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சில பாகவதோத்தமர்கள் வேண்டகோட்படி, 

முத்தமிழ் ரத்நாகரம் 

இ) வர்கள் ரல தி, பானுகவியல ர்கள். 6 
இயற்றப்பெற்று, 

*-ம் ப திப்பு. காப்பிக்றெிடு,, 

புலிப்பாக்கெட் பஞ்சாங்க கிரந்த கர்த்தாவாகிய 

மு. இராஜு முதலியாரவர்களால 
தமான சென்னை, புரசை, 

ரூபி, அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது 
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All Rights Reserved. 
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மூக வை ர. 

— een 

சட்டகமில்லாத் தனிப்பெருங் கடவுளை வழிபட்டு 

அபீஷ்டககளை யடைய விரும்பும் மனுஷ்ய சரீரிகளான 

ஜிவர்களின் பல்குவத்துக்குச் தக்கபடி இறைவனும் ௮வ 

னருளைப்பெற்ற மேலோர்களும் எல்லாவித வுடற்பகுதி 

களிலும் கடவுளை வழி! பி முறைகளையும் அவ்வழிபாட் 

டாற் கிடைக்கும் சரயோசனங்களையும் வேதாகமங்களில் 

டு F வவையாத விளக்கியிு க்கின்ருார்கள் அம்முறையில்: 

சேவவடிவத்தில் திரிரார்த்தியாதி வடிவங்களையும், 

மனிதவடி.வத்தில் ராமகிுஷ்ணாதி வடிவல்களையும், விலங்கு 

வடிவத்தில் அஞ்சனேயராஇ வடிவங்களையும், புள்வடிவத் 

தில் ௩ரட சரபாதி வடிவங்களையும், நீர்வாழ்சாதி வடிவத் 

இல் மச்௪ கூர்மாதி வடிவங்களையும், ஊர்வன வடிவத்தில் 

ஆதிசேடன் முதலிய வடிவங்களையும், தாவரவடிவத்தில் 

அரசு pasa முதலிய  ஒவங்களையும், உறழ்ரீத ௮ல் 

ல.து கலந்த வடிவத்திற் சுபதி நரசிங்காதி வடிவங்களை 

யும் பரம்பொருள் வடிவமாகத் தியானித்து அந்தந்த 

வடிவமாக விளங்கும் ௮வ்வொப்பற்ற பெருமானது ௧௫ 

ணையை ௮்ன்பாகள் பெற்று வருகின்றார்கள், 

மர்தி தந்திர முறைகளில் தவறாது மேற்காட்டிய 

வெந்த வுருவமாகவேனும் இறைவனை யுபாஹிப்பவர்கள் 

௮௪ வுருவுடைய கடவுளின் பராச்ொமங்களை இடை



முகவுரை, 
விடாது சிந்தித்தால் ௮ம்மார்த்தியா லாகவேண்டிய காரி 
யம் எளிதிற் கைகூடுமென்பது திண்ணம். ஆதலால் அஞ்ச 

னேயோ பாசசர்களின் ௮னுகூலத் துக்காக ௮வரியற்றிய 

வற்புத பராக்கிரமங்களை யொருக்குதாட்டி மாருதிவிஜய 

மேன்னும் அனுமத் பராக்கிரமமென ப பெயரிட்டு வெளிப் 

படுத்தி இருக்கின்றேன் இதனுடன் அனுமத் கவசத்தை 
யுஞ் சேர்த்திருக்க்றேன். 

யான், திரிமார்த்தீபரனைன இறைவனை யெவவகையா 
னேனு முபாசிப்பவர்களிடத்து ௮ன்பு பாராட்டும் கொள் 

கையை யுடையவஞாக நிற்றல், வேதாகமங்கள் ஒரே கடவு 

ளையே பலவாராகக் கூறியுள்ளனவென்னுச் துணிபினைலாத 

லின் எனதிச்செயலினை அஆஸ்இகரனைவரும் அங்கீகரிப்பார் 

கள என்பது இண்ணம். 

இங்ஙனம் 

ம. தி. பானுகவி,
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பஞ்சமு€ அனுமான்,



ரீ 

பஞ்சமுக ஹனுமத் கவசம். 

ஸ்ரீகணேறாயகம: 
௮ தபஞ்சமு£ ஹனுமத்கவச௪ ப.ராரப5 

ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீபஞ்சமுக£ ஹனுமத் கவச ஸ்தோத்ர மந்தர 

ப் ரஹ்மாஹ்ருஷி? [ owas. 

காயத்ரிச்சந்த 

ஸ்ரீஹனுமான் தேவதா, 

சாம்பீஜம், 

மம்றாக்தி. 

சந்த்ர இதி லேகம், 

ஓம் செளம் சவசாயஹாும், 

ஹ்செளம் ௮ல்தசாயபட், 

ஈச்வர உவாச அத, 

தியானம் ப்.ரவக்ஷ்யாமி, 

ச்ருணு ஸா்வாங்க சுந்தரம், 
யத்க்ருதம் தேவதேவே சிதயானம் ஹனுமