் 
பண்ணி முடிர்த பிறக, ஆயிரம் வருஷம் ஊணின் றி புபவாசமிருக்த 
தன பத்தாவது சரசைபு் துணிக்க வாசம்பிகத்தான்: - 

அக்காலை, பிரமதேவர் ௮வன் முன்னிலைபில் பிரசன்னமாகி, 
அவளை கோக்க, ஐ அ௪க்கிரீவ! அ௮ருர்தவத்தில் கின்னை யொப்பவர் 
உன்னையன்றி யொருவருமில்லை யென்று வியந்துகூறி, கின் GIS 
கால் முன்னம் அறிந்த ,கலைகளெல்லாம், திரும்பவும் முளைக்க!' 
என்று வரமளிக்கச் தலைகளெல்லாம் பண்டையிலும் விசேஷமான 

அழகு சொலிக்க முளைத்தன, 

பின்னும், பிசாமசன், சசமுகனை நோக்கி மனக்கு வேண்டிய 

வாத்தைக்கேள் தருகிறேன் என்றார், தசாரகன், மானுடரை ஒரு 

பொருளாய் மனஇற் கருதாமல், மற்றுமுள்ள தேவர், நாகர், இயக் 
கர் முதலி3னோரால், சான் சாகாதிருக்ச வரமருளவேண்டு மென்றான், 

௪.தர்முசன் உன்னிஷ்டப்படி.யே யாகட்டு மென்று வாமளித்தார்,
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பிறகு, தரும£லனாகய விபீஷணனை Curso, “Hp ura! oor ag 
வேண்டியதைக் கேள்” என்று அஇ£ர்த்இி கூறினர், விபீஷணன், 
ஓ தேவ! ௮ற,ச்தைக் சைவிடும்படியான துன்பங்கள் என்னை வக் 
தணுகினும், சான் தீங்கான காரியத்தைச் செப்யாதிருச்சவும், 
போரிற் பிரமாதிகளென்னை வெல்லா இ நக்கவும் வரமருள வேண் 

டும்” என்ன, விரிஞ்சன், '*அவ்வாெ நீ பெறுவதோடு, என்று Yn 

வாது Ares? Aur Wars sara” என்றும் வரமளித்தார். | 

பின்பு, கமலாசனன், அரியகவதக்தை புடைய ரும்பக. ரணனை 

கோக்குங்கால், தேவர்கள், பிரமகேவசை நோக்க, எம்பிரானே! 
கும்பகருணன் தங்களிடக் GEES OUT GO GL! Ons pau oy Dov, குச் 

சைக் கொளுத்தும் சுபாவ சிச்தைய/ுடையோன் கையிற் கொள்ளியைக் 

கொடுக்க சகை போலாகும், இவனா ஏற்கெனவே கொடுமையான 
ஈடையுடையவன், Sw BM மி ற்று வாஸம் பெ Dat CBR, எங் 

களை யெல்லாம் அிமிவுத்தில் சாசஞ் செய்வான், கரங்கள் எங்களைக் 

கெடித்தது போலவே யாகும்” என்று தடுமாறிய சிந்தை புடை?யா 
ராய்த் தெரிவித்துக் கொண்டார்கள், 

_மாலுந்இ வர்2கான், வானுல தள் ளார் கூமத்கதைக் SID, 
கலைநாயச யினுடைய கமலம் போன்ற இரு முகத்தை (ராக்கு, கும்ப 

கருணன் பொல்லா வொழுகச்சம் பூண்சி புவன மூன்றையும், காசம் 

செய்யும் இயற்கைச் குணநுள்ளவனணானபடியால், அலன் வரம் வண் 

டுங்கால், ௮வன் வாக்கில் கின் , அவன் வேண்டுவன வெல்லாம் 

saga, து.பில வேண்டு பன்று சேட்கும்..ர செய்வாபென்று 

கூற, கலைவாணி அவ்வாறே அவன் சாவிற் பிர2வசிச்தாள், அச் 

சமயம் பிரமதேவர், சேவாகள் புடை (Hips கும்பகருணனிடம் 

வந்து, **ஓ அரச்கரிற் சி2ரஷ்ட மூள்ளவ?ின.! உன்னரிய தவத்திற்கு 
மனமுவர்தோம், உனக்கு 2வண்டிப வரத்தைக் கள் ௧௫௮2ம்” 
என்று பணித்தார், 

சரஸ்வஇ தேவியால் வி.பாபிக்கப்பட்ட கும்பகருணன் எல்லா 

வற்றையும் விட்டு, நான் த் ரை வேண்டுகிறேன் என்றான். அயன் 

அவ்வா2ற நீ ஆறுமாதர் துபிலக் கடவா யென்றார், 

ஓஒ தேவி! அம்ர் தமடுவில் மூழ்௫யும், அரும் பட்டினி கடந்தும், 
வெயப்பிலிற் சாப்ர்தும், மழைபில் சனைந்தும், இன்லும் பலவாமுன 

ச௫த்தற்கரிய செய்கையைச் செய்தும், கானியற் மிய தவத்தின். பலனை
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யடையாத, மாறுத்துபிலை படைர்தான் கும்பகருணன், குற்றமுள்ள 

மனமுடையவர்களுக்கு ஒரு காரியமும் பலிச்காதென்பது இதனால் 
வெள்ளிடை மலைபோல் விளங்குன்ற sonar ? 

தேவர்களெல்லாம் நாம் பிழைக்தோம் எனக்கூறி ஆசீவாச.தி 
அடன் விண்ணுலகடைந்தனர், தாமரை மலரில் வ௫க்கும் நான்முகக் 
கடவுளும் சலைமகளுடன் தனது உலகம் சென்றனர். 

கர். தமலரோன் சென்ற பின்னர் கடர்தோட் கும்பகருணன், 
தனது சிந்தையை மாறும்படிச் செய்தது, தேவர்கள் செய்க மாய 

மென்று, மனச் தளர்க்து, தனது முன்னோனாகிய தசக்கிரீவனுக் 

கும், பின்னோனாகிப விபீஷணனுக்கும் ஈடர்ததை விளம்பினான். 

இதைக்கேட்ட இராவணன் *ஊமிற் பெருவலியாவுள” என்று AAs 

தீவனாய், தனது பிரதாக்களிருவர்களுடனும், தாங்கள் முன்னிருர்த 

வளமிகுக்ச வனத்தையடைந்து வித்து வந்தான், 

பூங்கமலக் கண்ணலுக்குப் போரில் சோற்று, பாதாளலோகஞ் 

சென்று வசித்துவர்த, ஓங்கு புபவலிமைய/ுடைய மாலியவான், 
ஸுமாலி, என்னும் அரக்கர்கள், பிரஹஸ்.கன் முதலிய அணைவர்களு 

டலும், மற்றுமுள்ள ரக்கர்களுடனும், தாங் குதற்கரிய பேருவகை 

தங்களைப் பிடித்துத்தள்ள, பாதாளலோக மிருந்து புறப்பட்டு, 

தசக்கிரீவன், தம்பிமார்களுடன் வரிக்கும் வணத்தைசாடி வந்து 

சேர்ந்தார்கள், 

வந்த அசக்கர்கள், மலையொதக்த Gr Ayu Cera 
ளமைக்த தசக்கரீவன், கும்பகருணன், கலையடுத்து கிளங்கானின்ற 
விபீஷணனையும் பார்த்து, 44 அலைகடலிற்றுமிலும் அச்சு தலுக்கு த் 

தோற்றுச் சென்ற அரக்கர்களாகிய நாங்கள் திரும்பவும் இவ்வுல 

இல் வத்து தலைபெடுக்கப் பிறந்த குமரர்காள்! நீங்கள் பெருவாழ்வை 
யடையக் கடவீர்கள்”” என்று கூறிக் கட்டியணைத்துக் தழுவிக் 

கொண்டரு? லமர்ந்தார்கள், 

அக்காலை even of sug Gui@su தசமூகனை நேக்கி, ஐ 

போ! ஏன் மனோரதம் நிறைவேறிற்று, எவருடைய போருச்சசற் 

ரூ.௮ பாசாளலோகம் சென்மறனோ, ௮ந்த விஷ்ணுகினுடைய பயம் 

சுசமூம் நீக்இற்.று, இப்போது உன்னுடைய பிரதாவாகிய வச்ச 
வணன் வாசஞ்செய்யும் இலங்காபுரியானறு, முர்.இ சம்மவர் வாசஞ் 

செய்தி ஸ்தலம், அந்த கரத்தை, சா மபேதோபாயத்தால் வச்சிர 
68
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வணன் உனக்குத் தாராதொழிவானாலல், கண்டோபாயத்தினலாவறு 
ரீ யதைச் சொஹிக்கவேண்டும், அப்படிச் செய்யா தொழிந்தால், 

தேவர்கள் ஈம்மை யிகழ்ச்சி செய்வார்கள்; மேலும் நீ பெற்ற வாழும், 
நினது வலியும் பியோஜனமற்றதாக முடியும்” என்று கூறினான். 

தாயைப்பெற்ற பாட்டனாயெ ஸுஈமாலி கூறிய வாசகத்தைக் 

கேட்ட ௮இிபராக்ரம சாலியாகிய இராவணன், ஐ பாட்ட நீர் கூறி 
யது தகுதியன்று) எனக்கு முன் பிறந்தவனை நானெப்படி. டிக்க! 
Bing; பொருளுக்கிறைவனாய தனதன் நமக்கு ஒரு விதத்தில் 
ஆசிரியனல்லவா”” என்று கூறினான், ' 

அருகிலிருந்த பிரஹஸ்தன், இதைக்கேட்டு 'ஒ இசாவ 2ணஸ்21ச7 
மூதாதை வார்த்தையைத் தடுப்பது சரியல்ல, சாஜ சர்மத்தை நீ 
யறியவில்லை, அரசனாகிய வீரனுக்குப் பிராதாக்களிடம் ஒற்றுமை 
Cus? § பிரபுவே! முன்னிகம்ச்சதைக் கூறுேேன்.-கேளும். காகி 

பப் பிரஜாபதியின் புக். ரர்களான தேவர்களும், இராக்ஷசர்களும் 

. இ$னேகத்சைவிட்டு, பு தபாணிகளாக ஒருவருக்கொருவர் போராடி. 

"ஞர்கள். பிசாகாச்களாயெ அ௮சாருலச்தைச் தேவர்கள் மடிக்க 

. வில்லையா? தேவர்களை முன்னிவவாறு செப்திருக்கிறார்கள்”” என்று 

சொன்னான், 

இசைச் கேட்ட இராவணன், (ஓ பிரஹஸ்த / அப்படியானால் 

ரீயே வச்சரவணனிடம் சென்று அவரும் இவ்விஷபத்தை யெடுத் 
துக்கூறி, அவர் மனோபாவத்தை யறிந்துவா”” என்று சொல்லி 

விடுத்தான். 
பிரஹஸ்தன் ௮வ்விசமேயென்று கூறி விடைபெற்று இலக்க 

க்குச் சென்று, தனபதியைக் கண்டு, ஐ பிரபுவே? உம்முடைய 

தீம்பியாகெ தசக்ர£வன், தங்களைக்கண்டு, முன்னம் இலைங்கை ஈக 

ததை யாண்டது தனது மூதாதை.பாகிய மாலியவான் முதலாய 
மூவர்களென்றும், ௮௪ ஈகசத்தூக் குரியவன் என்னையன்றிப் பிற 

ரில்லை யென்றும், என்னுறவை ந விரும்பும் பட்சக்தில் அந்த நக 
சத்தை யெனக்குக் கொடுத்து விடவேண்டு மென்று சேட்டு வரச் 
சொன்னார்” என்றும் தெரிவித்தான். ௮வ்வாசகத்தைச் கேட்ட ௮௬ 
நிதிக்கோன் பின்வரும் காரியச்தை மனதில் நினைத்து, பிரஹஸ் 
தனை சோக், (ஐ ௪துர/ என்னாகும், என்பதியும் எனது தம்பி 
Somos, என் தம்பி சொல்லியபடியே ரான் செப்கிறேன்”” 

என்று பதித்து அவளை இராவணனிடம் அனுப்பிவிட்டான்,
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பிறகு தனபதி ச௪னது சாதைபாற் சென்று, நிகழ்ந்ததை யறி 
விக்கத் தவத்இற் றர விச்பெவஸ 5, தனது குமானைசோக்?, “த 

பால காமெது சொன்னாலுர் தூர்ப்புத்து யுடைய தசச்ரீவன் 

கேட்க மாட்டான், ஆகையால், இலங்கையையவனிடம் விட்டுவிட்டு, 

கபிலாயமலைச் கொத்தை யடைந்து, ஈம்மை (சங்கரனை) Cor dD es 
தவம்புசிக்து, ரீ வசிப்பதற்குச்தக்க இடத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளு 
தல் உனச்சிதமான காரியம்!” என்று கூறினர். அவ்வாறே தனபதி, 
இலங்கையைத் தசக்கிரீவனிடம் விட்டு, க.பிலைமலைச் சாரல் வத்து 

நம்மை (பரமவத்தை) நோக்குத் தவமியற்றி, ஈம்மால் எமத 

தோழன் என்று கொண்டாடப்பட்டு, இக்குப்பாலகர்களில் ஒருவ 
னாக ௮மைபப் பெற்று நம்மால் ஏவப்பட்ட விசுவகர்மா அளகாபுரி 

யென்ற ஈகரத்சை மிர்மாணிக்க, அக்நகரத்தில் தனது இ ஞசொடு 
சென்று சுசமாக வாழ்ந்து வந்தான். ./ 

பிரஹஸ்சன், தனபதி கூறிய வார்த்தையைக் கேட்டு, இரா 

வணனிடம் வர், இலங்கையை விட்டுவிடக் தனபதி யிசைர்சசை 

யறிலித்சான். தசக்ரீவன் அதைக்கேட்டு, மாலியவான், ovo off 

முதலிய பாட்டன்மார்களோடும், பிரஹஸ் னோடும், மற்.றுமுள்ள 

அரக்கர்களோடும் இலங்கைமாககரம் சென்று, நவரதனங்கள் 

அமைந்த சிம்மாசனத்தின் மீதமார்.து, மச் இரிகளால் முடி.சூட்டப் 

Quin, இராக்ஷசர்களுக் கெல்லார் தலைவனாக இருந்து ௪ுகமாச 

வாழ்ந்து வந்தான், 

உலகனைத்து முண்டுமிழ்க்த ஒருவன், அபருழக்க தேவர்களுச் 

காச வத்து போர்புரிந்து, இலகையைப் பாழாக்கின சாள் முதல் 

பாதாள லோகஞ்சென்.ு வாழ்ர் தவத இராக்கதர்கள் அனைவரும், 

இழந்த தனம் பெற்றவர் போல், தங்கள் பழம்பதிபில் வந்து குடி 

பு.குஈ்.து பண்டு?போல் சுத்து வாழ்ர் த வந்தார்கள், 

அப்பொழு, ௮சம்பைக்கு,ச் தன்னைப்போலொத்க பசாக்ரம 

மில்லை யென்றும், தனது ஸ்சன்னிபபாசத்தைத் தாங்க இடைபில்லை 

யென்றும், நொடிப்பொழுதில் எவ்வுலகத்தையுக் தாண்டி மீளும் 

ஈடையில்லை மென்றும் பழித்அக்கொண்டிருக்கும் ஈங்சையாயெ 
தனது தங்கை சூர்ப்பசசையை, இராவணன் காலகேயர்களைச் சார்ந்த 

வித்துருசிங்கவலுக்கு விவாஹம் செய்து கொடுத்தான். 

பிறகு ஒருதினம், தசாநரன், வேட்டையாடக் காட்டுக்குச் 

சென்றபோது, அங்கு ௮சக்கருடைப் see gud, இதிபின் குமா.
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மரயெ மபன் என்பவன், உலகத்திற் சறர்த கர்.தரி ெெனவும், *பஞ்ச 
கன்னியில் ஒருத்தியெனவும், மண்டோதரி யெனவும் பெயர் 
பெற்ற சனது குமாரியோடு ௮வ்வனம் வந்தான். 

சன்னியுடன் வரத மயனைத் தச௪க்சரீவன் பார்த்து, *(அழூல் 
மிகு த இச்சன்னியுடன் இவ்வனத்துக்கு வக்த நீயார்? இக்கன்னி 
யார்?” என்று வினவ, மயன், ''வெற்றிமாலையைக் தரித்த தட் 

தோகையுடைய வீரனே! நான் தயித்தியர் கோன்மகன் ) எனகிகுத் 
தேவர்கள், இருவையொக்கும் வடிவுடைய தருச்சனை யென்னும் 
கன்னியைக் கொடுக்க, ௮க்கன்னியுடன் ஏமபுரி யென்பதை யெனச் 
இருப்பீடமாக நிருமித்துக்கொண்டு, அக்ககரில் 85 நாறாண்டு ௬௧ 

மாக வாழ்ந்து வர்தேன், ௮த்தருச்சனை வயிற்றில் எனக்குப் பிறர்த 
பெண்ணிவள்; இம்மங்கையுடன் பிறந்தவர்கள், மாயாவி, துந்துபி, 

என்று கூறப்பட்ட வலிவில் மிக்க விரர்களிருவர்; இப்பெண்ணின் 

குணத்துக்கும், எழிலுக்கும் ஓக்கும் வானைத்தேடி. யெங்குப் 

காணாது இவ்வனத்கதை நாடி வந்தேன்); நல்ல குடிப் பிறப்பும், 

பழிப்பில்லாச போழகும், சாஸ்திர வாராய்ச்சியும், Sor CEB 

பாலை யுண்ணும் ௮ன்னபகஷி2பால், வேதாந்தத்தின் அட்பபொரு 
கைச் செஹிக்கும் சக்தியும் உடையவர்கள் இவ்வுலகத்தின் சண் 

ணில்லை ; சுற்றத்தார் கல்ல குலத்தை விரும்புவார்கள்) தந்தை சீல்வி 
யிற் றேர்ச் இருப்பதை விரும்புவர் ) சாய் குறைவற்ற செல்வத்தை 
விரும்புவள் ) மல்கையானவள், வரனின் இளமைப் பருவச் 

யும், அழகையும் விரும்புவாள், சொல்லுமிடத்.து, இவவுலகத்திற் 
பெண் பெறுவசலைடையுந் அக்கத்தைப்போல, மற்றெதிலுர் துய 
ருண்டாக மாட்டாது, அப்படிக் இருந்த போஇலும், உம்முடைய 

யெளவனமும், பேசெழிலும் பேசவேண்டாம்; உம்முடைய வழியும் 
u Bur, பெயரும், கலமும் எடுத்துக் கூறவேண்டும்” என்முன், 

இராவணன், இதைக் சேட்டு, 44 நான் பிரமதேவர் குமாசனான 
லஸ் தியன் குமாசன் விச்சரவஸுஈவின் புதல்வன் ) இலங்காபுரியை 

யாளும் மன்னவன் ) சசக்கிரீவன் எனும் சாமழடைபவன் ) மறைக 

ளாயிரமும் கற்றுணர்ர்தவன் '' என்றான், : 

ம.பன் தடத்த தோள்களையுடைய சசக்கரீவன் செப்பிய வாரச் 

தையைக் சேட்டு, இன்று தான் நான் எனது சேயிழையைப் பெற்று 

* பஞ்சசன்னிசள்.--அசலிகை, தசோபசை, சை, சான, மண்டோதரி:
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வளர்தீது வைத்துக்கொண்டிருந்த பயனைப் பெற்றேனென்று ௯. றி, 
மனமுவர்து குண்டிகை நீரையெடுத்து, எட்டுத்தசையும் போற்று 
கின்ற வலியையுடைய இராவணனுக்கு, எழிலாக்கர் யாவரும் 
போற்ற, வண்டமருங்குழலையுடைய மண்டோதரியைத் தத்தம் 

செய்து மணமுடித்து வைத்தபின்னர், சண்டாமசை மலசோன் 

பேரில் விடி.லும், ௮வனுயிரையுண்டு மீளும் வேலாயுதத்தையும் 

கொடுத்துச் சென்றான். 

்்” இருபது கோள்களும், ஈரைந்து முடிகளும் பிரகாசிக்க, வாளா 

யதததையுடைய வலியபடைகள் சூழ, மதிள் சூழ்ந்த இலங்கைமா 

'சகருக்கு மண்டோதரியுடன் இராவணன் சென்றான், 

பின்னர், இராவணன் வபி.2ராசனன் பு,கல்வன் குமாரியாகய 

வச்சிரசுவாலை யென்னு&் கன்னிகையை, கும்பகருணவுக்கு விவா 

ஹம் செய்கித்கான். 

அதன் பிறகு, தசாககன், மஹாத்மாவும், கந்தருவர்களுக்கு 

மன்னலுமாயெ கைதாடணன் தவத்தாற் பெற்ற குமாரியும், தரு 
Lams யறிச்தவளும், சகல இலகஷணங்களும் பொருச்.இயவளும், 
மனோஞ்ஞஜையுமாகயெ சரபை பென்னும் கன்னியை விபீஷணனுக்கு 

மணம் புரிவித்கான். 

இராவணன், தனது தம்பிமா ரிருவருக்கும் வதுவை செய் 
வித்த, அவர்களிருவரும் தத்தம் பக்இனியுடன் ஈகத்துவாழும் 

போ ௮, தா லும் இந்இசனும் சசிகேவியும்போல, மண் 2டோதரியுடன் 

கூடிவாழும் ராளில், YER BBE பால் ஜர் பு.தீ.தினைப் பெற்றான், 
அப்பு.சல்வன் பிறந்தவுடனே, மேகம் போல் கர்ச்சித்து வாப்விட் 
டழுததினலே அக்குமானுக்கு மேககாதன எனப் பெயரிட்டான், 

அ௮ன்னவன்றன்பின் பிறர் 2தார், அதிகாயன், அக்ஷ்ய குமாரன் என் 

னும் போர்வீசர் இருவர், 

பன்னியசர் வச்சரசுவாலைபின் மணி வயிற்றில் கும்பகருண 

னுச் சப் பிறக் தவர்கள், காலனை பொக்கும் வலுவிற்சிறக்க வீரர்கள், 

கும்பன், நிகும்பன் என்னு ம் இரு வர்கள், 

இருகினையொத்த அழகுவாய்க்த சரபை யென்லும் கன்னி 

வயிற்றில், அறிவிற்சிறர்ச விபீஷணணுக்கு வடிவிலும், குணத்தி 
அம் மிகுந்த திரிசடை யென்னும் பெண் உ௫சமதிக்கப் பிறந்தாள்,
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அறுசுவையோடு கூடிய ௮ம.து, இறைச்சியுணவு முதலியவை 

களை யூட்டி, செவிலித் தாய்மார்கள், முறங்கொண்டு மூட்டி சிறு 
நெறுப்பைப் பெருநெறுப்பாச்குவர் போல், இப்பாலர்கஃா வளர்த்து 
வந்தார்கள். 

இல.ல்கைமன்னன், தம் புகல்வர்களுடலும், தம்பியர் குமார்க 

ஞுடலும், இராஜ்ப சம்பத்து, இரகிய சம்பத்து, புத்தா சம்பத்து 

முதலிய பேறுகளுடன், தனக்கு யாரும் இணையில்லை யென்று இறு 
மார்து இராஜ்ப பரிபாலனம் செய்துவரும் சாளில், கும்பகருணன், 
தனது தமையனிடம் சென்று, தான் தவஞ்செப்து பெற்ற அயிலைச் 
சாருவதற்கு, இனிகான மண்_பம் ஜன்றியற்றித் தரல்வேண்டு 

மென்ற கேட்டான், 

தென்னிலங்கை மன்னவலும், தெய்வத் தச்சனை யழைச்சு, 
தனத தம்பியாப கும்பகருணன், உறங்குவதற்குத் சகுக்ச பொன் 
னணி மண்டபம் ஒன்றறற்படுத்தென்று கூற, ௮த்தச்சன் ஒரு 
யோசனை அகலமும், இரண்டு யோசனை நீளமுழுள்ள ஓர் மண்ட 
பத்தை நிர்மாணித்தான். 

கும்பகருணன், அதனைக் சண்டு மகழ்ச்சகொண்டு ௮தலுட் 

சென்று நீண்டகாலம் அயில வாரம்பித்தான், 

அக்காலை, தவத்காலும் வாத்தாலும், புயவலிச் செருக்காலும், 
மேல்வரும் காரியத்சை யுற்றுணராச இராவணன், இயக்கர், தேவர், 

மாதவர் முதலினோர் ௮லறிபோடச் செய்தும், ௮ளகாபுரியின் பூவிரி 

சரவெலாம் பொடியாகச் செய்தும், மதங்கொண்ட யானைபோல் சஞ் 
சரித்து வந்தான். 

தசக்ரீேவனுடைய அக்ரெமக்ககாக் கேட்ட, தமையனா$ய 

அளகை மன்னன் ஓர் தூதனை நோக்க, நீ யெனது தம்பியாயெ இலங் 

சை மன்னனிடம் சென்று, உலகத்தில் முன்னவன் வார்த்தையைப் 
பின்னவனிகழா..து கேட்கவேண்டு மென்ற பழமொழிபுள்ளதைக் 
கொண்டு ரான் சொல்வதை நீ ௮ங்கேரிக்கவேண்டும், ௮,சாவஅ:- தர 

மம் வழுவாமற் பார்ச்ன, (' கழிப்பதும் நீச்சலும் வேண்டாம் உலகம் 

பழிப்பது நீக்கிவிட ” என்ற பழமொழிக்ணெக்டுப் பழிக்கத்தகும் 
் காரியத்தைச் செய்யக்கூடா௮, தேவர், ௮ர்,சணர், இவர்களுக்கிடை 

யூ௮ செப்யுர் தீயார் யாவரேயாயிலும் அவர்கள் தங்கள் இம்மைப் 
பலளையுமிழர்.து, மறுமையிலும் ஈரசச்தை யடைவார்கள் ) ஆசை
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யால் ௮றிவுளோர் அவர்களோடு பகைகொள்ளமாட்டார்கள் ; தேவர் 
கள், முனிவர்கள், தவச்இற் றந்த அந்தணர்கள் இவர்கள் யாவ 
ரும், உன்னாற்றுன்பமுற்று வருர்துவதையுவ் கேட்டேன் ; என் 
னுடைய வளம்பொருக்திய நந்தன வனத்தை யழித்ததையும் நேரில் 
கண்டேன், 8 யெனது தம்பியால் இனி யித்தசைய செப்கையைச் 
செய்யா திருத்தல் 2வண்டுமமென்று சொன்னதாகச் தெரிவிப்பதோடு, 

வாசவன் முதலான வானவர்களும், மாதவம் புரிபாகின்ற இருடி. 
களும், ஒழுக்கத்துற் சிறந்த அந்தணர்களும், நினது செய்கை 

பினால் உனஞ்சலித்து, உனக்கு ராசத்தை யுண்டுபண்ணக் காத்திருக் 

கிருர்கள் என்பதையுங் கூறிவா என்றலுப்பினான், 

தூதன், இலக்கை சென்று அரக்கர் மன்னனைக்கண்டு அள 

கேசன் கூறிய வார்த்தையைச் சொன்னதும், அம்மன்னன், சண். 

களினின்று ௮னற்பொறி இிதறக்கனன்.ற, கரத்தினோடு சரம் 

YO FB, HBO நின்றவர்களை நோக்கி, 1? ௮ளசேசனாம், குற்ற 

மற்றவனாம், தய செய்கையுடைய என்னைத் தேவர்களும், மற்று 
முள்ளோர்களும் கெடுக்கக் காத்திருச்சிறார்களாம், இத்தகைய 

இமிவுற்ற வார்த்தைகளை யானறிய ஏவப்பட்ட தூதன் கதியைப் 
பாருங்கள்!” என்று கூறி, வாளையெ3த்து ௮த்தாதன் இரு துண்டாகி 
மண்ணின்மேல் ef ip fGen. மேலும் கோபமீறி, ௮த்சசைய 

அளசேசன் முன்னம் யானே சென்று, என் சினமுடித்து வரு 
இழறேன்); ஈம் படைமூமுதும் புத்தகத்துக்கு எழுக எனக்கூறினான், 

உடனே சகடமெழுர்ததென அச்சர் சைனியக்கள் புறப்பட்டன. 

இராவணளுச் தேரின்மீதேறி மகோதான், மாரீசன் முதலிய மாயை 
வல்லவர்கள் புடைசூழ, ௮ளகாபுரி சென்று, குபோனுடன் போர் 

புரிந்து ௮வளைச் தோற்கடி த.து, ௮வனிடமிருர்த ௮ேனேக பண்டா 

ரங்களையும், புஷ்பக விமானத்தையும் பறித்துக்கொண்டு ௮வகிமா 
னச்இன் மீதேறிப் புறப்பட்டான் 

இசாவணன் ஏறிகிடும் புல்பகவிமானம், குபிலையங்கரியை 

யணுளெதும், நடவாத தின்றுவிட்டு. ௮தன் காண மின்ன 

சென்றறியாது மயங்னெ தசமுகனிடம் ஈந்திேவர் வந்து, “ @ 
இசாவண / மஹாதேவர் உமையோடு வ௫ிக்குமிடமிது ; ஆகையினால், 

புட்பசகமான.து கடைபெறவில்லை, அதை இக்த கிடத்தை விட்டுகிலக்” 

சென்று கூற, தசாரரன் கோபமீறி, குரங்கு போன்ற முகத்தை
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யுடையவன் Gurr? நீயா என்னுடைய விமானத்தை யகற்றென்று 
கூறுறவன் ” என்று சனர்தான், 

இதைக்கேட்ட நர்தி2தவர், 4 ஓ அரக்க சரேஷ்டனே! நீ என் 

னைக் குரங்கென்று கேட்டதனால், உன் ஈகரிற் ஞூரல்கு புகுந்து உன் 
குலத்தை சாசஞ் செய்யக்கடவது ” என்று சாபமிட்டார், . 

இராவணன், மதப்பில்லாதவனாப், என்னுடைய புட்பகத்தைத் 
தடைசெய்ச இக்கபிலையைத் தூள்பட அடிக்கிிறனென்று கூறி, 
அதைப் பேர்த்தான். அப்போது சித்தர் முகலினோரம் இிபல்னெர் ; 
நீடும் (உமாதேவியும்) பயமற்று ஈம்மைச் கட்டி த்தமுவினப். இதனைக் 
கண்ணுற்ற (அரன்) காம் ஈமது பெருவிசலா லம்மலையை யழுத் 
இட, அ௱ரக்கர்கோன், அலையிடை யகப்பட்ட கரும்சிபனச் சனது 

டல் நசுங்க, பத்துவாயிலுமிருக்து குருதி பொங்க, ௮ம்மலைபினடியி 
லகப்பட்டு, ஒராயிர வருடம் கதறினன், 

கபிலை.பின் தேகப்பட்டுக் கதறும் ௮சக்கர்கேரனை நோக்கி, யவ 
ன மர்ிரி, ! ஓ இராவணேஸ்வா !/ கொன்றை மாலையைத் தரித்த 

பரமசிவத்தின் இருச்செவிக்கேற்ப, நினது சிரமும் கையும்விணையாக 

வமைத்துக்கொண்டு, சாமவேத கானம் பண் ” என்று கூறினன். 

தசாகரன், ௮ன்ன?2 கருமமென்ற௮ு மனதுட்கொண்டு தனது 

தீலையிலொன்றை பறுத்து, தண்டாச அத்துடன் தரு காத்தைப் 
பொருத்தி, கையிலுற்ற நரம்புகளைத் தக்தியாகமாட்டி, யாழாக 
வமைத்துக்கொண்டு குசல், அத்தம், சைக்கிளை, உழை, இளி, 

விளரி, தாரம் என்னும் ஏழிசையி2னோ0, பன்னுதற்கரிய சாமவேத 
சானம் பாடினான, 

நாம் அரக்கன் பாடலுக்கிரங்கி, மூன்றுலசையுமாள மன் 

நரைக்கோடி யாயுளும், எந்தப் படையையும் வெல்லும் ஐர் 
வாளாயுதமுங் கொடுத்து, ரீ நீண்டகாலம் இப்பொருப்பின் கீழ்க் 

கிடந்து கதறின தினாலே, இசாவனன் என்னலும் பெயரும் அடையக் 
சடவாயென்று கூறி விடைகொடுத்தலுப்பினோம். 

நாம் கொடுத்த வாத்தைப்பெற்று, புட்பகத்தின் மீறி சிறப் 
புப்பொருர் திய வாளாயுதத்தோடு செல்லும் இருபது தோளாளை, 
காசாம்பூவை யொத்ச மேனியையுடைய மாயவன் கண்டு, ந 

பெற்ற மூன்றரைக்ளேடியு மொழிய, இன்னும் ௮ரைக்சோடி wa ot 
கேளென மொழிப, ௮,தற்சைர் அ அசக்கிரீவன் .ரம்மிடம் வந்து
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அண்ணலே முன்னம் யானடைந்த மூன்றரைக் கோடியும் நீக்க 
இன்னும் ௮ரைக்கோடி, காளீர்தருளென்ன, நாம், மாசணப் பாய 
லான் செப்த மாயமீதென்பதை யறிர்து அவ்வாறே யரைக்சோடி, 

யளித்தனமென்ன, தென்னிலங்கை மன்னன் அவ்காத்தைப் பெற் 
௮,ச் சன இருப்பிடஞ் சென்றனன், 

இராவணன், இலங்கைமா ஈகரம் சென்று, வரப்பெருக்காலும், 

கரத்திறத்தாலும், இிரிலோகத்திலுர் சனக் கெதிரில்லை யென்று 
கருதி, இறுமாக்திருக்கும் காலை, பூதலத் திலுள்ள ௮சசாசளை யெல் 

லாஞ் ஜெயித்து, இக்கு விசயம் செய்யவேண்டுமென்று செத்து, 
புழதலில் தென் இசைச்கதபனாபெ யமனிடத்தில் யுத்த துக்கு 

மர்திரிகளுடலும் ௮ளவற்ற சைனியக்களுடனும் சென்றான். உலகை 

யெல்லாம் வாதிக்கும் ஈமன் தன்னுடன் போர்புரியவர்த அரக்கர் 
கோன்செருச்கை யறிக்ு FO, காலபாசம், காலகண்டம் முதலிய 

ஆயுத பாணியாக, ஊ.நிக்காலத்து உருத்திர மூர்ததியை யொப்பசத் 

தேசேறி, தனது சேனைகள் சூழ, அசக்காசகொன் முன் வந்தான், 

சாலனைக் கண்டதும் இலங்கை மன்னனின் சைனிய௰ங்கள் இன்றே 

கெட் 2டாமென்று கருகிப் பின்னிடைய, இராவணன் மிக்க தைரி 
யத் அடன் நின்றான். அவவிசம் நின்றவன் நிலைமை சண்டு செய் 
சொரியப் பெற்ற ௮ழலெனப் பொங்கி, தென்றிசை நாதன் ஈட்டி, 

வேல், குலிசம் முதலிய வாயுதப் பிரயோகம் பண்ண, இலங்கை மன் 
னன் Carud 55m, வில்லை வளைச்அு, கூரியகணைசொடுத் ஏ, டு 

தகனேவிய பாணங்களை யறுத்து, பலகிதமான கணைகளை விடுத்து 

நமனுக்கடுக்கணுண்டாக்கனொன். இவ்விதம் இநவரு மாறிமாறிக் 

கணைகளை விடுத்து, ஒருவசை பொருவர் வெல்லக்க௬.இ, ஏழுராளிடை 

விடாது பெரும்போர் புரிரதார்கள். கடைசியாக சமன், தனது 

காலசண்டத்தை சசமுகன்மீது விட எத்தனித்தான். 

இதனையறிந்த ரான்முகன், தென்றிசைக் கோன்முன்கு௮௫ 

வாத்தில்மிகுக்த அரக்கர்கோன்மீது நீ காலகண்டத்தை விரிவாயா 
இல், அவன் பெற்றவசத்தினல், உனது தண்டம் அவ.ளுயிசையுண்டி. 

டா௮, ஆனஅபற்றி அதைகிடால நிறுத்தெனக்கூற, தென்றிசைக் 

சைவன், சண்டம் விடா தொழிர்து கின்றனன். நிருதர்குலா இ 
uch Cali சனதென்௮ கூறி, மாரீசன், மசோதரன் முதலின வேடு, 

தீருமனுல்கை விட்டுத் நிரும்9ப் பாசாளலோசஞ் சென்றான், 
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௮ந்ரகருக்கசசசனாகய வாஸுாகி அரச்சர்கோனிடம் அன்பு 
பாராட்டி யுறவாட அதைக்கண்டு மனமுவந்து, அதைவிட்டு நீங்க 
தனக்கு மிகரில்லாதவர்களும் பெரும் வரமும் வலி.பும் பெற்று வாழ்ப 
வர்களுமாயெ, நிவாதகவசர்கள் விக்கும், வளநகரிவரந்து புசுக் 

தான். ௮ர்ஈசாவாசிகள், அடார்துவர்து ௮சச்ச்கோன்மேல் அளவி 
லாப் படையைப் பிரயோ௫ச்ச, இரு இறத்தாரும் ஒருவருக்கொருவர் 

சளைக்காது போர்புரிய, புண்டரீ சப்புத்தேள் அங்கு வர்தடைந்து 
யி,த்தம்செப்பவர்களைத்தடுத்து நீங்களிருகறத்சாரும், பண்டைப 
வரத்தினால் வலுகில் ஒத்தவர்கள், ஆகையால், பல்லாண்டு போர் 
செய்தாலும் ஒருவசை யொருவர் ஜெயிக்க முடியாது, இருவரும் 

உறவாயிருப்ப? தகுதியென மொழிரஅ்தார், 

கான் முகத்தோன் கூறியதை யிருவருமேற்று, தனித்தனியே 
சபதம்:செய்துகொண்டு, ௮வுணர்கள் சிறப்பொடு பூசிக்க இராவ 

ணன், பன்னிரண்டு மாதம் ௮ச்ஈசரில் வசித்தான், பிறகு ௮தைவிட் 
டுப் புறப்பட்டு, ௮ரக்கர்கோன், வருணனை ஜெயிக்க மன த்செண்ணி, 
கன்னகரியடைர்து, அக்குள்ள காலசேயசையெல்லாங் கணக் 

தற்கொன்று, தன்னுடைய தங்சை சர்ப்பகையின் கணவனாக 

வி,ச்.தருசிங்கனையும் கொன்றான், பிறகு கடலரசன் பாளிகை 
பிற்புகுர்.து வருணன் எங்குற்றானென்று வினவ, வருணன் குமாசர் 

கள் ஊழித் தியெனப்பொ.ங்கி, a Br ggg போர்புரிய Hoa si 

களைப்பாரில் வீழ்த்தினான். பிறகு தசக்கரீவன், வருணன் எங்குற்றா 
னென, கடலரசன் அமைச்சர்கள், தசாரரன் முன்சென்று எங்க 

opus பீசமலோகஞ் சென்றிருக்கிறார், ௮வர் குமாரர்கள் தமக் 
கரற்றாரா யழிர்து போனார்கள், உமக்கு ஒருவரும் எ இரில்லை நீர் 
சுகமே செல்லலாம் என்றார்கள், அதைக்கேட்டு ௮ரச்கர்கோன், 
ப௫சண்டமதிர ..ூவாரித்து, மதில் சூழ்ந்த இலங்கைககர் வரும் 

பொழுது, அந்தணாதவ் சன்னியர்களையும், சுரர், ௮ரர், இவர்க 

டய கன்னியர்களையும், ௮ளவற்ற கர்.இிருவச் கன்னியர்களையும் 
சண்ணிற்கண்டு, ௮க்கன்னியர்களைப் பூனைவாயகப்பட்ட கிளிபோலச் 

சைப்பற்றித் தேர்மிசையேற்றித் தன்னகரம் கொண்வெந்து சேர்த் 
தான். அதுகண்டு அக்கன்னியரின் தாய்மார்கள், கன்றிழந்த பசுப் 

போலக்கதறி, எங்கள் சன்னியருக் &ீடுக்கண்செய்ததனால், கரிய 

கூர்தலைய/டைய ல்.இரீயின்பொருட்டு, இலங்கைககர் பாழா, யதன் 
௮சசனும் தன் முடியோடு தலையற்று விழுகவெனச் சாபமிட்டார்கள்,
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கொடிய செய்கையுடைய சூர்ப்பரகை, தனது தமையனயெ 

இராவணனிடம் cvs gi, சன்னுடைய பத்தா, காலகேயர் வதமடைர்த 

பொழு, வதையுண்டசை யறிவித்துக்கதறினள். தசக்கிரீவன் 
தங்கையின் துயரத்தை யிதச்சொல்லால் மாற்றி, ஈமது தாயுடன் 

பிறர், சவள் குமாரர்களான, கரன், தூடணன், இரிசிரசு இம்மூவர்கள் 

விக்கும் வனத்திற்சென்று சுகமே பிருவென்று கூறியலுப்ப, ௮வ 
ளும் ௮வவாறே சென்று அவ்விடம் வூத்து வந்தாள். பிறகு SS 

Perr, நிகும்பலை வன ஞ்சென்று ௮வகிடம் யாகஞ்செய்.௪ு கொண் 

டிருக்கும் மேகராதனைக்கண்டு, ரீ யிவ்விடம் செய்யும் காரியம் என்ன 
வென்று வினவ; ௮சு£குருவாபெ சுக்ர பகவான், ௮ரக்கர் கோனை 

கோக்க, ஓ காவல? Gadus ae, அகிட்டோமம், கோமேதம், 

Dre Gud, ௮யமேதம், பஞ்சுவணம், வாசபேயம், பாசுபதம் என்று 

வேதங்களிற் கூறிய பெருவேள்வி பேழையுஞ் செய்த முடித்த நின் 
we) கங்கையைச் சடைபிற்றரித்த பரமன் வெளிவக்.த, அழியாத் 

தீரும், சிலையும், Cae பாணங்களும் awison sw, GurBu Re 

கலஙகும்படியான மாயாசத்திபில் மிக வல்லகைக் கடவாயென்று 

வரமுங்கொடுத்துச் சென்றனர் என்று கூறினார், 

அக்காலை, கும்பகருணன் நித்திரை செய்யவும், மேச ராதன் 
யாக வேலையில் முயற்சி செப்இருக்சவும், இராவணன் இக்கு விஜய் 

இல் இருவ்டியுள்ளவனபிருக்கவும், மதுப்புசத்தை யாளும் ௮சுசர் 
தலைவனாகிய மதுவென்பான், இலங்கைசகரிற் புகுர்.து, இராவணன் 

சிறிய தாயாசாகிய கும்பிரசியென்னுங் குணவதியை பலாத்கார 

மாய்க் கைப்பற்றிக் கொண்டு தன்னகரம் சென்ற செய்திபை அரக்கர் 
கோன் கேள்விப்பட்டு௮டங்காத அக்கமுடையவனா9, சோபமிகுத் 
இதென்ன ஆச்சரி.பம்; பூனைச்செவியை யலி மோர்து பார்த்ததை 
யொத்திருக்றெது, எனது தாயுடன் பிறச்தவளைக்கொண்டுபோய், 

மதவென்பான் என்குலச்தின் மானத்தை யழித்தான். ஆகையால் 

விபிஷணனை ஈகரகாவலசை இலங்கையில் தானே யிருக்கச்செய்௮, 

கும்பகருணணனை நித்இரையைவிட் டெழுப்பி யவனுடன் மேச 

bsg யுத்த சன்னத்தனாகவும், ஈம்முடைய அரக்க சைனி 

யங்கள் யாவும் உடனே போர்க்கொலத்துடனும் வா வேண்டி 

யது என்று ஆஞ்ஞாபித்து, தானும் ஆயுசபாணியா௫த் தேரின் 

மீதேறி மதுப்புரும் நோக்செ சென்றான், இதைக்கேட்ட 

மதுவின் தேவியும் சிறிய தாயுமாயெ கும்பிஈ?ி யிராவணனிடம்
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வக்து, அறிவிற் சிறர்.க கண்மணியே ! கிஇியைவெல்வதரிது, ஊழின் 
படி. யாவும் ஈடக்கும், நீ கொண்டசினத்தை யொழித்து எனக்கு 
மாங்கலியப் Sows சொடுத்து என்பால் தயை செய்யவேண்டு 

மென்று வேண்டினாள். 

அசக்கர்கோன், சிறிய தாயார் வேண்டுகோளுக்கெங்கி கோபர் 
தீணிர்து, உனக்காக யாவும் சசத்தேன். நீ சென்று உன் கொழு 

ஈனை யென்னோடுறவா யிருக்கச் செய்யென்று கூற, ௮சைக்கேட்ட 
அவள் தன் கொழுஈன்பாற் சென்று தென்னிலங்கை மன்னன் ௨ம் 

முடைய நட்பு வேண்டி மதுப்புர.த்இன் வாயலில் வந்து நிற்கிறார். 
நீர் சென்று ௮வரு_ன் தோழமை கொண்டு, அவர் தேவலோகத்தை 

ஜெபிப்பதற்கு உதவிபுரிய வேண்டுமென்.நு கேட்டுக் கொண்டாள, 

மதுமன்னன் ௮தற்ணெங்கி ௮ரக்கர்கோனிடம் வரது ௮வனைக் 
தொழு பூஜிக்க, இலங்கை மன்னனும் ௮வனில்லம் சென்று ஒரு 
நாள் தகூயிருந்து அவ்விடம் விட்டுப் புறப் அட்டு ௮ளசாபுரிப் பட்ட 
னத்தி னருகலுள்ள அழகிப ஒரு பூஞ்சோலைபில் வர்.து தங்கினான், 

௮ரக்கர்கோன் அப்பொழிலின் அழகை நோக்க, ஆச்சரியப் 
பட் டி.ருக்குங் காலையில், கதிரோன் இராவணனுடையபடையெடிப்பு 

எ.தற்தகன் நறியாத, இவன் முன்னிற்பது, ஈமக்குத் தகுஇியல்ல 

வென். ௧௬), மேற்றிசைக் கடலில் ஒளிப்பவன் போல் ௮ஸ்.சமன 
மாயினான், 

அக்காலை யிளர்தென்றலசைய, ௮னங்கசரம் பாய, ௮து கண்டு 
கெஞ்சம் பசைக்கப் பணைத்ததோளையுடைய அசச்கர்கோமான், 

அளசைசாதன் மகன ஈநளகூபானை யணையச்செல்லும் மின்னற் 
கொடி போன்ற அ௮சம்பை யென்னும் மாதைக்கண்டான். வீடுற்றவரும் 

விரும்பும் yam அழகைக் சுண்டு மனம் பஇர்து காகற்கடலில் 

மூழ்க, மாரலுச்சனது பாணக்தையேவ, இசாவனான் மதிமருண்டு, 

இக்கன்னி புண்டரீக மாதோ, புனமபிலோ, பொற்கொடியோ வெள் 
றையமுற்று, அ௮ம்மாதிடம் சென்று, ஒ பெண்ணே யுன்லூரேறு, 
பேரியாது, உனக்குறவு யாவர் என்று வினவ, அப்பெண்மணி, இண் 
ணிய தோளையுடைய இருபது கண்ணனை நோக்கி, ஐ சிஷ்ட / என் 

பெயா் அரம்பை, குபேரன் குமானாபெ COT HUTT எனக்கு ELISEO, 

சான் என்பதியிடம் செல்கி3றன் என்றாள்,
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அரக்சர்சோன் ௮.து கேட்டு ஈகைத்து, யாவராயிலும் aes 
துப் பொருள்தேடும் பொதுமகளீருக்குப் பதியுமண்டோ வென் 
௮ுசைத்த, அவள்மேல் விழுந்து கட்டி பணையப் புகும்பொழு.து, ௮ம் 
பை, ஈடும்9, ஓ குன்றனைய தோளையுடையவசே, புலஸ்தியன் பேச 
னாய உமது தமைபன் வயிற்றுஇத்த குமான் எனது சாயசன், 
பார்க்கு முறையில் ௮வா் உமக்குப் புதல்வன், ,நகையால் நீர் என 

க்கு மாமன், முறையற்ற 'இக்காரியத்ைச் செய்யாது விடுமென்று 
கூற ச௫க்காசவனாப் சிக்தைதமோறி புரிகுழலைப்பற்றிப் போசம் 
புரிந்தான். 

அரம்பை ௮.துகண்டு ச௫க்காகவளாய், நீ என்னுடைய சம்மத 

மின்றி யொரு தலைக்காமமாக என்னைப் புணர்க்சபடிய:ல், இனி தேவ 
லோகமாதாயிலும் பூலோகமாதாயிலும், மற்றெர்த கிலமாதாயிலும் 
அவர்களில் டத்துக்கு விரோதமாகப் புணர்வாயானால் நீ வெக்து சாம் 
பலரகக் கடவாயென்று கூறி, சனது நாயகனிடம் சென்று ஈடர் சதைக் 

கூற நளகூபரன், பொல்லா வொழுக்கமுடைய ௮வ்கிராவணனது 
பொன் முடியோடு கூடிய இரங்கள்பத்தும் பொடியாகி வி pa 

வெனச் சபித்தான், 

மறுசாட் சாலையில், தசமுகன் தானைசூழப் புறப்பட்டு பொன் 
ுலகத்தை காடிச்சென்றான். வானோர்மன்னவன் அதனைக்கண்டு 
தனது சேனையோடு வந்தடுக், இருதாத்தாரும் தத்தம் ஆயுதங்க 
ஜாக்கொண்டு, கண்டவர் வியக்கத்தக்க போர்புரிந்தார்கள். ௮ச்சாலை 
சுமாலி, வசுக்கள் எண்மருன் போர்புரியவர்து தாக்னொன். அது 

கண்ட இர்இரன் கோபமிகுத்து, சுமாலி யேறிவர்த தேரைச் சின்னா 

பின்னமாக்க, ௮வன் தலை பூிபில் இத்றுவி மூம்படி செய்தான்.சமாலீ 

மாளவே அரக்கர் சைனியம் டின்னிடைய, அதைக்கண்ட மேச 

சாதன் தனது தேரசைஈடத்தி சைனியங்களை யணிககுத்து இந்திரன் 

குமாரனாகிய சயர்தனை த் தாக்கினான். இருவரும் ஒருவசையொருவர் 

வெல்லக்கரு இப் போர்புரியுங்காலை, மேகசாதன் விடுத்,” வாளிக்காற் 

௫ூ.து மயங்யெ சயர்தனை, அவன் தேர்ப்பா கனாயெ மாதலிமைர்தனான 

கோமுகன் தனது தேரைப் போ ர்க்களத்தைவிட்டு விலக்கினான், 

அதுசண்டு வானவர் சைனியம் இசைகெட் டோடினர், இச்செப்இ 

யைக்சேட்ட சதம்கன், கோபம் மீறித் தேர்கொணர்க வென, Sap 

ணம் மாதலி கொணர்ந்த தேரின்மீதேறிச் செருச்களம் Garda an 

அன,



428 அதீயாதீம ராமாயணம், 

கங்கையைச் சடையிற்றரித்,ச பரமன் வாழு கைலையைப் பேர்த் 
தெடுத்த இராவணன், செங்கையில் !வில்லேர்இத் தேரூரந்துவந்த 
இர்திரனைத் தாக்கமுயன்ரான். அதனைச்சகண்ட மேகநாதன், தனது 
தீர்தையை நில்லெனத்தடுத்து போருக்கடுத்த தேவர்சைனியங்களை 
ஈரசப்படுத் இ, மக்சடை தயிர்போழ் சன்னா னென மாக்னொன். 

௮மரர் தானையும், இரக்கமற்ற அரக்கர்களை யெதிர்த்து வடிக் 
கணை தொடுத்து, ௮வனு_ல௦மங்கும் குருதி சொரியச்செய்.தனர். 
அர்தச் சமயம் கும்பகருணன் அம்பரம் ஈடுங்க தண்டுகொண்டு தாக்ச 

வசுக்கள் முதலிய ௮மரர் ௮வனையஇித்து வடிக்கணைதொடுத்து 

௮வன் மேனியெங்கும் இரத்தம் எழக்கண்டார்கள், 

அதுகண்டு ச௪ழமுகன், வடவைத்தியென மனங்கொதுத்து, 

சிலையை வளைத்து உம்பா்மீது அ௮ம்புமாரி பெப்தனன், 

தேவேர்திசனு:ம், இராவணன௮ பட்டத்து யானையின் 2பரிலும் 

தேர்ப்பாகன் மீதிலும், வீரராபபெ அரக்கர்கள் மார்பிலும், தசக்கிரீ 
வன் உரத்தினும் சிரத்தினும் கோடையிடியையொத்த வாளியைப் 
பிரயோகித்தான், 

அக்காலை ாக்கர், தென்னிலங்கை மன்னன் அழிவுற்றனன் 
என்று இகைத்தனர், 

அதுகண்டு மேகநாதன் அழன்று, தனது தந் தையை வளைத்த 
இர்தரனது தானையைமடி.த்.து, அ௮ண்டாகட்காசனது மார்பிலும், 

அவனேறு தேரிலும், தோப்பாகனாய, மாசலிமீதிலும், கணக்கற்ற 

வாளிகளைப் பியோகித்து, பட்டறிபாத பாடுபட த்தாக்சனொன், 

தேவேர்திரன், தரிச்காதவனாகிக் தனது ரவதத்இன் 

மீதேறிவர்து போர்புரிர்தான், 

தசக்சீவன் மகன் உபர்2சே.றிகொன்றை மாலையைத்தரித்த 
பசமவத்தினிடம் பெற்றவசத்தினல் தேவலோகம் இருள்மூட 

மாயப்போர் விளைத்தான். தேவர்கள் மயங்கியொன்று முணசாதவர்க 
ளாயினர், சானவர்கோலும் செப்வதொன்றறியா.து ios some 

நின்றான், மேகசாதன் கொடியபாசத்தால் தேவராஜனைக்கட்டினான், 

அசச்சர்கள் தங்களுக்குக்கடைத்த ஜெயச்தினால் நிருத்தனமாடி 
ஞர்கள். சுரர்கள் மதிமயல்9த் இசைகெட்டோடினார்கள், 

ஜெயம்பெற்ற மேகராதன், சனது தர்தையை வர்தடுத்து எர் 

தையே, என்னெதர் நிற்கமாட்டாமல் இர் இரன் என்கைப்பட்டான் ;
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உனக்கெதிரி யொருவருமில்லை ; உருப்பசி முதலாயுள்ள தேவஸ் OP 
களும், வானவர்களும் உன்னடி. வணக்க இவ்வுலகத்தை நீயே 
யாளென்று கூறினான். 

அதைக் கேட்ட இராவணன், தனது இருபது கைகளாறும் 

மேககாதனைச் கட்டி த்தமுகினான். மேகநாதன் இக்தொனோடு தன் 
பொன்னகரம் மேவி, தேவர் மன்னவன்றன்னைச் சிறையில் வைச் 
தான், - 

அமரர்கள், பிரமதேவரிடம் சென்று நடச்ததைக் தெரிவித் 2, 

௮வசையுமழைச்அக்கொண்டு, தென்னிலங்கை சென்றார்கள், 

மலசயன், இலங்கேசனைக்கண்டு, ஓ ஓப்பற்ற வலுவுடைய வீச ! 

உனகச்கெதிரி யொருவருளசோ / உனது மைந்தன் இர்இரனை யிங்கு 

சிறை வைத்ததினால், அவலுக்கு இன்று முதல் இர்ரசிததென்னும் 
நாமம் உலகமெல்லாம் வழங்குக, சற் இரனைச் சடையிற்றரித்த பாமன் 

வாழுந்தடவரையை யெடுத்த திண்டோளையுடைய இராவணனே, 

விண்ணவர் என்னை முற்கொண்டு இவ்விடம் வர்ததாலுனச்கு 
இன்னும் 24/த்திமிகுத்தது. இர்தகூணமமே தேவராஜனைச் சிறையில் 

நின்று விடுமித்தலனுப்பென்று கூறினார், அதனைக்கேட்ட தசமுசன், 
கமலாசனனை நோக்க, வானவர் கோனை விடுவதன் பலனாக, இப் 

புவன முள்ளவும் நான் சாகாதிருக்க வார்தரவேண்டுமென்று Cae, 

பிரமன் சசாசசமான யோனிகளிடர் ஜெனித்த வுயிர்கட்கெல்லாம் 
நித்தியதத்வம் பெறுவதரிதென்று கூற, ௮௫ புலப்பட்ட மேகராதன், 
நான் செய்யும் வேள்வியிற் பிறந்த தேரின்மீதறிப் போர்புரிர்தால் 

எனக்கு காசம் வராதிருக்கவும், ௮வ்வேள்கி முற்றுப்பெற்றுல், என் 
பகைவர் யாவராயினும் எனக்கெதிர் மில்லாமற்றோற்கவும், வரம் 

வேண்டுமென்று கேட்க, விரிஞ்சன் மனமுவந்து நீ யவ்வாறே 

பெத்றா யென்று கூற, அசச்கன் மகன் சிறைபிலிருர் த தேவர் 
கோனை விடுவித்து, இறை.பவன் முன்பு கொணாக்தான். வான 

வர் காவலன், தனக்குற்ற மானக்சேட்டுக் காற்றா தவனாக), மற்றியாவ 
சையும் பாசாது தசாதலத்தையே கோக்கி நின்றான். 

௮.த்தகைய தேவேர்இரனை, அயன் கோக்கி ஏ தேவலோக 

காவல ! முன்பு செளதமனிட்ட சாபத்தால் இத்தசைப தன்! 

முனக்கு நேரிட்டது, நீ மனவருத்தமடைய வேண்டாம், onc Bb 

கேகென்று செப்பித்தாலும் பிரமலோகஞ் சென்றனர்,
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இராவண்ன், உலகம் எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து அவைகளைத் 
தீன் வச்மாக்கக்கொண்டு மிகவும் ரத தியடனாண்டு வர்தான் 

இத்தகைய மஹிமையுடைய அர்த இசாவணனையும், கொடிய 
அ்டனாிய கும்பகருணனையும் நீர் வதம் செய்திர், மஹா வாப்பிர 
சாதியா மேகராதனை மஹாத்மாவாகய லக்ஷ்மணர் வதை செய் 

தார், நீர் பிரத்யகஷமாகயெ சாராயணன், உலகங்களுக்கு ஈன்மை 

யைச் செய்பவர், ஸ்தாவர ஜங்கமவடிவமான உலகம் யாவற்றும் உம் 
மூடைய சொரூபமே, உலகத்தைச் சிருஷ்டித்த பிரமதேவர் உம் 
முடைய நாபிக்சமலத்திலுதித்தவர், தேவர்கள் உம்மைச் சார்ந்தே 
யாகத்தில் ஹவிஸலைப்புிக்கறார்கள், யாவரும் உம்மை .ஐச்சிர 
யிச்தே ஜீவிச் இருக்கிறார்கள். பாலில் கெப்போல் நீர் எங்கும் வியா 

பித் திருக்கிறீர், ஞானக் கண் ணுள்ளவன் உம்மை யெங்குமிருப்வ 
சாகப் பார்க்கிறான். அஞ்ஞானிகளும்மைப் பார்க்கிற தில்லை. யோகி 

கள் உம்மைத் தங்கள் சரீரச்திலேயே பார்க்கிறார்கள், 

ஓஒ ராம, நீர் எல்லோருடைய இருதயக்திலிருக்கும் Magua 

களை யறிர்சவர், நீர் விஞ்ஞான நேத்இரமூடையயர். கிர்மலர், விமா 
யாட்டாக மானிட வடி.வங்கொண்டவர், மாயாகுண வி?சஷத்தால் 
விளையாடுகறீர், இப்போது உம்மா லேவப்பட்ட நான் இராக்ஷதர் 

களின் பிறப்பையும், ௮வர்கள் பெற்ற வாப்பெருக்கையும், அவர்கள் 
கொண்ட செருச்கையும் கூறினேன், சின்மாத்தி ரூபியாப உம்மை 
தான_௰ிர்து உம்மை ws BF A உம்முடைய அ௮னுக்சஹச்தால் நான் 

சஞ்சரிக்கறேன் என்றார், 

இவ்வா கூறிய கடத்திற் பிறர்ச குறுமுனியைப்பார்த்த, 
சூரியவம்சத்துக்குக் Sis Bonu யுண்டாக்யெ இசகுகாதன், மர்தஹா 

ஸம் செய்து, இந்தப்பிரபஞ்சம் யாவையும்மாடைச்சார்ஈ்தது, என்னைத் 
sds மற்றொன்றில்லை, என்னுடைய லீலாேத யுலசத்திலுள்ளவர்க 

ளுடைய பாபத்தைப் போச்கக்கூடியதென்று Osh gn கொள்ளு 

மென்றார். 
அகஸ்தியர், ஓ பிரபுவே யாவற்றையுமறிர் ச கங்கள் முன்னிலை 

யில், ரான் ஏதோ கூறினேன் மன்னிக்கவேண்டும், நான் த்ங்களு, 

டைய அறுக்ரகத்தையடைர் தவன், ஏகரும் சின்மாத்சரும், ௮-௩ 
சரும், ஸ்ர்வஞ்௭ரும், எச்வரரும், கணக்கற்ற குணமுடையவரும், 

பஜிப்பலர்சளுச்கு வேறுபடாதவருமாகயெ உம்மை சான்புறிச் 

இறேன் என்றார்,



2-வது சருக்கம், 

_ உலகத் திலுள்ள 4பலாதம், நதி யிவைகளுக்குப் புசலிடமா 
யுளள கடல், உளுக்களவுப் பிரமாண மாக் ஆஜமனம் பண்ணின 

குறுமூனி யுரைத்த இராவணனாிபர் உற்பத்தியையும், தவ மூமை 

யையும், ௮அகலைடைந்ச £ீர்க்நிப் பிரதாபத்தையும் கேட்ட இரா 
மச்சந்இரன், ௮இ௧ வியப்படைந்கு, அகஸ்திய முனிவரை நோக்க, 

ஓ தவகிதியே ! இக்கடல் சூழ்ர்த வுலஈத்தில் ஒருவராவது இராவ 
ணனை விட வலியுள்ளவரா பரிநந்காரென்று காம் கூறவில்லை, ge 

படிக்கு ஒருவரு மில்லையா ? இறர்கால் அவர்களை யெடுத்துச் 

சொல்லவேண்டும்” என்று கேட்டா, 

குறுமுனி, ₹₹ஐ பிரபு 2வ 1 தன்னை வர்தெதிர்க்கும் மாற்றல 

ரின்றி புலகக்தையாண்ட ஆயிரக் இண்டோஞளடைய கார்த்த வீரி 

யனுக்கும், மஹா வரப்பிரச। இயும் மிக்க வலிமையு முடைய வாலிக் 

கும், அரக்கர் கோனாயெ சசக்ரியன் வலுவிற் குன்றி யிகழ்ச்சி 

யடைந்தான் ” என்று செப்பினார், 

மாட்சமை தங்கிய இராகவன், ஓ தூயமாமுனியே / அக் 

கதையை விரித்துச் சொல்லவேண்டு"'மென் நு மிக்க அவலுடன் 

கேட்டார், 

கடத்திற் பிறந்த குறு முனிவர் “ஐ இரகுகுலாதிபனே ! சக்கர 

கோன் உலகெலாம் ஜெயித்து, தேசமன்னரை யெல்லாங் க&ழ்ப் 

படுத்திவரம் காளில், ஒரு காள் ஹைஹய ஈகரம் சென்று, அக்க 
TEM BUT ORD ENT SS வி.ரியார்ச்சுனன் எங்குர்முன், இலங்கா புரி 

மன்னன் யுத்தத்துக்கு வந்திருக்கிறான் என்று தெரியப்படுத் துங்கள் 

என்று கூறினான், அருச்சுனனுடைய அமைச்சர்கள், எங்கள் இறை 

வா ௮ழகற் சிறந்த HOG ஸ்திரீகளுடன் ஜலக்கிடரீடையை விர 

ம்பி, கருமை யென்னும் ஈதிக்குச் சென்றிருக்கிறார் என்று புகன் 

ரூர், ௮ரக்கர்கோன் ௮அகேட்டு அவ்விடம் செல்லக்சர.இ, ௮ழூயெ 

பூஞ்சோஸ்ைகள் சூழ்ச்து, ஆபிரம் சொத்? கூடி. விளங்கும் விர் 

இய பர்வதத்தை யடைந்து, அதனை ய$ித்த ஈருமதை யென்னும் 

ஈஇியைக் கண்ணுற்று, பெருமை வாய்ந்தொழுகும் ௮ர்ஈதியில் தன் 

ச 5தம்.--இழச்9லிருக்அ மேற்லோடும் ஆ௮. 
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னமைச்சர்களோடு ஸ்நானம் பண்ணி, விஷத்தைக் கண்டத்தில் 
shes பரமசவக்கைப் பூசிக்க மணலால் ஒரு லிங்கம் ஸ்தாபித்து, 

வந்தனை வழிபாடுடன் பூசித்தான், 

அச்சமயம் கார்த்த வீரியார்ச்சுனன், கரிய கூந்தலையுடைய 
* தெரிவையருடன் நீர் விாயாடற் பொருட்டு ஜலர்தேங்க, ௮ர௧இ 
ரன் பிரவாகச்சைத் தீன் Brio கரங்களாலும் கட்டி தடுத் இருக் 

தான், அருச்சுனன் நீராடிக் சொண்டிருக்நைபில் தன் சாங்களை 
யெடுச்கத் தேங்கி கின்ற அ௮கச்கஇப்பெருக்கு, இருகரையும் புரளச் 

Crary year Gar due செய்யும் பூசையைக் கலைத்தது. இலங் 
மேசன் அதுகண்டு மனர்இிகைத்துக் கோபமிகுச்து, இவ்விதம் 

நிகழ்ர்ததற்குக் காரணமென்ன வென்றறிக்து வச, இசண்டு சாரணர் 
களை யனுப்பினன். ௮ச்சாரணர்கள் சென்று, விரரிற் சிறந்த ௮ருச் 

சுனன் தனது ஸ்இிரீகளுடன் விளையாடுவதற்கு ஜலம் போ. சாமை 

கண்டு, ஆற்று நீரைச் கன்னாயிரல் கைகளாலும் அ௮டைச்கத் தேங்கி 

நின்ற ஜலம் மறுபடியம் விடுபட்டு வந்து பூசையைச் சிதைத்த 
தென்று தென்னிலங்கை மன்னனுக்குச் செப்பினார்கள், 

அதைக்கேட்ட இராக்கதர் காவலன், தனது மர்திரியுடன் 
அருச்சுனன் நீசாடுமிடத்இற்குச்சென்று, ௮வனது அமைச்சரைக் 

கண்டு, இப்போது உன்னுடன் போர்புரிய இராவணன் வர்திருக்கிறா 

னென்று உமது கரவலனுக்கு உரைத்திடுங்களென்று கூறினான். 
மிகுத்த வலியுடைப அவ் வமைச்சர்கள், எமது அரசன் கனு 

தெரிவையர்களுடன் பேராற்றி லிறங்கி நீர் விளையாடும்போது 
நீர் போர் புரிவதற்கழைப்பது முறையற்ற காரியமாகும், ஆகை 

யால் நீ நாளையதினம் வாருமென்று அறிவித்தார்கள், 

இராக்கதர் கோமான் மனம் பொராதவனூ), ௮த்தராதல மன்னன் 
அமைச்சர்கள்மேல் தாக்க, அவர்களும் ௮சச்கனுடன் போர்செய்யத் 

தொடங்கினார்கள். ௮துசண்டு தசமுகன் அமைச்சர், அருச்சுனன் 

௮மைச்சர்க ஏடன் போர்பு£ீய வந்தடுத்தார்கள். இருதிறத்து மர்திரி 

களுக்கும் பெரிய யுத்தம் ஈடந்தது, ௮ந்த யுத்தத்தில் அருச் 
சுனன் மர்.இரிகள் தோற்றுப்போக, அவர்கள் படைகள் தங்களிறை 
வனாயெ கார்த்தவிரியார்ச்சுனனிடம் சென்று தெரிவித்தார்கள், 

அதைக்கேட்டு தன்பால் நீர் விகாயாடும் ஸ்.இரீகள் ஈடுக்கமுற, ௮ருச் 

சுனன் ௮ம்மங்கையமைப் பயப்படாதிர்களென்றுசைத் து, கதியை 

௬ தெரிவையர் -ஸ்.இரீகள்.
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விட்டுப் புறப்பட்டு, ஊழித் தயெனச் கொதித்து, இலங்கைமன்னன் 
படைக்களத்துக்கு வந்து, பிரஹஸ்தன் என்ற அரக்கர் மர்.திரியுடன் 
போர் புரிந்து, அவனைத் தமையிற் சாய்த்த, பின்னுமெ£ர்த்த 

மகோதரன் முதலிய மந்திரிகளும் அருச்சுனன் போருக்காற்று 

தொழிர்தார்கள். 

அதைக்கண்ட இசாவணன், தண்டாயுசத்தைக் கையிற்பற்றி, 

ஆபிரசர்தஇிண்டோளுடைய கார்த்த விரியார்ச்சுனலுடன் வந்து பார் 
புரிந்தான். எண்டிசைக்கரிகளிரண்டு மெதிர்த்துச் சமர்புரிக்ததை 

யொப்ப அரக்கனும், ௮ருச்சனனும் போர்? சபயுக்காலை, இராக்கதர் 
மன்னன், காற்றென முக), அருச்சுனன் மார்பிற் குத்த, அக்குத் 

தைத் தாங்கியும் கலங்காமனின்று அவ்வருச்சுனன், இராவணனது 

உரத்தில் குத்த, அக்குத்துக்காற்றுதுத ௮ரக்கர்கோன் தரையிற் 

சாயந்தான். 

அப்போது, ஆபிசர்தோளையுடைய அருச்சுனன்,சனது குத்துக் 

காற்றாது களைத்து விழ்ர்த இருபது தோள்களையுடைய இராவண 

னைக் தோள்கள் நெருங்கக் கட்டிப் பிணத்துச் தன்னகர் சொண்டு 

போய்ச் சிறைபில் வைத்தான். எஞ்சி கின்ற ௮சக்காகோன் மர்இரி 
யாய மகோதசனாதி இராக்கதர்களையும், தன்னிலை குலைந்து வந்த 

வழி இரும்பி ஒட்டம் பிடிக்க அடித்தான். போரிற் றோற்றுப்புறங் 

கொடுத் தோடிவந்த அசக்கர்கள், விபீஷணனிடஞ் சென்று, இராவ 

ணன் ஹைஹய ஈகசஞ் சென்று, கார்த்த வீரியார்ச்சுனனிடம் போர் 

புரிர்து தோல்வியடைந்தது மல்லாமல், அநநகதில் அ௮ருச்சுனனால் 
சிறைப்பட்டிருப்பதையுர் தெரிவித் த நின்றார்கள், 

உத்தம குணத்தில் தலைப்பட்டு நிற்கும் விபீஷணன் சித்தத் 

இல் பரிதாபழுற்றவனா, நொந்த சிந்தையனாப்ப் பிரமலோசஞ் 
சென்று, இரணியகருப்பன் இருவடியில் அடியற்தமரம் போல் சாஷ் 

டாங்கமாக ஈமஸ்கரித்தெழுந்து நின்று, எந்தையே! எனது பிசாதா 

கார்.த்தவிரியன் கையிலகப்பட்டு, ௮ர்ஈகரிற் சிறைப்பட்டிருக்கிறான், 
தேவரீர் இருவுள மிரங்கி யச்சிறையினின்று மவனை விடுவிச்ச 

வேண்டுமெனப் பிரார்த் இத்தான், 

% அன்னவூர்.இ, சுன்னடியில் வந்து வணங்கித். தெரிவித்துக் 

சொண்ட விபிஷணனு வேண்டுகாளுச்சொெங்கி, ஒரு முனி வடிவ 
ளன ணட அணித்ஷ்க் 
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ச அன்னவூர்)பிரமதேவர் ்
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மாசி, நெடிய மதில்சூழ்ர்த ஹைஹய நாட்டுக்குச் சென்று, ௮ச்காட்டு 
மன்னனைச் கண்டார். 

கார்த்த விரியன், தன்னிடம் வக்த முனிவரைக்கண்டு எழுக்.து, 

அவர் இருவடியில் வணக்கி யர்ச்சனைசெய்அு உபசரித்து, ஒர் இவ்வி 
பாசனத்தில் எழுச்தருளச்செய்ற, யேனே !! இங்குவர்த காரணம் 
யாதெனக் கேச, முனிவர் வேடம்பூண்ட ச.அர்முகன், அருச்சுனனை 

கோக்க, ஒ தரசாபதி! இர்திராதியரமையும் வென்று இர்த்தி பெற்ற 
இசாவணன் உனது தலைக்கடையிற் சிறைப்பட்டுள்ளான். உன்னு 

டைய புகழ்ச்சி யாவசாலு மூரைப்பதற்கரியு, இன்னமும் உனக்கு 

வலியுண்டாசக்கடவது, நீபிப்போது அவ்கிராவணன மேற்கொண்ட 
சீற்றத்தைத் தவிர்க்க, அவளைச் சறைபினின்று விடுவித்தளுப் 

பென்று பிசப்ப, அருச்சுனன் அதற்கணெங்) ஆறியமன தீதனாக 
அரச்கர்கோனைச் சிறைவிடுத்து அ௮லுப்பினான். முனிவடிவுற்ற இசை 

முகன் தசமூகனை விபீவணனுடன் இலக்கைக்கனுப்பிகிட்டுத் தன் 

னுலகடைந்சதார. 

இராவணன், தன்னகரடைந்து வாழும் நாளில் காலனை 

யொக்கும் சால்பினையுடைய வாலி வாழுங் கிஷ்ஏந்தை ஈகாம் 
சென்று, அங்கு வாலி யில்லாமையைக்கண்டு, இப்போது வாலி (05 

கல்லையோ, ௮வன் எங்குற்றுன் என்று கெம்பிரத் துடன் கேட்டான், 

வாலியின் பத்இினியாகிய €ரிற் சிறந்த தாரை, நீர் இருள் காலத்தில் 
இங்குவர்த காரணம் என்ன வென்று வினவினாள். தசாகநன், நரன் 

வாலியோடு போர்புரியக் கரத வக்சனன் என்றுன். 

௮திவிற்சிறந்த தாளை, இராவணன் கூறியதைக் கேட்டு, த: 
மிகவும் நல்லதாயிற்று,வலுவில் மிருக்ச அுர்துமி முகலினோர் எனது 

பத்தாவுடன் எதிர்த்துப் போர்புரிர்.த, ௮வர் அற்றலுக்காற்றா தவ 

சாய் எமலோகஞ் சென்றார்கள். அவர்க ளெலும்புக் குவைகள் தான் 

இந்தமலைகள், இதனையறிந்துகொள், ௮வரோடு நீர் சமர் தொடுப் 

பீரானால், உமக்குச் சாவு நிச்சயம்) பசற 2வண்டாமென்றாள், 

தாசை செப்பி.ப வார்த்தையைக் கேட்ட இராவணன், நீ செப் 

பிய வண்ணம் ஆகிறதாகட்டும், ௮,சசசைய வாலியை யிப்போதெக்கு 
காணலாமென்று பசபரப்புடன் கேட்டான், 

இரக்கமுற்ற தாரை அசக்கனுரைத்த வார்த்தையைக் கேட்டு, 

நீர் இவ்வளவு அவுசரப்பட்டவமாஸல்,. அவம்... அிவவசசையினியித்தம்
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தென்றிசை சென்றிருக்கிரர். அச்சை கோக்கப்போனால் காணலா 
மென்று நவின்ராள், 

இலங்கேசன் அவ்வாறே தென் சமுத்திரக் கசை மேகி, அங்கு 

பத்மாசனத்தமர்ச்து, பஞ்சேக் இரியம்களையுஞ் ஜெயித்து, ஏகாக்£ 
சத்த மடை, உள்ளமெனுவ கழியில், டரசிவத்தின் இருவுரு 

வ,த்தை கிர்மாணிச்ச, கஆகணத்தால் பாத்தியம் கொடுத்து, ஞான 

இர்த்தத்தா லபிஷேத்து, சித்தமாப பாத்திரத்தில் ௮கங்காசத் 
தைச் தூபமாகவும், ௮பிமானத்தைக் நீபமாகவும் கொடுத்து, பிரா 

ணனை மஹா நகைமீவத்திபமாக நி£வதனித்தூ, நாதத்தை மர்இச 

புஷ்பமாக உபயோகித்து, பக்தி2ய ஸ்தோத்சொமாக ஸ்தோத்இரி 
த்து, பரம்பொருளைப் பரவிப்பணிர்து அர்தரியாகபூஜை செய்கின்ற 

மேருவவ யோத்த மேனியையும், சூரியனையொத்த திருமுகத்தை 

யும், சுராசுரர்களுக்காகத் இருப்பாற்கடலை, அமுதெழக்கடைர்த 

வசத்தையுமடைய வாலி, புத்தியைப் புறச்கே செலுத்தாது, பா 

வசனாக ஊனச்கண்ணை மூடியிருப்பதைக் கண்டான், 

காண்டலும், இந்திரன் முதலிய சேேவர்கஞக்கடையூறு வி 

வித்த விரனபினும், சிரரேஷ்டபுக்கியை யிழந்து துர்ப்புத்தியை 

யடைந்து, இச்சமபயமே வாலியைச் ஜெபிப்பதற்குள்ள காலிமெனக் 

கருதினான், கிஷ்௰ர்ை மன்னன் .நவ்2வளை, கண்ணேத்திறர்து 

பார்த்தும் ஓன்று அறிபா தவன்? பால, மறுபடியும் கண்மூடி. 

யிருந்தான், 

உடனே அரக்கர் கோன், மெள்ளப்பது ஈக வந்து, தன்னிரு 

பது கரம்களாலும், விறல் மிகுச்ச வாலியைக் கட்டிப் பிடித்தான், 

தாசை கொழுநன், மண்டோதரி மணாளனைத் தன் கரத்தால் கெருக் 

இப் பிடி.த்து வாலினாற் சுற்றிக்கட்டி, நெற்றிக்கண் படைத்த கடவு 

ளின் பூஜையை முடித்துக்கொண்டு, படக்தையுடைய அரவினைப் 

பற்றி ஆகாயத்திற் பறக்கும் கருடனை யொப்ப மேற்கடல் பாய்ச் 

தான், , 

வாலிபாய்ச்,5 பாய்ச்சலின் விசையால், எதிர்ப்பட்ட மலையும், 

மரங்களுமூறிர்து ழே விழுர்தன, இராவணனை மீட்கப் பின் 

முடர்ச்க மகோதரன் முதலிய சக்க வீரர்கள், வாலி செல்லும் 

விசையினாலுண்டாகும் காற்றினால் மொத்துண்டு முசணழிதந்து £ழ் 

விழுர்தனர்,
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வாலி யொசே பாய்ச்சலில் ஒன்ப தினபிரம் யோசனை கடந்து, 
இமய மலையை யடைந்௫, அங்கிருந்து பாய்ந்து peru Bena 
யோசனை தூசத்துள்ள ஏமகூட மணைந்து, ADA Hig WB ஒன் 

பதிஞயிரம் யோசனைக் கப்பாலுள்ள நிடதமலையைச்சார்ந்து, ௮தை 

யடுத்ச மேற்புறக்கடலை யணுடனான், 

வாலி யவவிடத்திலிருர்து, $ீலகண்டனை விதிப்படிப் பூசித்து 

முடிர்த பிறகு, மேற்கடலை விட்டுக்கெம்பி, வக்கு கோக்டுத் தாவி, 
ஒன்பதினாயிரம் யோசனை தாண்டி, நீலமால்வசையை மேவி, ௮ 

னின்று பதி?னாசாயிரம் யோசனைக்கப்பாலுள்ள சுவ மலைசென்று, 

அங்கு கின்று பாய்ந்து தனித்தனி பதினாயிரம் யோசனை தாச 

முள்ள குரவம், செருச்இ யென்னும் மலைகளைக்கடக்த, அப்பாலுள்ள 

வ.டகடலைக் குறுகி, ௮க்கு இடபவாகனத்சதானை, நியமப்படி 
பூசித், அவ்விடம் விட்டுக்கெம்பி, மேலைச் ௪ஐ,ச்இிர முதல் வட 
சமுத்திரம் வசையுள்ள யோசனை தூரங்கடர்து, 8ழ்ச்திசையள்ள 

பாற்கடலை நண்ணி, அங்கிருந்து சுடலைபாடியை விதிப்படிப் பூசித்து, 
அவ்லி_ம் விட்டெழுந்து வடதிசை முதல் தென் இசை வரையிலுள்ள 

தூரத்தை ஒரே கடவைபிற்ருண்டி, மாடமாளிகை கூட கோபுரங்கள் 

நிலைபெற்று விளங்கா நின்ற கஷ்கிந்தை நஈகாத்திற் புகுர்.து, மணீ 

மாடம் ௮மைர்தொளிரும் சனதாண்மனைக்குள் வாலினாற் கட்டித் 

அக்கு இராவணன் அந்நிலையி2ல2ய தொங்கப் பிர2வசித்தான், 

வாலிவரவைக்கண்டு அகங்-தளிரர் த காரை யவனடியில் வாது 

வணக்கி நின்று, வாலிற்றொங்கும் அரக்கர் gon dus படுந்துன்பத் 

தைக்கண்டு, மனம் பொறாதவளாய், வீசக்கழலை யணிர்த வாலியை 
நோக்க, 8பேனே தங்களது வாலிற்றொங்கு மிவன் யார், இனிமேலா 

ag இவனை விட்டு விடுங்களென்று வேண்டிஞள். 

தாரை, பரிதாபத்தோடு கூறிய வார்த்ையைக் கேட்ட குசல் 

இன த்தலைவன், அரக்கர் கோனை வாலினின்னு விடுகித்து, ௮வனை 

“கோக், ஓ இராக்கச மன்னனே / கான் கறை மிடற்றண்ணஃைப் 
பூசிக்க (வேண்டி, சாற்கடற்புறத்துஞ் செல்லும் வேளையில், நீ 

யென்னை வந்தணுகின காரியம் இன்னதென் றறிகி3லன், அதனை 
லிரித்.துசைக்க வேண்டுமெனக் கேட்டான். அரக்கர் மன்னவன் 

விருப்போடு வானரகுலாஇபனை நோக்கி, ஓ விரரிற் சிறர்ச தீரனே! 
சான் உன்னோடு போர்புரிப எண்ணங்கொண்டு வர்தடுத்தேன் ; 
ஈதுண்மையென மொழிர்தான்.
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வாலி, இராவணனைப்பார்த்து, ஏ மின்னொளிர் முடியாப், ஒருக் 
கஈல் வென்றவர் தோரற்பார், ஒருக்கால் தோற்பவர் வெல்வார் ஈதுல 
இயற்கை. ஆகையால், ரீ யென்னுடன் சமர்புரிய விரும்புவாயாகில், 
௮மர்தொடங்கெனக் கூறினான், அரக்கர்கோன், வாலியை கோக்க, 

கரசை த மனத் துடன் ஐ குன்றனைய தெடுந்தோளாய்/ இன்று ரான் 

உனது வாலில் கட்டுண்டு பட்டது கிடக்க, இன்னமும் பொருதல் 

வேண்டுமோ, இன்று முதல் சான் உன்னுடைய கதோழனாயமைய 

விரும்பு2றன் என்று கூறினான். சலக்கமில்லாமல் அ௮சக்கர்கோ 

னுசைத்த சிறப்பமர் மொழியை விலக்க மனமில்லாமல், வானோர் மாற் 

றகர் பக்கமிருந்து, இருப்பாற் கடல் தகழியாகவும், பொருப்பிற் ற 
ந்த மகமேரு மத்தாகவும், நெருப்பையொத்த argos yen 

வாசுகி நாணாகவுங் கொண்டு, ஈரை, இரை மூப்பற்றுச் சரஞ்€வியாச 
வும், சுகசிலியாகவும் வாழும் வாழ்வை யளிக்கும் ௮முதமெழசக் 

கடைந்த வாலி, இலங்கைமன்னன் மீதுள்ள அசாக்காதலினால், தன 

திரு கரங்களாலும் அவனைக் கட்டித்தழுவி யன்பு பாராட்டி, அறு 
ச வையோடுங்கூடிய இனிய வமழுதாட்டி, ஈயவசனமுசைத்து ஒரு 

மாதம் வசை தன்னருகில் வைந்திருக்து, நீ விரும்பியவாறே இர் 
நாள் முதல் என் பிசாதா நீயென்று செப்பி இராக்கதர் மன்னனை 
விடுத்சான், 

அலைகள் புரண்டெழுர் இருப்பாற் கடல்மீது ௮ரவணையிற் பள்ளி 

கொள்வதை டத, பாதகண்டத்துக்குக் தலைகசென்று விளங்கும் 

அயோத்திமாககர் வந்தடுத்து, கசாதச்சக்காவர் த்.தி திருக ௮௬, 

வெடுத்து, இசைமுழுதும் உமது ர்த்தி விளங்கத் தசமுகனாுஇி 

இராக்கதார்களா வோறுத்து, இப்பூமண்டலச் இலுள்ள ரிஷீஸ்வரர், 

முனீஸ்வார் மு.கலாமனோர் பட்டுன்பத்தை யடியோடு ,தொலைத்து, 

வேதவித்.துக்களை யாகாஇ, எக்ஞாடு சக்கருமங்களையும் யாதொரு 

விக்ன மின்றி நடத்த விடுத்த, உலகக் திலுள்ள சகல அனமாக் 

களும் உமது லீலையைக் கூறும் ௮த்பாத்உ ராமாயணத்தில் அன்பு 

வைச், பக்தியோடு நிச்சியம் பாராயணம்பண் ணுவதினாலும், சச 
மப்படி. பூசிப்பதினவு1்) இமமைபில் சகல போகங்களையும் அனுப 

வித்து, மறுமையில் வை ஃதண்டாதி சொர்க்கபோகங்களையுர் அய்த்து 

நித்திய சூரியர்களாக Harm sg Oru gs, R கருணா இமய 7 யான், 

உமது கிருபைப்பிரபாவத்தை யென்னென்றெடுத்துக் கூறுவது 

ஆயிரம் ப்ணாமுடி.களையுடைய ஆ,௫சேடலுங் கூறுவதற்கு அசாத்திய
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மான. இத்தகைய பெருமைவாய்க்த நீர் என்னைப் பொருள்படுச்தி, 

இராவணனை விட உலகத்தில் மேம்பாடுற்றவர்களில்லையா வென். 

கேட்டபடியால், ௮வ்விராவணனைக் &ழ்ப்படுத்திய கார்ச்த விரியன், 
வாலி யிவ்விருவர்களுடைய வீரச்செ.பலை பெடித்துக்கூறினேன்,” 
என்றுரைத்தார். 

இசகுரர்சனர் அவ்விரு திறலோலுடைய பராக்ெமச் செப்கை 

யைக்கேட்டு ௮கம௫ழ்ர்து, ௮ம்முனிவர்களுடன் இனிகாக விற் 
ிருக்தார். 

க ஆமினி, அ 

5-வது சருக்கம். 
  

ஸ்ரீசாமர், gon au முனிவரை ரோக? (ஓ தவத்திற் சிறந்த 
முனி சிசேஷ்டரே? கார்.த்திய விரியன், வாலி பபிவ்விருவர்பால் இரா 

வணன் கட்டுண்டதைக் கேட்டு மிகவும் அ௮ச்சரியமடைர் தேன், 
மேலும், வாலி, சுக்கிரீவன், அனுமான் இவர்களுடைய உற்பத்தி 

யைக் கேட்ச ஆவலுடையவனாக இருக்கிறேன், சூரியனும், இக்இச 

னும் வானாவடிவத்துடன் பூமியில் வர்கவதரித் இருந்தார்களென்று 
கேள்விப்பட்டிருக்கிமறன். அகன் விருத்தாரந்தத்தைக் கேட்க 

விரும்புகிறேன் ” என்று கூறினார். : 

அதைக் 2சட்ட குறு முனிவர், இரகு குலாஇபனை நோக்க, 4*ஐ 
ஜெய சீலசே?/ சுவர்ண பயமான மேருமலைபின் சிகரத்தில் நூறு 

யோசனை யகலழமுள்ளதும், கோடி சூரியப் பிரகாச முள்ளதும், 
தாமரை மலரில் வடிக்கும் பிரமதேவர் வசித்தற் குரியதுமாகிய gr 

சபையிருக்கிறது. ௮ர்தச் சபையில், சரஸ்வதி மணாளன் ஒர சமயம் 

விரதத் துடன் யோக கீலை மேகியிருந்தார். 
அப்போது, அந்தப் பிரமதேவரின் கண்களினின்று னந்த 

பரஷ்பம் பெருகிற்று, ௮ர்த ஜலத்தைக் ௮வர் கைபிலெடுத்து, 
ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணு பூமியில் மானு..ராக அவதரித்து, கொடிய அஷ் 

டர்களாகப இசாக்கசர்களை வதஞ் செய்கிறேன் என்று வாக்களித் 

ததை நினைத்து ௮ப்பெருமாளுக்குத் தோழமை பூண்டு சாதகமா 

யிருப்பதை யு.த்தேசித்துக் மே விடுத்தார். அதிலிருந்து ஒரு 
பெருத்த ரூபச்தையுடைய வானசன் Caron Dona, பிரம தேவர் 

அந்த வானானைப் பார்த்து, அவனுக்கு ரிசரஜல் என்று சாமமிட்டு 
அவனை Bara, நி யிக்குகொஞ்ச காலம் வரை 'வா௪ஞ்செய், பிறகு
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mba Nats nornnuyamrioren. Dig vs can Cusran 

பையுர் தரக்கூடியது. இவ்விடம் எல்லா சுகங்களையும் ௮ நுப.யிக் 
சக்கூடியத,”” என்று கூறினார், * 

அவ்வாஹே அந்த வரன் ரூபத்தோடு கூடிய AFB 78 aw என்னும் 

)27ஷ்டன் வெரு காலம் வசை அந்த மலைப்பிரார்இயல்களிலுள்ள 

கனி, கிழங்கு முசலியவைகளைப் புசி துக்கொண்டு ௮ற்கு இடத்தி 

மலய வ௫த்து வர்தான், 

அப்பானு ஒரு காள் அச்தப் பிர2௧௪,ச்இல், மாக,கம், பச்சை 
முதலியவைகளாம் படி பமைக்கப்பெற்றமும், ௮மஇலும் இனிய 

சவையையூடைய ஜலம் கிறைர்ததுமாகய வாவியைத் தாகவிடா 

யோடு கூடிய ரிக்ரரலஸ் கண்ணுற்று, தான் கொண்டிருந்த 
தாகர்கணியும் பொருட்டு நீர் ௮௬௧ அத்சடாகத்தின் படிக்கட்டில் 

இறங்கனொன், கடாகத்திலுள்ள நீரில் கனது பிஃ்பம் தோன்ற, 48 

சிழற்சாயலை ஓர் பெரிய வானரசமன மதிச், இவன் ஈம்முடைய 

எஇரியெனப் பரவிக், லத்தில் தரன்றிய Gs PIs Den, 
மமற் கோபித்து, விசா 2வசன்துடன் HIB OF Riss Qs 

BD குபிலைனப்பா ப்ந்தான், ஜலத்தில் ௮வன் யில் ஒன்றும் அப் 

படவில்லை, நீரில்மு. ழி வெளிச்ளெம்வர்சவுடன், தனது சொருபம் 

மாறி, ஒ.ர கார்தியுடைய மின்னற் மொடி போன்ற அழகுவாய்ச்த 

பெண்ணுருவம் பெற்று கின்றான் 

ரிகதரஜஸ், தனது ஆண்உருவத்னக விட்டுப் பெண் ணுருஷ்த் 

பெற்றகைச்சண்டு, சனக்குள் ௮ச்சரியமடைந்து, ஒன்றும் சோன் 

முதவனாப் அங்கு அந்தப் பெண்ருபத்2தாடி சஞ்சரித்து வந்தான். 4) 

அப்போது, தேவர்களும் SIF od) Bu Qu TB சண்ணுடைய இச் 

Brox, ருஷ்டி கர்,ச் தாவா *4இரணிய கர்ப்பன் வரிக்கும் அச் 

சபைக்கு வந்து, அவரது இருவடி.யில் வணல்கி ஸ் ?காச்திரிக்அப் 
பூசை புறிந்து, ஒர் மத்தியான காலக்இல் கின்னகருக்கேகும் போது 

பேரிளம் பெண்ணாப் நடிக்கும் பிகரஜிஸைக் கண்டான். சாண்ட 

லும், அப்பெண்ணினமு ஓய்யாசமான ஈடைாபிலும், மின்னம் கொடி, 

fury இடையிலும், களங்கமற்ற சந் இரனைப் போன்ற முதத் 

Agu, ௮ழுதக்தைப் பழித்த மொழியிலும், செவ்வரி படர்ந்து 

அருகடையுஞ் Aas 3, கெண்டையைப் 2பால் புசளு் சேத்திரங் 
be et Recon - 8 அத 

  

* இரணியகருப்பன்,--- பிரம? தர். 
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களின் பார்வையிலும் ஈடுபட்ட வன, கருப்புவில்லோன் தெறிக்கும் 
பாணசத்துக் காற்றா கவனாப், பரவசனா? மெய்தளர்ந்து சன ௮ இச்.இரி 
யத்தை விடுத்தான், பவ 

அவலிர்திரியமானது அ௮ப்பெண்ணினுடைய கேசபாரத்.தில் 
விழுர்தது, ௮ திலிருந்து இச்திரனுக்குச் சமானமான umes 

சையுடைய வாலியுண்டானான், ௮ண்டார்கோன், ௮க்குழர்தையைப் 
பார்த்து ௮கம௫ிழ்ர் து, ஸ்வர்ணமயமான மாலையொன்றை யன் 
கழுத்திலணிர்து “Pia Ds ge Geen cpa. 

அந்த மாது தனக்கு கேரிட்டதை மனதில் நினைத்து மாருதி 
அக்கச்தை யனுபவித்துப் பெருமாச்செறிர்து நிற்கும் சமயத் இல் 

*ஒற்றையாழித் தேசானும் அவ்விடம் வர, அக்கு அவர் தனது 

சேகலே ஒரு பெண்வடிவுற்று வக்கோ எனச்சர்தே௫க்கும் வண் 
ணம், ௮ன்னஈடையைப் பழித்த கடையும், மின்னற் கொடியை 
வென்ற சாயலும், உடுக்கைபைப் புறகட்ட இடையும், அன்று பூக்க 
தாமரை மலரை வென்ற இருமுகமுழமூடைய கங்கை, பேதோ 

தரு காரணத்தால் அஞ்சத் முகம் வாடினவளாய் நின்றபோதிலும், 
அவள் தேக கார்தியானது எட்டுக் இசையிலும் வீச, தோகை 
யுடைய மயிலென கிற்பதைக் சண்டார். 

காணவே, 1௮ண்டயோனி புண்டரீகத்தை ஜெபித்த வசனத் 
தையுடைய ௮ம்மடர்சை யெழில் வலைபிழ் சிக், அடங்காத காசல் 

மீறினவராக, தனது சிறந்த விரியத்ை மடங்கொண்டொழுகும் 

அப்பெண்ணின் கண்டத்தில் வித்தார், 

௮ந்த கணமே அதனின் ற, பெருத்ச சரீரமும் சிவந்த மூக 

மும் ரீண்டாவாலுமுடைய வானர ரூபத்தைப் பெற்ற ஸுக்ரீவன் 
தோன்றினான். சூரியபகவான் அச்சிசுவைகண்டு அசச்தித்து, ௮௪ 
ற்குச் சகல ீஸ்வரியமும் மேன்மையும் பெருக்கக்கட வதென்று 
கூறிச் செனறார். 

ரிு௩ரஜஸ் ரூபமாறி மடமங்கை ரூபமஉடக்த அந்தப்பெண், 

இரண்டு பிள்ளாகளையும் எடுத் துக்கொண்டு ஓரிடத்இற்சென்று நித் 
இரைசெய்தாள், மறு சாட்காலை அயிலஃ்விட்டெழும்வேகா அப்பெண் 

ரூபமாறி யதாப்பிரகா ரம் வானா ரூபத்தைப்9பற்.று நின்றாள், 

டக ஓ.ற்ஹையாழிச் சேசோன்.- சூரியன், 

1 அண்டயோனி--ரரியன்,
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பெண்ருபமற்று af at a Bi Hag 78 51, His QranD குமரசர் 

களையும் அழைத்துக்கொண்டு, கர்தமால பலா Seon Gru gal 
ரிடம் சென்௮, பலாஇகளை அவர் பாதத்திழ் சமாப்பித் அ, அடியற்ற 
மரம்போல் ௮வர் இருவடியிற் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ்கரித்து, எழு 

ந்து கைகட்டி வாப்பொச்9 கின்று, ஓ ச.துர்முகக்கடவுளே / யான் 
ஓர் பெண்ருபத்தை யடைந்து, ௮இனின்.றும் இச்சிறுவர்களைப் பெற் 

றேன்) என் மனமானது அழலிலிட்ட மெழுகுபோலுருகுறதே/! 
ஈதென்ன விபரீ.தமென்று”” தெரிவிக் துக்கொண்டான். 

* அன்னவூர்இ, ரிசரஜஸை அன்புடனேக்சச் சமாதானப் 
படுத்தி, இஃதல்லாம் தேவரகசியம், நீ யொன்றுக்கும் ௮ஞ்சவேண் 

டாம் என்.றுசெப்பி, ௮ங்குள்ள ஒர் தேவதூதனை ௮ழைக்து அவளை 

நோக்கி, ('ஓ தூத. இர்த வானர சிரேஷ்டனான ரிகரஜலைக் கூட் 
டிக்கொண்டு விசுவ கர்மாவால் கிர்மாணிக்கப்பட்டஅ.ம், ஸெளபாச்.9 

யம் யாவற்றாலும் நிறையப்பெற்றதும், தேவர் முதலிய யாவர்களா 
அம் கிட்ட வொண்ணாததும், எம் போலியர்களுக்ே யுரித்தான.து 
மாகிய கிஷ்௫ர்தைமா ஈகாம்சென்று, அங்கு ஓர் ௮ரியாசனத்இன் 

மீது இவனை வீற்றிருக்கச்செய் து, ஸப்த தீவுகளிலுமுள்ள ஸு.ப 
விசர்களாய் விளங்கும் வானார்கள் அனைவருக்கும் ௮ரச௪னாகப் பட் 
டாபிஷேகம் செய்வித்து வைத்துவிட்டு, 8 இவகிடம் வா.து2சர்”* 

என்று ஆஞ்ஞாபித்து, ௮௫ல் நிற்கும் வானா சிரேஷ்டனை சோக், 

“ஓஒ வானசாஇபன 7 ஸ்.இ௫காத்தாவாகய ஸ்ரீமக்காசாயணன், பூமி 
பாரந்திர்ப்பதற்காகத் இருவுளங்கொண்டு, மானுட வடி.வத்2,தாடு 
பூலோகத்தில் ஸ்ரீசாமனாக ௮வதாசஞ்செய்து, கொடிய துஷ்டர்களா 
சிய அசக்கர்கலா வசஞ்செப்பத் தண்டகாசண்யம் வரப் போகிறார், 

௮ப்போ.த உன்னை முன்னிட்டு வானசவீரர்களாகிய அனைவரும், 

௮க்த இரகு நந தனருக்குச் சகாயமாகத் தோழமை பெற்று, அவர் 

காரியத்தில் சிரத்தை 2யாடு பாடுபட்டுக் கிருசார்த்தர்களாகி வாழச் 

கடவீர்க"'ளென்று கூறி, 8 ஸ-கமான மனத்துடன் செல்லைனக் 
கட்டளையிட்டார். +: i 

அந்தத் தேவ.தூ.தன்,ஸரஸ்வதிகாதன் கனக்கிட்ட கட்டரைகபைச் 
தலை2மற்கொண்டு, ரிச்தர£ஜஸை யழைத்துச்சென்று சஷ்சிந்தா 
ஈகாத்தையணு9, அங்கவனுக்கு வானசரராஜகப் பட்டாபி 2ஆம் 
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செப்து வைத்துவிட்டுப் பிரமலோகஞ்சென்று, % பாமேஷ்டிக்குச் 
தெரிலித்துக்கொண்டான், 

அதுமுதல் கஷ்டந்தை ஈகரம் வானரமன்னர்களின் ௮ரசாகஷிர் 

குரியதாயிற்று, வாலி தனது தம்பி ஸுக்ரீவனுடன் அக்ககரில் 

வசித்துவற்கான், ் 

மேலும், விஸ்வரூபத்இல் மேருவிழ் 2பரியவனாடியும், ஸ-௫௯௨ம 

ரூபத்தில் ௮ற்பமாகய ௮ணுளிலுஞ் சறிபவனாகயும், விளங்கக் த: 

ந்த அனுமான், பூலோக.க்இல் பாவராலும் புகழ்ந்து பேசம்பெருமை 

வாய்ந்த ௮ஞ்சனைவயிற்றில், வாயுபகவானுக்குப் பிறந்தான், மாருதி 
இளமைப்பருவத்தில் தன்னுடையஅன்னையைத்தொழுத, ஓ காயே! 

எனக்கனிதான உணவுப்பொருள் யாதெனக் ?சட்டான், அன்னை 

யாயெ அஞ்சனை தன அரும்பாகளை ராக்கி, ஓ மைர்த! வனமடை 
ரச சோலையிர் பருவத்திற்வெர்த சனிகளெல்லாம் உனக்கருக்தக் 

கூடியனவென்று கூறினள். ௮த கேட்ட அனுமான் ஒருகாள், தன் 

ளைப் LAC bam ss, தனக்கன்னை செப்பிப செங்கனி இத வெனக் 
சுருதி, வான,க்தி ஓு.இக்கும் பரு5மேற் பாய்க்சான். ௮ப்பாலன் 

பாப்ச் தைக நோக்யே வானவர், தானவர் மு.கலி2னோர் விபப்பெ.ப்இ, 
இக்குழ்ர்ைபால் வாயுவின் வேநமுர், இடமும் பொருர்இபிருக்க 

வென்று gf Fra Bs arias, 

அிச்சமபம், மாருதி தந்.பா௫ப வாயுபகவான், வானத்து 
அள்ள சூரியன்மேற்னுவும் என் மைர்கன்மீது, அவ்வெப்.பவன் 

இரணமானது, குளிர்ச்சி பொருந்திய வெண்ணிலாவை பொத்து 

சீ தளமாயிருச்கவேண்டியதென்று கூறினன், 

மாருதி Bards சூரியனைப் பற்.றினதைக் கண்ட இராகுச் 

கோள், இர்இரனிடம் சென்று ஓ வானவர்2காே ! முன்னம் சூரிய 
WAIL, FEAT மண்டலம் இவை விழுங்க என்னையும், கேது 

வையும் @ p04 D9 nis, இப்சபாது முறைகேடாக ௮ன்னியன 

கிய மாருதி, சூரிய மண்டலத்தைக் சவ்வுகல் என்ன நியாயம்” என்று 
கேட்டான், 

பொன்னகர்க்கிறையான விண்ணவர் கோமான், சு வேதமலையை 
யொத்த 8சோவதச்தின் மீறி .யாங்கு சென்று இராகுவை 
நோக்க ரீ பிப்போஅ சென்று சூரியனைப் பற்றென்று கூற, பன்ன 

* பரமேஷ்டி, பிரமதேலர்,
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வன் பிடிப்பதற்கு எழுந்து செல்ல, ௮து கண்டு மாருதி, சூரியனை 
விட்டு, gy Aros unis sera, இராகு வெருவி2.பாடி ௮மார் 
கோனடியில் வீழ்ர்கான். அவனைக் தொடர்ச்ச காற்றின் குமசன், 
இராகுவைகிட்டு, தனக்கெதஇரில் தோன்றிய வீராவதமும் ஓர் 
கனியென நினைத்து அ.கன் மற் பாப்ர்தான், sor மேலேறி 
சின்ற இர்இரன், தன் வாசனத்இன் மேற்பாடிம் காற்றின் மைர்தன் 
மீது தனது குலிசாயுகச்சைப் பி/போகித்தான், அதைப்பெற்ற 
அனுமான் தன் னினைப்பொழிர்து பூமிபிர் சாப்ச்சான், 

தன் மகன் விழக்கண்ட எாயு பசவான் சோபமுற்றுச் தன 
நூழர்தையை யெடுத்துக்கொண்டு, இக்க மூவுலகக்தைடிம் இமைப் 
பொழுதில் நாசமாக்கு2றன் என்று கூறிச் தன்னியக்கச்தை 
படக்க யசைவற்றிருர்கான், 

அவ்வேளை புவனத்துள் ளார் தங்களுடைய உடம்பிலுள்ளே 
பிராணவாடிவாக நின்று அட்டுவிக்கும் செபலற்று, கபிறற்ற வூசல் 

போலக் £2ழ விழ்ச்சனர், 

வையகமானது சாப்போரின்றியும், வேச சோஷ்ட மின்றியும், 

சர்தியா வர்தன முதலி.ப அ௮னுஷ்டானக்ரளின்றியும், எக்யொதி 

இருகி கெங்களின்றியும் பாழடைந்து, 

பூலோக மர்களுக்கு இமைக்கொட்டு ஈரம் வாயுவின்றி 
பிருக்சமுடியுமா, ஜனங்கள் கூர். வாயிலடைபடத் தோற்ஜ்ப 

பெருத்து விலங்கி வாடினார்கள், . 

௮மார், தானவர், இத்தர், விஞ்சையர் முதலிய தேவனோச 
வாசிகளும், மகோதரங் கொண்டவர்கள் போலா, தலங்களுக்கு 

ஈரயகனாயெ சதுாபமுகப் பிரம? கவரிடஞ் சென்று, அடி.பணிந்து ஐ 

ஆதி சாயகனே/ * வாதராயன் அமரர் மோன் குலிசச்சாலே தனது 

ப் மகளி RFS Sas yseor_eri”? யாவரும் தங்கள் : வபிறு QuBeyrreame was புரண்ட 

என்று கூறி முறைபிட்டனர். 

oS Bi கேட்ட இரணிய கருப்பன் மனமிரங? “ஐ சேவர்கே! 
கட் கன்? 

இன்று கானே வந்து உங்களுடைய து. பரததைப போக்கு 2றன் 

என்று பகர்ர்,து ௮த்தேவர்கள் சூழ, மாண்டு போன குழச்தையை 

க க ° e * 7 e : . 

மாரன் காலலுக்ரையானதைக் கன்ரி கோபிக்க, புவனவாசிகள் 

& மாதராயன்-- வாயுபகவான்.
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மடி.யில் வைத்துகொண்டு கொக்க சிர்தையனாய் விளக்கும் காற்றுக் 

கசசனிடம் வந்தார். 

Qi Br முதலிய தேவர்கள் சூழச் தன்னிடம் வரத பிரம 

தேவரைக்கண்டு, வாயுவானவர் உருயெ மனத்தராய்ச் தனது கையி 
அள்ள சவத்தோடு ௮வாடியில் வர்து பணிய, சதுர் மூகன் தனது 

கரத்தால் கன்னடி.யில் வீழ்ச்சான் மகவினைச் தபவோடு தடவினார், 

தடவினவுடன் வாடிய பயிரானது மழைபடத் தழைப்பது சபால 
உயிர் வீடிய பாலன் தர்தையின் மனக்களிக்க, அவி கூடியெழுர் 
தான்; வாயுபகவான் தனது மகன் வேனுற் றெழுர்சதைக்கண்டு 

பண்டுபோல் எங்கும் விளங்கினார். 
* சசிமணாளன், அஞ்சனை சிறுவனைகோக9 ஐ பால! எனது கூர் 

மைபொருரச்இிய குலிசப்புண் மாறப்பெற்றவர் யாவர்? உன்னுடைய 
1 அதுவற்றிடலால் இன்றுமுதல் , அனுமன் எனும்பெயர் உலகுள் 
ளவும் உனக்கு விளங்குக” மிவன்று சாற்றினார், 

௮க்கினிபகவான், அனுமானைப்பாரதது, உனக்கு எனது வலு 

வில் நாற்றிலொரு பங்குண்டாகுவ2?,தாடு எல்லா விஞ்சைகளும் 

நடத்.தும் சக்தியுமடையக்கடவா யென்றார். 

் வருணபகவான், இரணகளச்தில் யாராவது எனது ௮ஸ்.தர 

திதைப் பீயோடுச்தால், ௮வ்வஸ்இர முன்னைக்கொல்லா தொழிக 

வெள வாங்கொடுத்தார், 

எமதருமராசன், என௫.கண்டம் உனதாவியைக் கவசாதொழிக 

வென்று கூறினர், 
வேதன், எனது பிரமகண்டத்தா லனக்குச்சாகில்லை, ஒரு 

காளுஞ்சாவாவா மும் பெறுவாயெனச் சாற்றினான், 

வானோர் முதலாக வந்.துகின்ற யாவரும் ௮லுமானுக்களவிலாத 
வரத்தை யளித்தார்கள். 

உலகைப்படைத்த கடவுள், வன்னிசசாயனை நோக்கி நினது 

மைந்தன் விண்ணுளோர்க்கும், மண்ணு ளோர்க்கும் இன்னல் செய் 
யும் தசமுகனுடைய இலங்கை ஈரசை யெரிக்கசையாக்க சி.தாராமன் 

மனங்களிக்சச்செய்து ௮வாது பெருங் கருணைபால் பசமபதமும் 
பெறுவானென்று பகர்ச்து இக்சின் முதலிய தேவர்கள் சூழ்ப் பிரம 

லோகஞ் சென்றார். 

* ச௫மணாளன்-- இர்இிரன், ட் 
ர் ௮௪-- வடு,
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பின்பு அனுமான், மலரோன் முகல் இமையோர்வசை கொடுத் ச 
வரச்செருக்கால், சன்மை இமையென் றுணராரமல், முனிவ ரூறை 
விடமெலாஞ் சென்று, தபிர், பால், நெய் முதலியன குடி,த்அம், 

அவர்களுடைய மரவுரி கமண்டலம் முதலியவைகளைக் கவர்ந்தும், 
தபோதனர்க்குக் கோபம் மீறும்படியான அர்ச்செயல்களைப் புரிச் 
அம் வர்தான், 

அதுகண்டு முனிவர்கள், ஆரு சவர்களாகி யெங்களுச் இடை 
யூறு விளைவிக்கும் காற்றின் தனையன், கருத்த 65 ga உன்மத்தனாகத் 

தீன் வலியைத் தானுணராது போசக்கடவன் என்று சாபமிட் 
டார்கள். 

தீ போலர்களிட்ட சாபத்தையுணர்க்க மாருதி சரூச்சொழிர்௫ 
சாந்தனாகி பஹாதவத்தினர்களுக் கஞ்சி வைகும் சாளில், வானார் 
குலக் தில் முதல் மன்னனான இறமை வாய்ர்த ரிக்ஷரஜஸின் குமா 

ரர்சளில், மேவலர்காலனனை வாலியும், காவலரிற் சிறந்த ஸுக்கிரீ 
வனும், ஒருவருக்கொருவர் ஸுக்ரீவன் பத்தினியாகிய உருமையி 

னிமிச்தம் போர்புரிந்து வாலியின் வலிமைக் காற்றாது கத்து 

௮வன்பாற் றனது பத்தினியை வீடுத், செய்புஞ் செயலற்றவனாய் 
மதங்கமலை சார்ந்து வாழுஞ் சுக்கிரீவனுடன், அனுமான் சேர்ந்து 

சிந்தை ஒருமைப்பட்ட தோழனா wads Op களிப்புடன் 

வாழ்ந்து வந்தான், , 

அங்கு விக்கும் நாளிற்றான் மாருதி, ஸுக்கிரிவனுக்கு உம் 

முடைய தோழமையை யுண்டேபேண்ணி, அவனோடு உமத காரியத் 
இற் புகுந்தான். ௮தன் பின்னர் அனுமான் ஸீதையைசாடி இலங்கை 

சென்றதும், அங்கெரீயூட்டியதும், மஹ மேரு மலைப் பிரதேசஞ் 
சென்று சஞ்£லி கொண்வெர்ததலும், தாம் பிசத்பட்சமாக உள் 

ளங்கை நெல்லிக்கனியென வுணர்ர் ச விஷயங்களாகும், அவை 
கைப்பற்றி யானிப்போது விரித்துரைப்பது ௮னாவசியமாகு 

மல்லவா ! 

ஓ சகுவிர நீர்தான் ஸாவேசுவான், பிசமதேவரின் பிரார்த 

தளைட்படி, லீலையாக மானுடவடிவங்கொ ண்டு, சூமி பா ரததைய 
போக்கனீர். சகல பூதங்களிள் உள்ளிருப்பவரும், சி.த்சொருபரும் 

நித்திய முக்தரு!், அகண்டானகந்த சொருபமும், பமமாதமா னா Bes 
உமக்கு இந்த பராக்ரெமச் செய்கை யெம்மாத்திசம் 7 ஸாதுக்கள் 

கங்கள்சின்மையைக் கோரி உம்முடைய லிலாசதையை வர்ணிக்கறாச்
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அச்சேதயினின்று "ஜனங்கள் தங்கள் பாவங்களைப் போக்கிக் 
 ொள்ளுதொர்கல ள், ஸதா ஸுக 2யபடைருர்கள், 

எந்த மானிடன், உமக்குச் தாசனாக விளக்கிய இந்ச அனுமா ன், 
வாலி, ஸுச்கரீவன் இவர்களுடைய உற்பத்தி சரிதையைக் சேட் 
இரொனோ, அல்லத படிக்றொனோ, அவன் தன்னால் இபழ்றும் ஸகல 
்பாவங்களினின்றும் விபெடுகிரான், கித்தியானர்ததிையு மடை 

இரான், 

மேலும், த ராமச்சந்திர! மற்று?மார் விருக்தார்சக்கைத் தல் 

களுக்கறிவிக்க விரும்புசி2றன், அச்சரிதையிலிருந்து இலங்க 
சாய தசாகரன், எதற்காக ஸீதா;ரொட்டியை அபதறரித்கான் 

என்பது ஈன்கு விளங்கும்” என்று தெரிவித்தார், 

தவமுனி அறிவித்த வார்த்தையைக் கேட்ட ரகுகுல காதன், 

Gn முனியை கோக்க (ஐ தப்சீல?ர / அப்படியானால் ௮ச்சரித்திரத் 

தையும் கேட்க விரும்புசிமேன்'' என்று பகர்ச்தார், 

அசஸ்இயர், கெளசல்யா புதரனை கோக், ஓ இராம! முன்னம் 

இருக யுகத்தில் சசக்கிரீபன், மசா சேவரின் குமாரராகிய சனத் 

.குமாச முனிவரைக் கண்டு, அவர் இருவடியில் ஈமஸ்கரித்து “ஓ முனி 
“கிதசஷ்வரே! இப்பிரபஞ்சத்தின் சிருஷ்டி, , இது, ஸம்ஹார கர்த்தாக் 

கன்சி மூவரில் எவர்சிறர் தவர் ? தேவர், முனிவர், மா.னுடர்முதலி 

ஜோர் எவரைப் பூசிக்கறார் ர்சள் ? சரியை, கிரியை, யோகம், ஞான 

மென்னும் நான்கு மார்கிறர் இனரும் யாரைத் இபானிக்கிர றார் 

கள்? ஐ ௮றிகிற் சிரர்த பெருமா?ன / இவைகஷரக்கு விடை 
ப.சர்ந்தருளல் 2வண்டும்'” எனக் கேட்டான், 

விஞ்ஞானமுடைய சனத்குமாச முனிவர், இராவணனை நோக்கி 

ஐ சசமுக! எவர் சசலபுவனங்களையும் இரட்சித்துச் காக்குர்தன்மை 
யுடையவசோ அவே மும்மூர்தடுகளிலும் சிறந்தவர், அவரையே 

தேவர்களும், ௮சுரர்கஞம், மானுட/களும் பூசிக்கருர்கள் ) Bur 
னிக்கிறார்கள், ௮ர்கப்பரவாஸ 2சவருடைய காபிச்சமலத்தினின் நு 
பிரம தேவருண்டாடு இப்பி.பஞ்சச்மை புண்டு பண்ணுகிறார், 

ந்த நாராயணனை ஆச்பித்தே அவருதகியைப்பெற்று சத்துருக் 
sau x11 த் சேவர்கள் ஜெ.பிக்கிரூர்கள்'” என்று கூறினார், 

இதைக் கேட்ட இராக்ஷஸபன்னனாய இராவணன் முனிசிரே 

Sor eu eusgurir ypehamiuiéa go subAsu! மஹா
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விஷ் ணுவினால் வை தயுண்டவர்களும் தேவர்களால் மராணமடைந்தவர் 
களும் எக்தக்க தியை ௮டைருந்தள்' என்று கேட்டான், 'மூளிவா, 
2 சவர்களால் உஊரணமடைச்சவர்கள் சுவர்க்கலோகஞ்சென்.ு அபு 

குள்ள போகங்ககா யனுபவித்துப் பிறகு பூமியில் வர்.து ஜனிக்கிறார் 
கள், விஷ்ணுவால் வதையுண்டவர்கள் ௮வ- நடைய ஸ்சானமாகிய 
வைகுண்டச்தை3யய யடைஇரர்கள் ” என்று விடைபகர்க்தார். 
இசைச்சகேட்ட இராவணன் விஷ்ணுவுடன் யுத்தம்செப்து ௮வருல 
க.க யடைய £வண்டும்' ? என்று கரு இனன். 

தசக்கரீவன் உள்ளக்கருக்கை பறிர்து, சனற்குமராமுனிவர், 
ஓ இராவண/ உன்கோரிக்றை நிறை வேறப்போகிற த சச்? தகமில்லை: 

கொஞ்சகாலம் பொறுத்திரு, ஆனால் ந்த விஷ்ணுவை நீ நேரில் 

காண்பதரிது, 

அவர, ஸ்காவர ஜங்கமம் என்ற எல்லாப் பொருளிலும் 
வசிப்பவர், ஐங்கார சொரூபமானவர். எல்லா வுலகங்களுக்கும் 

ஆசாசமாகய அ௮னர்சன் எனும் நாமத்தையுடையவர். பிருஇகி, 

அப்பு, தேடி, வாயு, ஆகாசம் என் ஓம் பஞ்சபூசங்களின் சொரூபி 

பானவர், சூரியன், சக இரான், ஈட்சத் தரங்கள் முதலியனவும், இர் 

தரன், அக்கினி, உமன், சிருருதி, வருணன், வாயு, குபேசன், ஈசா 

ஏன் எலும் எண்மறு.ம் அவ! ௮மிச£2ம, சகல (வனமும் அவர் 
Feo. a DIGEST VT, அவர் நரு கெப்தல் போன்ற சியர் 
மளாவரீண முடையவர், மின்னல போன்ற கிற ழடைய வஸ் இர முத 

தவர், எப்போதும் தன்னைவிட்டுப் பிர்யாதவளும், ஸ்வர்ண கார்தி 

யுடையல நம், “ தேவியு மாகிய (ரீமஹா Gore aug sar gi 

மார்பில் தரித்தவர், தேவர், அசர், நாகலோகததார் முதலிய 

எவரும் அந்த மு மூந்தனைப் பார்ச்ச முடியாக, அவருடைய இருபா 

விக்ஷண்டம் பெற்றவர்களே அவரைத் தரிசிக்க முடியும், யாகம், 

தவம், தானம், முதலியன செ.ப்வஇனால் ௮ வரைப் பார்க்க முடியாது, 

அவரிடம் வைத்தபக்இி யுடையவர்க?ள அவரைக் காணலாம், 

ஓ அரக்கர் கரவல! நீ யவரைத் தரிசிக்க விரும்புவாயானால் 

அதற்கோர். மார்க்கம் சொல்லது ேேன் கேள், அதாவது: 

௮௪ இலக்ஷாமிகாகதனான வாசுதேவன் பாத கண்டத்துிலுள்ள 

அயோ ச்இிமா ஈகரில் ௮ரசாகஷ் புரிச். துவரும் இஷ ஈவா கு குலதில 
கரான தச7,சசச்கரவர்த்,அயின் திருமகனாக ஸ்ரீராமன் என்னும் ராமம் 

07
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படைச்௮, ௮வதாரஞ் செய்; சேவர்களுக் குண்டாபெ இடை, 

யூ௮களைப் Curdsg asa, Ograrasu பரிபாலனஞ் செய்பவும், 
தனது தம்பியுடலும், , பத்தினியுடலும் தண்டகாரண்ய வாசம் 

செய்யப் போகிறார். 
அந்த இசஞுரந்தனசோ தர்ம சொருபி, ௮வர் மனைவி ஸீதா 

"தேகி உலகங்களுக் கெல்லார் தாயானவள், இந்த இரகசியத்தை 
யுனக்குக் கூறினேன். தண்ட காண்யத்தில் ஸீதையுடன் வக் 
கும் ஸ்ரீசாமச்சர் தரனைச் தரிசி.2.த, அவர்பால்உள்ளங்கசிர்ததொண் 

டுடன் பக்திசெய்வயாக) அர்தப்பக்தியின் மூலமாக நீ இகலோக 

பசலோக சுகங்களையும் ௮டையலாம்'” என்றுரைத்தார் 

முனிவர் உரைத் அப்தவாக்யெச்தை யுணர்ர்த தாரன், 

பூர்வஜென்ம வாசனையை யனுசரித்துப் பக்திபண்ணுவதைகிட 
விசோதியாவ?த சிரேஷ்டமெனக்கருதி மனதிற் சர்தோஷமுடை 

பவனா? யும்முடன் போர்புரிர்து மாணமடைவதே தகுதியெனத் 
தனக்குள் தீர்மானித் சான். ௮2 சோக்கத்தடனே ௪தா இந்.இத்த 
மனதுடையவஞனாம்ச் சஞ்சரித்து வந்தான், 

ஐ அண்ணலே. நுண்ணிய அறிவும், இண்ணிய பலமு 
முடைய இசாவணன், கண்ணியம்பொருக்கிய உம்முடன் போர்புரி 

த்து, எண்ணிய கருமம் முடிப்பதற்கே, கண்ணியணிந்து வண்ணம் 
நிறைந்து விளங்காசின்ற ஜான?யை அபஹரித்தான், பர்வதராஜன் 

புத்திரி மனர்இரியக் கயிலையைப் போர்த்த கசக்சரீவனுடைய அந்த 

சக்க விஷயம் இத. இந்த விருத்தார்தத்தைச் தேவனாபினும், மானுட 
னாயினும், மற்றெவனாயிலும், கனிர்த மனதுடன் சரவணம் செய 

தாலம் சரவணம் செய்யச் செய்வித்தாலும், கல்லி, ரோத.இ, வலிமை 

ஜெயம், பெருமை, அழகு, ஈன்மக்கள், பொன், பூமி, நெல், அறிவு 
இளமை, கோ.பின்மை, சல்வாழ், சர்ச்ச, வாழ்சாள், என்று கூறு 

படும் பேறு அதினஞமினையும் பெறுவான், ,நிச்சயம் / நிச்சயம் !!' 
என்றார்,



4 வது ருக்கம், 

  

ஸ்ரீராமனை பெப்போது காணுவோம், வவ்விதத்தில் ௮ 1 

ருக்கு விசோதியாவோம் என்றெ சிர்தனையுட afd gis இரா 

வணன், ஒருசமயம் இரிலோகவாசிபாபெ ராரத மசாமுனிவர் தன்" 

னிடம் வாக்கண்டு, அவருக்கு வந்தனை வழிபாடுசெய்து தோத் 

திரித்து, “ஐ முனிவரே ? என்னுடன் யுத்தஞ்செப்பத் தகுர்த பராக் 

இரமமுனடப வீரர் யாவர் ? ௮வர் எங்.குற்றார் ? உரைப்பீராகில் அவ 

ரோடு போர்புரிய YS Spon” என்று கேட்டான், 4, 

அமரிற்சிறர் ச தீசனாமெ தசக்சரீவன் தனக்கருக்கும் வீரச்செரு 

க்கனால் கூறிய வார்த்தையைக் கட்டு, முனிவரிற் பெரியவசாயே 

ரரரதமுனிவர் சிறி பொழுதாலோித்து, “ஒ மஹா புத் இசர்லி 

யாயெ தசக்கரீவ! சுவேதர்விபத்தில் வூக்கும் யாவரும் மிகுந்த வலி 

புடையவர்கள், பெருத்த சரீரமூடைபவர்கள், spss Ap 
வாய்ர்த 

கொண்டலை நிகர்த்த இருமேனியையுடைய பரர்தாமனைப்பூசிக்கும் 

இரியையில் மிகுர்த ஆவலுடையவர்களுர், சங்கு, சக்கர தாரியாகயு 

னவகுண்ட ரா.தனால் சங்கரிக்கப் ,ட்டவர்களுமே 
௮வ்கிடத் இல் 

வ9க்கருர்கள், gat & Ion தேவர்களாலும், தானவர்களாலும் 

வெல்லுவத,ற்கு முடியாது, நீ அங்குசென்று ௮வர்க ரடன் யுத்தம் 

செப்பலாம்” என்றார், 
் 

அவ்வார்.த்தையைச் செலிக்கேற்ற இராவணன் தனது யுத்தவீசர்' 

களு_ லும், wot Ail ser, Ur, புட்பக விமானத் இ லேறிக்கொண்டு 

சுவேதத்விபதீ தில் வசிக்கும் மஹாவீரர்க ளுடன் ௮மர்புரியச் சென் 

றான், லுப்பிச0ே த்சத் தருகாலமபிற் செல்லும்போது அதன் பிரகா 

சத்தினால் விமானம் நகரவில்லை, அதைக் நண்டு தசமுகன் விமர 

னத்தை விட்டிழிர்தி தீனிடாகத் தனது மந்திரிபுடன் அர்தத்தீவுச் 

குட் சென்றபோது, ங்கெதிர்ப்பட்ட pt Lot SI, தன்னிருசாத்தால் 

இருபது கரமுடையானைப்பிரு ae, ® யார்? உன் பெயசென்ன 79 

எங்கருர்து வருகிறாய் ? உன்ளையிங் குவரும்படி யேவினவன் எவன் 7 

இவைகளுச்சப்போ 25 பதலுரையென்றாள். இதற்குள் தற்செப 

லாய் ௮ங்கு கூடிய ஸ் இரிகளிற் சிலர் ஒன்று கூடி இலகங்கேசனது 

பத்துத் சலைகளையும், இருப் ேோரள்சளையும் பார்த்துச் சிரித்தார்
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கள், தசாாசன் தன்னைப்பற்றிய ஸ்இரீபினி. Ns a விச்பரிவது 

சுயிலை.பினின்.று விபெட்டதுபோலாயிற்று, பிறகு அவ்விடம் விட் 
நீங்கிச் சற்று தூரம் பின்தாங்வெர்.அ, இக்இவில்வசிக்கும் பெண் 

களின் பலமே இவ்வாளானால், புருடர்களின் பசாக்ரமத்தைப்பற்றி 

ஆலோசிப்பது மதியீனத் தன்மையாய் முடியும், சாசதர் உசைத்த 

, வார்த்தையை யுற்று நோக்கில் ௮டில் ஐர் சூ:ட்சி விளங்குகிறது, 

அதாவது தாமோதரனை எதிர்த்து ௮வர் பாணத்தால் மரணமடைந் 

தவர்கள் இத்திவில் வந்து தேோன்றினவர்களென்றால், Hat கையா 

லடி. படுவதினாலே?ய இச்சகையவீரம் அவர்களுக் குண்டாபிற் 

றென்பதே, ஈல்ல௫, எத்தகைய வீரத்சன்மை பூண்டொழுகினாலும், 

தரிலோகத்தையும் '2வன்று மணிமடி தரித்து அர.சாக்ஷி புரிந்து 

தின்றாலும், இறு தியில் மாண்டு, பிடி சாம்பலாவதைக் தவிர2௨ரொன் 
MOY AST AM AND ; ஆனதுபற்றி, சனக்குமா? முனிவர் கூமியபடி, 

௮ப் பரமபததா தனே ஸ்ரீசாமனாகவும் ௮வ7 சக்தியே ஸிசையாகவும் 

உ ருவமெடுத்து வர்திருப்பலர்களை யடுத்து, எவ்விதத் இல் அச்சப் 
பரமன் தனக்கு எ௫ரியாக வாக்கூடு?மோ ௮வ்விதக்மைச் செய்து, 

அவருடன் யுத்தம்செய்ன, ௮வர்பாணத்தரல் மரணமடைந்து சரற்று 
sp கரிதாகயெதும், மீளக் இரம்புவகற்கு வழியழ்றதுமாயெ 

ன்வகுண்ட ப,தவியையே சானடைக2றன்,என்று தனக்குள் கனை 

செய்து முடித்து, உமக்குக் கோப முண்டாகும்படி. உமது ப.த்.இனி 
யாகிய ஸீகதையைச் தண்டகாரண்பத்தில் மாறு? வடம் பூண்டுவக்து 

அபஹித்தான். உமது கரத்தால் மண மடைவதைக் க.நதியே 

* வை?த௫ியை மாதாவைப் போலைண்ணிப் பாதுகாத்து வச்சான், 

erga! நீர் பரமேச்வசசானபடியால் யாவற்றையும் அறிவீர், 

நடர்த.த, ஈடக்றெ.து, ஈகடக்கப்போவது முதலிய முக்காலத்தையும் 

உணர்ந்தவர்) எக்காலத்திற்கும் சாக்திபாயுள்ளவா, உலகத் திலுள்ள 

யாவராலும் பூசிச்சப்பட்டவர், ஆயிலும் மானுடவடிவத்துடன் 

விளங் தகிறீ£'” என்று ஸ்ரீராமனை சோக்கி அகஸ்தியர் கூறினு 

ஜானூமணாளர் கடச்திற்பிறச்த குறுமுனிவர்பா லன்பு பாசாஃ் 
ஒப் பூசித்து இனிய வசனங் உூறினார். அகஸ்தியர் அடங்காத 5 
ழ்ச்சியடன் தம்முடன் வரத ரிஷிகள் பின்கொடசத் தனது BF 

திரமம் சென்றார். 
ae 

ச் வைதேகி --சதை
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இசகு சி27ஷ்டனும், பிராகாக்களுடனும், ஸீதையுடலும், இர 

ஹஸ்தன் போல வ உலக விலபங்களை கடத் .இஃகாட்டினார். அனு 
மான் மூ.தலிய வானாவீரர்களும் சூழ்ச்இரர்சார்கள், ஸ்ரீசாமன் ஓர் 

பற்றுகலற்றவராயினு:ம கனது பத்தினி ஸீதையுடன் விஷப ஸுகங் 

களையும் ௮னுபவிசத்து வச்தார், காலை, உச்சி, மாலை யிம்மூன்று 

கால்களிலும் தான் செப்பும் நியமங்கள் சவரறாது செய்துவந்தார், 

இராஜ்ப பரிபாலனத்திலும் 6 da pars 903 Ber af aduripee 

செங்கோல் ஈடத்திவக்கார். 

௮ப்பொழுது குபோனு டைய புட்பக விமானமானது இரகு 

ஈந்தனனுடைய இருவடியில் வக்துவணக்கி, ஐ வீச! தனபதி 

Quen Ia srs முன்னம் கூறியது, இராவணன் ஸ்ரீசாமனால் ல,5 

மாவது நிச்சயம். அப் பாது தான் என் சிர்ைகச் துயர் நீம்கும், 

௮.தன்பின் உன்னாலானவு தவி யவர்பா லிருர்து புரியெனப் பணித்தார். 

இப்பொழுது த௪க்கிரிவன முதலி.ப அரக்கர்கள் வதமாகி, உலகத் 

தைக் தாங்கும் ஆ5சஷன் தலைப்பார $ங்கிய செய்தி வான காடெக் 

கும் பரவிப.து, ஆசையால் கான் வடதஇிசைக் கிறைவரா்பாற் செல்ல 

விடைதர வேணுமென்று வேண்டி OG wT 

கோசண்டபாணி அவ் வண்டு கொளுக்கிரங்கி, சந்சனம் புஷ்பம், 

பம் முதலியவைகொண்டு ASB, HK விமானத்துக்கு மன 

0 வழுச்சியுடன் விடைதக்தனுப்பினா. புவ்பசவிமானமானது Anns 

மகிழ்ந்து ௮ந்தாரத்மெழுரது HM OBEN இசைகோக்கிச் சென்றது. 

, Ois 9 D4 BBO GEO யுவராஜனான பரதன், சுர்.தரவில்லை 

புடைய SFIS மைச்தன் இருவடி யில் வணக), 86 சாந்தையே ரீ Dis 

மாகிலத்தைக் காக்ச $ ரிசைக்த பிறகு ஈடக்த அற்பு,தஙகள கணக்கற் 

றன, இம்மம் யரனையடன் பசைக் உ இல்லை; புலியும், பசுவும் ஒரு 

கொன்று மித்தாமாகச் சஞ்சரிச் 
அறையில் BI BONG; PM DS : 

லாவ மரணமடைவோரில்லை; 
இற.து; அக்கினிபாலாவனு, ஐலக்தின 

பு.த்இரர் மரணமடையப் பெற்றவர்களிக்லை; கோயுற்று மருர்தருர் இ 

வருக்து.வாரில்லை) விர த்சராயினுங் காலபாசம் வருத்துகிறில்லை, 

புருஷனை யிழர்து பரித9க்கும ஸ்திரிகளில்ஸ்) Yeo sar gy நர 

சத்தை யடையாது ௧ க்கும் ஆண் மக்களை யே கெரிலையர் பெறு 

இருர்கள் ) இச்ரகரமாக்கள் யாவரும் இராமசன இக்சாட்டை நீடூழி 

காலம் ஆளச் கடவுளைப் பீரார்த்திக்கிறார் கள் என்று” தெரிவித்தார்



TABS அத்யாத்ம ராமாயணம், 

இரகுவிரலும் ௮தைச்சேட்டு மனம$ழ்ச்சியுடன் விற்றிருச் 

தார், இவருடைய இராஜ்ய பரிபாலன காலத்தில் பூமியானது இரு 
வசைப் பலனிலும் (பூமிக்குள் உண்டாகும் இழங்கு மு.தலி.பனவும், 

மேலுண்டாகும் தானியம் முதலியனவும்) குறையாத பலனளித்த.௮; 
மாதம் மும்மாரி பெப்தன; பிரஜைகள் யாவரும் தர்மவான்௧ளச 

யிருந்தார்கள்) மானுடசாயினோர் செய்வ,சற்கரிய ௮ரேசு சாரியல் 

களை ஸ்ரீராமர் பிரஜைகளை முன்னிட்டுச் செய்து காட்டினார். 

இசகு சாதன் 2.லகத்திலுள்ள ,ன்மகோடிகள், தன்னுடைய 

காலத்திலும், தனக்குப் பிற்காலத்திலும், விரும்பும் சரியை தல் 

மெய்ஞ்ஞானம் வரை சான்கும் அரும்பு, மலர், காய், சனி யெனத் 
தேர்க்து ௮னுலஷ்டித்து, ஸாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்பம் என் 

னும் பதவியை யடைவதற்கு முதற்படியாயுள்ள சரியைச் தொழிலை 
முன்னதாக ஈடத்இ சித்த சுத்தியைப் பெறுவதற்காக, (கோடிக் 

கணக்கான சிவாலபங்கக் கட்டி, சிவலிங்கப் பிரதிஷ்டைக£&ச் 

செய்துவைத்தார். 

இரகு குல சிரேஷ்டன், இல்லறர் துறக்தவர்களுக்கும், அறவாத 

வர்களுக்கும், பிதூர்க்களுச்கும், இல்வாழ்க்சையுடையவனே றக் 
SAO oH MMT BW, HOSE கடைப்பிடி ச்.அய்யு மார்க்கம், உலகத் 

இலுள்ள யாவருக்குக் தெரிவிக்க 2வண்டி, மடம், அச்சம், சாணம், 

பயிர்ப்பு என்னும் சாற் குணங்க எமைர்து, கற்பென்னும் பெருமை 
நிறைந்து விளக்கிய தனது பத்னியாகிய ஸீ.சா தேவியுடன் sx gi, 
சரஸ ஸல்லாபவுல்லாசங்கள் புரிந்தும், ௮றத்இன் வழி நிற்றல், ஆ௮ 

லாக் கன்னமளித்தல், பிதுர் காரியம் வழுவற நடத்தல், நித்ப ௧௬ 

மம் தவருது செய்தல், ஈஸ்வானிடத்.தும், ௮வனடியார்களிடத்.தும் 

பக்இி பண்ணுதல் முதலிய ஈற்செய்கைகளை ஈடத்திக் காட்டியும் 
வந்தார், மேலும், ௮சசர்க்குரிய மந்திரி, புசோகதர், சேனாஇபதி, 

தூதர், சாரணர் முதலியோசை யமைத்து, அறம், பொருள், இன் 

பம், வீடு என்று சாற்றும் நான்கையும் ௮டைவதற்குரிய வழியை 
ரடாத்இச் காட்டி, செங்கோல் முறை பிறழாத, பதினஞயிரம் வருடம் 

வரைபில் இராஜ்ப பரிபாலனம் Cedi ges srt, 

ளீசாதேகி, தன்பதியே கெய்வமெனக் கருதி அவர் பால் 
அன்பில் மிகுத்,தவளாக, ௮வருடைய அபிப்பிசாயப்படி இல்லற தர் 
த்தை ஈடத்திவரும் சாளில், செந்தாமரை மலர்போன்ற தனது 

சரீரம், பிர்ச்சகம் பூவினது கிறம்வாய்ச் து பசப்படைர் த.ம், அறுவகை
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ருசியில் புளிப்பே தகுதிபெனப் பிரியப்பட்டும், கரியகசை மண்ணைக் 
இள்ளிப் பவளம்போன்ற வாயிற்போட்டுச் சுவையென மஇத்தும், 
பொன்னாலாகிய குடத்தின் முகட்டி ற்கருமணி யமைத்ததை 7யாப் 
பத் தன௮ குங்குமம் வாய்ந்த ஸ்.ரன்னியங்க ஸிரண்டும் உச்சியிற் 
கறுத். தும், இடையெனும் உறுப்பு இல்லையோ வென்னும் சர்தே 
சத்தை நிவர்த்துத்தும் வை?தக கருப்பச் சின்னத்தையடைந்து 

விளங்ளெள், 

கெளசலைகுமாரனாகய ஸ்ரீசாமன், ஜனககுமாசியாயே வைதேக் 

யோடு, புன்னை, சண்பகம், செருந்தி, குருச்து, பாடல் முதலிய 

யெழில் நிறந்த விருட்சல்களும்; முல்லை, மல்லிகை, ரோஜா, அம்பல், 

கமலம், செம்பங்கி, முதலிய பூஞ்செடி களும் சிறைக்கு, தேவேக் இ. 

ரன் கற்பகச்சோலையே ks Duet வந்தடைர்ததென விளங்கும் 
ஓர் ௮ழயெ உத்தியானவனம் சென்று, அங்குள்ள ௮.5. தாணிமண்ட 

பத்திற் றங்கி, அப்பூர்தோட்டத்தின் வனப்பெல்லாங்கண்டு மன 

முவர்,து, ஸீதையை நோக்க சூரியனும் நுழையாத இச்சோலையின் 

அழகைக் கண்ணாரப்பார்தீதுச் களிப்படைவாய் என்றுகூறி ர் அரி 

யாசனத்தின் மது விற்றிருந்தார், 

அக்காலை வாவியில் நீராடப்போர்த ஸீ.தாதேவியைத் தேவர் 
௪ள் கண்டு, மிகுக்த அனக்கத்துடன் ௮வள் தஇிருவடியிற் பணிர்து 
ஓ உலகமாதாவே! * சலசலோசனன், தம்மிருப்பிடமாசிய வைகுண் 
ட த்தைவிட்டு சங்சளுடன் இவ்விடம் வர்இருக்கிறார். நாங்கள் எல் 
கள் நாதனை யிழர் இருக்கி2றாம், நிங்கள் முன்னகசாக வைகு(தம் 

வந்தால் ஸ்ரீமுகுர்தனும் ௮வ்விடம் வருவார், கிருபை செய்யவேணு” | 
மெனக் கேட்டுக்கொண்டார்கள். 

ஸீதாதேகவி, தேவர்கள் வேண்டுசோளுக் செங்க, கோதண்ட. 
பாணியிடம்வக்து, ௮வர் திருவடி.யிற்பணிந்தெழுக்.து, (45 தேவல! 
ஜெகன்னா,௪, பரமாக்வே, ௮௪. மத்தி ௮க்தமில்லாசவசே !/ தேவர். 
கள் என்னிடம்வந்து தங்கள் நாதனான உங்களை பிழர்திருப்பதாக | 

வும், தாங்கள் அவ்விடம் வருவதற்காக என்னை முன்னம் nage sik: 
வரும்படி விருப்பொடு கேட்டுக்கொண்டார்கள், இவ்விஷயர் sue 

ளுக்கு ௪ அறிவித்தேன் என்று தெரிவித்து நின்றருள், 

ஸ்ரீசாமர் தைக் கேட்டு கூணப்டொழு.௮2ே பாசத்து, “eG ao! 

சான் யாவற்றையும் அறிவேன், ஆயினும் காலத்தை யெதிர்நோக்க 

ஷலசலோசனன்--திருமால்,
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யிருக்கிறேன், 8 கூறியதற்குச் தற்காலம் ஓர் உபாயங் கூறுஅ'2றன் 
கேள், அதாவது ஒஜான2 ! உன்னைப்பற்றிய லோகாபவாதத்தை 
வியா9மாக வைத்துக்கொண்டு, அவ்வபவாதததுக்குப் (பர்கவன் 

போல உன்னை வனத்இற் கனுப்பிவிடுவதே, 

மேலும் நீ வனத்திற் கலுப்பப்பட்டு ௮வ்வளத்இலுள்ள வான் 

மீகி முனிவரின் ஆச்சிரமத்தில் அவரால் போஷிக்கப்பெற்று ௮வ் 
விடத் திலேயே இரண்டு புத்திரர்ககாப் பெறப்போாகறாப், (தற்காலம் 

நீயும் கருப்பவதிபோற் காணப்படுகிறாப்) மறுபடியர் நீ பப்புதல்வாக 

ளோடு என்னிடம் வர்.து, உலக,ச்சவர்கள் கூறிய அபவாதம் நீங்கும் 

பொருட்டு என் முன் அதாவுடன் சபதம்செய்து, ௮ச்சபகம் நிறை 
வேது முன்னிலையில் பூமிபிளக்க, ௮த்துவாசத்தின் வழியாக நீ வை 

குண்டம் சேரப்போகிறுப், பிறகு கானும் வரு2றன் தேவர் 
குறையும் நீக்கும். நீ பாதொன்றுக்கும் ௮ஞ்சவேண்டாம்”” என்று 

கூறினர், ,, : 

ஞான தரைய தசரககுமாரன் மானின் விழியையொத்த 
ஜானகியுடன் பூஞ் 2சாலையைலிட்டுப் புறப்பட்டுத தன திருப்பிடம் 

os சோர்து, சாமம், தானம, பேதம், தண்டமென்லும் ச ௮ர்வித 

உபாயத்திலுஞ் சிறந்த மர்திரிகளுடலும், ௮தி?காப,ச்.துடன்வரும் 

பகைவசைச் ஜெயிக்கும் வல்லமையுடைப சேனாதிபதிகளுடனும், 

யுக்டு, புக்தி, நீதி பிவைகவிற் சிறர்க பற பிரமுகர்சரு_னும் சப 

மண்டபத்தில் வீற்றிருந்த, 

௮ப்போது ஸதா ஈகைக்சத்தக்க கெம்பிரமான கதைகளை விஜய 

பத்திரன் மு,தலினோர் சொல்லக் கட்ட ஸ்ரீமாமன், கதை சொல்லு 
- வதிற் பிரசித்த பெற்ற வீஜயபத்திரனை சோக்), * ஐ விஜய/ இந்காட்டி. 

ஓள்ளவர்களாவது, இர்ஈகரத்து லுள்ளவர்களாவது என்னைப் பற்றி 

யும், என சரய்மார்களாகிய கெளஸல் யை, கைகேயி பிவர்களைப் 

பற்றியும், என் பிராதரக்கலாப் பற்றியும், என் தவி ஸீகையைப் 
பற்றியும் என்ன கொல்லுகறார்கள், அவர்கள் கூறுவதை யொளி 

தாபல் தெரியப்படுத்து ) என்னிடம் பயப்படவேண்டாம் கூ௪। மற் 

கூறு” என்று செப்பினார், 

இதைக்கேட்ட விஜயன், சாத குமாரன் , இருவடி பில் வணங் 
இச் Cars Sh sas,‘ 'ஒதேவ/ புவனத்துள்ளோர் ஸ்ரீசா மச்சர் தரன் 

செய்த காரியம் ேதவர்களாலாவது மற்ற யாவர்களாலாவது செய் 

வதழ்சரிதாகும், ஆபினும் அன்மார்க்ச சேஷ்டனாசிய இராவணன்
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எடுத்துச்சென்று பன்னிரண்டு மாகம் சிறைவைதக்தரர்ச ஸீ பை 

அக்கொடியோனை வதைசெய்து, அர்த ஸீதைபால் வைத்திருக்த 
கசாமசக விருப்பத்தால் மறுபடியும் அம்மாகைக் சைப்பற்றிச் 

தனதில்லிற் கொண்டுவந்து சோத்துக் கொண்டார், அப்பெரு 
மான் குற்ற வசையைக் கவனித்சாரில்லை, அதினாலுண்டாகும் 
மானபங்க,த்தை நினைக்கவுமில்லை, வி.இயை விலக்க யாரால் முடியும், 
ஆயினும் ௮வ்வாழ்க்கை யிமுக்கென்றேபேசுரொர்கள்'' என்று தெரி 
வித்தான், 

விஜயன் கூறிய வார்த்தை சிறிப பாணம் தனது மார்பிற் 

பரயர்த த யொப்ப இரகுவிரன் கா இற்படவே, உளைரதர்தையனூ 

மனச்,சளர்க்து, அருகிலிருக்கும் தம்பியரை யழைத்் துக்கொண்டு, 

தினிமையான வேறிடத்.5ற் சென்று தங்க ஆங்கவார்சுளை சோச்௪, 
ஐ பிராதாக்களே.! நீங்கள் என்னுயிர் ; நீங்கள் என் ௪த.இ.; நீங்கள் 
oer Leip; நீங்கள் என்ன ரசியா ; அகையினாலே, என்னுடைய 

புகமும் இழிவும் உங்களுடையதேயாகும், 

இப்பொழுது உலகத்தோர் வழங்கும் பழிச் சொற்களினால் 
யானடையும் மானபங்கம் மிகப்பெரிது, ஸீதை சசமுகன் சிறையி 

னின்.௮ு மீட்கப்பட்டபோ.து, எவ்விதப் பொருளையுக் தன்மயமாச்குச் 
தியிடை மூழ்கி யெழுந்து, வானவர்களுக்கும், மற்றவர்களுச்கும், 

எனக்கும் ௮வள் பரிசுத்தழுள்ளவளென்றே காணப்பட்டபோ.இ 

னும் உலகமாக்கள் ௮தை யறிர் இலார், ககரவாசிகள் கூறும் பெரும் 

பழியைக்கேட்டு rar Cara Bp பிரயபோசளமென்ன? (உலையை 

மூட வாய்மூடி யுண்டு உலகைமூட வாய்மூடி. யுண்டா! ”” உலகத்தீதா 

டொத்து வாழ்தல் வேண்டும், பூலோகத்தோர் இல்லதையுள 

தெனக் கூறினாலும் அவையுள்ளதே, உள்ளதை யில்லையெனக் கூறி 

னாலும் அவையில்லாத?த ஈ துலபயெற்சை, ஆனதுபற்றி சான் at eng 

யைச் துறபப2த மிகச்சிறந்ததாகும். இதைவிட சாம் சிர்திக்கும் 

விஃயம் யாதொன்றையும் I GBS over. இப்போதே அரிவைமாரிற், 
Anis வைதேகயை இருக்தல.த்தோர் வைகும் பெரிய கானகச் 
தீடுச்ச ஆச்சொமத்தரு2க சொண்டுபோய் விடுத்துவருவ2?த என்: 

னுடைப துணிபு” எனச் கூறினர். 

இவ்வசை முடிவாசக்கூறிய இராமன் வார்த்தையைக் சேட்டா 

பிராதாக்கள், செய்வகை யொன்று மறியா தவா களாக, Gay 

சைசேதிசெய்ச சூட்யொல் ஸீதையும்இராமலும் வனம்-2 பாசச்சன்ட்
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போது, தங்களுக்குள்ள அலக்கணிலும் ப.தின்மடங் & Gaston se ஆய 
ரில் மூழ்னெவசாய், எவ்விதத்திலும் இதை விலக்குவதரிது என 8 
8 Oo விழுந்ததை யொப்பத்திகைத்து, ஒன்றும் உரைபசசா 
தொழித்து ஏங்கிய மன்த்தராய் முகம்வாடி நின்றனர், 

அதுகண்டு, தாசரதி மூன்றுலகையு.ம் சலகச்சகெனச் சொன்னா 
அம், இமைப்பொமுஇற் சிதைக்கும் இலக்ஷ்மணனை நோக்கு, “யான் 
அணி செய்யும்காரி.பத்சை யெவ்விதத்திலாவ.து விலக்கமு.பலாமல் 

ரீ சுமந்தரனுடன் சென்.று, ஸீதையைக் தேர்மேலேற்றிக் கொண்டு 

போய், என்னுபிர்த்தோழனாகிய வான்மீகி முனிவர் வாழும் தச்சி 
மத்துக் கருூல் விட்டு வருவாயாக”? என்னு கட்டளைபிட்டார். 

இல்ஷ்மணன் அ௮வ்வுசையை தலை மேற்கொண்டு, கசை காணாத 

அயருடன் எழுந்து, கருணைக் கடலாகயெ இராகவன் இருவடி.யிற் 
பணிந்து, வெளியிற் சென்று சமக்இரனை யமைச்.௪, தேர்கொண்டு 

வாப்பணித்த, அவன் கொணார்த தேருடன் ஸீதா?தவிமாளிகை 

வாயிலை யடுத்து, உட்சென்று துஷ்... நிக்செகரான ஸ்ரீசாமன் மனை 
வியைச் சண்டு, இஷ்டக்தோடு அ௮வர்பாதாரவிர்தத்இில் ஈமஸ்கரிக்து, 

ஓஒ தாயே! சம்மிறைவர் தம்மை யிட்டுக்கொண்டுபோய், % முனிவர் 

வாழ்பதியைப் பார்க்க விடும்படி.க் கட்டளையிட்டார்” என்.று தெரி 

வித்தார். 

இளையோன் விளம்பிய சொல்லைக்? ஈட்ட ஜான? வேளையொன் 
அம் பாராமல், ஆடையாபரண முதலியன வணிரந்து, திர்ச்சர் 

தேயொய்த் தேரின் மீதேறினள். உடனே சுமர்திரன் தேரை 
ஈடத்தினுன். அப்போது வை2த௫க்கு வலக்சண் அடித்தது; வயி 
Cpfla ppg; திரேகமும், மனமும் ஈடுக்க மெய்தியது, இத்தியாதி 

அர்ச்சகுனங்களைக் கண்ட ஸீதை இலக்ஷ்மண ஈர கோக்க, (ஓஒ இளை 
ய்வசே ! காணப்படும் தூர்க்குறியை கோ க்கல், விளையு San Yaron 

தென சான் அறிகிலேன், விதியினால் வருவதை விலக் குபவரும் 
,உலூல் உளசோ? அ.தலால் இக்குறியால், என் சாதருக்கும், கொழுர் 
தன்மாருக்கும் மாமிமார்களுக்கும், சுற்றத்தார்களுக்கும், ஈ௪ர வாசி 

களுக்கும் துன்பம் ௮ணுகாமல் தெய்வம் காக்க2வண்டு ”” மென்று 

கூறிளை. 

* முனிவர் வாழ்பதியைப் பார்ச்சவிடும்படி யென்ப த--முனிவர் aheg 

லிடத்சைச் சாணச் சொண்டுபோய் விர--என்பது தர் அர்ச்சம், மற்ற 
மோர் அர்ச்தம், முனிவர் வாழிடத்துச் கருகல் சொண்டுபோய் விடு என்பத,
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கனக்கு கேரிடுந் அன்பத்தை யறியாமல், தன் காதன் முதலி 

னோமையும் ஜசத்தையும் விரும்பிக் கூறும் கற்பிற் சிறந்த ஸீதை 
யின் ஈற்பு,த,தியை, இல௩மணன் வியப்பொடு நினைச்து, ஆருத்துன் 

பத்தி லாழ்க்து, கேசைச் சடுதியிழ் செலுத்தவிடுத்து, முனிவர்கள் 
வாமும் வன த்தை யடுத்தனர், 

அடுக்கவே இலக்மணலுக்குத் தன்னையும் அறியாமல் அயசம் 
மேலிட, ௮தை யடக்கும் வழி தெரியாமல் தன தஇிருகண்களிலும் 
நீர் ௮ரும்பவி௰த் அப் பொருமச் தொடம்னொன், 

அதனைக் கண்ணுற்ற ஜான, ஓ இளையோய் ! நீர் SIU Dg 
anngie srremOinsrer ” வென்று வினவினாள். 

இல$%மணன், தனது முன்னோன் தேமியை வலமுறவணத்கி, 

“ஓ உலகமாதாவே நமது ௮ண்ணலாயெ காகுஸ்தன் என்னை நேரக்கி 
ஜெகத்துளோர் *: உளதென்றுரைக்கலுள தாம், இலதென்றுசைச்சில் 

இல்லையாம், ”” உலகத்தோர் உண்டென்பதை இல்லையென்று மறுதளி 

ப்பவன் பேயனாரும். கையால், ஸீதைபாற்கூறும் உலகத்தோர் 

வார். த்தையை சாம் புறக்கணி“பதுபேதமை,ஈகரவரசிகள் நீ சாவண்ன் 

ஹபுசுரித்தப்போன ஸீதையை ஸ்ரீராமன் மறபடியுக் சொண்டு 

வந்து வைத்து வாழும்வாழ்வைப் பார்க்கிலும் சாத2ல யழகெனச் 
சாற்றுகிறார்கள், அனதுபற்றி பவளை கான் விலக்கியிருச்சிறேன், 

நீ சும் செனோடுசென்று ஸீதையைத் தே?ேற்றிக் கொண்டுபோய், 
வால்மீகமுனிவர் வாழும் பன்னகசாலைக் கருகாமையில் விட்டு 

வாவென்று பகரந்தாசென்று நாத்தடுமாறத் தெரிவித்தான். 

இலக்மணன் கூறிய ௮ச்சொல், ௮க்கினியிற் காய்ச்சிய சாசாச 

மென்ன வைத9 செசியிழ் புகுதலோடும், கைசோர்ச்து, மெய் 

தளர்ர்து, உளம்சைந்து, தன்னை மறத்து பூமியிற்சாய்ர்தாள், சாய்ர் 

தவள் பின்னுமத்து பரம் பொறுக்கமாட்டாதெழுக்தாள்) திரியவும் 

விழுந்தாள் ) தன்னிரு£ரல்களாலும் வயிற்றில் ௮றைர்து கொண் 
டாள்; துன்பசாச,த்இல் மூழ்னொள், வன்னெஞ்சசாய் என்னைச்கான 

கச்இல் விடச்சொன்ன எனது ௧7 :/கரது செஞ்சு, அதளைச்கேட்டு 

தடுக்காது கருப்பமுள்ள என்னைக்கொண்டுவர்து காட்டில் விடுத்த 

இளையவசது நெஞ்சு, பழிச் சொல்லுக்காற்றாது பதி நீ க்கினாசென்ற 

வார்த்தையைக் கேட்டும் இன்னும் சாகாதிருக்கும் என் செஞ்சு, 
இம்மூன்ற லுள்,எர்தி செஞ்சு வலியதென ஒ தெய்வற்காள்! ரீச்சர்
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தெரிர்து சொள்ளுங்கள். என்னெஞ்சைப் போன்ற செஞ்சமுடை 
யவர் இத், காணிபில் இல்லை, கடல்சூழ்ர்த இப்புவனத்தில் வாழும் 
மக்சையருள், யான் ப$ம்பாடு பட்டவர் இல்லவேயில்லை, ஐ தெய் 
வமே? எனது பிராணதாதராூப காகுஸ்தர் உலகப்பழிக்கஞ்சி யென் 
னைக் காட்டில் சனிமையிற் :தறவிடுத்தனர். சூரியகுலம் சிறக்கப் 
பிறந்த வீரியமுள்ள கார்கிம வள்ளலுக்கு இதுவோ பனுநெறி? 

இதுவோ ௮7௪8 : / ஹர்"! ஈதென்ன ச்சரியம்! /.! கை2கசி யம் 

மை மனு கைப்பக்் கற்பித்த கூளியைப்் போல், எனது காயகர் மனந் 

இரிய எவ?3ரனும் கற்பித்தாசா ? யான் ஏதும் ௮றிகிமலே, என் 

னிடத்இல் ௮ப்பிசபு ஒன்றும் கூறவில்லையே '” என்றிவவாறு ஸீதை, 

கல்லுமுருகப் புச் ௮மழக் கண்ணீர் உகுத்தப் புலம்பினாள், 

இளையசாளை, வளையல்சரிப மின்னற் கொடிபோன்று வீழ்ந் 

தலும் ஜானகியின் துயரத்தைக் கண்ணுற்று, தனக்குள் ஒன்.றுச் 

தோற்றாகவனப்க தேற்றுவாரின்.நி, இருதலைக் கொள்ளிபி லப் 

பட்ட எறும்புபோலப் பரிதபித்து ஒ தெப்வோ யென்று கதறினான். 

பிறகு ஒருவாறு இலக்ஷ்மணன் மனச்தேறி, சறகற்ற பறவை 

போற் கதறும் உத்தமியாகய ஸீதையை சக்கி, வினைப்பயனை 
வெல்வதற்கு வத முதலாய , நூற்களிலும் மார்க்கமில்லை, விண்ண 
வர்களுக்கும் அரிதாகும்; மண்ணவராகளா விலக்கப் | (பாகீருர்கள்? 

உலசெசாம் ஒரு குடைக் 8ோண்ட களமகாசாஜன், நிலை கேட்டுத் 
தன் மனை “யைக் காட்டகத்2த விட்டுக் தானும், மடைப்பள் 

ளித் தொழிலிற் பிரேேரிஃ்கவில்லையா ? இன்னும் சத்திய வர்த 
னான அரிச்சந்திரன், தனத குமரனையும், காதலியையும் பறைய 

னிடம் கிற்பனைசெப்த,தா.லும் பறையனுக் கடுமையா௫ச் சடலையைக் 

காக்சகில்லையா ? இவையெல்லாம் ஊழ்வினைப் பபனே பல்லாது 
வேறல்ல தாயே! நீரும் முன் செய்க ஈல்வினைப் பயனால், மாயாப் 

புசழ்படைத்த இராகவரை மணவாளனாக ௮டைந்து திவினைப்பபனால் 

சண்ணிழக்ச மயிலைப்போல ௮ன்னவனசப் பிரிந்திர், இருவினைச் 
டோச வெடுக்ச சரீசம் இதுவாகைபால், அவ்வினைக்டோக வரும் 
ஸுுசதுக்கத்தைக் கருதாத, மறுமைப் பலனை நோக்கித் தவஞ்செய் 

சிலே சகுதியென மதித்அ, இவ்வனத்தில் வைகும் சபோதனர் 

.. ௪ இருதலைச்சொள்ளிபால் படுதல் என்றால்-- உள் தவாசமுள்ள குழா 

ழின் இருபுறத்திலும் தீப்பற்றி யெரிய, அதனுள் ௮சப்படுசல்,
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களின் அடி. பேணி, ஈல்ல லிருகாதிகளை யலுஷ்டித்து, உம்முடைய 
St SDD, UTITSL WTS ஸ்ரீராமரை, சதாகாலமர் தஇயானிக் 

அக்கொண்டிரும்; இதுவே யுமக்கு மேன்மையைத்தரும் தவமாகும்” 
என்று கூறினான். 

௮வ்வுபதேச வார்த்தையைக்கேட்ட ஜான௪, ஐ இளைஞ? ? 

உம்முடைய தமைபனாரும் நானும், தன்னைவிட்டு நீங்காத நிழல்போல 

இம்மா தவர்கள் ௮ காடி வணங் னோர்,” அனால் இச்செடல் தவத் 

இனர் தப்புமல்ல, தரணி 3யார் தப்புமல்ல, சான் செயஜென்றே... என் 

பிசராணராதனுக்குச் சொல்லும், தீயிலிறங்கி என் பரிசுத்தத்தைக் 

காட்டியும், பூவினுள்ளோர் கூறும் பழிக்கஞ்சி பென்னைக் துறக்தது 

மாமாயையின் சம்ப கமமென் றும, உம் முடைய பிரிவு எனக் குச்சிறச் ௪ 

தென்றும் அவர் பாற்சென்று ௩றும், பினும் இளையவ?ர.! நான் 

ருதுஸ்கானம் பண்ணி கான்ரு மாதங்களரயின; உலகவசயைமூட 

முடிடாது; இனிவரும் காரியம் சானி 3பன்) ரர் என் சரீச கலைமை 

யைக் கவனித்துப்பாரும்'' என்று பகரர்தாள், 

கண்ணீர் சொரிக்தகொண்டு கின்ற இலக்ஷ்மணன்செவியிற் புண் 

ahh கோலிட்டதென வைத வசனிகத்த சொல்லேற, அவர் 

ஓ தாயே 7 உமது காதலர் உம்மை மணம்புரிக்த அன்றுமுதல் 

இன்றுவனை, உம்மடிபணிவதுினால் உமது சமலபாதத்தை மட்டுர் 

தரிசிச்ததனே பல்லாது, உமது தேகலாவண்யத்தைப் பார்த்தவ 
னல்லன். இப்போதும் உம்மைசோக்க நான் வல்லவனுமல்லன், காட்டி 

லிருந்து ோழிமாரால் நீர் கருப்பவதியானதை புறிந்து, இ௬்$௰வாகு 

வம்ஸந் BOLLS SO GME குதூகலித் திருப்பதைவிட்டு, பக்ஷமிழக்து 

உம்மை வெறுத்துக் காட்டில் விடுத்து நெஞ்சுழலுர் தருணம், உம் 

வாயாலேயே யச்செய்திகேட்டுச் கஷ்டப்படவீடுத்த என் ஊழ்வினை 

யை நினைந்து நான் angie றின், ₹* ஊ.மிற்பெருவலியாதுள.”” என் 

அசைத்து, நைந்த சிந்தையனாப் அருர்ததிக் ஓக்கும் ஸீதையை 

நீங்க தன் ?தயம் சோக்கச்சென்றான். 

இகாயவன் சென்றதைசகண்ட ஜானகி, ஒருக்கால் மீளவுச் 

திரும்புவாசோ வென் றைய மூற்றவளாய்ச் சற்று ரசம் பார்த்தாள், 
அவளது சுண்ணுக்குப் புலப்படாமல் வன் தேர் மறைத்த.து' 

ஜனகன்குமாரி நாமென்ன செய்கிறது ரீ இலககைபிற் சிறைபட்டுத். 
அயரழந்தத போதா இக்காட்டிலும் தன்னந்தனியாக நின்று பரி
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தீபிக்கவும் வேண்டுமா / மணர்தசணவன் றிக் சைவிடுவானாகல், 

புகுர் ச மனைக்கண்ணுள்ளவரும் ype sans; பிறர்.த மனையிலுள் 
ளவரும் பழிக்கஞ்சிப்போற்று?; ஈது எனக்கே யுரித்தாயது, ௮ 

விதி? ௮ன்னி:பராவது என்பர் தீரப் பார்க்கமாட்டார்களா ?”” 

என்றிவ்வா௮ு பலவாறு னைந்து கோவென்று கதறினளை, 

. அச்ச அழுகுரலைக்கேட்ட முனி சி?ேஷ்டராயெ வான்மீ௫ மை 
தர்கள், ஒசையெழுர்ச தஇசைநோக்வெர் ௮, துணையொருவரு மின் 
தித் தனிமைபிற் கதறும் ஒர் பெண்ணைக்கண்டு, சடுதிபிம் கர்தை 

பாற் சென்று, யா! (ஒர் பெண் விண்ணுலூல் நின்றுதான் 
் வீழ்ந்கசாளோ, அல்லது மண் ணுலூ.வுள்ளவள் தானோ, சொல்லுதற் 
சரிய உருவமுடையவள், ஒருவருமற்ற காட்டில் தனிய நின்று 

கண்ணீர் விட்டமுகறாள், அவள் துயரத்தை நீக்குவது தங்களது 

சடமை யாகும்” என் ற.றிகித்தார்கள். 

தவத்இற்சிறர் த வான்மீசிமுனிவர் ௮வ்வுரை கேட்டலும், உடனே 
யவர்களோடு ௮வ்விடஞ் சென்று, ஜானகியைக் கண்டு தேற்றி, (நி 

SG தனிமைபிலிருச்து வருர்துவதில் என்ன பீரயோசனம் ? 

சான் உன்னை இராமன் தேகி யென்றும், ஜனகன் குமாரி யென்றும் 

ஞான இருஷ்டி.யாலறிர்ே தன், உன்னை யவர் காட்டில் விட்டாசென்ச 

நினையாதே, என்னை ஈம்பியே என்னாச்சிரமத்தருகில் கொண்டு போட 

விடச் சொன்னார். என் பன்னகசாலைக் கருகல் ௮05௧ம் பெண்கள் 

சவம் புரிந். வருகிழுர்கள், அவர்களுன்னைக் கண்டால் உன் பால் 

ஈயம் பாராட்வொர்கள், இப்போது என்னுடன் ஆச்சமம் வந்த 
Cer” என்றழைத்தார். ஸீசை யம்முூனிவர் அடிபணிந்து ௮வசோட 
அவரில்லம் சென்றனள். ஸீதையைக் சண்ட சவமாதர்கள் அவள் 
வடிவழகைக்கண்டு இவளயாோ gu Hs காசண3ம3தா வென் 
றைய மூத்றனசாகி, தவசி 2ரஷ்டன் அழிபாவிக் மேட்க, முனிவர், 

மனுகுலம் விருத்திபடையப் பிறந்து, கருங்கடலிற் சேது கட்டி 

சொடிய இராவணனை வாட்டி, தேவர்கள் துன்பத்தை விட்டி, னது 
2காதண்டத்தின் வலியைச்காட்டி பூமண்டலத்துள்ளோர் ஜெனன. 

மரணக் கடலைக்கடக்க -வழிபைசாட்டி கின்ற ஸ்ரீராமன் தேகி, 
பாவசாலும், புகழப்பட்ட ஜனகமகாசாஜன் பல்கி, ஸீையென்னும் 

ராமதேயம் படைச்,ச முதல்வி,௧ன,.து கணவன் வெரறுச்ச இவ்கிடம 

மர்து சேர் தனள் என்று விடை பசர்ர்தார்,
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மாதவனுசைக்த கெம்பிர வார் க்தைபைக் சேட்ட DS Ses 

மங்கையர் அனைவரும், ஸீதையை விருட்பொடு ஈடத்தி ஆதரித்து 
வந்தார்கள், ஸீகை வான்மீ௫ யாச்ரெமத்தில் வசித் தவர் தனள, 

இலக்குவன் சுமந்திரனோேடு அயோத்திமேவி, தனது சாதனைப் 
பணிர்து ஸீசைடயைக் சொடுபோய் விடுத்துவக்ச சே யைப் பகா, 
கோசலைக் குமரன் மட்டற்ற அக்க சாகாத இன் மூழ்ொன், அன்னது 

கண்டு இளையவன் ஓ அண்ணலே. ஈமஅ தன்பத்துக்குக் காண 
மான பழி கூறு முலசையாவஅ, அ௮ப்பழி 2கட்டு அனைத் இருக்சப் 

புகுந்த தங்கள் ம இயையாவது, சகச்சக் கூடாத் அயரத்தி லாழ்ர்,து 

வருந்தும் ஜனகர் பாக்கியவதியையாவது கோவக்கூடா௮. ஆனால், 

செப்புதற்கரிய முணத்தையும், ஓப்புதற்குரிய கம்பையும் பெற்அ, 

இயினும் சிற்த பரிசுத்தமுடைய ஸீனதயையும் உம்மையும் பிரித்த 
வி தியையே கோவவேல் ம்” என்று கூறினன். ௮.௪ கேட்டு இசாமன் 

மன்த்தோச்சி யடைந்து வைசரக்கயெ படைர்௮, முனிவரை யொப்ப 

வீற்றிருந்தார், 

உருவ அவரும் 

9-வது சருக்கம். 

பின்பு தரணிபாரம் நீக்கி ஸ்ரீராமன் பிரியத்துடன் தனது 
பிசாசாவை நோகச் @ இகாஞனே 7 உலகத்துக்கு ஈன்மையுண்டா 

வதை காடி, சாடோறும் இசாஜீய சாரியச்சைக் கவனித், ஈடத்து 

வ இசாஜதாமம் சம்முன்னோர்கள் இதில் மிக்க சவலையுற்து 
நடத் இவச்சனர், காமம் ௮ம்மாஇரியே அ௮சசநீதி பிறழாது இசாஜ் 

ஜிய பரிபாலனஞ் செய்வ.இல் முயல் வோம்; கடிய சிர்தையனாகிப் பழி 

யைச் தேடிக் கொடுக்கோல் ஈட,த்தி ஆறில் ஒருகடமை வாங்கு 

an Ses. <0) &) Lon or குடியிறை வாயும், தண்டனைச்குட்பபெ 

வரைக் தண்டியா தொழித்து!!, தண்டனைக்குட்படாதாரைக் சண் 

டி. தம் கோல்முறை ஈடகத்தும் ஈரா.திபன் எட்டுத்திசையும் பாவும் 

பழிபூண்டு இகலோக சா.தகத்தையுமிழர்து, பின்னருர் தென்றிசைச் 

கோனால் தண்டி க்கப்படுவான், கொடுங்கோல் மன்னன் வாழும் 

சாட்டைகிடக் கடுப்புவிவாமுங் காடு ஈன்மை பயக்கும், தாடோசும்... 

தேச காரியம் விசாரியாது சோம்பலுறும் மன்னவன் ராசமடை ' 

வான், முற்காலத்தில் கோடிகோடியாகத் தானம்செயப்வதிழ் Spas:
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நிருகன் என்ஐும் ௮ரசன், ஒருக்கால் ஐர் பசுஙை கற்றவ ழடைய 

பிராமணனுக்குத் தானமாகக் கொடுத்தான், luis Revere. 

சென்.த முன்னிருச்,௪ பழச்கச்தையொட்டி இறைவன் பச. தொழு 

வத்தில் வரது சோக்தத, ௮தையறியாமல் மற்றோர் பிராமணனுக்கு 
அப்பசுவைத் தானம் டண்ணினான், முன்புதானம் பெற்ற மறை 

யோன் தன் பசுவைக் தேடி, எங்சம் காணால் பின்பு தானம் வாங் 
கனவன் மனையிலிருக்சக் கண்டு ௮ப்பசு தன்னதென, இருவரும் 
வாதமிட்டு, ௮ரசன் கோயிலையடைச் ௪, தங்கள் விவாகத்தை முறை 

॥ரட ௮ேசுராள் காத்இருக்தும், மன்னன் வினவாதொழிர்கமை 
யால், அ௮வவேத பாரகர் நிருகசாஜனை சோக்கி நீ கோம்பி (பச் 

சோந்து) யாகக்கடவை யென்று சாபமிட்டு இச்சாபம்வருகன்ற 

அவாபரயுகத்தில் தோன்றும் சாரங்கபாணிபின் கடைக்கண் பார்வை 

யாற்திரும் என்று கூறிச்சென்றனர், அவ்வாறே முனிவரிட்ட 
சாபத்தால் கோம்பியானான். ௮வேவேதியரிருவரும் ௮ப்பசுவை மற் 

ஜொரு முனிவருக்குக் கொடுத்துகிட்டுத் தத்தம் காரியத்திற் பிர 
வே௫த்தனர். சனது தேசகாரியத்தைக்தினக்தோறும் கவனியாத 

. இறல் மன்னன் கேடு இதுவாகும் என்றார், 

ஸ்ரீசாமன் கூறிய கையைக்கேட்ட இளையவன், தன்னாட்டில் 

ஈடர்ததெனச் கூறியதை நோக்கி மிக்க அச்சரியமடைந்து இது 

என்ன ௮ற்புதமென்று கூற, முன்னவன் இன்ன அற்புதமாயுள்ள 
மற்றொருசதையும் கூறுகிறேன் கேள். மனு-கல:ம் விளல்கத்சோன்றி 

யிப்பூமண்டல,ச்ை நெடுங்கால மாண்ட நிமிச்சக்கரகர்ச்.தி, தரணி 

யைத்துறர்து ஆரண்யத்தை யடைக் த பாவர்தீரத் தவம்புரியுகாளில், 
இர்ச்சச,த்திரயாகம் செய்யக்தொடங்கி, தவத்தின் மிக்க வசிஷ்டரை 

யாசத்தலைவராக வரிக்க கிரும்பிக்கேட்க, அன்னவர் ஓ மன்னவனே 
என்னை முன்னமே வானோர் கரவலன் ஓர் யாகஞ்செய்ய alls Bone 

இருர், யான் அங்குசென்று ௮ம்மகத்தை முடி த்துப்பின்பு உம்மிடம் 

வருகிறேன் என்று கூறிச்சென்றனர். சக்கரவர்த்தி பிறகு ரிஷி 
சிேஷ்டராகப கெள,தமசைக்கொண்டு அவ் வேள்வியைச் செய்ய 

ஆசம்பித்தார், அமரர்கோன் மகத்ைமுடித்துத் இரும்பும்-வ௫ஷ்டர் 

கெளதமர் செய்துவைக்கும் யாகத்தைப் பார்க்கக்கரு.இ யவவிடம் 
சென்றனர், ௮ச்சமயம் சக்கரவர்த்தி நிச் இசையிலிருர்த.தால் குரு 
வாகிய வசிஷ்டனைவரந்து காணகில்லை, அதுகண்டு முனிவர் கோபம் 

மீதி, இர், கேமியாள்பவன் என்னை முன்னம்வரித்து. சான் வருவ
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தீற்கு முன்பு ஒர் ௮ன்னியனைக்கொண்டு செய்யும் யாசுத்தைப் "பார் 
க்கு விரும்பி ரானே வர்தேன், என்னை வர்து பார்க்காமல் ௮சட்டை 

செய்ததால், என்னை பிழந்து யாகஞ் செய்யும் அவன், தன்னுடலை 

யிழர்து தஙிக்கக்கடவானெனச் சாபமிட்டார், மன்னவர்மன்னர் 

அச்சாபத்தை யறிந்து, ௮னலெனப் பொங்க? யவர் வரவறியேன் , 
நித்திரையுற்ேன் ; அநியாயமாக வெனக்கட்ட சாபம் அவரையும் 

பற்றுசவென்று தவச்தின் மிகுதியால் காலும் சபித்தார், 

இவ்விதம் இராஜ ச2ரஷ்டரும், முனி சிரேஷ்டரும் அச்சாபத் 
தைப் பெற்றுஉடலைவிட்டுப் பிரிந்து ஆகி ரூபமாக வசிக்கும் சாளில், 
வசிஷ்டசாவி சது£முகன்றன்பால் மேஙி, இராஜரிஷியின் சாபத்சால் 

உடல்போயிற்று, மறுபடியும் அதை கான் பெறக் இருபை புசிய 

வேண்டுமெனக் கேட்டது, பிரமன் ௮ந்த ஆவியைக்? “8, களர் 

வசி கிமித்சம் வருணன்விட்ட இர்.இரியர்தங்யெ கும்பத்தை யடுத்து. 
அ.சத்தெய்வ கும்பயோனிப் புத்திரனாக ௮வதரிப்பா'' யென்ற கூற, 

அதைக்கேட்டு முனிவசாவி மறிகடலெப் தய. 

அப்பொழுது சூரியன் ஊர்வசியை யின்று ஈம்மிடம் வருச 

எனக்குறிப்பிட்டார், அன்னவள் ௮ரம்பை முதலிய ஸ் இரிகளுட்ன் 
சீர்கிகாயாடினாள், அவளைச்சண்டு வருணன் மோகமடைர்து தன் 
னிடம் வசக் கூறினன். ௮வள் முன்னமே திவாசான் என்னை வரிச் 

இருப்பதால் முறையன்றென மறுத்தாள், வருணன் அனக்கு பாண்ச் 
அக் காற்றுதவனா? கைந்தரு? வீரியத்தை விடுத்து, அசை: ஒரு 

கும்பத்தில் வைக்கிறேனென்று அவளிடம் கூறினான், இதனாற் 
காலதாமதப்பட்டு ஊர்வசி % மித்இரன்பாற் சென்றாள், ஆங்குதவர் 
கனலெனக்கொஇத்து த பேதாய்! கான் முன்னமே யூன்னை வரி 

இருக்க முறைப் பிசசாய், மற்றொருவனிடத் தன்பு பாராட்டி. கின்று 

காலதாமதப்படுத்தி வர்.தாய். உன்னை நாடுதற்குற்ற வீரிபம்வெளிப் 

பட்டுவிட்டது, ஆனதால் ரீ பூலோகஞ்சென்று ௮ங்குவைகும், புதன் 
குமாசன் புருரவன் என்னும் அரசனுக்கு மனைவியாகி நீண்டசாலம் 

வ௫ிக்சக் கடவாயெனச் சபித்தார். 

அம்மித்தென் விடுத்த வீரியத்தைத் தேவர்கள் ஒரு குடத்தச். 
விடுத் திருக் சனா, அதையறியாது வருணன் ௮ச்குடத் திலேயே தள் 

னுடைய விரியத்தையும் வைத்தான். அச்கும்பத்தினின்ற௮ு மூன் 

#, Mi Boer —@ fuer. 
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னமே விடுத்த மித் ென்விரிபத்தால் ௮.கஸ்.இபர் பிறந்தார். பிறகு 

வருணன் இக்இரியத்தால் வசிஷ்டர் 2 தோானறினார். 

சே.௮ிச் சக்கரவர்த்தி முனிவர் சாபத்தால் தன்னுடலை விட்டுப் 
பிரிர்சவுடன், ௮ச்சடலத்தை ௮வரைப் பின்பற்றி 2ீனார், ஆடையா 
பசணா இகளால் அலங்கரித்து கெடாது சேமித்: வைத் இருக் து, Bur 

பிரவடம் கெளதமரைக் கொண்டே முன் தொடங்கிய யாகத்தைச் 

செய்த முடித்தனர், அது கண்டு தேவர்கள் மனமுவந்து மேற்படி. 
கிமியின் ஆவியைவசவழைச்து சாங்கள் சக்துஷ்டியை யடைச்2காம் 

உனக்கு வேண்டிய வாத்தைக்கேள் என்று கூறினார்கள், நிமியாலி, 
/ தேவர்களே. கான்மாநிலத்தோர்கண்களில் கின்றியங்கும்படி. வரச் 
கரவேண்டு”” மென்று வேண்ட வானுளோர் ௮வ்வா?ற தர்2தா 

மென்று கூறி விண்ணடைந்தனர். அது முதல் நிமிச்சக்செவர்த்த 

. ஆவி மானிடர் கண்களில் வசிக்கிற ௮. 

கெளதம முனிவார் முதலி னோர், தங்களால் சேமித்து வைக் 

கப்பட்டிருந்த அர்த நிமியுடலை, வலியுடைய Seam. கோலி 

னற்கடைய, அதினின்று தோன்றிய புருஷனை, சடத்திற்கடையச் 

ஜனி,சகஇனைலே,ஜனகன் என்று பேர்சாற்றி, தரணியை 8ீ2பபாளெ 

னச் சாற்றினார், ஜனகரும் ௮துமுசல் இவ்வுலசையாண்டுவர்தார் 

என்.ந கூறினார், 

இதைக்கேட்ட இலக்ஷமணன், தமையனை யடிபணிக்து *' ௮ண் 
ணலே [| உலகத்திலுள்ளவர்கள் அடக்கத்தகுக்கது எதுவென்று 

கேட்க, புண்ணிய மூர்த்தியாகப ஸ்ரீராமன், தம்பியை நோக்க 
ஓ? புத்தபிற்ிறக்கவ?ன .. கோபத்சு யடக்காச வேந்தன் குரு 

மொழியை ஈம்பாதசீடன், தாகத்தைத் இர்க்காத தண்ணீர், தரித் 

இரத்தையறியாக பெண்டீர் பாபத்தைக் திராததர்த்தம் இவைகளெல் 
லாம் பயன் படாகவைகளாகும், மூூக்கிலிற்றேர்ச அ௮க்கினியானது 

தீன்து உற் த இக்டெமாயிருர்த அம்மங்கலின் முதலறக்கெடுப் 

பதுபோல், முற்கூறிய கோபமானது ஒருவனிடத் அற்பத்தியாகி 

அ பயனையவன் சுற்றக் 2சாடு காசமாக்ககிடும், சிஷ்ட மான தவச் 

இற் சிறந்தவனா பினும், கரைபற்றகல்மி பபின்றவனாபினும், மிகுந்த 

இரகிய வர்சனாபிலும், உலகத்தை யாளப்பட்ட அரசனாபினும், 

*வேகுளியை யடச்கானாபில், ௮வன் பெற்றிருக்கும் சகல மேன்பாட் 
7 ரு 

4 வெகுளி ;:--கோபம்.
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a Diotg, gems Aeris agrgarc, செெத்இனால் 
தயரடைந்தவர் கதையை யிப்போதுனச்குக் கூறுறேன்:--முற் 
காலத்தில் இர்க நராட்டையாண்டு நாறு ௮ஸ்வமேத யாகஞ்செய்து 
இர்துர பதவியை யடைந்த ஈகுஷமஹாசாஜன் குமாரராகய யயாதி 
என்பவர், தர்தையைவிடச் சிறர்த கியாதி பெற்றுப் பல மன்னரும் 
தன்னடி பணிந்து போற்ற O55 காட்டையாண்டுவரும் சாளில் 
தைத்தியர் தலைவன் புத்திரியாகிய சன்மிஷ்டையையும், சுக்ரென் 
குமாரியாகிப தெய்வயானையையும் மணர்து சன்மிஷ்டை வபிற்றிற் 

பூரூவையும், தெய்வயானை வபிற்றிற் யதுவையும் புதல்வர்களாகப் 

பெற்றனர். அவ்விரு குமாரரும் விரூத்தியடைச்து வாழும் சாளில், 
தைத்திய மாதிடத்தும் ௮வள் புதல்வனிடத்தும் ௮ன்பு பாசு 

ட்டி «asia மாதிடத்தும் ௮வள் புதல்வனிடத்தும் வெறுப் 

படைக்து, ஒருகாள் சுக்சென் பேரனாகிய யதுவைச் சோயித்துக் 

கடிந்து வார்த்தை கூறினார், அக்குமரன் காயினிடம் சென்று, 

ஓ தாயே! உலகத்தில் மானம் பெரிது; கவரிமானானது தனது மி 

ரிழப்பின் மானத்துக் கஞ்சி உயிரிழப்பது நீர் அறிர்தகிஷயம், 

ஆகையால் orb rar po ஈமக்கேற்பட்டிருக்கிற மானபங்ககச்சை 

wou உபிரிழப்பசச சாலவும் நன்றறெனச் கூறி யழு 
தான். பாலன் கூறிய வார்த்தையைக் கட்ட தெப்வயாளை, சோபம் 

மிகுந்தவளாகி, அங்கர். துடித்து ௮ச்சேயுடன் தனு தச்தையிடஞ் 
சென்று, அவாடிபணீந்து பொருமி கின்று ௬, (எந்தையே! உம் 

மருகர் சன்மிஷ்டைபிடத்.திலும, ௮வள் மைந்தன் பூருவிடச்திலம் 

ஆசைமிகுத்து என்னிடத்தும் என் பாலனிடத்தும் கோபம் வகித் 
அப் பாரபட்சமாக ஈடத்,த வருவதால், சாம்களிருவரும் எரியின. 

முழ்கித் துயரினை யொழித்து, அப்பாதகர்சக்கு சான் மாலைசூட்டின 

பாபத்தைப் போக்கிச்கொள்கறேம்'” என்,று கலங்கிய சிர்தையுடன் 
கூறினள். ,சன் மடந்தை கடந்து கூறியவார் ததைஎயக் கேட்ட சுச் 

தரன் மனமழிந்து கண்சிவந்து கோபம் பொங்க, தன் மனைவியர் 
இருவரில் ஒருவருக்கின் பமும், மற்ரொருவருக்குக் துன்ப மும்விளைத்சு 
௮ர்த யயாதி ௮வ இசையற்ற அத்தேவி மனல் சைக்கத்தன்னிளஞஷை, 

நீக் வயோதிகப் பருவமடையக் சடவளனென்று ௪ச.பமிட்டார், 

ய.பாதி ௮ச்சாபமேற்று, மெய்தளா்ச்.து கூனடை/அ சண் பூலை 
சார்ந்து, பற்கள் ரீண்டு, மயிர் வெளுத்து மூப்புப்பருவம் பெற்.ற; 

வருத்தழற் அசன் குமானாபெ யதுவைச்சண்டு, *! ஐ ௮றிலித் சிறர்
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தவனே. அல விருட்சம் ௮டி பற்றுப் போனபோதிலும், அதன் 

வீழு அ சான்குபுறத்திலும், ஊன்றிரின்று ௮ம்மரஞ்சாயா.து காக்கும். 
அதுபோல, சற்புத்திரனாவோன் தன் பிதாவை யருகாடல் வீழாமற் 
காப்பாற்றுவான், நீயும் அவ்வாறு இப்போது நானடைந்து வருர்.தும் 
மூப்பைத் இரத்தல் வேண்டும்என்று இசக்கத.துடன் கேட்டார். 960 

சேட்டயத, **எக்தையே! நீர் சீர்தை மூழ்ந்து காதலித்து வர்த 

மகன் ௮,சற் குரியவே யல்ல, யான் கைத் தாங்க வல்லவன் 
அல்லன்” என்று மறுத்தான், யயாதி அ௮வனைலிட்டு வில) யடுத்த 
மகனாக பூருவைக் கண்டு : ஓ குற்றமற்ற குணக் தாய் / நீயாவது 
'இச்சொடிய மூப்பைச் சைக்கொண்டு என்னிடும்பையைத் இரக்க 

வல்லே” வென்ற கூறினர். பூர,தாதை கோரிய வண்ணம் பிதா 

வின் மூப்பைத்தான் பெற்றுக்கொண்டு தன்னிளமைப் பருவத்தைத் 
தின் தரக் சர்தான். யயாதி ௮௮கண்டு சந் 2தாஷித்.து யதுவை 

சோக்கி கின்மைர்தனோடு வனம்செல்லக் சடவா யென்று சாபமிட்டு, 

ஆருவுக்கு இராஜ்ப பட்டாபி ஷகஞ்சூட்டி யிராஜ்பக்ை் யவ ரிடம் 
ஒப்புவித்த,சான் ௮வனிடம்பெ,ர்ற இளைமையுங்கொடுத்து ௮வனிட 
மிருர்து இரும்பவுர் சன்வயோஇகத் சன்மையைப்பெற்று, தன்பாவர் 
இரச் சவம்புரிய வனம்கோக்கிச் சென்றார். கோபத்தை யடக்காத 
வர்சள் இவ்விதங் கெ$ிதல் இண்ணம் என்று கூறினார். 

இல-்ஷமணர் விலக்குதற்குரிய செ.த்ைப் படைத்2தார், அடை 
த்த அபர ச்கியை நினைக, இது ஈல்லசாரியம் என்று துதித்து, 

விஞ்ஞான சொருபியாகிய ஸ்ரீராமமூர்ச் தி தருவடியிற்பணிர் ௮, 

(ஒுண்ணலே. உலகத்தில்மானுடர் தல் தேவர்கள்வசை, தாம்தாம் 
செய்த புண்ணிய பாவத் துச்குத் சச்சபடி, சுவர்க்கம், ஈரகம் மு.சலிய 

ஸுுத்துக்கக்தை யனுபவிச்்து, மீண்டும் ஜனனமெடுத்து அலைவாப்ப் 
பட்ட தரும்புபோலஏ.றிபும்இறங்கியும்கஷ்டப்பரிகிறார்களே யொழிப 

சித்திய ஸுதத்தை யடைவாரில்லை, ஆகையால் ஸம்சாச பர்.சமாகிய 

அஞ்ஞானம் ங்கி ஞானமடைந்து நித்தியானந்தத்தை யடையுமார்க் 
“fee யெனக்கு உப3?த9ச் சருளவேண்டு”மென்று வேண்டினார், 

(ரீ. ஞான சொருபிபாயெ ஸ்ரீராமர், அ.றிகிற்ெர்ச இலக 

ons Card ஐ இளைஞ! வேதம், ஆகமம் இரண்டும் சிறர்த.நால், 
வச வாக்யெப்படி. ஆச்மஞானம் உதயமானால், அஞ்ஞானம் நச் 

சும், அந்த ஆத்மஞானம் எ.தனுல் வருமென்றால், ஆச்மா-அனாத்மா 
ரஸ்க். Gen oder SGoGus aa aeinBed, 6010 6 Fee) Osu
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ஞானம் வரமாட்டாது) விசாரஞானச்்இனுலேமய ஆத்மஞானம் " 

வரவேண்டும், ” சன்மத்தினால் ஞானம் வருமென்று சுருதியாதி 

சளிற் சொல்லியிருக்க SOG ACs sori, கன்மத் இனால் ஞானம் 

வராதென்று எப்படிச் சொல்லலாமென்னில், (*கருமமானது புண் 
ணிபம், பாவம், மிசிரம் என மூன்றுவிகமா பிருக்கும், அவைகளில் 

பலனை அபே-ஷிபாது நிஷ்காமமாகச் செய்கிற புண்ணிப கன்மமே 
மிசிர கன்மமாகும், ”” ஏக?தசமாகிய ிஷ்காம புண்ணியகன் மம் மட் 
டும் ஞானத்துக்குப் பசம்பசாசாகனமாகும், ஏனைய கன்மம் சாதன 

மாகாது, ஆகையினால் கர்மக்தினல் ஞானம்வசாதென்பது Ass 

மாயிற்று. கிஷ்காம புண்ணிய கன்மத்தினல் தன்னை பின்னானென்று 
விசாரிக்க இத்தசுத்திவரும். அதனால், கித்திய ௮கித்திய வஸ்து 

விவேக மண்டாகும், அதனால் இகபசங்களில் கிராசைவரும், அந்த 

நிராசையினல், சமா இஷட்ச சம்பத்துண்டாகும், BDV Pipe 

த்வம் வரும். முமூட்சுத்வட ௮டைபப்பெறின், சழ்குருவையடைந்து 
இரவசம், மனனம். பிதித்தியாசனம் இவைகளைப் பெற்று, அதன் 
வழி ஆத்மஞானம் உண்டாகும். ஆகைபினால் ஏசதசமான கனமம் 

ஞானத்துக்குப் பரம் பரா சாதனமென் றும், விசார ஞானமுண்டா 

வதே சாட்சாத் சாதன மென்றும் சொல்லப்படும், ”” '*தருவளுக்குப் 
பசியுண்டானால் அதைத்தீர்ப்பதற்கு சு ஒருவரிடம் சென்று தே£ 

பிக்ஷாணாம், என்று சேட்டு ௮ன்ன சதைப் பெற்றுப் பசியைத் ae 
ப.து சாட்சாத் சாதனம், நிலம்வாங்5, அடி மையாள், ஏர், மாடுமுசலி 
யன சேகரித்து தானிய உற்பத்த செப்து பசியைத் தீர்க்கு முயல் 

வது பரம்பராசாதனம். '” இர்த இரண்டு சாசனத்தில் முக்யெமானது 

எ.துவென்பதை நீ2ய தெரிந்து கொள், 

இந்த சாட்சாத் சாதன முண்டாவதற்கு மதிவேண்டும். (கன்ம 

மூம் ௮சேச ஜென்மாந்தர ௮.நுபவத்தால், சஞ்சிதம், பிராரத்வம், 
ஆகாமியம், சான முன்றுவஎகப்படும். ௮வைகளரில், சஞ்சிதம் சரீ 

ரத்தை மட்டும் கொடுக்கும். பிசாரத்வம், சுகதுக்கத்சை ய.றபவிக்* 

சச் செய்யும், ,ஆகர!சியம், பிசாரத்வத்தை யறுபகிக்கும்போது WS 

னோடோத்த Roussos யறபலிக்கச்செய்.த, எஞ்செது பிரா. 

ரத்வமாகும், ”” அவையும், பர் சசஞ்சிதம், பர்.தபிராசச்வம், பக்த” 

ஆகாமியமெனவும், விடுதி சஞ்சிதம், வீடுதி பிராசத்வம், லிதிபாசா. 
மிய மெனவும் கூறப்படும், ” “பச்து ஆகாமியத்தாலுண்டாகும் சஞ் 

?தெ'பிராரத்வம், ஜனன மாணத்துக்கேவா௫ச் *ன்பத்சை விரை
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விக்கும், விடுதியாகாமியத்தனு லுண்டாகும் சஞ்தெ பிராசத்வம் 
ஜனன மரணத்தைப் போக்க, நித்தியானந்த சுகத்தைக் கொடுப் 

பதற் சே.துவாகிக் சுகப்படுத்தும்'” இரந்த விடுதியாகாமியத்தை 

மதி யென்று சொல்லப்படும், பந்த அ௮காமியத்தை ௮சாஸ்இர 
மூயற்சி யென்றும், விடுதியாகாமியத்தை சாஸ்தா முயற்சியென் 

௮ம், பந்த சஞ்சிகக்கை அ௮சுபவாசனையென்றும், பந்த பிராசத் 

வத்தை விடயாறுபவமென்றும் விடுதி, சஞ்சிதத்தை சுபவாசனை 
யென்றும், விடுதி பிராரத்வக்ைகத்தை சொரூபாறுபவ சாட்சாத் 

சாரமென்றும் சொல்லப்படும் இக்ச விடுதிபாகாமியாகிய மதியைக் 
கொண்டு சுத்த வாசனையையடைந்து நித்தியானந்த சுகத்தைப்பெற 

சுத்தவாசனை தொடரில் பரிசுக்சமாய பசமக்கிமபதம் 

அடையலாம். சுச்தவாசனை யென்னும் பிரம்மவித்சையைப் பபில 
முயற்சிக் தல் வேண்டும். அதற்கு மனமானஅ அசுத்கவாசனைகளிற் 

பிரவேசிக்காமல் சன் வசப்படுமாபின் அம்மூயற்சிக்கு ௮.து உதவி 

யாகும், *சுத்தவாசனையோடு கூடியமனம் (கத பதத்தை) பிரம 
சொருபத்தை யறியுமட்டும், 2வகங்களிற் கூறிய பிரம்போபதேசத் 

தையும், மஹாவாக்கியார்த்தத்தையும், போுக்கன்ற சற்குருகூறும் 

மார்க்கத்தை பனுஸ்டி த.கல் வேண்டும். '”? ௮காவது”--:* சபவாசனை 
யினால் துக்கமல்லாசு சேயமென்னும் ஆத் 2பத,த்தை யடைந்த, 

சாகமாத்கார நிலைபொருர்இி சிற்த * தத்கொமஸி'” என்றவாக்கயத் 
இன் goa மீயானாப் '” என்னும் ௮ரு,க்க ச்சை முன்னிட்டு : கூடஸ் 

தன் பிரமம்” என்னும் இவ்விரண்டையும் விசாரிக்கு மனதை, பிர 

மத்தில் 8கயெம்செய்து, கூடஸ்த பிரம க்கிய நிரதிசயானர்த 
அுபவசாக்ஷாச்காரர் சானேயென்று அறிக்து கிற்பது, 

 தேகாதுி பிரபஞ்சங்கள் உற்பத்தியாச அழிந்து போவதைகோ 

க்கி இக்தசரீரம் நீங்கினால் எர்தசரீரம் வருமோ வென்னும் பப.த் இனால் 
இந்த சுத்சவாசனை பொருந்திய மானுட தேகத்கன்றி மற்றதேகத் 

2இனால் மு,த்திபெறக்கூடாதென்று ' தெளிர்து இத்ேேக மிருக்கும் 

போதே மதியைக்கொண்டு முக்தியடையகிரும்பி கருணா மூர்த்தி 
யாகிய சற்குருவை யடைக்௮, அவது இருவடியிற் சாஷ்டாக்கமாகப் 

பணிர் த சந்தேகமின்றி * உடல், பொருள், அவி முன்றையும் ௮வு 

உடலென்பது:--- பிசாரதிவசன்மம் ௮தபவிச்ச எடுச்ச ஜடம், . 
பொருளென்ப.த:--இர்,த உடலையும், பிசாணனையுர் சானென ௰கிக்கும் 

ஜீவனே ழ்.றம்பலப் பொருளாகும், 
ஆலி என்பது:--பிசாணனே தவியாகும். 

லாம்,
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ருச்சேகொடுத்து, கைகூப்பி சின், 4*ஐ ஸ்வாமி, ஒ கிருபாகிதி.! ௮டி 

யேன் பந்தத்தில் நின்று நீங்கி இச்தேகத் தில ஜனனம், மரண 

மற்ற மோட்ச சாசனத்தை அடையும்படி கிருபை செய்யவேண்டு 
மென்று வேண்ட, அசைக் கட்ட அவவாசிரிபரும், கிருபை 
கூர்க் து ௮பயஸ்.தங் கொடுத்து சிலகாலர் தமத சக்கிசானத்தி3லயே 
யிருக்கும்படி. செய்து சிஷ்பன் பரூவமறிந் ழ:, % ௮,ச்தியாரோப, ௮ப 

ang ys Rein uid, spt hs Rvs Gor, Sos OL Fenn, 
சோரூப லட்சணை, இம்மூன்றுடன் 1 மஹாவாக்கியார்க்தத்தையும், 

கூடஸ்த பிரம்ம ஐக்கிய ஞானத்தையும் உப?தசித்து, தேகமே 

தானெனும் புத்தியைக்கெடுத்து நீ2ப பசப்பிரமமென்று, சொரூப 

ஞானத்தை செரிவிக்கப்பெற்று சகல சர்2தசழம் அற்று அதன் 

வழி நிற்றல் வேண்டும், 

* அ௮,த்ிதியாரோபம் என்பது: -இளிஞ்சில் இடத்தில் வெள்ளியும், 
பழுதை யிடத்திற்பாம்பும், கட்டை யிடத்திற் கள்ளனும், ஆசோபிப்பதுபோல), 
சதரூபப் பிரம,த்தில் இல்லா,ச:மாயாப் பிரபஞ்சம் கற்பிப்ப,த. 

அ௮பலாசம்:--இது பாம்பல்ல, பழுதையே. இது வெள்ளியல்ல 
இளிஞ்சல். இது கள்ளனல்ல சட்டையே பென்று அறிவிப்பது போலும். 
ஒரு ஆலமரத்தின் வித்தினின் ரண்டாகும் மரச்சைச்சாட்டி யிம்மரத்திற்குரிய 
இலை, பூ, சாய், பழம் இளை மூ.தலிய பேதங்களோடு காணப்பட்டாலும், வித்தி 
னின்றே இம்மச முண்டான சென்று அ௮றிவிருட்பது போலும், எதிரில் 
சாணப்படுற பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சமல்ல, பிரமமே இதற்கு ஆதாரமென்றறி 
விப்பது. 

அத்துவாவிருத்தி லட்சணை:--தேசாதி ஆச்ம சம்பந்த மில்லாதவை 
களை நீச்ச, ஆ,ச்மாவையறிவிப்பது. 

தீடஸ்,சலட்சணை:--பூ. தாதி ஜெகச்காரணங்களை ச்சொண்டு, ஆச்மாவை 
யறிவிப்பது. 

சொரு.. இலட்சணை:---அதிமாவிற் குரிய சொருபம் ௮.றிவிப.த. 

* மஹாவாக்கயம் : --பிரஞ்ஞானம்பிரமம், அசம்பிரமாஸ்:நி, தத்தொ 
மஹி, அயமான் மாப்பிரமம், என்னும் நான்கு வாக்யெங்களில், த,ச்தொமஹி 
வாச்யெத்தில் தத, தொம், அவி யென்று ரூன்று பதங்களுண்டு. சச் அர் 
தீப்பிரமம், தொம்-8ீ, ௮ஹி-ஆஇூரறாப் என்பது ௮தன் அருச்சம். 

தீத்பச பிரமமாவத:--மாயை, அதிஷ்டான சைதன்யம், ௮.இற் பிரதி 
(॥ிம்பித்ச சஸ் வரன். 

தொம்பதமாவத:---௮.வி.ச)5, அதிஷ்டான சைசன்யம், சரீரம், ௮.இல் 
(பிசதிபித் ச சிதொபாசனாகய சீவன் 

அஹிபதமாவத :--கூடஸ்சனாயெ ஜீவனே பிரமம், பிரமமே கூடஸ்்ச 
னாய ஜீவன் என்று 820பட்படுவதே. 

கூடஸ்சபிரம்ம 8ச்ய்மாவத :-- சதபத வாச்சியார்ச்சமான மாயைக் 
கும், மாயாப் பிரதிவிம்பனான ஈஸ்வரனுடைய சர்வச்ஞதீலாஇி குணல்களுச்
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இவ்கிசம் சற்குருவைபடைர்து அவரால் உபதேசிக்கப்புிம் 
மஹாவாக்யார்த்தத்இல் பிரியம்வைக்.து, ஏகார. ஸ்கலச்ஆகமேகி, 
பிருதயத்தில் வைசாக்பம் பூண்டு, இக்திரியா இிகளைச் ஜெயித்த, 
மனதைப் புறம்பே போககிடாமற்றடுத் து ஏகாக்ரசித்தனாயிருர்து 
சான் சாக்ஷி சொருூபனாகைபினலே யான் தேகாஇகளல்லன், 

பிரமமே யென்ற புத்திடும், பிரமாண்ட பிண்டங்களையும் ஸ்.தூல 

பஞ்சபூதங்களிலொடுககி, ௮ர்தப் பூதங்களை அபஞ்சிகிரு பூதங்களில் 
தடுக்), சத்தமாதி தன் மாத்திரைகளை மாயையிலொடுக்5, ௮ம் 

மாயையைப் பிசத்பேக அச்மாவிலொடுக்)), அவ்வாத்மாவாகிய 
கானே பிரமம் என்னைவிட வே ?றயில்லை யென்றறிவதும், *? 1 மிர 
ணவத்தை மூன்று வானங்களாகப் பாவித்து, ௮ம்மூன்றுவர்னவ் 
களையும் மூன்று ௮க்னியாகவும், மூன்று லோகமாசவும், மூன்று 
அவஸ்தையாகவும், முன் ௮ காலங்களாகவும் பாவித்து, அகாசக்தை 
உகார,த்திலொடுக்க. உகாரத்ை மகாரத்இிலொடுக்க, காரத்தை 
சா.ச,த்இலொடுக்கி, சாதத்தை மாயையிலொடுக்க, மாயையைச் வனி 

லொடுக்கி, ஜீவனே பிரமம், பிரமமேகான் என்று பாலிப்பதம், சம 

சமாதிபாம்,” இர்தசமா இயினால், ஞானசொருபியாகிய கித்சயானர் 
தீதிதை யடையலாம். இதுவே வேதத்தின் முடிவு, 

ஆசகமவாச்யப்படி.--இப்பிரபஞ்சம் * பதி, பசு,பாசம் என்னும் 
முப்டொருளையுடையது, 

கும்) .தொம்பத வாச்க.பார்ச்சமான அவிச்சைச்கும், அவிச்சையால் பிரதி 
விம்பனான சிதாபாசனுடைய இஞ்சிச்ஞச்வாதி குணங்களுக்கும், 8ம் ௮ங் 
கேரி,த்சால் விரோதம் வரும் என்றெண்ணி, விசோசமான மாயா சர்வக்ஞச் 
லாதி குணங்களையும் ௮வி.ச்தையா இஞ்ூ9க்ஞச்வாகி குணங்களையும் ,சள்ளி, 
பிம்ப.த்சோ.ற்ற ஒடுக்கம், பிம்பப் பிரதி விம்பத்தோற்ற ஒடுச்சம், அஞ்ஞா 
னம், அஞ்ஞான சாரியத்தோற்ற ஓடுக்கம் இவைகளை எடுச்.துச்கூறி, லட்பெ 
பூசமான .சைசன்னிய,ச்தைப்பற்றியே சச்தொனர்ச Sow Pf, நீயேயர்ச 
சசீரி சானர்2 பிரமமென்று உபதேடப்பத. 

். * பதியாவது:--' சிவமே, பச, பாசம் இரண்டிற்கும் மேலாயெ ஒன் 
சூய் நிட்கள, சசளமற்றதாய், முச்குணங்களுமற்ற சாய், ஒ.ரடையாளமுமில் 

லாத,சாய், நின்மலமாய், ஏகமாய், எல்லா உயிர்களுக்கும் அறிவாய், ௪லன 
மத்ததாய், அ௮சண்டி,சமாய், (அனச்தஉரறுவு) ௮றிவுருபானாலன்றிகிட்டு ச் 

கரிய பொருளாய், ஆனர்.த உருவானாற் சென்றடையப்படும் பேருய், அணு 
வுக்சணுவாய், மகத்துச்கு மகத்சாய், விளலற்குவது. ௮தயே சிவம் ?? எனப் 

படும். ் 

பச வென்பது .--!' ஆணவமலம் ஒன்றேயுடைய வித்தான சலர் என் 
அத்த தணவமலமும், சன்ம மலமுரமுடைய பிரளயாகலர் என்.௮ம், ஆணவ
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மலம், மாயாமலம் சன்மமலம், என்னும் மூன்று மலமுடைய சகல* என் 
றும் (பசகர்ச்சம்) அன்ம௮ர்ச்சம் மூன்று வகைப்பட்டிருக்கும். ?? 

பாசமென்ப :--*! அண்பம், மாமை, கன்ம மெனும் மூன்று மலம் 
களை யுடைய,த. செல்லின்கண்உமியும், செம்பின்௧ண் களிம்பும், இடையே 
வர்சனவல்ல அகாதியேயுள்ளன. அதுபோல மேற்கூறிய மும்மலங்களும் 

ஜீயனிீடச் து ௮சதியே யுள்சானமாம். முள்னேபுண்டாமிருக்றெ தாமரைப் 
பூ அலர்தலும் கூம்பூசலும் ஞூரியனாற் செய்யப்பபுிமாறு போல, அராதியா 

யுள்ள மூன்று மலங்களும் தத்தம்காரியங்களைச் செய்தல் ௮ம்மு.தல்வனா 
லேயாம், ?? 

ஆணமலத்தின் சாரியம் :--4 மோகம், மதம், இராகம், சவலை, 

தாபம், வாட்டம், விசித ரம் என ஏழுவகைப்்படிம், இவை முறையே மிபச் 
கம், ம.இத்தல், ஆசை.கிகுஇ, கவலைப்படல், தபித்தல், வாசல், மற்றும் பல 

விதத்துறும் ஏதவாதலுமாம். ?” 

மாயைபின் காரி.பம் : - 1! மாயை சுத்தமாயை, அசுத்சமாயை யென் 

றிரு வசைப்படும் ,சு.த்சமாயையினின்று பஞ்சகலைகளும், சால்ஙசை வாக்கும் , 

லதத்துவம் 85ம், சுத்தசாலம் மு.தற் சத்தநில Sahu முப்பச்சொன் 
றும் தோன்றும். ௮௪௪ மாயைபினின்று ௮சத்சசாலம் முதல் ௮௪.2, 
நிலமீருகிய முப்பக்தொரு தச்.தூவங்சளும் தோன்றும். Qis sigue 

ளெல்லாம் பொது, சிறப்பு, பொதுச்சிறப்பு என்று தனித்தனி மூவகைப் 
பட்டு உயிர்கடோறும் வெவ்வே௮ளவாம், புவனவடிவாகெய சச்றுவங்கள் 
யாவருக்கும் பயர்தருசலினார் பொது. சூக்கும தேசவடிவாயெ சுச்.த௮ல் 

சள் ஒருவன் போகம்றுசர்வதற் சே.துவாசலின் சிறப்பு, தூலதேச 1லடி.வ 
மாகிய த,ச்அ.லங்கள் ஒருவனுடைய போகருகர்ச்சிச்கும், சந்தனம் பூமாலை 

போல மனைவி முதலிய பிறருக்கும் ௮அறு.பவிக்சப் படுதலினால் பொ.தச் 

இறப்பு,” 4 மாயையே ஜடலமாகும். மாயையே அ௮ரச்தக் சரணமாகும். 
சாயைபோலொரச் த வாழ்வை மெப்யெனச் சந்தோஸஷிச்சச் செய்யும். தூய 
மெஞ்ஞான வாழ்வைப் பொய்யெனச் தூஷிக்கச்செட்யும் ஒருவனுடைய 
அறிலினைஞா£டி, சேகமே யான்மா மடவார்தம் போகமே மோட்சமென்லு 

ம.பக்கத்தை யுண்டாக்கும் யார் இதைச் கடச்சவல்ல௮ர், ஆயினும் சேர்சம் 

பாவனையால் இதனைச் தொலைப்பவர் ஜீ.௮ன் முரத்தர்.?? 

கன்மத்தின்காரியம் :--( இவ்வினை யீட்டப்படும்கால், மந்திரம் முதலிய 
அ,ச்.துவாச்சளினிடமாச, மனம், வாக்கு, காயமென்னும் மூன்றினஞு லீட்டப் 
பட்டு, தூல சன்மமாய், ஆக “மியம் எனப்பேர்பெறு, பின்னர் பச்குவப்படும் 

வசை, சூக்கும சன்மமாய், புத்திதத் துவம் பற்றுக்கோடாக மாயையிற் 

இடர் ஆடதாஇ, ஆய, போகமெனும் நமூன்றினுச்கும் எ.தலாய், முறையே 
சனகம், தாரசம், போச்கியம், என்ற மூகைச்சாய், அபூருலம், சஞ்சிதம், 
புண்ணியபாவம், என்னும் பரியாயப்!! பெயர்பெற்று, பின்னர் பயன்படும் 
சால், ததிைசவிகம், ஆதியான்மிசம், ததிபெளதிசம் என்னும் மு.த்திஐச்தா் 60 ்
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பலன் இப்பட்டு, பிராசச்வமெனப் பெபர்பெறும்,. ௮திபெளஇசமாலத 
சடம்வாயிலாச வர௬௨,து, ஆஇயான்மிகமாவத சடத்சோடு கூடிய சேதன 
வாவிலாச வருவ. ஆஇசைவிசமாவது ஒருயாயிலு மில்லாமல் (தெய்வா 

தானே சாசசாமாச வருவது, !? 
இன்னும் இச்சன்மவினைசள் (உலகம், வைஇகம, ௮,ச்தியான்மிகம், ௮ 

மார்ச்சம், மாச்இிரம் என 8சைப்பட்டு ஒன்றற்கொன்று ஏ.ஜ்றமுடைச்தாய் 

சேதையே நிலிர்த்தி மு.சலி.ப பஞ்சகலைகளிலும் அடல்), ௮௪சம், மிச்சம், 
ஈ.ச்சமெனப்படும் போகங்களைப் பயப்பிக்கும். ?? 

உலசவினை:-- கூவம் சண்ணீர்ப் பர்தலாதி ௮மைத்தல்) வை சசெவினை:- 

வேள்வியாதி செய்தல்; ௮தீதியான் மிகவினை.-சவெபூறையாதி செய்தல்; அதி 
சாச்சவினை:--யோசஞ்செய்தல்;மார்இரவினை:-மச்திரோச்சாடனம், ஞான 

அலோசலாதி செய்தல் ?? 

* விஞ்ஞானகலரிற் பச்குவமடைர்தோர்க்கு, ௮வர் பிராணனாசவே நின்று 

அகம்களேப்ப் பிரகாசிச்சச் செய்அம், பிரளயாகலரிம் பக்குவமடைர்தோர்க்கு, 
இருமேனி உடனே தோன்றி அ௮ர்தத் சரிசனச்.ரால் இரட்டித் தும், ௪சல 

சிச் பக்குவமடைர் தார்க்கு, அவர்களைப்போன்.ஐஉ மானுடனாகவே திருமேனி 
சொண்டெமுச்சருளி வம்.ஐ, ஞானமார்ச்சுக்தை யுபேேத9த்து அவர்கஞுடைய 
லள்ைப்போக்ச் தன் வண்ணமாச்ட வாழ்விப்பன். 

சசலரி.ற் பச்குவமடைக்சோராவர்:--! வன் சான் முன்செய்த புண் 
ணிய விசேடச்சால், சணக்கு அ௮ச்.சரியாமியாய் இதுவரையிலுர் தன்னுள் 

நின் உணர்ச்திவர்த பரம்பொருளே இப்பொழுது குருவடிவம் எடுத்து 

வர்.று சாதார திட்சைசெய்.த, ஜீவனைரோச்? நீ 8ம்பொறிசகளாயெ Cat 
Se வலையிலசப்பட்டு, உன்னுடைய மையை யறியாஐ மயங்க, ஸம்சாரச் 

சடலிலாழ்கது. வருச்தினாப், உன்பெருமை யின்னதென்று அப்போது அறி 

elie, gia குணமே அவ்கெடர்சளை விட்டுரீல்டு முசல்வன௮ு இருவடிசளை 
ase wi. 

முற்பிறப்பில் செப்த சரியை, கரியை, யோகம் ஆபெ இவை 
கள் அப்பிறப்பில் அத்தவங்களுக்குரிய பதவியையடைச்து, து 

நீக்பெலிடத்து, மோட்ச விெெறுவதற்கு சன்மார்க்கமாயெ ஞான 
திதையடையும் மறு பிறவியைக்கொடுக்கும், ; 

6.ர்சப்பிறவியில் மலபரிபாகம், சத்திநிபாதம் பிறந்து ௪த்.துவ 

ஞானத்தில் ஆசையுடைய உயிர்கட்கு, வெமே. அப்பருவமதிந்து, 

த்.தியாய் எழுச்சருளிவர்.த படர்ச்சையில் அ.ச. *வஞான சதை 
யப திப்பான், "இதற்குச் சா.தாசமெனப்படும். ?” 

, *விஞ்ஞான.சலர், பிரளயாகலர் இவர்சகதக்குமுறை யே கன்மை, 
குண்லிலைபிழ். செய்த: ரிசொகாரம் என்ற கூறப்படும், *
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இவன் ஜீவராசிகளை அறிபவன், ஜீவராசிகள் செவனையறியா, 
சிவனில்லாதவிடமில்லை. ஜடசித்தெங்கும் சிவனில்லாத வரையில் 
CRs hai, அவன் அ௮சைர்இடில் அணுவும் அசையும், ௮வனசை 
urged ape symrs Surg,” 

£ இவன் சத்தி யொடு கூடில், ஜெசம் விரியும்) சிவன் தனித் 
இருக்கில் விரிந்த ஜெகம் ஒடுங்கும். இப்பிசபஞ்சமும் அதனுள் 

ளடங்கிய சரம் ௮௪ முதலிய யாவும் சவத்திடையுதஇித.௮ ஒடுக்கும்.” 

* ஒருவன் அணை போட்டு தேக்கிய .தற்று நீர், அவ்வனையாற் 

கட்டுண்டு நின்றதன்மைபோல, கருவிகளாலடுத்த பாசஞானம், 
தனது வியாபகத்தைச் தடை செய்பக் கட்டுப்பட்டு நின்ற உயிர் 
அவ்வணை முறிந்து சடலில் விழுந்து கடனீராகி மீட்டும் வராத 

ஆற்று$ர் போல தனது கருவிகளாலுண்டான பாசம், குருவால் 
விடுபட சவ.ரான௮ இருவடி பிற் கூடிக் கலரு, ௮,தனிடை யடங்கி 

மீட்டும் இரும்பிவசா.அு. ” 

இருவினையொப்பு மலபரிபாக முடையவர்க்குப் பக்குவம் மர் 
தம், மந்தரம், இவிரம், திவிரதரம் என சான்கு வைப்படும், 

1 மேற்கூறிய பக்குவுமடைக்த சகலருக்குப் பரமசிவன் இரு 
மேனி கொண்டெழுச்தருளிவர் ௫, சிவத்தியானம் பண்ணி விழித் 

அப் பார்க்சின்ற சட்சுதீட்சசயாலும், தனது ௮ஸ்கம் வைச்சிற 
பரிசதிட்சையாலும், மூலப்பிரமாங்கங்களைச் தான் உச்சரிச்கின்ற 

வாசசதீட்சையாலும், ரகுண்டலமண்டலாதி முதலியன மனோ 

பாவத்தாற் கற்பித்துக் கொண்டு செய்கின்ற மானத இட்சையா 
அம், விசேஷ சமயானந்தரம், காமிகம் முதலிய சித்தார்த சாத்தி 

ரங்களை யுபதேசிக்றெ சாத்திர நீட்சையாலும், தாரணை முத 
லிய யோகங்களை யுபதேசிக்றெ யோகதிட்சையாலும், குண்டல 
மண்டலா இகளால் வெளிப்படச் செய்கன்ற மூவசையான அவுத்இரி 
இட்சையாலும் மும்மலங்களும் சாசமடையக் இருபை செய்குவன். '* 

இவ்விதம் உபதேசம் பெற்ற சீடன், சிவன ஜீனா அன்மை 

யையறிர்து, பசுசாணங்க ல்லாம் செட்டு, Au காசணங்களாகி 

இச்இரியங் களெல்லாம் ரானல்ல, ௮வைகள் தொழிம் படுவதும் என்! 

னாலல்ல, ரானே அ௮ரனுடைனை 2 யென்று தெளி, சிவனிடத்தில் 
பக்இவைத்து எல்லாம் ௮வன் செயலெனக் சண்டு, யான், என்தென் 

அம் கெறுச்சை யொழித், அச்சில.த்தின் அறாளாலே, சஞ்வுளை



‘ATA அத்யாத்ம ரரமாயணம, 

வழிபர்தானமாகிய, ஆ,ச்ம சச்கிதானம், சிவனடியார், திருக்கோயி 
அள்ளிருக்கும் சிவலிக்கம் இம் மூன்றனுள், ,ஐன்மக்களின் பக்கு 

வத்திற் சேற்றபடி, சிவலிங்கம் முதல் ௮த்மாவரையில் ஒன்றற் 

கொன்று வீசேல மென்பதை யறிந்து தன் இதயபங்கயத்தில் பஞ் 
சாக்கரத்காலமைற்ச ௮வர் இருவுருவத்இுல் ஆணத்தால் பாத்தியங் 

கொடுத்து, ஞான தீர்த்தத்தால் ௮பிக்ஷஷகம் செய்து, புத்தியைக் 

செர்தமாகச் சாத்தி, பாவமாகிய மலரால் gh sg, Ass ur ss 
IE BO HsHSIT SOS SUOTSan, HIM F055 Puw4rsayB 

கொடுத்து, விர்துத்தான ௮மதத்தை நிவேதனித்து, சாதத்தை 
மக்இச புட்பமாகச் சாத்தி, பக்தி வ.பிராக்யெத்தால் தோத்திரித்து, 

(ர்தரியாக) பூசைசெப்து) எழும்பானின்ற பிராண வாயு இயங்கு 

இன்ற இடைகலை, பிங்கலை யெனும் இருகலைகளையும் மாற்றி, நடகொடி. 

யில் ஐடும்படி. செப்நு, லலாட ஸ்சான பாகிய புருவ மத்தியில், தன் 

அடைய புழம்மலங்களையும் போக்கி தன்னையின்னானென்றறிவிக்த 
அற்புத குருமூர். த தஇியாகிய பரம்பொருளை, முச்சடரு மொவ்வாத 
சுயம் பிரகாசமான சோதி சொருபமாகப் பாவித்து, முத்திபஞ்சாக் 

கரத்தை விதிப்படி ஜெபித்து, ௮ந்த அக்கரத்துள், ௪, ய, வ, இம் 
மூன்று ௮க்கரங்களும், தம்பச தொம்பசு ௮ிப(சமென உணர்ந்து, 

பயக் கரமாகய சிகாத்தில் சிவாக்சராமாகிய யகரம் லயமாகும், 
. சதீதியக் கரமாகய வகரம் சிகரத்தில் ஓடும் கு2மனக்கண்டு, வோ 
கம் பாவனை செய்வானாகில், அ௮ப்பாவனையினால் ௮ப்பசம் பொருள் 

'ஜோதஇிசொருபமாகச்சிடன் ௮கத்தள் தோன்றி, ௮ப்பணைந்த உப்பை 
ப்போல அச்டேனைக் சன் இருவடி.பிழ் கலக்கச்செய்வன், ஆகை.பால், 
பஞ்சாக்கர ஜெபமும், ௮ர்.கரியாக பூஜையும் சிவோகம் பாவனையும் 
இறக்த சாதனமாகும், ௮ப்பணைச்த உப்பைப்போல வென்பது, உப் 
பபானது ஜலத. துடன் கலந்கால், ௮ர்த ஜலமானது உப்பினுடைய 

குணம்முழுமையும்தான் கரசிச் துக்கொண்டு ௮தன் சொருபத்தைக் 

செடுத் ௮, ௮ளவிலுஞ் சாஸ் காட்டாமல் ஜலமட்டும் பிரகாப்பது 
போல, ஈசன் கன்னிடமடைர்த சீவனை வனின் மலக்களைப்போக்கி 

தான் வேறு வன் வேறு என்பதில்லாமல் ஏகமாய் முக்இியிற்சேர்ப் 
பண, இதுவே ஆகமத்தின் முடிவு. 

ஒ சிறந்த விஞ்ஞான,த்தையுடைய இலஆமண 7 அறிவே பிர 
மம் என்ற வே,தலாக்கும், ௮றிவிக்க ௮றியும் ௮றி3வ சிவம் என்ற 
அமலாக்கும் பேதபல்ல, (* கான் we” வெளச்சொரல்.ும்



உத்தர காண்டம்.' AG 

வேதமும், * நீயது ” லெனச்சொல்ஓ.ம் ஆகமமும் Gu suas. 

ஒன்றென்றே 8ீ யறிவாயாக என்று உபதேத்தார், 

, ஓ ளெளமித்திரியே! இத இரகசியம், எவன் இதை ௮நுஷ் 

டி.க்றொ னோ ௮வன் வெகு பாபல்களினின்று விடுபடுகிறான், த! 

பிராதாவே! இதோ காணப்படுறெ பிசபஞ்சம் யாவும் மாயையே, 

ஆகையால் யாவற்றையும் மனதால் தியாகம் செய்து பரிசுத்தமான 

மனதுடன் என்னுடைய (பசப்பிசமத்தின்) இயானத்தால் அனந்த 

சொருபனய் வாழ்வாயாச, 

வேதங்களாலும், ஆகமங்களாலும் கூறப்பட்ட மெய்ஞ்ஞான 

வழியை யெடுத்து என்னால் ௨ பூதத் த இந்த ஞான சாஸ்இர.த்தை 

எவன் ஒருவன் BAI Feo Fy oH Aram sg 2.51884 S807 3 @ 

௮வன் என் (பிரம) சொரூபத்தை யடை கருன், 

ப அதவ பால் 

6-வது சருக்கம். 

ஸ்ரீராமன் தனது பிராதாவாகிய இலஷ$மணருக்கு வேதாசமக் 

களிற் கூறிய ஞானமார்க்க,த்தை யுபதேசத்தபிறகு ஒரு நாள் 

ஆசாரியருடனும் SOS தம்பிமார்களுடனும் மத்திரி பிசசானிக 

ளுடனும் சபையில் வீற்றிருக்கும் சமயத்தில், யமுனா ஈ.இச்களை 

பில் தபோ தனர்களாக வூக்கும் பிராமணர்கள் யாவரும், அருகு 

வமிசத்தி ௮5.த தவரும், முனிவார்க்குட். சிறந்தவருமாகிய ச்பவன 

முனிவசை பழைத்தக்சொண்டு இசகுநந்தனனிடம் வந்து லவணா 

சுரனால் தாங்கள் பூிங்கஷ் _த்தைத்தெரிவித்௮ு, அ.க்கஷ்ட த்தில்கின்று 

நீங்குவதற்கு உபாயத்தைத் தேட விரும்பி ுயோத்திமா ஈகசத்தி 

லுள்ள ஸ்ரீசாமபிசான் அரண்மனைவாசலுக்கு வரது தாங்கள் வர் 

இருக்கும் செ.ப்இயைதீ தெரிவிக்கும்படி. வாயல் காப்போருக் கறி 

வித்தார்கள். உடனே காவலாளிகள் கருணாகிதியாயெ ஸ்ரீசாம 

னிடம் சென்று யமுனா ஈஇிக்கசையிலுள்ள பிராமண முனிவர்கள் 

யாவரும் வந்திருக்கும் செப்தியை யறிகிக்ச, இசகு விரர் அவர்கள் 

யாவரையும் அறைத்துவரும்படிக் கட்டளையிட, அ௮வ்வாமிற சபைக் 

கழைத்.துக்கொண்டுபோய் விடுத்தனர், 

தன்னிடம் வந்த முனிவர்களை அன்புடன் உபசரித்துப் 

பூரிதக் ,இிவ்கியாசனத்தி லிருக்கச்செப்ஓ, இ முனிவர்கள். மீக்



அத்யாத்ம ராமாயணம். 

கள் என்கல் குலதெய்வத்தைப் போன்றவர்கள், என்னை சாடி வந்த 
காரணம் யாது? அது எப்படிப்பட்டதாயினும் சான் முடித்து வைக் 

கிறேன், தங்களுடைய தவத்துக்கு யாதொரு விக்கினமுமில்லையே” 

பென்று கேட்டார்.” 

இசைக் சகட்ட ச்ய ன முளிவரும் பிரா:ண முனிவரர்களும் 

அடங்கா மசிழ்ச்சிசொண்டு, ஏ மன்னவர் மன்ன?! முன் சென்ற ரத 
யுகத்தில் மதுவெனும் ௮௪ரன் ஒருவனிருந்தான், ௮வன் தேவர்க 

ளிடத்தும், பிசாமணர்களிடத். தம் மிக்க விசுவாசமுள்ளவன், பரம 
சிவனிடத்இல் மிக்க பக்தியுடையவன், அவன் பக்திக்கு மகழ்ர்து, 

முச்தியைக் கொடுக்கும் சிவன், வலிமையுடைய சூலாயுதம் ஒன்றை 

அவனுக்குச் கொடுத்தார். ௮ச்சூலம் தன்கையிலிருப்பதைக்சண்டு 
ரீண்ட ஆயுளைப் பெற்று சர்ம சிர்தையுடன் எ.இரியின்றி உலகச்தை 

யாண்டு வரும் காளில், இலங்காபுரி மன்னனுயெ இசாவணனது சகோ 

தரியாகயெ கும்பி நஸிய மணம்புரிந்து ௮வள் வயிற்றில், லவணன் 

என்ற கு:பானைப் பெற்றான். அவன் sing Imig Gory 5 

தைப்பெற்.று, தர்சைக்குப் பிறகு தீய வழியிற்சென்று, தேவர்கக£ 

யூம் மற்.துமுள்ள முனிவர்களையும் ஹிம்சைப் பத்து, எங்களையும் 
அன்பக்கடலில் மூழ்கச்செய்து, எங்கள் தவத்துக்கும் இட யூறு 

புரிக்து வருகிறான், பரமசிவத் தால் கொடுத்த ௮ச்சூலாயுதம் ௮வன் 
சையிலிருக்க ௮வனைச் ஜெயிக்கறவர்கள் உலக,ச்இலில்லை. அவனால் 

தாக்கள் படுந்துயரம் செப்புதற் கரியது. தவமிழந்து தான மிழக்து 

அரிய துயரி லாழ்க்தோம், ஒ ௮ண்ணலே! நீ2ய கஇியென அடைக் 
AND YSIS Sth? என்றார்கள். 

பிசர்மணோத்தமர்களான முனிவர்கள் ௮இசாபத்துடன் கூறிய 
வார், ச்சையைக் கேட்ட கருணா கிதியாயெ இசகுவீரன் (ஓ முனி 

சிசேஷ்டர்களே.' அயாத்தை யொழியுங்கள், அர்த வீரனாபெ லவணா 
hater வதம் செப்கிக்கிறன், நீங்கள் சென்று அஞ்சாமல் உங்களி 

: ருப்பிடத்தில் வசியுங்கள்'” என்று அவர்களுக்கு அபயஸ்கம்கொடு 

தீத அனுப்பினார். 
பிறகு இரகுஈர் தனன, ௮ர்.தச் கொடிய செ.ப்சையுடைய ௮௪7 

வதம் செய்விக்க மனத்ெதண்ணி, தனது பிசாதரச்களை சோக்கி (ஐ 

சுகோதார்சளே. பூலோகத்துள்ள மானுடர்சளையும், தேவ லோசத் 
அள்ள ஸு₹ரர்களையுர் அன்பச்திலாழவிடுத்து யமுனா ஈஇச்சனரவா?ி



உத்தா காண்டம். 

சாராய. பிராமணர்களையும் அவர்கள் செய்யும் sa fsb Deng 

பூரீர்து வறர்.தம்படி செய்யு ம ௮க்சொடி 2. பான் உயிஜாலாங்க, அப் 
பிராமணர்சள் சரமம் நீக்க ம௫ழ்ச்சி யடையச்செப்அு பாவருகவ் 

சொண்டாடக் கூடிய புகழ்ச்சியைத்தாங நிற்பவர்கள் உங்களில் 
யாவ???” என்று கேட்டார். (| 

இசைச் கேட்ட இல மணன், இரிலாகங்களிலுமுள்ள 
வானவராஇபாவரும் ஒ ருங்சேசேர்ச்து லவணலுக்காக என்னுடன் 

போர்புரிய வர்.தாரேனும், எனக்குத்சங்கள் உத்தரவு செடக்கு 
மாபின் அர்தலவணாசரனளை கூணப்பொழு$ல் எமலோகத்துக்களு . 
ப்புவேன் என்று கூறினன், 

இவ்வார்,தை செகிபிற்படவே, பாசன் *(ஒ பண்ணலே. அடி 
யேன் செய்யும் விண்ணப்பம் ஒன்றுளது. ௮சாவ௮, இல-ுமணன் 

தங்களுடன் கானகத்தை மடுத்துவர்து பஇினன்கு வருடம் அசாம் 
நித்திரையின்றி யிராப்பகலாய்த் தங்களைக்காக்குர்தொழில் மேற்கொ 
ண்டு நின்றபோதிலும், இராவண ஸம்ஹாரத்தையொட்டி. ஈடர்தயுத் 

தீத் 2ல், பிரமதேவராலும் புகழப்பட்ட இர்இரஜிச்.து மு,சலிய மாயா . 
sie வீரர்கமா ஜெயித்த ௮தனால் மெய்வருர்திய வருத்தத்தைத். 
தரங்கள் சிர் இக்சவேண்டும், ஆனதுபற்றி இலக்ூமணனை கிறுத்இ ' 
மென்னை பேவும்பகஷத் இல் வலியால் மிகுத்௪ ௮ர் சலவணளை சானே 
கொன்று அப்பிராமணாகளுடைய துயரைப் போச்ருேேன்” 

என்றான். 

௮வ்வுரையைக்கேட்ட சத்துருகனன் ஸ்ரீசாமன் திருவடியில் நமஸ் 

கரித்து எழுச்து கைசட்டிகின்.௮ (த பிரபு2வ / பரதகர்கூறிய மொழ” 

யைச் சர்.இக்கில் விர்தையினும் விர்சையாகும். இல மணர் ஈரேழு 
வருடம் தங்களுடன் ஆரண்ய தலுக்கு வர்.து ஜடைடுடி, தரித்து மா 

வுரிபூண்டு ஊண்உறக் 5மின் றி வருர் இனலராபிலும், ௮ரச்சர்சளுடன் 
போர்புமிர்து சரீரம் இணைத்தனர்! என்பது மெய்யே, இவசோ, தாகி 

கள் ௮சசாட்9 புரியும்படி ஏலி- போதிலும், பா.துகையைப் பெற் ஆ: 
வர்து அயோத்இயிலிருர் கால் பிரஜைகள் தன்னை கிர் இப்பார்களெனச்! 

௧௬. கர்.இிக்ரொமம் சென், தக்களைப்போலவே ஜடைவளர்த்து, 

காச்ச்சிலை ய0௪்,௪, கங்கள் கானகம் சென்றிருர் ச பஇனான்னா ௫௬ 
மும் தென்திசை கோக்கத். தமையுன் எப்போது. வருவார் என்ற 
sana -ஐயாத சண்ணீர்விட்டு இவர் காலக்கழிச்து- சின்ற



அ/தியாத்ம ராமாயணம், 

நிலைமைபை எடுத் அரைப்பவர் யாவர் ? இச்சகைப துச்சசாகாத்தில் 
pips கின்றவசை யிப்போது யுத்தத்துக் கனுப்புவது தருமமும் 
Bot? அடியேனோே இலங்கு ஈடர்்௪ காரியயனைத்தையம் சண்ணா 

சக்கண்டும் செப்யும் வழி புந்இபில் தேரா.து காலங்கழித்த என்னை 
ஏவும்பக்ஷ,ச்இல், தங்களுடைய ௮.றுக்சரகச்இனால், ௮ர்,தலவணனை ச் 

சென்புலத்துக்கனுப்:9, ௮ப்பிராமண முனிவார்கள் இடசைத்தீர்தது 

அவர்களுடைய தலத்துக்கு யாதொரு விக்னமு மில்லாமற் காப் 
“பேன் என்று செப்பினான், ப எப்பு.சயிலுள்ளவருச் Read OIG 

குலாஇபனை ஸ்ரீராமன், தனத சம்பியரில் இரரயோனான சத்துருக் 
னன் கூறிய ௮இசாதுர்யமான வார்த்தைபைக் கேட்டு அக்கம் 

பூரித்து அவனை CuO sg wy 5 FSA “ஓ இளைஞ!முளைக்களத்தில் 

உனக்கெ]ிர் நிற்கும் இறலுடைய விரர் இந்த மூவுலகத்தினும் 
உண்டோ? அகையால் 82ப சென்று, சினத்துடன் றி யாவசை 

யும் ஹிம்ஸிக்கும் அர்த லவணணை வென்று பரிசுத்தம் பொருர்திய 
அம்முனிவரர் மனத்துபரைப் போச்ச் தருமத்தை நிலை கிறுக் 
தென்று கூறி, இலக்ஷமணனை யழைத்து இராஜ்ப பட்டாபி2ஷகத் 

அக்குரிய பொருள்களைக் கொண்டுவரும்படி தஇட்டம்செப்து, சத் 
அருக்னனுக்கு மத ஈகரப் பட்டாபி ஷேகஞ் சூட்டி, ஒர் இவகிய 

அனத mig துச் ஐ, இந்த பாணத்தால் அந்த இஉவணாசனை 

.. வதம் செய்யெனப் போதிக்க, லீபாயிரம் (குதிரைகள், றரண்டா 

Gesns oto இரதங்கள், அறு. நாறு யானைகள், முப்பதினாபிசம் 

போர்வீரர்கள் ௮வனுடன் போகும்படிக் கட்டளையிட்டு, விலை 

யுயாக்த ஆடையாபரணங்களையும் கொடுத்து, சத். துருக்னனை நோக்கி 

ஓஒ குழந்தாய்! நீ சென்று 945 அசாரனைஜெபித்து ௮ர்.த ஈகரத்தில் 

சான்கு வருணத்தாரையும் குடியேறச் செய்து என் சட்டப்படி 

அரகர பரிபாலனத்தையும் செப்யென்௮ அஞ்ஞாபிச்.து, ஆர் 

வதிசத்து ௮னுப்பினார், 

மஹாதிரனயெ சத்துருகனன், தனது ௪27ஷ்ட பிராதாவாகெ 

ஸ்ரீசாமனையும், இலக௲மணன், பாதன் இவர்களையும் ஈமஸ்கரித்து, 
குலகுருவாபெ வரிஷ்டரைபும் பணிச்து விடை பெற்.றுக்சொண்டு, 

சேரின்மேலேறி இசத ௧8 அரக பதாஇகள் பின் சொடாப் புறப்பட்டு 
அயோத்தி காடு கடர்து, கல்சாகஇக்கரை யடைந்து gis Dd 

ஸ்நானம் செய்து நித்திய கருமங்களை முடித்.துக்கொண்டு, மூனி 
இசேஷ்டாாகிய வான்மீகி முரிவரர் ஆச்செமம் சென்றான், £



உத்தரா காண்டம், 470. 

அம்முனிவர். சத்துருகனன் வரவைக்கண்டு ௮கம௫ழ்ர்து உப 
சரிக்கப்பெற்று, ௮வர.து இருவடியில் ஈமஸ்கரிச் தெழுந்து அந்த 
ஆச்சிரமத்தில் ௮ன்று தங்௫னொான், 

அப்போது ஜனக மஹாசாஜன் குமாரி ஸீதாதேவி அன்றிரவு 

நல்ல சுபமுகூர்ச்தத்தில் இரண்டு குமாசரைப் பெற்றாள், அதைக் 
கேட்ட வான்மீ? முனிவர் ஸீநை பெற்ற இருகுமாசரையும் பார்த்து 
கார்போன்ற இருமேனியுடைய ஸ்ரீ இராமனுடைய ரூபலாவண் 

யத்தை யொத்திருப்பதை யுத்தேசித்து, பூத பிசாசுகள் ௮ணுகா 
வண்ணம், குற்றமற்ற மர்இசல்சள் ஜெபித்து குசலவங்களால் அப் 

பிள்சோகளைச் தடவி ஆசீர்வதித்து அப்பு, சல்வர்களை, குசலச்தைக் 

கொண்டு தடவின காரணத்தால், குசலவர்கள் என்ற இருராமமுஞ் 
சாற்றினா, 

ஸீசைக்குக் குழக்கைகள் பிறந்த சங்கதி அம்முனிவர் சரற்றக் 
சகட்ட சத்துருகனன், உளம் மகிழ்க்சவனாயினும், வளம் பொருர்திய 

அயோத்தி மாரகர,ச்தில் பிறக்சப்பெட்றிலேனே, இக் கானகத்திற் 

ஜெனிக்கப் பெற்றேனே,என் நாட்டிற் பிறர் திருக்குமாயின், Grew 
ணோசக்தமர்களுக்குப் பூசானம், கோதானம், விரைதானம் முதலிய 

தானங்கள் செய்து கானும் ஈம்கா வாசிகளும் குதூகலித்திருப் 
போமே யென்று கிளைத்து மனம்சைர்து தனக்குத்தானே ஒரு 
வாறு தேறி பிருக் கும்போது டொழுஅ விடிந்தது. 

சத். துருக்னன் ௮ கொலைபிலெழுந்து நித்திய கருமங்களை முடி தீ 
அக் கொண்டு முனிவரீடம் விடை பெற்று தனது ௬சனியங்களுடன்' 

தேரேறி மேற்றிசை கோக்கி லவணபு7தைத நாடிச்2சன்று, வரை 
யடார்.த கானகத்தின் வழியாக ஏழுராட்சென்று, யமுனா சதிச் 
கரையை யடைந்து, ௮வ்வாற்றைக் கடந்து அக்கரையில் வசிக்கும், 

தபோதனர்களைச் கண்டு அவர்களால் செய்யப்பட்ட பூஜையை 
யேற்௮, மனப௫ழ்ச்சி புடன். அல்கமர்ச்அ, அவவர சணர்சளை 
வண் ஓ மறைவல்லோர்களே !! உங்களை ஹிம்ஸிக்கும் லவணா 
சசனுடைப வலிமையையும், ௮வன் சைபிலிருக்கும் திரிபு சசன 
னால் கொடுக்கப்பட்ட கூர்மைபொருக்திய ரூலாயுதத்தின் கொடூர 
தொழிலையும் கூலும்கள்'? என்று வினவினான். மா௮பட்ட wen 6 Bes 
rey yrjaaat, “ge Qrre ea! [ முற்காலத்தில் மனுகுலத்துஇச்.து 
rer flees wre gr st என்லும் மன்னவர் மன்னன் இக்கடல் 
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480 அத்யாத்ம ராமாயணம், 

சூழ்ந்த ௮வனியெங்கும் ஒரு குடைச்சழ் சனக்கு ஒருவரும் As 
சில்லாமல் ஆண்டுவந்தான், wis மண்டலாஇபன் பூலோகத்தில் 

சனச்கெதிரி ஒருவருமில்லை யென்று கருதி தேவலோகத்தில் 
விக்கும் இர்சிச2னார9 போர்புரியச் சென்றனன். ௮ கண்ட 
தேவசாஜன், மார்தாதாவின் கருத்தை யறிந்து ஓ மன்னவ 7 மண் 
ணுலகச்இல் உன்னை ஜெயிக்கும்இறலுடைய லவணாசுரன் இருக்க, 

அவமீனாடு யுத்தம் செய்.து உன்னுடைய வீரத்தன்மையைக் காட் 

டாமல், விண்ணுலகச்தை யடைந்து என்னோ பொருதி ஜெய 
மடைக்து இவ்வுலகைக்கைக்கொள்வது உனக்கழகல்லவேயென்றான், 

அவ்வுரை கேட்ட மாக்சாதா மனம் பதைத்துப் பூலோகக்துக்கு 

வந்து, தனது சேனையோடு மதுபுரம் சென்று இலவணனைகச்கண்டு 

புத்தத் துக்கு அழைக்க, ௮வ்வசரனும் கோபமூண்டுவ*து மந்தாதா 

வுடன் போர்புரிய, இருவரரந்தங்கள் வலிமையைச் காட்டி, ஒருவசை 
ஒருவர் வெல்ல நினைத்து, கூர்மைபொருச்திய வாள், வேல்முதலிய 
௮ஸ்இரங்களைப் பிரியாகித்து அபாசமான (யுத்தம் புரிடிங்காலை, 

இலவணன் தன் கையிலிருந்த சிவனால் கொடுக்கப்பட்ட சூலாயு 
தத்தைப்பிரயோகுந்க ௮ச்சூலம்,மார்காகாயின் சேனைகள் யாவற்றை 

yd சாசப்பரித்து, அவனையும் வம3லாகசக்துக்கனுப்பி, இரம்பவும் 

லவணன் காத்துல் வந்தமாந்தது, ௮வவசுரனுடைய உரமும் ௮வன் 
கையிலுள்ள சூலத்தின் இறழம் இத்தகைய, அச்சூலாயுதம் 

அவன் கையிலிருக்கும் வரையில் ௮வனை ஜெயிப்பது அரிதாகும், 

அவ்வாயு தம் ௮வன் கை;பிலில்லாக காலத்து அவனை யெதிர்த்து 

அ/மர்தொடுத்தால் ௮வன் உம்முடைப கைப்பாணத்துக்சையாவது 

நிச்சயமெனகச் கூறிஞர்கள, 

மறைமுனிவர் கூறிய வார்த்தையைக் கேட்ட சத்துருகனன் 

நல்லது இருச்சட்டும் இப்போது, சாம் மதுபுரச்தை சேோச்இச் 

செல்வோம் என்று கூறி, சேனைகளுடன் அ௮வ்கலீடம் சென்று லவ 

ணன் விக்கும் அ ண்மனைவாயிலை யடுத்து, அ௮வ்வாயில் சாப்போ 

சால் அந்த அசுரன் வனத் திற்கு மிருகமீவட்டையாட்ச் சென் 

திருக்கறுன் என்பதை யறிந்து, அ௮வ்வரண்மனை மதில்புறத்தே 

சேனையோடு காத்திருந்தான், 

° இலவணாசுரன் - இச்செய்தி தற்றா்களாலறிர்து காட்டை 
- திட்டு ராட்டையடைச்து, தன்னுயிர்க்குச் காலனாய் நின்ற சத்து 

ருக்னளைச் சண்டாளன்,
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வில்லைக்சைபிற் பிடித்து யுத்த சன்னத்தனுப் ஈகர்வாயிலில் 
அஞ்சா துதைரியத்துடன் நிற்கும் இளை ஞனைப்பார்த்து வஞ்சகனாகஅிய 

அரக்கன், நீ யார் ? என்னுடைய நகரத்தை யடுத்து வர்தது என்ன 
காரணம்?” என்று கேட்டான், 

சததுருக்னன், அவ்வசுரனைப்பார்த்து, ஐ துராத்மாவே ! நீ 

செப்யுக் தூர்க்சிர்த்தியக்ை முன்னிட்டு உன்னை வதை செய்ய 

நினை,க்.௫, உன்னுடன் போர்புரிய 2வண்டிவச்ேேன், சான் தசரதச் 

சக்ரவர்த இபின் கனிஷ்ட குமாசன், ஸ்ரீசாம மூர்த்திபின் சசோ.தரன் 
சத்துருகனன் எனும் பெயர்பூண்டவன், இப்போதே என்லுடன் 
சஇர்க்காது நீ பரவ்விடம்விட்டு பிரிவது ஈடவாக காரியம்” என்று 

செப்பினான். 

இவ்வார் த்ையைக் கேட்ட அசுரன் கோபத்தால் முகங்கத்.த, 

“ஓ சச்துருக்ன! என்னுடைய தாய் மாமன இராவணனைச் 
கொன்ற உன் தமயன் இராமனை நான் ௮றிப மாட்டேன், யிலும் 
என் குலப்பசை பூண்ட பழயபகைவனது அம்பியென்ற நீ யென்னி 

டம் வந்தகப்பட்டாப், உன்னையா கான் சொன்று பழிக் guys 

வாங்காது விடப் போகிறேன்” என்றான். 

அ௮வ்வசுரன் விரத்தோடு கூறிய வார்த்தை செவிச் கேரு 
மூன்னம், சத் அருக்னன் வடவாக்னி பென்னக் சொதித்து, மண்ண 
இர, விண்ணதிர எதிர் நின்ற ௮சானது செஞ்சிக் தன்கையிலி 

ருக்க வில்லை வளைத்து காணேற்றினான், 

இளையவன் காேற்றிப் பாணப் பிரயோகஞ் செப்யவதன் முன் 

னம், லவணாசுரன், மலையை பொத்த ஒர் பெரிய மராமாத்தை 

வேரோடு பேர்த்து சத்துருகனன் மேல்விச, கையிற் சலைபை 
யுடைய வீரன் பாணப் பிரயோகஞ் செய்.௮ ௮ம்.பரத்ைகக் சண்டதுண் 

டமாக்னொான், ௮சான் பின்னும் ஒரு மாத்தைப் பிடுக்கி பிளையவன் 

மேல் விசினன், இளையவன் அம்மரத்தையுந் துண்டாக்5, வாச் 
sug தோளிடததும், மார் பிடத்தும், கூரிய பாணத்தைப் 

பிரயோகித்து ௮வன் ஜடலச்சை சல்லடைக் கண்ணாக்கித் துளைத் 
தான், அதுகண்ட லவணன் பின்னும் ௮சேகம் பெருத்து ரீண்ட 

மரங்களைப் பிடுங்கி ஐபாது விடுத்தான், இருவிரன் தம்பி அரக் 

sen ஹீசப்பட்டமாக்களை பெல்லாம் பொடிப் பொடியாகத் அண். 

டித்து விழச்செய்து, ௮வன் பேரில் தெய்வக்களை தொசச்சச்
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சந்த், ஒர் இவயாஸ்இரத்தை பெடுத்து, தூபதிபங் கொடுத்து, 
வில்லிற்றொடுத் துக் காதளவுமிழுத்து, இவ்வஞ்சச ஸுயிரைக் 
குடித்து மீண்டுமென்பால் வருகவெனவிடுத்தான், ௮ப்பாணம் வில் 
லினின்று விடுபட்டு, ஊழி,த்தியெனப் பார், பெண்ணொரு பாக 

A MRI சூலப்படையால், கருவமுற்௮ு ௮திபாதகச் செயல்ச் 

செய்நலவணாசரன் மார்புரூவி யோடி, மறித்தும்மீண்டு சத்துருக் 

wer Bins GOAT வர்.தமர்ர்கத, இலுகண்டு விண்ணவர் 

கள் பூமாரி பொழிர்தார்கள், வேஇயர்கள் ஆசிகள் கூறினார்கள், 

சத்துருகனன், மதுகையென்னுர் ஈகருக்குள் பிரவேசித்து ௮ங் 

குள்ள மணிமாட மனைத்துங் கண்ணுற்று அதனுட்சென்று மறை 

முனிவர்கள் புடைசூழ தேவதுந்துமி முழங்க, விண் ணோர்கள் 

வாழ்த்த, மண்ணவர்கள் போற்ற, மணியமைத்து ஒளிவீசும் ஐர் 
அரிய ஸிம்மாசனத்தின் மீது விற்றிருக் சான். 

பிறகு ச.த்துருக்னன், யமுனாதிக்கரை வாசிகளாகிய பிரர். 
மண லர்களை அவர்கள் தவத்துக் இடையூறில்லாமல் வ௫ிச்கச் 
செய்து, லவணனாண்ட ஈசரத்துக்கு மதுசையென்ற காமமிட்டு, 

அச்சு ஈகரத்துள், வேதமோதுசரலை, கல்வி பயில்சாலை, அறச் 

சாலை முதலியனவு மேற்படுத்து, அதற்குரிய சீலர்களையும் நிய 
Os, சாட்டை நீர்வளம், நிலவளம் பெறவமைத்சு, .ஏனிசை சாத் 
துக்கும், வேளாண்மைச் கொழில் செய்வதற்கும், வியாபாரத் 
தொழில் ஈடத்துவதற்கும், முறையே கோவைசியர், பூவைசியர், 
தனவைியர் முதவிய குடிகளையும் குடியேறச்செப்.து, வரி இறை 
முதலியன வி.இப்பதற்கும், வரூலிப்பதற்கும் சட்டதிட்டங்களை 
யேற்படுத்தவும் ஈடத்தவும் சட்ட நிரூபண சபை முதலியனவும் 
க்சாபித்து, மனு$தி பிரமான, செங்கோல் சாடத்து இராஜ்ய பரி 

பாலனம் செய்து, பன்னிரண்டாண்டு அங்கு தங்க, பிறகு தன்னாக் 
இனைவடத்த பிரமுகர்களை ௮ரஈகர7 காவலர்களாக அக்கருச் தவிட்டு 
அதைகிட்டுப் புறப்பட்டு ௮யோத்இ வந்து இசகுராதன் இருவடி. 

பில் வணங்க நடர்த விஷயங்களைத் தெரிவித்தான். 

இசகுசர்.சனர், தனு தாளில் வச். வணங்கனெ சத்துளுக். 

னைத் தோளாரசத் தழுவி யெடுத்துக்கொண்டாடி. தம்பியை நோக்கி 

ஐ இளவலே ! மதுசை சசா,ச்இிலேற்பட்டிருக்கும் சணக்கற்ற aa 

யும், பெருந்தொகையுள்ள படையும் அங்கு வைத்துகிட்ட நீ இங் 
ெப்பது தருமமல்ல, ஆசையால் என் கட்டளைப்படி யவ்கிடம் 
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சென்று நீதி தவருமல் செங்கோல் ஈடச்திவா வென்று” கட்டா 

யிட்டார், அவ்வுரை தலை?மற்சொண்டு சத்துருச்னன், மற்றிரு 
தீமையனாரையும் விஇிப்படி பூரித்து வணங்? விடை பெற்றுக் 
கொண்டு மதுசை ஈகரம் போய்ச் சோர்து சாஜரீசம் ஒழமுங்குபெற 

ஈடதீதி வந்தான், 

வான்மீகர், ஸீன,சபின் குமரர் குசன், லவன் என்ற இ) 

கும் ௮க்ஷராப்பியாசம், செய்வித்து ஸம்ஸ்5ரு, ௪ பாஸஷைபில் பூரா 

வும் பாண்டி த்ய முள்ளவர்களாக்?, உபசயனமும் ஈடத்தி, வேசம், 
புசாணம், இதிகாசம் முதலியவைகளும் கற்பித்து வைத்தார், 

பிறகு அம்முனிவர், அப்பு,ச் இரர்களின் இறமையை யறிர்து 
வேதத்தின் முஷவு கெரிச் தகொள்வதற்காக ( அத்யாதமீசம்” என் 
னும் இர்ச இராமாபணத்இற் கூறிய ஞானபாகக்தையும் உபதேசக் 

தார். 

_ பின்னும், வேதம் ஐதுவதற்கும், கடவுளிடக் இல் பக்சபண்னு 

வதற்கும் ஏதுவாகிய கானவித்தையையுக் கற்பித்து யாழ்வாசிப்பு 

இல் ஈரசதமூனிவனைப் பார்க்கிலும் கி2சஷ பயிற்சியுள்ளவர்களாச 
குரல், துத்தம், சைக்ளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம் என்னும் 

ஏழிசையோடும் இராம சரிதத்தைச் கானம் செய்ய! பயில்வித்தார், 
குசன், லவன், என்ற இருவரும் சான்கு?வதம், ஆறு சாஸ்திரம் 
துசாஸ்இரம், யானையேற்றம், குரை யேற்றம் முதலிய ௪சலச்.இ 

௮ம் நிபுணர்களாக எங்கு் சென்று இராமாயண காவியத்தை 
யாழில் ௮மைத்துக் சானம் செய்தார்கள், 

இவர்களுடைய கானவல்லமையயச் கண்டு, முனிவார்களும், 
தேவர்களும் கர்தர்வர்களும், சன்னார்களும், பூலோகத்திலோ, 

 தேவலை!கத்திலோ, மற்றெர்5 வுலகச் இலா இ.ச்சகையயாழ்வல்ல 

வர்களைக் கண்ட துமில்லை, சேட்ட துமில்லை பென்று கொண்டாடினர். 

கள், 

வான்மீகி முனிலர் ஆச்சிரமத்தில் ஸீதா புத்திரர் இருவரும் 
வேத சாஸ்இரவித்சைபிலும், கான வித்தையிலும் தக்களுக்கு 
நிகர் ஒருவருமில்லை பென்று செப்பத்தகுர்சவர்களாய், ஈல்லொழுக் 

சுத்திலும், குணச்இிலும், ஈஸ்வர பக்திபிலும் மிசச் சிறர்தவர்சளென 

யாவராலும் மஇச்சப் பெற்றவர்களாய் வத்து வர்தார்கள்,  :
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அப்பாலர்கள் இப்படி வாழும் நாளில் ஓர் ராள் குசன், முனி 

திரேஷ்டராகிய வான்மீகி முனிவரையடிபணிக்து, ஐ ஞான தேசி 

குரு மூர்த்தியே / கான் தங்களிடத்தில் ஆத்ம ஞான விஷபமாகச் 
சில சக்தேகர் தெளியலவிரும்புகி றன். ௮தாவது ஓர் மானுடனுக் கு 
ஸம்ஸார பந்தம் எப்படி யுண்டாடறெது ? அவன். D115 5 Bs 

நின்று எவ்விதம் விபெபடுகிறான் ? இவைகள் அடியேனுக்கு விளங் 
கும்படி இருபை புரிய வேண்ட ” மென்று வினாவினான். 5 , 

முனீஸ்வரனாகயெ வான்மீகி முனிவர், அக்குமானை நோக்கி ஐ 
பால! 8ீ கேட்ட சங்கைக்குப் பதில் சுருக்கமாகவும் உனக்கு விளங் 
கும்படியாகவும் கூ.றுேன், சாவதானமாகக் கேள், 

அசுத்தமாயைபிலே கலை ?தான்றும், ௮க்கலையிலே மூலப் பிர 
இருஇ தோன்றும். மூலப்பிரகரு இயில் முக்குணங்களுர் தோன்றாது 

தின்றவிடம் ௮வ்வியக்தமென்று பெயர் பெறும், இரத அவ்கியக்தச் 

'தில் புத்தியும், புத்தியில் ௮ஹங்காரமந் தோன்றும், ௮ஹங்காரர் 
தான் அ௮கரந்தைக்குவித்தாகும். ௮ அஹங்காசத்தில் முக்குணங் 

களின் பேதத்தால் ஜீவன் சரீரமூடைபவனா கருமங்களைச் செய்கி 
மூன், அந்த ஜீவனுக்கு ௮ஹ காசம் மக்இரியாறெு, 335 2008 

காரத்தால் ஸகல்பத்சையடைர்த மானுடன், ஸங்கல்ப்பமாகய 

விலங்கனொல் தகையப்பட்டு எப்போதும் மனைவி, மக்கள், பொருள் 
இவைகளில இச்சையைச் செலுத்துரென், இது *: எனக்குண்டாக 

வேணு ! மென்கிற ஆசையே ஸம்ஸாசபந்தம், இதனால் gous 

யடைஇருன். இர்ச ௮ஹங்கார சம்பர்தமுடைய மானுடனுக்கு ஸத் 

வம், ஜீஸ், தமஸ் என்ற முக்குணங்களுண்டு, 

ஞானம், ௮ரள், தவம், பொறை, வாய்மை, மேன்மை, மோ 
னம், 6ம்பொ,மியடக்கல் இவை யெட்டும் ஸத்வகுண ஸங்கற்பம், 

மனஷச்கம், ஞானம், விரம், தவம், தருமம், தானம், கல்லி, 

கேள்வி இவையெட்டும் சஜோகுண ஸக்கற்பம், 

பேருண்டி, நெடுந்துபில், சேம்பு, நீ.திவழு, ஒழுக்கவழு, வஞ் 

சம், மறதி, பொய், கோபம்,காமம், கொலை இவைகளே தீமோகுண 
ஸக்கற்பம், 

இக்குணங்களில் தமோகுண ஸம்கற்பமேலிட்டால் மற்ற 

இரண்டு குணங்களுச் சாழ்வடையும், ஸத்வ ரஜோகுண ஸம்கற்பம் 

மேலிட்டால் தீமோகுணம் கெடும்,
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ஸதவகுண ஸங்கற்ப முடையவன் மோக்ஷ ஸாம்பிராஜ்ய 
WE GOS LIB aw, 

சஜோகுண ஸங்கற்பமுடையவன் லோக விவகரரங்களுடைய 
வனாகி, சேவலோக பூலோகவாசியாக, இகலோக ஸுகச்தை யடை 
Bp om. 

திமாகுண ஸங்கற்பத்தால், பாபிஷ்டனாக நரகத்தை யனுப 
வித்துப் பிற த புழுவாதி தாழ்க்த ஜென்மதக்தை யடைஇருன், இம் 
முக்குண ஸங்கற்பத்தையும் விட்டவன் பிரமைக்கிபத்தை யடை 
கிறான், 

ஓ மாசா பு,த்திசாலியாகிப குச! இக்க ஸம்ஸூச Uh Sor Bus 
அன்பதக்தை நீக்குவ,சற்கு இச்சாக்தியாகம் வேண்டும், இம்முக்குண 
ஸங்கற்பத்தையும் விட்டு, விடாபகஞான பாவனையால், ஸல்கற்பவ் 
களை காசஞ்செய், ஆயிரம் வருஷம்வசையில் Sandel sr gun, 
பாதாளக் இலிருக்காலும், பூமியிலிருக்காலும் ஸ்வர்க்கத்திலிருக்தா 
அம் ஸங்கற்ப சாசத்தைத் தவிர வேழு உபாயமில்லை. ஸக்கழ்பமாயெ 
ழூரீலில் விஷயஙரளாஇய மணிகள் கோர்க்கப்பட்டி ருக்கின்றன, ந் 
தாஸ் கறுக்கிலிட்டால், ஸங்கற்பரூப விஷயங்கள் ஈடை பெரு. 8 ஸல் 
கற்ப மற்றவனும் விகாசமில்லாதவனும் ஆகவேண்டும், 

மனோபாவ?ம ஸங்கற்பமாகும், மனத்தினலு பாவனை யறுதலே 
சிளமாகும். ஞானபாவளையால் அதன் ஸங்கற்ப ரூபமாயெ விஷ 
பல்கள் நீங்கில் ஸாவம் பிரமமாப் விளங்குவாய், ஆசையால் நீ 

சித்தவிரு Ss Banu ஓடுக்கி,பர2ம தானாப் விளங்கிய ஸுஈகபோதமான . 
பிசமஞான த்தை யடைவாயாக ” என்று கூறினார். 

உழ அலைய 

£ அது சருக்கம், 

இசகு-குலசிசேஷ்டனான ஸ்ரீசாமர், சத்துருகனன் மதுசை 

யம்பதிக்குச் சென்ற பிறகு, அயோத்தியில் மற்றிரு பிராதாக்களு 

டன் ாசாக்ஷி நடத்தி வந்தார், அக்காலை, விருத்தாப்பிய 
fu gt வேதியன் தனது பத்இனியோடு மரித்துப்போன தன்று 

குமாரனை மடியிலேகதி வந்து, அரண்மனைவாபிலில் நின்று சதி 

னான். ஹம்பறையாளன் மனைகி 4.௮ என் கண்மணியே 8 என்ன 
விட்டுப் பிரிர்சாபே ) இப்பூமியிஓள்ளோர் பு.ச்.இரன் இறர்தம் இன்
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அம் ஊயிர் துறவாது நிற்கும் என்னைப்பழிப்பார்களே, உன் 
ளைச் கொண்டுபோன எமன் என்னையும் கொண்டுபோக வில்லையே, 

இக்கடல்சூழ்ர்த வகைத்தையாளும் மன்னவர் மன்னனாவது என் 
அயசத்தைப் போச்கவுமில்லை ய” என்று புலம்பினாள், அப்பிசாம 
ணன் தனது பாரி மனமுரு நின்று தயங்குவதைப் பார்த்து ஐ 

காவல இத்தராதலத்தில் தந்தைக்கு முன் சனயன் இறர்ததை 
ரான் பார்,த்ததில்லை, புத்திர :சோகத்இனால் கதறும் இந்தப் பிரா 

மணத்தியும் சாலும் இனிப் பிழைத்திருக்க வழியில்லை, இவ்வுல 

கையாளும் உமக்கே பழியாக ராம்களிருவரு மிறக்சன்றோம் என்று 
கூறினான், 

கமலக்கண்ணனாகிய இசாகவர் தனது வாயிலில் வத்து gr 
வேஇயன் தனது பத்தினியுடன் கண்ணீர் சோச ௮ழுஅ புலம்பு 
வதையும் ௮வர்கள் தங்கள் அருமையான பு.தல்வளை யிழர்ததையும் 
அதனால் அவர்கள் சொல்லும் வார்த்தைகளையும் கேட்டு மனம் 
Cup sag அமைச்சர்களைக் கூவி, ஈம் வாயிலில் வர்.து 

குறைகூறும் பிராமணன் பிராமணத்தி பிவர்களுச்கு பதில் கூற 
வகசைய,றியாது மயக்கி நின்றேன். மறைப்பொருள் தெரிந்த 

ஆசிரியர் முதலினோரும் நீங்களும் இதற்கு வகை கூறுங்களென்று 
அறிவித்தார். அச்சமயம் சாசதமாமுனிவர் அச்சபைக்கு வந் 
pri. ahs முனிவரைப் பணிர்.து ஆசனக் இருத்தி * ஏ முனிவரே. 
இரஈதரில் ஒர் பிராமணன் தனது புதல்வன் இறந்து போக ௮று 
௪ண்டு அம்மறையாளன் ஈம் வாயிலில் வந்.து கின்று பழிகூறுறொன், 
அதன்: காரணம் யான் றின், இதை யறிச்து செப்ப 

வேதுமென்று கேட்க, சாசதர் மாசற்ற புகழுடைய சாவல / ௮௭௪ 
தீருமம், ஆசிரிய தருமம், வருண தருமம், வருணாச்சிரம தர 

அம்சானத் தருமம் பலவாரறுகக் கூறப்பட்டிருக்கன்றன, அவை 

சனில் வருண தருமமென்பதில் பிசாமணதருமம் :-யாசம்பண்ணு 

தல், பண்ணுூகித்தல், மறையோதுதல், ஒதுகித்தல், சானங் 
கொடுத்தல், ஏற்றல் முதலியனவாம். ௮ரசதரு!ஈம்:-- ஓதல், யாசம் 
பண்ணுலித்தல், தானங்கொடுத்தல், ௮ரசாளுதல், படைத்தொழில் 

cha யுத்தம் செய்தல் மு.கலியனவாம். வைசியதருமம் : i—— 5H, 

வட்டல், பொருளீட்டல், ஈதல், பசுக்காத்.தல், எருழல், முதலியன 

a. சூத்திர 2 தருமம் முதல் மூன்று வருணத்தாருக்கும் ஏவல் 
, பொ்ருளீட்டல், உமுதல், பசக்காச்சல், GUsinsGsnge
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செய்தல், காருக வினைகளாக்குதல் முதலியனவாம், இர் ஒருண 

தருமங்களை விட்டு ஒரு சூத்திரன் கானக,த்2ல் மேகித் தலைழோச 

வும், கால் மேலாகவும் நின்னு சனக்கொவ்வாத தவத்தைப் புரிவானா 

இல் அக்குற்ற,த்தால் இச்சம்பவம் நேரிடும், இதை யறிர்துகொள், 

௮ருர்தவத்அக்குரியவ னல்லாத சூத்திரன் உக்செ தவஞ் செய்தலே 
யிதற்குக் காரணமாகும், இ,சனாலே இம்மரணம் (தேரிட்டது என்று 

விரித்துச் கூறினார், 

முனிவருசைத்த வாசகத்தைக் கேட்ட இரருவீசர் இளைய 

ates Cara, நீ போய் ௮ப்பிசாமணணைக் தேற்றி, இறர்.தபோன 

அவன் மைர்தன் சவத்தைக் தபிலக் கொப்பரையில் போடும்படி. 
செய்துவிட்டுவா'” என்று கூறினார், 

இலக்ஷ்மணனும் அவ்வாறே செய்து வர்து தெரிவிச்சான், 

பிறகு இரகுகந்தனர், தேரின் மீதேறி மேற்றிசை, வடதிசை; 

சீழ், த்திசை இத்இசைகளிர் சென்று தேடியுல் காணாமல், கடைசி 

யாகத் தென்றிசை மீராக்நிச் செல்லுகையில், ஐர் இவ்விய தாமரைத் 
தடாகத்தருகில் தலை ழோய் நின்று கொடிய தவஞ் செய்யும் ஒரு 

வனைக் கண்டார். கொண்டல் வண்ணன், ௮த்தவம் புரிவோனைக் 

கண்டு, அவன்பால் நெருங்கிச் சென்று *ஒ தவூரேஷ்ட? நீ அர 
தணு, மன்னனா, வைசுியனா, சூத் இரனா ஒளிச்சாமலுள்ளதைச் 
கூழு” என்று கேட்டார். அதற்கவன், வெற்றி மாலைதரித்த ஓவி! 

நான் சூத்திர வரணத்திற் பிற தவன், என் பெயர் சம்புவன், இத் 
தல சரீர.ச்தோடு தேவலோகம்போக உத்தேடத்து இவ்வரிய தவம் 

புரிகி2றன்'” என்று கூறினான். உடனே துஷ்ட நிக்செச, ட. 

பரிபாலனான ஸ்ரீராமர் உடை வாளை யுருவி, ௮வன் தலையைச்” 

சேதித்துப் பூமியில விழ விடுத்தார். இந்தின் முதலிய தேவர் 

கள் பூமாரி பொழிர்து சொண்டு அவ்விடம் வர்தடுத்தார்கள், 
௪ம்புவன், காசாம்பூவண்ணனை கோக, (“யான் மண்ணதனில் 

வருண தருமத்தின் வரம்பை.பழித்து உமதுகையால் மரண 

மடைச்தனன். புண்ணியஞ் செ.ப்தோர் ஈண்னும் பொன்லுலசம் 
போதலரிது, ஆபினும் என்.பால் ஓர் வரம் நீர் பெற மீவண்டுழ் ** 
என்று இறைஞ்சினான், இரகுஈந்தனர் பெரு*அயச,ச்தையு 
டைய அம்மறையவன் சேய்பிழைக்க வசர்தருவா யென்றார், tare 

சவம் புரிர்த சம்புவன், ௮ட்படியே அப்பிராமணப் பு.தல்வன்' ஆலி 

பெறுக என வசமளித்தான், தேவேர்இரனு.9 தேவர் சரம், பூவேர் 
“69
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தீனா ஸ்ரீசாமனும், எழுகடலையுக் குடித்த குறுமுனிவாழும் ஆச் 

Grob aig சேர்ந்தார்கள், தன்னாச்சமமடுத்துவர். த விண்ணவர் 
கோமான் முதலினோசை விதிப்படி பூஜைசெய்ய இர்இிரன் முதலி 

னோர் ௮2 பெற்றுப் பொன்னகரமேவியபீன்னர், அயோத்தி மன் 

னனைக் கொண்டாடி இனிய வார்த்ைத 2பச, மன்னவனும் குறுமுனி 
யைச் தாழ்ர்து உபசரிக்க, இருவரும் குசலவார்,ச்)ைச பேசி யினிது 

வீற்றிருந் தார்கள். அப்போது கு.று முனிவர், ஸ்ரீசாகவனை நோக்க 
“@ வீச! இம்மணிப்பூணைை ௮, விண்ணவர்ச்கன்.மி மண்ணுலகத்இனர் 

தீரிக்கத் தகாதது, ஆயினும் நினக்குரியது, பங்கயத்தோனுல 

இலுள்ளது, ஒங்கி ஒளி வீசத் தகுந்தது, ஒருவரால் கொடுக்கப் 

பட்டது, இவ்வாபாணத்தை நீ பெற்றுக்கொள்” என்று கொடுத்தார், 

அதைச்சண்ட கோதண்டபாணி 'ஓ முனி 3பஷட! இது 
யாசால் தரப்பெற்றத, ந தன் வரலா௮ு என்ன ”” வென்று கேட்டார், 
அகஸ்தியர, முன்பு சான் அ௮ருந்தவஞ் செய்தற்குரிய இடந்தேடும் 
போது, சிங்கம், புலி, கரடி. மு,தலிய ஜெர்.துக்கள் வந்த ௮ணுசாத 
அம், மானுடர்கள் நெருங்காததும், விரிர்த புஷ்பங்கள் நிறைந்த 

தீருக்கள் Spied, ஆய ஐர் சோலையைக் கண்டேன், ௮௪ 
7சாலையையடைர்து பார்க்க ௮.கன் ஈடுவில் ௮ன்னப்ப௯தி தன்பெடை 

யோடு விக்கும் சாமரைப் பூக்கள் அடர்ர்ததும், குளிர்ர்,ச ஜலம் 
நிறைச்த.துமாகிய ஒரு வாசியும், ௮தனருகல் யாருமற்ற இவ்கிய 
மான ஒரு .ச்சிரமமும் சாணப்பெற்றேன், அவ்வாச்சரமத்தில் 

அன்றிரவு தங்5ப் பொழுது விடிர்தபின் அவ்விடத்தில் ஒர்சவம் 

பெசிதப்பார்ததேன். இது என்னவென்று தலோசித்துக்கொண் 
டிருக்கும்போ த, அரேகு மாதவர் சூழவும் அம்புரு காசதர் பாட 

வும், அரம்பை முதலிய ஸ்திரீகள் தடவும், விமானத்தின் மீதிருந்து 
இறக்கி ஒரு மன்னவர், ௮.5 சவத்தைப்பிடுங்கி வயிரு வுண்டு, 
அப்பொய்கைபிலுள்ள ஜலத்தை அள்ளிக்குடிதத்துச் செல்ல எத்தனி 
பத்தபோ.௮ு, யான் அவரிடம், சென்று ஒ தேவசொருப! நீர் இச்சவச் 

தைத் இன்றகாசணம் யாது? உம்பெயராு? செப்பவேண்டும்'” என் 
றேன். ௮ம்மன்னர்; “யோ! பண்டைய காளில் ௮சவேதனென்னும் 

ஒரு சூ.றிஞ்சிகில மன்னவனுக்கு சுவேதையென்னும் ஈனும் எனக் 
கப்பின் பிறர்த சவேகனென்னும் என தம்பியுமாக இருவர் பிறர் 

G சாம். என் தர்தைகாலஞ்சென்றபின் ஆயிரவருவும் இக்கடல் 

ரூழ் sages யாண்டு உலகத்தின்மீது 'வெறுப்புற்று,எனது
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GerGnis சுவேதனிடம் இராஜ்யத்தை ஒப்புகித்.துகிட்டு 

இர்த வனத்துக்கு வர்து மூவாயிரமாண்டு சிந்தை ஒருங்கி மிச 

ages, அ௮ரிபசவஞ் செய்தேன். அத்தவப்பேற்றினால் பிசம 
லோசகஞ் சென்று அங்கு யாவரும் போற்ற விற்றிருந்தேன், 

அப்பொழுது மிகுந்த தாகமும் படியும் என்னை வருத்த, அது 
கண்டு மனம் சகியாதவனா2) வாசுதேவன் உர்்இயிலுஇத்த 
சமலாசனனைக் கண்டு, ௮வர் தாளில்வணங்க (ஓ தேவ! பெறு 
குற்கரிய இவ்வுலகை யானடைர்தும், தாகமும், பசியும் ரானடை 
வதற்குக் காரணம் என்ன ? அப்பசியுர் சாகழுச்தச சாலுண் 
ணும் வஸ்து யாது” எனச் கேட்டேன். அப்பிரமன், என்னை கோச்சி 

“ஓ காவல. நீ ௮௪ புரியுல்காலக்.இல் சிக்கனத்தால், இசப்போருகச் 
கிட்டிண்ணாமல், உனது வயிறு கிரம்புவையே சண்ணாகப்பார்த்து 

UST, அப்பாவத் இனால் பசிசோயுன்னைப்பற்றியது, யினும் 
தருக்கள் நிறைக்க அவ்வனக்திலிருக்கும் உன்சவமானது நின் 
பசிதீரப் பு9ிக்கப்புசிக்கக் கெடாது வளார்து வரும், ௮ப்பிணத் 

தையே இன்று ௮வ்வாவியிலுள்ள ஐலச்தையும் பரு? யுன்பசியையுர் 
தாகத்தையுர் தணித்து வா, அவ்விதம் வரும் கானில், கடத் இற்பிறர்த 

குறுமுனியை கீ காணப்பெறில் உன் பசியுர் தாசமுச் சணிய”மெனச் 
கூறினர். அன்று முதல் இனர்தோறும் இங்குவர்து இச்சவச்தைத் 

கின்று தண்ணீர் குடித்து என் பசியையும் தாகத்தையுர் போச்டு 

வந்தேன், இன்று உம் பெருபையால் என் பசியும் தாகமுர் சொல்க 
sh. சான் ஈன்று பிழைத்தேன்” என்று கூறி, இந்த wae set, 

மிழைத்த ஆபரணங்களை யெனகச்குக் கொடுத்து விமானத்தே 
விண்ணோர் சூழப் பிரமலோகஞ் சென்றார். இதுகான் இம்மணிப் 
பூண் என்னிடம் வந்த விபாம்'” என்றார். 

இவவசலாற்றைக் கேட்ட இரகுராதன் மற்றும் ௮ம்முிஷ்ச 
கோக்க, ஓ ஸ்வாமின்! ௮வ்வன த்தில் மிருகம், பறவை, மானுடர் 

முதலினோர் வராதொழிவதற்குச் சாரணம் யாதெனவினவ, அம்முனி ' 
வர் அயோத்திராடனை நோக்க, (5 பூபால / மலுகுலத்துஇத்., 
தருமமுக்தயவுமற் றுவாமும் மிண்டனாிய சண்டன் என்னும். ௮சசன், 
அவன் குருவாகிய சுக்ரொசாரி சவஞ்செப்யும் இர்ச wegen 

யடைந்து, அழயெ பூஞ்சோலையிடத்.து மயிலென உலாவித் ழ் 
அக்குருவின் மகளைக் கண்டு காமங்கொண்டு மன்மதபா த்துக் 

கரற்றா தவன யவள்பாற் சென்ற (ஒ மின்னம்கொடிபோன்றபெண்
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ணணங்கே. நீ யார்? உன் பெயரென்ன” வென்று கேட்டான். அப் 

பெண்மணி பவளம்போன்ற தன் வாயைத் இறச, சுக்செனுடைய 
மகள் யான், யென் பெயர் ௪ரையென்று சொல்லுவார்கள் என்று 

செப்பினாள், அதைக்கேட்ட சண்டன் ௮ம்மடமங்கை தன தாசிரியன் 
'மகளெனச்தெரிர்இருந்தும், ௮.௪ அடி. சேரிடையாளைத்தொழு இறைஞ் 

சிப்புணசச் சென்றான். ௪ரை, ௮.துகண்டு மனமிசையாதவளாகி (ஓ 

அரசனே! எந்தைக்குத் தெரிந்தால் நின் குலமேழும் நாசம் செப்வார், 
இமைப்பொழுதேளலும் இவவிடம் நில்லாதே செல்' லென்று கோபக் 

குறியுடன் சொன்னாள், கண்டன் ௮வள் தடுத்துக் கேளாது 

அரங்கன் சரத்தில் கட்டுண்டு தருமத்தை யழித்து ௮வள் கேசத் 
சைப் பற்றியிமுக்து வலிதஇிற்புணர்ர்து சென்றான். சரை, WS 

யோன் சென்றபின் தனது தர்தைபி_ஞ்சென்று தனக்கு ேரிட்ட 
மானக்கேட்டைப் புகன்று கெஞ்சர் துடி த்தவளாப் கின்ருள், சக்கரன் 
தனது மகளை கோக்க 'ஓ தாழ்குழலாய் / உன்னைச் தீங்குசெப்தவன் 

யார்! என்று கேட்க ௮வளும் ஈடர்தைக் கூறினாள், தாதை யதை 
யுணார்து சிர்ைொநர்து என்மசட்குத் இராவிமிம்பு செப்ச அத் 

தண்டன் வளராடும் ௮வன் ளையும் வெந்து சாம்பலாகி விழெனச் 

சாபமிட்டார் தண்டன்சகாடு :.டனேவெந்து சாம்பலாடுத் தண்டசம் 
என் ஓம் பேர்பூண்டு, நா, மிருகம் இவைகளணுகா திருக்கப்பெற்று, 

தவத்தைச்செய்யும் முனிவர்கள் வந்து வசிப்பதால் சன்மத்தான 
மென்ற௮ுகூறப்படும் வனமாவிளங்குகின்றது. இதுமுன்புககழ்க்தது” 
என்து புகன்றார். இவ்வசலாற்றைக் கேட்ட இரகுகாதன் அன்றிரவு 

அல்கு தங்கி, பொழு விடிர்தவுடன் நித்திய கருமங்களை முடித்துக் 
கொண்டு கஸ் இயரிடம் விடை பெற்றுக் தேசேறி ௮யோகத்திமா 
ஈகரம் வரது சோக்தார், 

பிறகு ஸ்ரீசாமர் தன் வாயிலிற் காத்திருக்க பிராமணனை அவன் 

பு தற்வனேடைனுப்பிவிட்டு, கனது பிராகாக்ககா யழைத்து, ௮ன் 

'புடன் அவர்களை நோக், :: ஓ தூ.ப சர்கையுடைய தம்பிமார்களே / 
இப்போதுங்களைக் கொண்டு இராஜூபயாசம் செய்ய மனங்கொண் 

டேன்” என்று கூறவும், பதினான்கு வருஷம் ௮வரூடன் சென்று 
காத் இலக்ஷமணன் (ஓ அண்ணே! யான் ஈன்லூற்கழ்.நிலனாயி 
அம், பெற்ற தாய் சன்மக்கள் கூறும் மதலைச் சொல்லை யாழிலு 

மினிசெனச் சொள்வள்) ௮.துபோல வென் சொல்லையும் ஈன்றெனச் 

சொள்ளல் வேண்டும். இளம்பிராயமூடைய குழர்தைகள் ,தன்னை
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மின்ற தாயையே ரேசித்து நிற்கும், அதுபோல இம்மாகில மக்களெல் 
லாம் அவர்களுக் காசனாகிய உம்மையே கதிபனசோக்க ௮ன்போடு 

விசுவாசித்து வருகிறார்கள். அன்றியும் ௮சசல்லாம், நீருயிராசவும் 

தாங்களுடலாகவும் பானிதீது வருகிமுர்கள். ௮த். தகைய மன்னர்களு 

டன் போர்புரிர்து வென்று அவர்களுடைய தஇரகியங்ககக் கவர்ந்து 

கொண்டுவக்து இராஜ சூயயாகம் செய்வதைவிட, அ௮சுவமேசதயாகஞ் 

செய்வது மிகச் சிறப்புற்றதாகும், லீம்புலனையும் வென்ற sha 
மஹரிஷி விருத இரொாசரனைக் கொன்ற பாவம் இரந்த அசுவமேத 

யாக பலத்தினால் நீங்கிக் ஈச்சகனைனை சென்று சாங்கள் சொல்லச் 

கேட்டி ரக்ேன், ஆசையால் பிறரை வருக்காது ஈம்மூள்ளிருப் 
பதைக் சொண்டு அசுவமேதயாகஞ் செப்வ?ச சகு தியென கிளைக் 
Conor” என்று தெரிவித்தான், 

Ost soo apn அதர்மம் நீல்கெ வார்த்தையைச் 
கேட்டு உளமூழ்ர்து, சசணியாளும் மன்னர்களை யெல்லாம் வாட் 

டி.ச்செப்பும் பாகத்தைக்தவிர்த்து, அசுவ?மேகயாகத்தையே செய்ய 
மனமுவர்து, அக்க யாக,த்இற்குரிய ஸர்வ இலக்ூணமும் பொருர் இய 

கு. திசையை பர்இர வித்துக்களால் மக்இரித்து பூமிப் பிரககஷணம் 

செய்ய விடுத்தார், 

பிறகு ஸ்ரீசாமர் ௮க்தண செல்லாம்கனக்குச் தெய்வமா 

லால், an Bur A முனிவார்க ளெல்லாம் யாகத்.அக்கு வசூம்படி 

சாரணர்களை யனுப்பித் தெரிகித்தார், ௮தன் பின் இலக்கை: 
மன்னவனை விபிஷணனுக்கும், தனது சிேகதனான evs Page 

அனுமான், குகன் மு.கலினோர்க்கும், தேச மன்னவர்களுக்கு& 
யாகம் ஈடக்குர் தேதியைக்குறித்து அத்தினர் தவருது வரும்படி: 
திருமுக மனுப்பினார். மதுரை ஈகரில் வசிக்கும் சத்துருக்னனுக் 

கும் யாகம ஈடக்கப் போகிற சங்கதி தெரிவிக்கத் தூதனை யனுப் 
Geni. ஒற்றர்கள் ,ங்கால்கு சென்று அயோத்தியில் ஈடக்கும் 

அஸ்வமேதயாகத்தின் விபரம அறிவித்ததும், ஆரண்ய வாசியாகிய: 

முனிவரர்களும், தேவர்களும், சத்துருக்னனும், ஸுக்ரீவன், ௮னு 
மான், அ௮ளன்சதன், வி3வணன் முதலினோரும், அறுபச்துசான்கு 

தேசங்களிலு முள்ள மன்னர்களும் அயோத்திமாககரம் வரது சேர்ர் 

தார்கள், 

கார்வண்ணன் இலக்ஷமணனை நோச்சி, யாகத்துக்கு 

கும், முனீஸ்வார், பிராமணர், தேசமன்னர், விபீஷணன், ஸாத் 

*
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ரீவனாதி வானச வீரர்கள் யாவருக்கும் அ௮வரவர்களுக்குச் தகக 
விடுதி திடப்படுத்இ, போஜனச்துக்குரிய சாமான்களும், மற்று 
முள்ள வசதிகளும் ஏற்படுத்தவும், ஈகரமாக்களுக்கு யாகஇினம் 

இன்னும் ஏழுராளிருக்கற தென்றும், ஈகாமுழுமையும் அலங்கரிக் 

கும்படி. இட்டம் செய்யவும், 

கோமதி ஈஇக்கரையடுத்த ரைமிசாரணிபம் சென்று வேள் 

விச்சாலை யேற்ப?$த்இ, யாகத்துக்குரிய சாமக் சரிகைகள், ஸப்த 
கங்கா தீர்த்தங்கள் முதலியன சேகரிக்கவும் கட்டளையிட்டார். 

இலக்ஷமணன் அ௮வ்வா?ற சென்று சகல காரியமும் செய்து 

தமையனிடம் வரது அவ்வாறே சகலமந் இட்டம் செய்யப் 
பட்டனவென்று தெரிவித்தான், 

ஸ்ரீசாமர், ஆயிரங் கோடா?காடி பொன்னும், ஆபிரம்? காடி. 
பசுவும் ஆயிரங்கோடி பாரம் அரிசியும், அரிசிக்குவேண்டிய கெய் 

பருப்பு முதலிய சாமான்களும் யாக சாலைக்கனுப்பிகிட்டு, சங்கை 

நீராடிப் பட்டாடையுடுத்.து சர்வாபாண பூஷிதனாக, சிரிபருடலும், 
தம்பிசளுடலும், ஸு௦க்ரீவனா தி கோழர்களுடனும், விபீஷண ன இ 

தேசமன்னர்களுடனும், ரதாரூடராகி கோமதி ஈஇக்கரையிலமைச் 
இருந்த யாகசாலையை மேலி, மற்றவர்களுக்காக நியமித் திருக்கும் 
இடங்களில் அவர்களை யிருத்தி, தானும் சன் பிராதாக்களும், 
௮னுமு சுக்கிரீவ, விபீஷணர் மு.தலி3னோர் புடைசூழ, ஆசிரியராயெ 
வூஷ்டர் ஒருபால் மேவ, ஒளிவீசும் வெள்ளிபக்கிரியை யொத்து 

விளங்காநின்ற மண்டபத். இிளிடைபில், ஓர் இவ்ிப ரக்னறைசன.க்.இன் 

மீது வீற்றிருந்தார். 

அக்காலை, அகஸ்தஇயர், சண்ணுவர், பிருகு, விஸ்வாமிக் இரர், 

முதலிய ரிஷிகளும், முனீஸ்வாரும், சான்குவேதம், ஆறுசாஸ்திரம் 
முதலியன கற்றுணர்ந்த வேதமபிசாமணர்களும் யாகசாலை வர்.து 

சேர்ந்தனர், 

ஸ்ரீசாமர், முனீஸ்வரர் முதலினோரைக் தொழுதும் தன்னை 
வணங்கினோசைத் தக்கபடி யுபசரித்தும், அவாவர்சரூக்குரிய BEF 

on sani sBey. 
பிறகு இல-ஷமணர், முனிவர்க்கும், முடி.மன்னருக்கும், முத்தி 

வளர்த்ரும் பிசாமணர்களுக்கும், மற்ற ஈகரமா க்களுக்கும் ௮௮ுசவை 
புனித. சமைப்பித்து போஜன மருர்தச்செப்தார்.
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பின்னர் ஸ்ரீசாமா, தேசமன்னர், விபிஷணன், ஸுுக்கிரீவன், 

அனுமான், குகன், முதலினோர்க்கு, ஆபசணமும், ஆடையும் 
ஈய்ச்.து, வேதபிசாமணர், வறியவர் முதலியயாவருக்கும் ௮வசவர்கள் 

வேண்டி யதையுங் கொடுத்தார், 

ன Cotter வான்மீகி முனிவ, குசலவரைச் கூப்பிட்டு, 

மீங்கள்ஜான௫ புதர் என்பது தெரியாமல் மறைந்து, அயோத்தி 

மாரகாத்தை யாளும், இராமச்சந்திரன் மிசய்யும் வேள்வீச் 
சாலையையடைந்து, அரசன் சபையில் இசாம காவியத்தை, 
மாடகபாழ் கைக்கொண்டு மதுரமான வினிய இசையில் பாடுங் 
கள் என்றார், மன்மதனையொத்த அழகுவாய்க்கத ஸீதா குமரர் 
சளிருவரும் சடையிற் பூமுடித்து முப்புரி நால் மார்பில் தரித்து 

முனிவர் தம் வடி.வங்கொண்டு, யாழைச் கையிலேற்று முனிவரை 

வணக்கி விடைபெற்று, அன்னையிடம் சென்று இருவடியில் ஈமஸ் 
கரித்து முனிவா கூறியதைச் செப்பி ௮லுமதிபெற்று, ௮வ்வன த்தை 

விட்டு நீக கங்கையைக் கடச்து, வேள்விச் சாலையை யடைந்தார் 
கள், அந்த யாகசாலையிலிருர்த வேந்தரும் முனிவரும் மற்றுமுள் 

ளோரும், இந்தக் காளையரை சோக், இவர்கள் கையில் மாடச 

பாழில்லாமல் வரிசிலையிருக்குமாயின், தாயின் வார்த்தை சடவாது 
கானகமடைந்து மீண்ட கண்ணபிரானையே நிகர்வார்களென்று செப்பி 

னார்கள், ௮க்குமசர்சள் ௮ச்சாலையிலிருர்சோர் மனங்களிக்க, பூழை 

மீட்டி, இராமசாசையை இனிய விசையோடு சகதருவரும் ரசாணமடை 
யப் பாடிஞர்கள், ௮வ்பிசையைச் செவி மடுத்தவர்கள் மனமுருகி, யி.து 

சாமிதற்கு முன் கேட்டே யில்லை யென்று செப்பி, இராசவனிடம் 

சென்று, ஓஒ தேவ! இது காறும் கேட்டிராத ஐர் ௮ற்புகமான சான 
வித்தையை,இரண்டு சிறுவர்களிடம் கேட்டானர்்இத்தோம்'” என்று 

கூறினார்கள், மன்னவர் மன்னனும் அப்படியானால் ௮த் தகைய சிறு 

வர்களை யிங்கு வர வழையுங்களென்று செப்ப, வாயில் காப்பாளரும் 

வந்து குமாரர் இருவரையும் சபைக்குக் கூட்டிச் சென்றனர், 

ஸீ௬த புதல்வர் சபையிற் சென்று, குரல் முதலிய 2 வழு ஈசம்பு 
களுடன் கூடிய மாடக யாழைக்கையிலெடுத்துச்சு௬ இ கூட்டி,இசாம 

சரித்திர காவியத்தை, இசையோடு, விண்ணவரும், மண்ணவைரும் 

அதிக்க தும்புரு ௩ாரதர் ராணமடையப் பாடினார்கள். ளீ 

பு,சல்வர்பாடிய இன் ரிசையோ0 கூடிய காவியம், சன்புசழ்ச் கை 

பால் தரணிமன்னவன், ௮ம்மைர்தரை ரோச்?) 4:ஐ புதல்வர்கள்!
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இக்காவியப்பனுவலை யிசையோடு பாட, உங்களுக்குப் புகட்டினவர் 

யார? நீங்கள் ort??? என்று கேட்டார், புதல்வர்கள், ௮ரசனை 

சோக்கி, **தங்.சள் புகழை வான்மீடு முனிவர் எங்களுக் குஊட்டினார், 
௮வருரையைக் தலை மேற்கொண்டோம். எங்கள் பெயர் குசன், 

லவன் என்.று கூறிஞர்கள். ௮துசேட்ட கெளசல்யா குமான்,தனக்கு 

நிகராக விளங்கும் அப்பு தல்வர்கள் பாடிய பாட்டிற்காகத்தலைக்குப் 

பத்துகோடி பசும் பொன் கொடுக்கக் கட்டளை யிட்டார், 

பாவலராகிய குமார்கள் ஐ மறரசாஜூன.' பொருளானது மன் 

னையும் மதிக்கச் செப்யாது; உபிருக்குக் கட்டை விளைவிக்கும் ; 
இருடரா்களாழ் களவாடப்படும்; அவைகளை பிழப்பதில் துக்கத்தை 

யுண்டாக்கும்; நித்திரை செப்யவொட்டாது; மங்கையரை மோ௫ூச்சச் 

செய்யும், இத்தகையபொருளை மீட்டுவதைவீட அதில்லாமலிருப் 
பத மிகச் சிறர்கசாகு'” மென்றார்கள், 

புசவலன், ('பாருளைஓ நவன் அடையும்பஷத்தில் ௮ப்)பொருள 

அவனைவேக்தனாக்கும் ; தரணியை யாளச்செய்யும் ; சிற் த உணவை 

யூண்பிக்கும்; தேவலாகத்தையு மடையச்செப்யும் ) காரியமனைத் 

தையுங் கைகூட்டும் ; சரிபது இதன்மேல் ஒன்றுமில்லை, ஆகையால் 

இப்பொருளைப் பெற்றுக்கொளஷங்கள்”” என்று செப்பினார், 

புதல்வர்கள், ஐ தேவே !/ கந்தமூலபலா இகளை யுண்டு, ஆரண் 
யத்.இல் விக்கும் முனிவருடன் கானகத்தில் இருக்மறாம் Bs 

லால் தால்கள் அரிக்கும் திரவிபம் காஞ்செங்காய்க்குச் சமமென்று 

சாங்கள நனைக்கிமீறாம்” எனரார்கள, 

- அசசர் கோமான், குசலவரை சேக்கி, இன்னமும் என்பால் 

வருவீர்கொல்லோவென்று கூற, அவர்கள் 4*ஐ சாஜூன! நாளைக்கும் 
வந்து பாடுவோம்” என்றுசைத் தச் சென்றார்கள். 

அதன்பிறகு பூமி பிரசகஷணத்றுக்குச் சென்ற யாகப் பசுச்கள் 
(குதிசைகள்) உடன் சென்ற வீரர்கள், பிரதண தைக முடித்துச் 

கொண்டு ஐராண்முிகழித்து யாசசாலைக்கு வகு சேர்த்தார்கள். 

யாசத்.துக்குரிப பசுக்கள் வந்தன வென்று தெரிர்தவுடன் 

அவைசளையும், பதியிலுள்ள பசுக்களையும், விதிமுறைப்படி சங்கை 
யாதி தீர் sein, தூபதிப முதலியன செய்து யாசசாலப் புறத்.இல் 

PER Reise.
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பிறகு ஸப்.சஇகளின் இர்த்.சங்களும், சாற்நடல் நீரு 4, செப், 
சமித்து, பொரி, தரப்பை, சரக்கு, சராவம், மான் தோல், பொற் 

கலசம், பட்டுவஸல்இரம், முக்த, பவளம் ம லியயாக சாமான்கஞர் 

வந்து நிறைந்தன, சுப முகூர்த்தத்தில் ஒமகுண்டம் ஏற்படித்தி 

விக்ரேனஸ்வா பூசை, ஈவக்ரெகபூசை முதலிய முடித்.து, ஸ்ரீராம 

ருக்கு ரக்தாபந்தனம் செப்து, ஸீன,5 யில்லாக நிமித்தம் பொன் 

னினால் ஸீதை rig wen muss பதிஷறு முனிவர்கள் ஒம 

குண்டத்இல் ௮க்னிவளர்த்து ஐமம் செய்து, யாகசாலை மத்இபில் 

யூபம்சாட்டிப் பசுவைச் சட்டி வசு விதிப்படி மந்திரம் ஜெபித்து, 

வபைல்சானக்சை யெடுத்து ஓமகுண்டத்இல் ௮க்னி கொமுர்.துகிட் 
டெரிய, குற்றமற்ற மக்இரத்£காடு ஆகுதி கொடுத்தனர், 

இவ்வாருக காரியம் கடந்து கொண்டிருக்கும் நாளில் குசலவர் 

ப்ரீசாமரிடம் வர் துயாழை மீட்டிக் கானம்பாட, ௮வர் ஜானகிபெற்ற 
பாலர்களென்று தெரிர்து அப்புகல்வர்களைத் தோளாசத் தழுவினார். 

பிறகு இரகுகா.தர் யாவருக்கும் விடை கொடுத்து மிட்டு ஸீதையின் 

கற்புக்கு HISD கற்புதோற்கு மென்பது பானறிர்ததாயிலும், 

இலங்கையில் முன்பு அக்னியில் மறழ்€ யமார் காண எழுந்ததை யிப் 

போலும் இச்சரர்கள் சாணக் காட்டுவனென்று கூறி, வான்மீகி 

மூனிவருக்கு ஸீசைபுடன் வரும்படி, தூதரை பனுப்பிச் தனலு 

SET IN வர்.நு சேர்ந்தார், 

வான்மீகி முனிவர், ஸீதையை பமைச்அக்சொண்டு ஸ்ரீராமர் 

வாழிடம் வர்.து தெரிவிக்க, அதை யுணர்ந்த விரர் எதிர்கொண்டு 

வக்து முனிவரை யடி.வணக்கி புபசரித்து அழைத்துச் சென்று ஒர் 

ஆசனத்டுருத்கிச் தானும் அரியாசன,த்தின் மீ.திருக் தனர், ot gr 

தேவி வாடிய (PsSCGTO UpPoyormpyto பாசாது பூமிசேவியை 

சோக்? கின்றனள். அக்காலை முனிவர், இரகுகா.தரைப் பார்தீ௮, 

ஐ ராஜனே. ஸீதையின் சுற்பு சானறி2வன். அவள்மீது மாசகூறு 

வோர் ஈசகத்தை யடைவார்' என்று கூறினர். ஸ்ரீராமர், (ஓ தவ” 

நி௫யே / தாம் கூறிய விஷபத்தை வானவரும், யாலும் முன்னமே 

யறிவோம். ஆபினும், இர்சகாத்.தள்ளோர் தெரிர்துகொள்ளல் வண் 

டும்“பஎன்று செப்பினா, இரகுகாதன்: கூறி: மொழியைக்சேட்ட 

மை திலி மனமுருனெவளாகி, “பலவாறு விரித்துச் கூறில். என்ன 

பிர2யாஜனம் ? வாயிலிட்ட ஈஞ்சு விழுங்காகிடி ௮யிர்ச் கக் 2சட்டை 

விளைவிச்குமோ ? எனது சாயகனே பழிகூற லாயினார். அச்சொல் 

“69
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பிற்பட என் செஞ்செப்பிளச்,து காட்டு2வன்”” என்று கடுமையாகக் 

கூறினாள், அதைக்கேட்ட முனிவர் 'ஸீ.தாய் 7 கோபியாதே; Bu 

அரைப்படி * யையக்தீர”” என்றுரைக், சார் உடனே rors sincere 

லத்.திலிருந்த ஜலத்தை யெூத்து ௮சமனம்செய்து சரைபிற்புரோட் 
சித்து பூமிதேவியைப் பார்த்து, ஒ என்னையின்ற தாயே, (yee B) 

கற்பும் என்கற்பும் ஒன்றனில், இர்கிலம் பிளக்க! என்றுசைத் 

தாள், பூமிசேவி புடனே பூமியைப் பிளவுபடச்செய்2,௮.இனின் று 
ஓர் பெண்ணுருவாகி வந்து சதையைக் கட்டித்தழுவிப் பாகாள 

லோகமுங் இழிய வழைத்துச் சென்றஎள். என்னிடம் யாதொரு 

குற்றமுமில்லை யென் று காட்டப் பூமியுள் மறைக்க ஜானகியின் செயல் 

இன்ன தென்று அறியாது மயங்க விடுத்துச் சென்ற கற்பிற் 

சிறந்தவள் போன வழியைக் காணாமல், கமலக்கண்ணன், பூதல 
மடர்தை மீது கோபமுற்று, இக்கடல் சூழ்க்க வையகத்தை அக்கடல் 

சேருகப்பாதலத்தமுக்துவேன் என்று சன க்தோடெழுக்தனன். ௮ச் 
சமயம், செந்தாமரைப் புஷ்பத் இல்வ௫ிக் கும் பிரமகேவன் ஆங்குவந்து 
தோன்றி ஸ்ரீராமரைக்கண்டு, செப்புதற்கரிய பெருக் தன்மைவாப்க்த 

உமக்கு சான் சொல்லுவ?தன்னவிருக்கிறது, யினும், உலகெலா 

மளித்துக் காக்கின்ற உமதுச்இயிற் பிற, இப்பூமண்டலத்ை 
யான் சிருஷ்டி, க்து வருகி2றன். இதனா லில்வுலகம் உம்மிடமிருந்து 

வச்ததல்லவா ? என்னாலாகப்பட்ட தென்று நகினைக்கலாகுமா ? 
முன்பு தேவர்கள், புலஸ்இியன் வமி வந்த இராவணனைக் கொல்லப் 

பிரரர்தஇத.தார்கள். ௮)௪ முன்னிட்டு ஸ்ரீராமனாக மானுடவடிவ 

மெடுச்.௪, இவ்வயோத்இயிற் ரேன்றினீர். உமக்கு உதவியாக இல 

அதாமியும் ஸீதையாக வர்து தோன்றினை. வக்கு காரியம் 

முஉர்சத] ௮.த்தேவியிப்போது பூசலமார்க்கமாகச் தன்னிருப்பிடம் 

சென்றனள். மா.லுடவேடம் பூண்டதைக் கொண்டு பூமி தேலி 
யைச் கோபி-பது சகுஇபன்.று என்று முன்னிகழ்ர் சதையெடுததுக் 

கூறினார். பிரமனுனாத்க மொழியைக்கொண்டு, இரகுவீரன் சனமாறி 
ஜனசசாஜன் பெற்ற ஸீதையால் பெறப்பட்ட பு,சல்வர்களாயெ குசல 

வர் இருவசையுர் தழுவி யமைத்துக் கொண்டு பாகசாலை சென்று 

விஇப்படி _நாறு ௮ஸ்வமேதயாகஞ் செய்து முடித்தனர், 

பிறகு, இளம்பிறையை யொத்,ச சோட்டினையுடைய யானையின் 

BC aa தம்பிகள், .பு,சல்வர், விபீஷணணா இ பூபாலர்,ஸுகச்ரீவா, அனு 

* இயம் eae sais 0 ‘
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மார் முதலினோர் சூழ, பூனிவர்கள், அந்தணர்கள் ஆசிகூற, பல 

வாத்தியங்கள் முழக்க அயோத்திமாககரம் வர்தெப்இஞர், எப் 
போதும் சொரூபவிசாரணை செய்துகொண்டு தனிமையிலிருக்து 

எ.திரிட்ட காரியங்களை நடத் இவந்தார் 

இவ்விகம் சிலகாலம் கடந்தபின், ஒரு சமயம் இரகு வீரர் 
தனித்து தியானக்திலிருர் தெழுக்கபோது, உலகம் மூன்றையும் 

பெழ்றவனைப் பிள்ளையாகப் பெற்ற செளஸல்யை, தனது புதல்வ 

னாய இராமர் Ws Huse காராயணன் என்றறிந்து, பக்தியுடன் 

அவரிடம வந்து, * ஐ சாம. நீ உலகங்களுக்கு ஆதியானவன் ; yO 

மத்தி ௮ர்தமில்லா தவன், பாமாத்மா, பூரணன், முன் செப்த புண் 

ணிய வச௪த்தினால், என்னுடைய கருப்பததில் பு,த இரனாக வர்.தவதரித் 
தாய், ஓ இரகு சிரேஷ்ட ! இப்2பாது எனக்கு அ௮ர்இிய காலம் 

திருக், இன்னும், ௮ஞ்ஞானச்தாலுண்டான ஸம்ஸாசபர் 
தம் நீங்கவில்லை. இப்பர்தம் sas ஞானமுண்டாகும் மார்க்கத்தைச் 

சுருக்கமாக ௨ப2தசம் செ. ப்யவேண்டு”” மென்று கேட்டாள், 

பந்தத்தில் கின்று நீங்கவேண்டு மென்ற கருக்துடன் சவஸ்ப் 

படுகிற தரயைப்பார்,த.து, ஸ்ரீராமர் “ஓ சாயே! மோகமடைய சாத 

னங்கள் கர்மயோகம், ஞானயோகம், பக்்தியோகமென முன்று 

விதம், அ௮வைகளில பக்ியோகமே மிகச் சிறர்௧௮, என்னைப்பர 

மாத்மா வென்றறிந்து என்னிடம்--நிஷ்காமிய பலனாய் பக்தி பண் 

ணுகிறவன் மோக்ஷமடைகிறுன, என்னுடைய நாம சர்த்தனத் 
தாலும, சர்த்தனம் செய்பவருடைய சேர்க்கையாலம், பக்.இ 

மோகம் விருத்தியாரும், வாயுவின் வழியே வாசளையானது எப் 

படி. * ரொணேக்திரியக்கை யடைறெதோ அதுபோல பக்திமார்க்கத்” 
தால் என்னை வர்தடைகிறான். எல்லாப்பிராணிகளிடத்தும்சானே அர் 

தரியாமியாக வரிப்பவன், ஆகையால் எங்கும் வரிக்கும் என்னை 
விசுவாசிக்க வேண்டும், பக் தியோகத்தை நீ யனுக்டி. த்தால் பந்தம் 

நீங்ு மோக்ஷமடைவா ”” பென்று கூறினார், 

கெளஸல்யை ஸ்ரீராமனுடைய வார்த்தையைக் சேட்டு மனா 

தெளிர்தவளாகி ௮வனையே மன.இல் இயானித்தக் கொண்டிருச்து 

ஸ்தூல தேகத்தை விட்டு நீங்கப் பரமபத,க்தை யடைக்தாள், 

இசகு ந்தனர் தாய்க்குச் செய்.பவேண்டிய எருமக்சர விஇப் 
yrs on 

en பணக். 

ந * செர்ணம்-- மூக்கு,
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படி. செய்து, பிண்டமும் போட்டு பூதானம் கோதான முதலிய 

தானங்களும் கொடுத்தார். 

சில சாட்கழிர்து, கைகேஸியும், அவ்வாறே ஸ்ரீசாமனிடத்து 

பக்தி செலுத்திஸ்தூல தேகத்தை விடுத்து ஸ்வர்ச்க லோகத்தை 
யடைந்தாள், 

இரகு நாதன் அ.த் தாய்க்கும் செப்ய வேண்டிய கருமகளைச் 
செய்து முடித்தார். 

பிறகு ஸுமித்திசையும் (்ரீசராமனிடக்தி£லயே மனதைச் 

செலுத்தின வளாகி, பூலோக வாழ்ச்கைபை நீத்து, ஸ்வர்க்க 
லோகதச்சை யடைர்தாள். 

இரகு நந்தனா, அம்மாதாவுக்கும் செப்பவேண்டிய எஈமக்கிரி 
கைகளைச் செய்௫ முடி,க.ஐ, யாகத்சை முன்னிட்டுவர் இருக், ௪.௫. 
ருச்னன், விபிஷணன், ஸ-ஈக்ரீவன், அனுமார், ககன் முகலி2- 

ருக்கு ஆடை யாபாண முதலிய ப.ரிஈகள் கொடுத்து விடை தந் 
தனுப்பிகிட்டு, மற்றிரு தம்பியருடனும், மச் இரி பிரகானிகளுடனும் 

_ அயோத்தியில் விற்றிருர்கார். 

அலு டைய 
8-வது சருக்கம், 

Life cine; சதிதுருக்னன் மதுசை ஈகம் போனபின், இலக 

மணன், பசதனுடன் ௮யோத்திபில் வரத்துவரும் சாளில், பாதன் 
.மாமனாயெ யு.தாஜித்து மகாராஜன் நலகுருவான காசிபமுனிவர் 
இசகுவிரர் ௪பைக்கு வந்தார், அவர் ௮ம்முனிவசைக் கண்டு விதிப் 

படி. பூசித்து ஆசனத்திலிருத்தி, *ஒ மூனீஸ்வச2 / தாங்கள் வத்த 

காரியம்” என்னவென்று விசாரித்தார். அம்முனிவர், (ஓ சாகுஸ்,த / 
உமது மாதுூலன் வாழ்காட்டைக் கக்கருவர் ஜெ.பித்தூ ஆண்டு 

ஒருகிறார்கள். அவர்களைத் தொலைத்து நிங்கள் தளவேண்டிய து 
, முறைமை யென்று தெரிவிக்க'வர்தேன்'' என்று கூமினார், 

அதைக்கேட்ட இரகுகாதர், பரதனை கோக்க “ஓ இளவ3ல ! 

நீயுனது குமாரர், புஷ்கான், தக்ஷன் என்ற இருவரையும் அழைக் 
துக்கொண்டு சைனியங்களோடு கைேய நாடு சென்று அர்சாட் 

டைக் கவர்ந்து வாழும் Bhs Gass வதைத்து புஷ்கரன் தன் 

என்ற் இரு குமாசர்களுக்கும் ௮ர்சாட்டைப்பிரித் துப் பட்டங்கட்டி
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அண்டுவருபபடி. இட்டஞ் செய்து வைத்து விட்டு உடனே யிவ் 

விடம் வா” என்று சட்டளை பிட்டார், 

௮க்கட்டகா தலைமேந்கொண்டு பாதன் இரு குமாசர்களுட 

னும், ரச தக பதாதிகளுடலும் சென்று, அங்கு வாழும் 

(pag sary சுந்தருவர்களையும் தனது வில்லினின்று புறப் 
படும் சரக் இனால், இடிபுண்ட மரம்போல் விழ்த்தி நாசப்படுத்தி, 

அ௮ர்காட்டைக் தன்வசப்பகிமதி புஸ்கரவதி, தக்ூஷ9கொச்சயம் 
என்னும் இரண்டு ஈகசங்களாக ஏற்படுத்தி புஷ்சராவதி ஈக 

சதைப் புஷ்கரனுக் கும், த௲சிலாசசப ககரச்தைத் தகஷனுக் 

கும் கொடுத்து, அவர்களுக்குப் பட்டாபிஷேகமும் செப்லித்து, 

சைனியங்களையும் பிமித்நுக் கொடுத்து. அரசாட்சி புரிடிம்படி 

யேற்பாடு செய்து, அக்குமரர்க ளிருவரையும் ஆங்கு வரிக்கும் 

படிச் செய்துவிட்?த் இரம்பி ௮யோத்திவர்து, தமையன் இருவடி, 

யில் ஈபஸ்5ித்து, கைகேபராரட்டிக்குர சென்று, சக்கருவர்களை 

வதம் செப்து குமாரர் இருவருக்கும் அர்சாட்டைப் பிரித்துக் 

கொடுது ஆளும்படிச் செப்துவிட்ரி வர்க சங்ககியைக் தெரி 

வித்தான், 

அதுகேட்டு இரகுநாகனர், இலக்தமணனைப் பார்து ஆதர 

வுடன் (ஓஒ லஷ்மண” அ௮௩்ககன், சக்திரகேது என்ற உனது இரண்டு 

குமாசர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு மேற்றிசை சென்று அங்குள்ள 

பொருள்களை அபகரிக்கும் ஏஷ்டர்களாகிப மல்லர்களை ஜெயித்து அந் 

நாட்டை யிரண்டாகப் பிரித் ன, காரகாபஇியென்றும் சந்திசசாந்தை 

பென்றும் டெயர்பூண்ட இரண்டு நதரமாக்) அவைகளில் தாரகா 

பதியை ௮ம்ககனுக்கும், சந்இரகாக்த ஈமரைச் சர்திரகேதவுக்கும்! 

கொடுத்த, பட்டாபிஷேக மம் செப்நுவைக்து வாவென்று அஞ்ஜை 

செய்,கார். 

அவ்வுையைக் 2சட்டு இலதணன் தன்னிரு பிள்ள களுட 

னும் சைனியக்களுடனும் SDM சென்று, ௮க்குள்ள கபட 

நடையுள்ளவர்களைவாட்டி, ௮க்கரட்டை தன்வசமாக்கி ௮தையிரண்டு 

பங்குபடுத்தி, சாரகாபு, சந் கரகாற்கை பென்ற காமமிட்டு, ஓவ் 
௩ . 6 a. ச ௪ 

வொரு ஈகரிலும், கோட்டை, அரண்மனை, விதிகள் முதலியன வேற் 

படுத் இ, சாசகாபஇக்கு ௮ங்கதனையும், சர் கரகாந்தைக்குச் சந்இர 
௩ 4 e “5 . உ ௩ 

கேதுவையும அரசனாக கியமிர்லுப் பட்டாபி'2ஷகஞ் சூட்டி: சைனி 
ந . ‘ க் 07 . ° wiisteryt, wif முதலியவர்களையும் நிலைராட்டி, இசாஜரிசம்
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நடத்தும் வழியையும் காட்டி, நீதிதவருது அ௮சசுபுரிய வைத்து 
விட்டு, அயோத்திக்கு வந்து இசகுகா தனைக்கண்டு சாஷ்டாங்கமாக 
தண்டம் ஸமர்ப்பித்து இரண்டு குமாசர்சகளையும் . பூமிபரிபாலனஞ் 

செய்ய கியமித்ததை விண்ணப்பம் செய்தனன், 4! 

பிறகு ஸ்ரீசாமர் பிராதாக்களான பரதன், இல.ஷுமணன் இவர் 

களுடன் அயோத்திமாசகரத்தில் சரன்கு வருஷம் அரசாட்சி புரிந்து 

வந்தார், அதன் பின்னர் சாலன் ரிஷி2வடம் பூண்டு தர்மூர்தனை 

யுடைய ஸ்ரீசாமரைப்பார்ப்பததை முன்னிட்டு, இலக்ஷ்மணனிடம் 

வந்து, **ஓ ஸெளமித்இரி2ப. கான் ரிஷிசிமாஷ்டரின் தூ தன, அவர் 

கூறிய ல அக்கரங்கமான விஷபக்கை புருஷோத்தமரான ஸ்ரீராம 

ரிடத்தில் தெரிவிக்க வேண்டி யிவ்விடம வர்.இருக்கியேன், இவ்விஷ 

யத்தை மப்பிரபுவின்பால் தெரிலிக்க வேண்மெ'' என்று கூறினான். 

அதை யுணாக்த இலஆதமணன் அவ்வாறே இரகு ஈந்தனமீடம் 

சென்று, ஒரு முனிவர் தங்களைப் பார்க்க விருமபி வந்திருக்கிறார் 
சான்று செப்ப, ௮ண்ணலும் தடையின்றி பவசை வரவழையென்று 
கூற, இலக்ஷ்மணனும் நெய்பைக்கொண்டு ஹோமம் செய்யப்பட்ட 

௮க்னி போன்ற தேஜஸ் ஸா பிரகரசிக் கும அம்முனி வேலம் 

ண்ட மஹானை யழைத்துச் சென்றான், 

அம்முனிவர் காக்இியோி விளங்கும் இச ஈந்தனரிடம் வந்து, 
இனிய குசலினால் ஓ இராகவ விரூ,திகயடைய (வேண்டு மென்றார், 

இரரமர், ௮ம்முனிவர்க்கு விதிப்படி பூசைசெய்து உபசரித்து 

ஓர் திவ்வியாசனத்தருத்திய பின்னர், சானும் ஓர் ஆசன கதமர்ந்து 
௮ம் ழனிவசை கோக்கி என்னிடம் ans காரியம் யாதென வின 

வினர், 

அம்முனிவர், **ஐ புருஷோத்தம?! கான் உச்தே?த்து வந்த 
விஷயம், மிக்க ரசசிய மானலு, நாமிருவர் சனிமையிலிருந்து வ௪ 

னிக்கக் கூடியது, அச்சமயம் HR ஒருவரும் பிரவேடிக்கக் 

கூடாது, அப்படி யாராவது ஒருவர் Gd வந்தால், aii gor 

எவ்வித தாட்சணியத்துச்கு உடன்பட்டவசாயிலும் யோசியாமல் 
அவசைத் இயாகம் செய்யவேண்டும். கான் வசனிக்கும் விஷயம், 
மற்றொருவருக்குச் சொல்லவுங் கூடாலு, அவர்களாய் வந்து கேட்க 

வுள் கூடாது. இதில் எவவளவுர் தவறக்கூடாது” என்று கேட்டுக் 

சொண்டார்.
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ஸ்ரீசாமர், சான் ௮வ்விகஞ் செய்வதில் தடையில்லை யென்று 
பிர திஞ்ஞை செய்துகொடுத்து, இலக்மணனை கோக்க, ஓ இளைஞ! 

நீ வாசற்படியிலிரூ. இங்கு ஒருவரும் வரக்கூடாது, என் சுட்டளை 
மீறி யாசாவது உள்ளே இம் ழனிவருடன் பேசிக்கொண்டி ரூக்கும் 

போது வர்தால் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவராயிலும் மன்னிப்பின் 

நிக் கட்டாயம் என் சமகம் விட்டி நீங்கும்படி. கட்டளைபிமிவேன், 

ஜாக்கரைசயாக இர” என்று கூறி, முனிவசையழைத்து உள்ளே 

சென்று, ஓ முனிவசே தாம் யார் ? உம்மை பளுப்பினது எதற் 
காக? அனுப்பினவர் யாவர் ? சூறித்த காரியமென்ன'” என்று கேட் 

டா? 

முனிவர் ஸ்ரீராமரை நோக்கி, ஐ பிரபுவே / நான் ௪சல ஜீவ 
ராசியும் பாசத்சாற் கட்டிக்கொண்டு போகும் ஈமன், இவ்வுல௪ 

மனைத்கதையும் படைக்கும் பிரம? தவர் என்னை யனுப்பினார், அவர் 

என்னை பழைச்து, மூவுலகுக்கும் நாசனாய இலக்ஷாமி காதன் 

தனது சேவியோி, தேவர்கள் பட்ட அரிய அுயரத்தைத் தீர்க 

கிறேனென்.று வாகாரளிக் ஐ, இரி1 ககனம் செய்த பரம௫வனிடத் 

இல் வரம் பபற்று, மூன்று உலகத்தையும் ஜெ.பித்து விண்ணவர் 

களுக்கும் மண்ணவகர்களுக்கும் ச௫க்க கொண்ணாத அன்பத்தை 

யுண்டாக்கு கொடிய மிண்டனாயே சச௪சகண்டனை வதைசெய்ய 

வேண்டி பூ லாகவாசியாகிய இரகு வம்சத்தில் சவ,த்தால் மேன்மை 
பெற்ற தசசாதச் ௪க்கரவர்க்இயின் இருமகனாக மானுடவேடம் பூண்டு 

இிருவவதாசம் செய்திருக்கிற ஸ்ரீசாமரிடத்திற்சென். ௮, இராவணன் 

மூசுலிய துஷ்ட நிக்செஹத்துக்கும், வி! ஷணன், ஸுக்ரீவன், ௮னு 
மான் முதலிய சிஷ்டபரிபாலனக்.துக்கும், பூலோகத்இற் சென்று 

பதிஜோராயிரம் வருடக் வசிப்பதாக வாக்களித்தபடி, ௮வர் சோரிச் 

சென்ற காரியமும் முடிவுபெற்.று, அவர் குறித்த சாள முடிந்த விப 
ரத்தையும் ௮வருக் குணர்த்தி இனி வை தண்டம் சோந்து ஈம்மையுர் 

தேவர்களையும் இரச்ஷிக்கவேண்டி பது ௮வசியமென்று தெரிவித் துவா 

என்௮ கூறினார், கான் ௮சைக் கேட்டு இவ்விடம் வந்து ௮வ்விஷயந் * 
தெரிவிக்கலானேல் ” என்.று செப்பினான். 

காலன் கூறிய வரர்ச்தையை இராமன்' கேட்டு மர்சஹாஸஞ் 

செய்து, சகல பிசாணியையும் காசம் செய்பவனைப்பார்ச்.து, **ஐ கால! 

நீ கூறியது எனக்கு மிகுந்த சந்துஷ்டியை புண்டாக்பெது, என்
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டைய அபிப்பிராயமும் பிரம2 தவன் கூறிபபடி 2.ப, சான் வைகுண் 

டம் போய்ச்சேருறன்"” என்ருர், 

இவ்விதம் இருவரும் பே?ிக்சொண்டிருக்சைபில் சவவல்லமை 

பெற்ற ௮ த்திரிமுனிவரின் குமாரசான தூர்வாச.முனிவர் இலக்ஷமண 

ரிடம் வரது, ஓ இலகஷமணா/ இக்ச கணமே ஸ்ரீமாமரிடக்தில் ௮௫ 

முக்யெமான விஷயம் ஒன்று சான் தெரிகிக்க?வண்டி யிருக்கிறது, 

ஆகையால் தாமதமின்றி இரகுசாகனை நான் பார்க்கவேண்டும்” 
என்று கூறினார். 

அவ்வார்க்தையைக்கேட்டஇலக்ஷ மணன் (ஐ 1p MRS 10937! 
அப்பிரபு வே.ஐ காரியமாக இருப்.அகால் கொஞ்சகாலம் காமசப்படும். 

தங்களுக்கு ஆகவேண்டியகைச் கூறினால், அசை கானே முடித்துக் 

தருகிறேன்” என்று செப்பினான். 

அம்முனிவர் ௮கைக்கேட்டு கோபங்கொண்டு ” இல: .உணா 7 

நீ இப்பொழுதே இராமனை சான் பார்க்கும்படிச் செப்பாவிடில் 
அவனையும், அவன் குலத்தையும், தேசத்தையும் காச மடையச் 

சாபமிடு2வன்” என்று கரிமையாகச் சொன்னார். 

இலக்ஷமணன் அம்முனிவர் கோபத்துடன் மொ.நிர்சவார்ச்தை 

ரின் கருக்ை கினைத்து, சான் இராமரிடத்தில் சென்றால் ஈம் 2மாடு 

போகும், இல்லாவிடில் ஈம்முடைப பிராகாவாகிய சமலக் கண் 

ணன், அவர் வ.மி௪,க்தோடு சாசமடைகிறார். கையால் 87 2மற் குமிழி 
போன்ற என் காயத்தைப் போக்குவகே தகி பென மகித் 

கார்வண்ணனிடம் சென்று துர்வாச முனிவர் கூறிபதைத் தெரிவித் 

தான். 

தாசரதி, செளமித்திரி சொன்னதைக் கட்டு, காலனை அனுப்பி 

விட்டு விரைவில் வெளிவராது ௮ச்கரி முனிவரின் குமாரரைப்பார்த்.த, 

ஈமஸ்கரிகது வி௫ிப்படி. பூசிக்து உபசரிக்து ஐ முனி ச 2ரஷ்ட? 7 
யான் செய்ய2வண்டிய காரியம் யாக” என வினாமினார். 

துர்வாஸ முனிவர், ஸ்ரீசாமனை அர்வதித்து (ஐ இராம 7 சான் 

ஆயிசம் வருஷங்களாக ஆகாரமின்றி உபவாஸ மிருந்து இன்றைய 

இனம் பவரனை செப்.ப?வண்டிப காலமானதால், அதை புத்தேடுச்து 
இவ்விடம் வர் 2கன்” என். தெரிவித்தார். 

இரரு*தன்உட?ேன மடைத்சொழிலார்களைவாவழைத்து௮.று 

சுஎவயோடுல் கூடிய அமுது தயார் செய்து 'முனிவார்க்குப் 'படைக்
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கும்படி தட்டம் செப்கார். ,துர்வாஸமனிவர் அநாகதம் போன்ற 
அன்ன ச்தையும், அறுசவையபோடுங்கூடியகறிவர்க்கங்களையும்பக்ஷண 

வகைகளையும் மனங்களிக்கப் புசத் தப் பவசணை முடித்துக் தன்னாச் 

சீரமம் சென்முர், பிறகு ஸ்ரீராமன், மறலி கேட்டுக்கொண்டதையும், 

அசற்குத்சான் பிரருஞ்ஞைசெப்த சொடுதக்கதையும் அதற்கு இலக் 

காக இல-்மணன் ஏற்பட்டதையும் நினைத்து மனமுருக 6ம்புலனு 

மொடுங்கி மெங்தளர்ந்து நரவுலர்ந்து துக்சமடைந்து oy Sau து 

யாகொன்றும் கோன்றுகவராப், ஸ்தம்பம்போ லசைவற்றிருந்து 

ரிாஞ்ச2சரம் பொறுத்துத் சளக்குள் தானே நிதானித்து இலக்ஷ 

Name ஈம் சராகத்தைவிட்டு விலக்கப்படுிவானாயின் வகமடைக்தா 
னென்? 7ர்மானித்கவராகிக் கலைகுனிர்து லன்றும் வசனியாமல் 

மெளனமா யிருந்தார். 

அப்போது ஸெரமிக்இரி, துக்கத்தை யடைந்து மெளன 

மாச விருந்து லோசனை செய்யும் ரீசாமரைப் பார்த்து, ஐ ஸத் 

இய ஸர்கன !/ என் விஷயத்இிலுண்டா யிருக்கும் மனக் குழப்பத்தை 
அடியோடு விட்டுவிட வேண்டும். pissu காலகதி இவகித 

மென்று ஏறபட்டி. ரம்.குமல்லவா ? இ பிரபு 2வ ! தாங்கே  பிரதிஞ் 
agous தவறி நடக்தால் உலகம் பொறுக்காது, அபவாதம் 

மேலிடும், அதற்கு நானுட்படுமீவனாகில் எனக்கு கிச்சபமாக நரக 

மேற்படும், ஓ ௮ண்ணலே: என்னிடம் கங்க ரெக்கு விசுவால மிருப் 

ப.து உண்மைபானால் என்மமல் கிருபைகூர்ந்து பலவாறு யோகி 

யாமல் என்னைத் இயாகம் செப்அமிசிங்கள்”” என்று கேட்டுக் கொண் 

டான், 

LIS Gu WN GB Ls ஸ்ரீராமன் அன்புக்கனியாளும், அருமைத் 

ீதாழனும், உரிமைச் கமஅயுமாகிய இலமணன் பரிவுடன் கூறிய 

கெறி பிறழாத மெரழியைக்கேட்டு, சலனமடைந்து, ஸமயோசித 
மான புத்தி கூறும் அறிவிற் சிறக்க மச்திரி மார்ககாையும், mar 

மாக்களையும், இரிகாலம ;புணர்ச் க சனது குலகுருவாகிய வசிஷ்ட 

மஹாரிஷியையும் வரவழைத்து குருவைகிதிப்படி பூசித்து ஆசனவ் 

கொடுத் த,௮தன்மீது வீற்றிருக்கச்செய்து, ௮மைச்சசையும் இனிய 

மொழிகூறி யருகிருத்தி, ஈசாமாக்தர்களையும் ௮வசவர்கட்குத் சக்க 
வாறு இருக்கும்படி செய்து, ௮வர்களை Cares, சடைமுடியைக் 

தரித்த ஐர் முனிவர் தன்பால் வந்து, இரகசியமான - விஷயம் பேச 

வேண்டியதும், ௮ச்சமய்ம் ஒருவரும் தன்பால் வாச்கூடாதென் று 
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50% அச்யாக்ம ராமாயணம், 

HIE. gh, அதற்குத் தானிசைர்.து arsGm Hush sss, 

அம்முனிவர் பே9க்கொண்டிருக்கும்பேோது தார்வாஸமூனிவர் ௮வ் 

விடம் மேலியதும் ௮தை புணர்க்கச் தன்பால் இலஆமணன் வந்த 

அம், தஆதியோடர்தமாகக் கூறி யகனால் விளைக்திருக்கும் கேட்டை 

யும் புகன்றார். 

இவையனைத்துங் கேட்ட வசிஷ்டர், இரகுகுல சிமேஷ்டனை 

கோக், :: ஓ தருமமார்த்இ.! உம் தந்தையாகிய சசாதச்சக்கரவர்த்தி 
ஒர் சமயம் தன்னிடம் வரத இர்த அத்திரிகுமானாகிய தர்வாச 

ரிஷியை யடிபணிர் தேத்தி தனக்குப் புத்தினில்லை யென்ற சவலை 
வாஇக்றெதே இசை நிவர்த்திக்க வழியில்லையா வென்று ட்டார். 

அம்முனிவர் உமது தர்தையை கோக்க, புத்திரகாமேஷ்டியாகம் புரி 

வா.பானால், ௮தனின்௮ பேம்பாடுடைய ஈான்கு புத்இரர்களைப் பெறு 
வாய், அர்கால்வரில் ஒருவன் தன் னா ரூயிர்பிரிவானாகில், மற்ற வரும் 

முடிவுபெறுவார்களென்று கூறினார். அதை யானறிவேன், ஆகை 

யால் ஆஇியிலேற்பட்ட சங்கற்பத்தை மாற்.றுவது முடியாக காரிய 

தாஸனிற்ெக்க இலஷ்மணனைப் பற்றி யிரங்கவேண்டாம். மாகும், 
நடந்தால் தாம வரம்பு நீர் செய்த பிரதிஞ்ஞையைசக் தகிர்த்து 

கெட்டுப்போகும், தர்மம் கெட்டால் மூன்றுலகங்களும் ௩௪ 
மடையும், நிர் எல்லா வுலகங்களையுவ் காத்தசரிப்பவர். இலக 

மணன் ஒருவனை மூன்னிட்டு உலகம் யரவற்றையும் கெடுக்க வேண் 

டாம். உலகங்களுக்குரிய சர்மபரிபாலனத்தை ய.க்2த5.த்.௮, இலக 

மணனை த் இயாகஞ் செய்வதே மிகச்சிறந்ததாகும்'' என் று கூறினார், 

இலக்ஷ்மணன், தமையனைப்பார்த்து, (ஓ பிரபு 2வ. ஈம் குலத்துக் 
குக் குருவாகிய வசிஷ்டர் பகர்ந்ககை யறிவீர்களானகால், ௮கை 

யறுசரித் த எனக்கு விடைகர2வணு” மென்று ஸ்ரீராமன் உபய 

சரணா? விர்.த.ங்களில் சாஷ்டாங்கமாக ஈமஸ்கரித்து எழுச்து கின் 
par, 

ஸ்ரீசாமர், தனது அருமைக் தம்பிபின் பிரிவினால், ௮ம்புயக் 
சண்ணருவி பூமியிற் பாய, (ஓ இல்$மண: உன்னிஷ்டம் போற் 
செல்லலாம், தருமத்திற்கு காச முண்டாககச் கூடாது” என்று கூறி. 

ன், 

இல௯ஷமணன் தனது பிராதாவின் கட்டளையைச் சமல் 

வ௫த்து, இராமரையும் குருவையும் வணங்க உடலைப் பிரிர்தேகும் 
உயிசை பொத்துக் சன்னாண்மனை காடிச் சென்றான், ்
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இசாமரும் தனது sings கைகேளிக்குக் சொடுத்த வாத்தை 

நிலை சாட்டத் தான் காட்டுக்கேகும்போது ௮த்.தர்தை யெத்தன்மை 

படைர்தனசோ ௮,ச்கன்மையனாப் விளக்கினார். 

நகர மாக்களிற் லர் கம்பியுள்ளான் படைக்கஞ்சான் என்ற 
பழமொழிக் கேற்ப இராக்ஷசர் யுத்தத்தில் மனச்தளராது நிற்க 

இந் தரஜிச்தை வதஞ்செய்தக தம்பி சென்ற பின் ஈம்மரசன் உயிர் 

தரிப்பாசோ வென்று சத.றினார்கள். 

பின்னும் சிலர், ஈம்2ீதசதக்தை யாண்டுவக்த Ore abe sar 

சர்கள், வரம் கொடுத் துயிர்துறத்தல் அவர்கள் குலத்தின 
இயல்போ, மறலியும் இவர்களாயுளைக் கொள்க கொள்வானோ, 

நாமும் இத்தகைய துன்பத்தினின்று எப்2பாதுதான் நீக்கு 

வோமோ, இலக்தமணனை நீத்து இவ்விராஜ்யம் ஸகமடையுமோ, 
இதற்கரகம் நான் கா மடலெித்திருக் 2சாமோ வென்றும் இன்னும் 

பலவாருகவுங் கூறி துக்க சாகாத்இல் முழ்கினார்கள். 

அரண்மனைக்குச் சென்ற இலஆஷ்மணன் அதைகிட்டுப் புறப் 

பட்டு, மாடமாளிகை கூட காபுரம் நிறைந்த பட்டணத்தைச் 

கடக்து, ஈவரதினங்களையும் வரன்றிச் செல்கின்ற சரயுஈஇிக்கரையை 

யடைந்த, மாசற்ற கணத்தினையுடைய அயோத்திமா ஈகரமாக் 

கள் துயருழச்கவும், காசாகி தம் பின்னவன் பிரிவிற் காற்றா து 

வருந்து ம இயிழக்கவும், ௮ர்ஈ இபில் றேழ்சி, மும்மலத்தாற் கட் 

Gain InAs கடலினின்.று கரையேற, அ௮வ்வாற்றின் கரையேறித் 

தலைதுவட்டி வஸ்திர முடித்தி, ஆசமனமாஇ கரகியாச ௮வ்கரியாச 

கிரிகைகள் apy. sg, நெற்றியிற் நிருமண் தரித்த, வடதிசை 

சோக்கிப் பத்மாலனசக் தமர்ர்து, தனக்கு ஞாேபைதசஞ் செய்த 

குருமூர்த்தியாயெ ஸ்ரீசாமரைத் இயானித்து, 8ீம்புலனையும் அகத் 
தடக், மனதைப் * பன்னிரண்டு ௮௯தசக்தோடு கூடிய aurew-oF sey 

மர்இரத்தை ஜெபிக்கும் நிலையில் கிறுத்து, இடைகலை, பிங்கலை 

யென்னு மிரண்டு நாடிகளையும் அடைத்து, சுழிமுனா மார்க்கத்தில் 
விடுத்து, பிரம்மரக், தரம் வரை வாசியையேற்றி யொடுக்கி,புருவமத்தி 

பிற் சோதி சொருபமாப் விளங்கும் பரப்பிரம்ம சொருபத்தைத் 
தானாகவே பாவித்துத் ததாத்கார நிலை2மகி யோகச் இலிருந்தான், 

அப்போது தேவர் ஈர்தருவர் முதலிய தேவலோக வாகெள் 

பன்னீரண்டு ௮ட்சாமால.த றம் மோ பசவசே வாலா? சள்யாம,



506 அத்யாத்ம ராமாயணம், 

இலஷ மணன் மீது புஷ்பமாரி பொழிந்தார்கள் ) தங்களுக்கு இக் 

கண் செய்த இர் இரஜிச்ச வகைசெய்த ஸெளமித்திரிபை மனசார 

OUT pS Dent sar. 

தேவர்களுக்கெல்லாம் சாயகனாயெ ஆபிரல் சண்ணன், தனது 

பகைபை வேரறுத்துத் கன்னை அசசுபுரியும்படி நிலை நிறுத்திய 

ாமித்திரை குமாரனப இலதமணன், உலக வாழ்க்கைபை 

வெறுத்து வைகுண்டமடையக் கருதி, ஜி2தர்திரியனாக விருந்து 

யோசம் புரிவைக் சண்ணுற்று, சேவர்கள் புடை ரூழக் சர்தருவ 

கள் பாட, ௮சம்பை (முதலிய தேவஸ் இரீகள் நிருத்கனமாட, ஜோ & 
மயமாப் விளங்கும் விமானக்இன் மீறி, இல-மணனிடம் வகு, 

ஒழஜெயவிர .! எழுக்கரள 2வண்டுமென்ற முகமலர்ச்சியுடன் இனிய 

வார்தை கூறி, நிஷ்டையிலிரு-க இலகஷ்கமணனை ஸ்தூல?தகத்து 

டன் விமானத்தின் மீ2தற்றி ரவர்க்கு லாகம் கொண்டு£பாய்ச் 

சேர்த்தான், 

பிற:த தேவரேஷ்டர்கள் ஸ்ரீ மறறரலிஷ் ணுவின் ௮மிஸக் தில் 

சாலில் ஒரு பாகமாகிய இலஆமனான் UG HMB CITT BG Ill Cf GLB 4 

தார்கள், 

பிசமதேவர் ஸி கலாக வரிகளுடன் ௮02௪௨ சொரூம் 

யாகிய இலக மணனைப் பார்க்ந சொர்க்கமிலாகம் வந்து ௮ பரைட் 

புகழ்ச்து ஆங்கிருக்கச் செய்தார். 

— NE 

9 து சருக்கம். 

  

இராமர், தனதாருயிர்மீபான்ற தம்பி இலமணன் தன்னை 

விட்டுப் பிரிதுபோனபிஈகு சபையை நோக்கிப் பார்த்தரர் 

தனச் ளையவனைக் காணா௮, பதை பதைத்து உள்ளம் மெலிவுற் 2 

தேகமுழுமையும் வியர்த்து, p பிராகா / நீண்டகாலம் கண்ணிமை 

போலக் காத்த நீ யிப்போது என்னைக் கைகிட்டு எம்கு சென் 

எய், மாயகித்தைமிற் சிறர்த மேகசாதனை, காற்றிற் சுழலும் 

பஞ்செனச்சிதற வடித்து, ஓசம்பினால் ௮வன் 2 யிசையுண்டனையே. 

நானென்செய்ேவேன் '' என்று வாய்விட்டுக் கதறினார், ஒருவா் 

தேறினார். திரும்பவும் க££த்தார். மற்2ராரு சம்பியாகிய பரதனை 

சோக்கி, என்னருமை,ச் துணைவனே ! உலகத்த ஓபிர் போனபின்
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உடல்தனித் இருப்பது. முண்டோ? என்னாரயிர்போன்ற இலக்ஷ்மணன் 
சென்றபின் சான் உயிர்தரித்திருப்ப2ன? இரந்த இராஜ்ய பரி 

பாலனச்சை நீ ஒப்புக் தாள, ஓ நல தருவாகிய வ௪ஷ்ட மஹ 

ரிஷியே./! இப்போது பாகனுக்குப்பட்டாபி 2ஷகம் சூட்டுங்கள், நான் 
என்தம்பி இலஆ்மணன் சென்ற இடத்துக்குப் போறேன்” என்று 
சரைந்த நெஞ்சுடையவராயும் மெலிந்த குரலுடையவராயும் மிகுக்,த 

இரக்கத்துடனும கூறினார், 

இர.குச்சனர் கூறிய வார்க்தையைக் Csr. SHI SEM, 

சாம்பட்ட மான் போலச் இகைத்து பூமிபில் விழ்ர்தார்கள். 0 
சீ 

மெ இ கு மூன்மினா& ni தர்மசொருபனறாகிய பரதன் தனக்கு முன்மீனானை ஸம்முறை 

வலம்வக்து OT (Lp sl a 5கூப் கின்று 2 அண்ணலை! தாங்கள் பரி 

பாலித்து வரத இரச இராஜ்பத்தை நானாள்வலு, இப்பூமண்டலத் 

OSS Sawn BR OF ar FSB ot மண்ணுளிப் பாம்பை 

நோக்க பிப்பூமிபைக் தால் 2கனக் கூறுவதை பெபாக்கும், மேஜும் 

அமமிபானது மலையை கிகர்க்குமா ? மின் மினியான து hues 
ச் 

ணத்கை யொக் நமா? இத டிற்கு, கால்கள் அரிப தம்பியாக இலக 

மணனைப் பிரிர்௮ உயிர் மிக சரன், £ பூலசை பொப்புக் கொள 

ளென்று கூறினீர்களே, ஈன்மட்சிம் Sastre பிரிர்து இம்மண்ணு 
ட = “38 ரூ * ° ௪ ory 

லகையாள உயிர் தரிப்2ப2னோா £ சத்து நக்னலும் இதற்கிசைவானா ? 

இது கலியுகமா ? ஐ பிரபு?வ சான் சத்தியமாகச் சொல்லுகி2றன். 

தங்களுடைய சேவையைக் தவிர, இப்பூமண்டலக்தை யாளுவஇலா 

வது, ஸ்வர்க்கக் இலி ரப்பலொவ௮ எனக விநப்பமில்லை, தாக்கள் 

ஆண்ட பூமியை தங்களுக்கொகக வீரர்களாகய குசலவர்களே இரா 

ஜ்ய பரிபாலனஞ் செய்யவேண்டும், அவர்கள செய்யத் தீக்கவா, 

கள். ஐ மன்னர் மன்னனே? தெ.்ஷண சோசலக்கைக் குசனுக்கும், 

உத்தர கோசலத்தை லவனுக்குமாக முடிசூட்டி வையுக்கள், அவர் 

களே இக்காட்டை யாண்டு வர 2வண்டியது, சத்துருக்னனை யழைக் 

கத் தூதர்களை அனுப்புங்கள், சாம் ஸ்வர்க்கத்.துக்குச் செல்லு வோம் 
உ . ப 5 2. ச . ச 

இதுவே ௮சச நீதியாகும், தர்மமும் இதுவ டென்று தெரிவித்தான், 

“.. பின்னவன் இரக்கத்தோுிம் நீதியோடுல் கூடிய வார்த்தையை 

அயோத்தி மன்னவன் கேட்டு, அதற்கு மனமிசைந்து Beso 

கோசலராட்டிற் ரசலவஇ யென் 2ரர் பட்டணமியற்றி, எண்ணாயிரம் 

சதங்கள், பிரம் யானைகள், அறுபஇனாபி/ம் குதிரைகள்? 

amb, usr Ase கொடுத்து, கணக்கற்ற தனங்களும், மிருத்த



vt 
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பொருள்களும் சேர்ப்பித்து நல்ல சுபமுகூர்த்த.த்இல் ௮ப்படம்த 

தக்கு குசனளை மன்னனாக நியமித்துப் பட்டாபிஷேகம் i . 

தனுப்பினார். பிறகு உ௧,சர கோசலராட்டிம் சப்பி யெ 

பட்டணமியற்றி 2மற்குறித்தவாறே ரத கெஜ துரக பதா திகளுகி 
சகனம், பொன், அடை முதலிய பொருள்களும் சேர்ப்பித் | தய 

முகூர்த்த இலே ய அப்பட்டண த்துக்கு லவனை மன்னவனா 

படுத் இப் பட்டாபிஷேகம் சிெய்வித்தனுப்பினர். அவ்விரண்டு: 
சர்களும் ஸ்ரீராமன் பா.தாரவிர் தங்களில் நமஸ்தரித்து விடைபெறீறு 

மங்களகசமாகச் கேவதுர் துமி முழங்கப் பல வாத்திய கோஷமிபங் 
கச் சந்துஷ்டியுடன் அச்சகத்தை யாளச் சென்றாகஎ 

   
     

  

௮.கன் பின்னர் ௮யோத்திமாககர வாசிகள் குசலவாகள மட்ட 

மாளச்சென்றகை நோக்க தங்களுக்கும் ஒருக்கால் டு -மனுடைய 

பிரிவுவருமோ வென்று பயக முரர்ச்ரித்துக் £2ம விழுர்கார்சிள். : 

அதுகண்ட வசிஷ்ட பகவான் ஸ்ரீராமரை நோக், “மப் 
பூமியில் தன்னை மறந்து கிடக்கும் இப்பிரஜைகளைப் பார். ் 

களது பக்தியையும், இ_பு.ர் இயையும் அநுசரித் து, இவர்களுடைய 

அபிப்பிராயத்தைப் பூர்த்தி செய்வது உன்னுடைய கருணைக்கு“உசர் 
தீது” என்று கூறினார். 

இரகுராதன் குருவின.று அபிப்பிராயத்தை யறிந்து ௮ப்பிரனஜை 

களை நோக்கி, நீங்கள் வி நம்பிபது யாதெனக் கேட்டார் 2 

௪௧7 வாசிகள் கசத குமாரன் வினவிப வார்த்தையாகய ன: 

தத்தை யுண்டு களை நீங்கி பெழுர்து, தாஸச.திபின் இரண்டு இவ்விய 5 
சரணா விர்தல்களில் அடியற்ற மாம் போல் விழந்து சேகிழ்து, ' 

எழுந்து கைகூப்பி நின்று, கனிர்த பக்திபுடன் இரகு சிரேஷ்டனைப்ஈ 

பார்த்து, ஓ கிருபா மார்த்தி ! தங்களிடம் வைக்,5 பக் திபை் eas 

நாங்கள் யாதொரு காரியமுஞ் செய்தவர்களல்ல) தங்க aig Bui 

பிரிக்திருக்க எங்கள் பனமிசை பவில்லை, ஆசையால் தாங்கள் ட் 

௮ம் இடம் வன மானாலும், ஈகரமானாலும், ஸ்வர்க்கமானாலும் 

அங்கு எங்கள புத்கிரமிர்திர களத்திரா இசுளுடன் வரகிரோ ட 

எங்களுக்கு முச்சியமான ரீதி, இது சங்களுக்கு ௮.ஆ.யபாக்து. 
மம், ஆகையால் எங்கள் மனோபிஷ்டத்தைப் பூர்.ச்திசெய்வத அத 

டைய ருணைக்கு மேன்மையாகும்” என்று தெரிவித்துக்கொளி 

  

    

   

  

   

  

கள,
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௮வ்வார் த்தையைக் கேட்டு இரகு குல காதன், அவர்களுடைய 

பத்தியை கோக்செ் சக் 2தோாஷிக்து, விபீஷணனைப் பார்த்து, ஆதர 

உன் *₹ஐ விண ! உன்னை பிப்பூமியுள்ளவும் இராஜ்ய பரிபால 

ஈம் செய்யும்படி முன்னமே வாச்களித்கி நக்க2றன், நீயும் அதறி 

ஈடன்பட் டி ருக்கிருப், IO BUT உன்ன 57த் திலேயே யிருந்து BE த 
வேண்டியத என்றுரைக்க விட்டு, ௮னுமானை கோக், ஐ 

அஞ்சனேய : மீ Gust WEF சிரஞ்சீவி யென்று வாமளிதக்தோம். 

வகையால் நீயும் உனக்கிச்சை. பான விடச் இிலிருக்கலாம்”” என்று 

டா பிட்டார். 

பிறகு ஜாம்பலானைப்பார்ச்அு, “ஓ கரடி ராஜனே! மீ நம் இவ்? 
யேபிரும், அவாபரயுகத்தில் ஒரு காரண முன்னிட்டு, உமச் 

கும் ஈமக்கும் ஓர் யுச்சம் கோப் போகிறது, அபி2பாது நீர் ஸ்வர்க் 

சத்தை யடையப் போகிறிர், அனனுபற்றி நீரும் அதுவரையில் 

இங்குசகானே யிரம்” என்று கூறிவிட்டு, மற்றைய ஈகாவாசிகள் 

பாவரையும் பார்தது, கள் எல்லோரும் என்னுடன் கூட வாருங்க 
சென்றுகட்டளை யிட்டார், 

காருண்யம் பொருர்திய சேத்திரக்களையுடைய ஸ்ரீராமன், 

வூஷ்டரைகோக்? உ குருவ? son Cant gra sar என்முன் 

சல்லட்டும் ” என்ஞார். வசிஷ்டமுனிவர் விஇப்படி யாத்திசாகானம் 

முதலிய சரியைகளைச் செப்தடர், 

மிகுர்க சாந்திபுடையவரும் வெண்பட்டாடை புடுத்இனவரும், 

தர்ப்பையாற் செய்த பலித்தாத்தை தரித்தவரும், மஹா ப்ரயர 

ணத்துக்கு நிச்சய ம கொண்டவ நமாகிய ஸ்ரீராமர், Bar 5B 

னின்று பிரயாணமானார். ரிஷீஸ்வராள் , மூனீஸ்வராள், வானரர், 

இராக்கதர், ௮யோத்டுமா ஈகாவாசிகள் இவர்கள் மத்தியிற் ஸ்ரீசா 
மன் பூரண தேஜஸ் ஸரி பிரகாகித்தார். அவருடைய வலத 

பக்கத் இல் பத்மத்தைக் கை பிலுடைபய ஸ்ரீதேவி வந்தாள், இடு. 
பக்கத்தில் செந்தாமரை மலரைல் கையிற் பிடித்துக் கொண்டு 

பூதேவியம் வந்தாள், க.னுசு, ௮ஸ்.இரங்கள், சஸ்.ச்ரங்கள் இவை 

ஈளும் சரீரமெடுத்துச் கொண்டு கோசல நாடனுடன் சென்றன, 
வேதல்களுக்குக் தாயாக காயச்ரி, விபாஹிருதிகளுடலும், பிர 

ணவ,த்துடனும் ஹரியாயெ ஸ்ரீராமனைக் குறிப்பிட்டுச் (சென்றாள், : 

09
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அ, சப்புவாசிகளாயே பர்னிகளுடனும், சத்துருக்னனுடனு, 

பரதன் சென்றான். Ants Los BP weno சென்றார்கள். Garrue, 

சாஇ சான்கு வருணத்தவர்களும் £63 srags gos &1SEray, 

செய்துகொண்டு பின் தொடர்ந்தார்கள். கண்ணுக்குப் புலப்படா. 

பூதி பிசாசங்கள், ஸ் தாவரங்கள், ஜங்கமங்கள் யாவும் முக் தியடைடி, 
Badu தேகக்களைப பெற்று, அனந்தசக்குயும், பசமாக்மாவும, 

ஒருவனுமாபெ பர 2மஸ்வானை ய.நு£ரித்தன, அ௮யோசத்துமா ஈ௧1, 

இல் ஸ்தாவர ஜூகமங்கள் கூடக் தரிக்கவில்லை, அச்சசரமானத 

சூன்யமாயிற்று, 

பிறகு புருஷோச கபன் யோ த்திபிலிருந்து கொஞ்ச தூரம் 
சென்று, காராயண மூர்த்தியின் நேத்தாரதஇிலிருக் துண்டான சரயு 

நதியை யடைந்தார், ஸ்மாணம் செய்தாலே பரிசுத்தி செப்டிம 

௮ந்நஇமைப்பார்த்து சச்கோஷித்கார். இப்பிரபஞ்சம் யாவற்றையும 
பார்த்தார், 

அப்போது பிரமதேவர், வானவர், கக்தருவர், விச்தர், வித்தி 

யாதார் முதலிய தேவ கணங்கள் புடைசூழ, ஆகாய மார்க்கத்தில் 

விமானங்களின் மீே.றிக் கொண்டுவந்தார். அ௮சாசம் ஜோதி 
மமமாக விளக்கிற்று. சிறக மஹா புண்ணியவான்களால் pu 

பெற்றது, தேவர்கள அுக்துமி முதலிய வாத்திய முழக்கப் புஷ்பமாரி 

பொழிந்தார்கள். கர.கருவர்கள் வீணாகானம் செய்தார்கள், 

ஸ்ரீராமன் கன் பா.தங்களாக் ஸூயு ஈதியின் ஜலதக்தை,ச் சொட் 

தெ. திரும்பினார். ௮ப் சபாது சதுர்முகப் Grio? sat அஞ்சலியல் 

கனாப் நின்று கொண்டி ஸ்ரீராம மூர்த்தியைப் பார்தது, § ஓ பார 

மாத்வே! ரீ பாமேஸ்வரர், ஸ்ரீ விஷ்ணு பக்தர்களிடம் அன்புள்ள 

வர், ஆனபடியால் என் கோரிக்கைக் இணங்க), தேவர்கள் படுக் தய 
சத்தைப் போக்க பானுட வடி.வங் கொண்டு இசாவணன் முதலிய 

துஷ்டர்களை யொழித்து, பூமிபாரத்தை நிவர்த்தி செய்திர், 

இப்போ தாங்கள் கங்கள் பிசாதாக்களஞுடன், முன்புண்டான 

விடமாகிப ஸ்ரீவிஷ்ணுவின் ௮மிசதினைர யடைந்து என்னையுக் தேவர் 

களையும் பரிபாலனம் செய்யவேண்டும், தாங்கள் தேவர்களுக்கதி 
பதியாயெ ஸ்ரீமஹா விஷ்ணுவின் ௮மிசம். ஆயிரர் தடவை யுக்களு 
க்கு ஈமஸ்காசம், ஈமஸ்சாசம் ! / என்று கூறினார்,
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uproot, GroCsahar கோரிக்கைப்படி, முப்பத் து முக் 

கோடி. தேவர்கள், நாற்பத் தெண்ணாபிரம் ரிஷிகள், இன்னார், கர் 
தருவர், வித்பாதார் முதலி2னார் பார்த்திருக்க வலது கையிற் சக்கர 
மும், இடது கைபிற் சங்கமும் பிரகாசிக்க, ரான்கு புஜங்கரைபுடைய 

மாட்சாத் விஷ்ணுவாக விளங்கினார். தேவலோகத் இஙிருக்த இல 

மணர், மிகவு மாச்சரியமான படங்களோடு, வைசண்_வா௫ிக்குப் 
படுக்கையான ஆஇ?சஷஜை அனார். பரதனுர், சத்துருக்னளும் 

முறையே சக்கரமாகவும், சங்கமாகவும் னார்கள், ஸீதாதேவி 
இலக்ஷாமியாபினள். இவ்விதமாக இவர்கள் இவ். கதேஜோமய 

மாகிய விஷ்ணுமமர்ச்இி யாளார்கள. 

விஷ்ணு சொரூபத்டைக் சண்... பிரமதேவர், கேவர்கள், ஸித் 
தர்கள், மூனிவார்கள், யக்ஷர்கள் யாவரும் ஸ்சோத்தாம் செய்து 

ஈன்று பூஜித்து, ஆனர்தாதிதர்க ளாகினார்கள், 

விஷ்ணுமாாத்தி பிரமதேவரைப் பார்த்து, ஐ சான்முகளே 

இதா நிற்பவர்கள் என்னுடைய பச்தர்கள், ஸ்வர்ச்ச த்திற்குச்?சல்ல 

என்.னுடன் வர்தவர்கள், வைகுண்ட த்துக்குச் சமமான கறக்க ஸ்தா 
ன.க்தை பிவர்களடையும்படி செய்யவேண்டு மென்முூர். 

நான்முகன், விஷ்ணுவைநோக்கி யேனே இந்த பக்தர்கள், 
பிரமலோகத்துக் கும் மேலாகப்பிசகாஸிக்கும் விசிக இசமான போகம் 
-களை யுடைய ஸார்தானிக ௦2லரகத்தை யடைபமட்டும், மேலும் எந்த 

மானிடர்களாவது ௮ஞ்ஞான க்துடன் கூடினவர்களாபிலும் கிரியாண 
காலத்தே னும், உம்மூடைப பரிசுத்தமான ராம என்னும் Bor 

மத்தை ஜெபிப்பார்களாயின் அவர்களும் யோகாப்பியாசகள் ௮டை 
ஈரக் கூடிய அர்த ஸாந்தானிக லோதத்தையே யடையட்டும் என்து 

- கூறினார். அவர்களும் அவ்வாறே சசயுகதியில் மூழ்கி ஸ்.தால 

தேகத்தை யிழந்து இவ்விய தேகத்தைப் அபற்.று ஸார்தானிக 

் லோகத்தை யடைந்தார்கள். 

பிறகு, வானார்களும், இராக்ஷசர்களும் சரயுஈஇயில் ஸ்கானம் 

பண்ணி ஆசமனம் செய்து தாக்களடைர்திருந்த சரீரத்தை திட்டு 

பூர்வகாலத்தில் அவர்கள் எர்த சொரூபத்இலிருக்து உண்டானார் 

“களோ, ௮4்,5 சொரு..ச்தையே ௮டைக்கார்கள், ஸுஈக்ரீவன் சூரிய 
அடைய வீரியத்திலிருந் அண்டானவனான படியால், சூரியனிடம் 

'லயமாஞான்,
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ஸ்ரீசாமர் விஷ்ணுமாக்தியாக, டிச, சங்கு, wear’ 

இலி ௪௫தசாய் வைகுண்டம் போய்ச்சேர்ச்தார். ் 

ஓஒ தேவி இவைதான் ஸ்ரீசாமனறைடைய சரிச்சாமென்று 

னார். உமாதேவயும் பர மசிவன் சொன்ன ஸ்ரீசாம காசையைச்கே 
EGS STOLL GET. 

பாம௫ூவன் இவ்விகம் பஸ்ரீசாமச்சக்ச னுடைய கதைகள் 

விசேஷத்தை பாரச்யு க் கசமாகச் கூறிஞர், இர்கச் சரித் க7.ச்தில் கர 
பாகமேனும் பாசாயணம் செய்பவன் ஆ.பிரம் ஜென்மங்களிம் செ ச 

பாப்ங்களினின்று வீடுபடுகறன், தினந்சோ ரம் ௮இபா,க௪ 4 
செய்யும் LOM GDN. GHB sip பச் இயுடன் ஒரு synod OUT BBN FLY wie 

தால், எல்லாப் பாபல்களினின்் 2.௩ விரிபடுிகிரன், பரப வெர் தரல் 

கூறப்பட்ட இந்த ராமசரிக்கதிரத்கை சரவணம் செய்வதில் | 

மர் ஸர்சோஷமடைகரார், சங்கான் பாரவதுிச்குக் கூறிய rid 
அத்யாத்ம ராமாயணம் என்னும் கரவ்பம் கணக்கற்ற புண்ணி 

யத்தை கொடுக்கச்கூடியத, இசை பக்தியுடன் படிப்பவன், 04 
பவன், படிக்கும்படி, செய்பவன் ௮ேக ஐஜன்மங்கவிலுண்டான் 

பாபங்களினின்.று விபெடுகிறான். 

இக்ச் இராமாயணத்தை யெப்போதும் பக்தியுடன் பாராயணம் 

செய்பவன், சரவணம் செய்பவன், எழுதுறவன் இவர்களுக் 

ஸ்ரீராமன் ஸீதையுடன் பிரலன்னாரகி அவர்களி ஊநகிலிருர் 
பொருளை விருச்டி செப்கறார், இக்க இசாமாயணம் ஜன ல்களுஆத, 
மனோஞ்ஞமானத, ஆகியிலுண்டான காவ்.பம், பிரம வர் மு2ஸி 

தேயூரேஷ்டர்களாலும் கொண்டாடப்பட்டது, எவன் சித்த இ 

யூடன் பாசாயணமும் ஏரவணமும் செய்கிருனோ அவன் ash ப 
இகலோகசாசகமான பொருளை யடைவதுடன் மதமைமில்' பரி 
மான சரீசமூடையவனாகி விஷ் ணுலோகமடைகருன், 
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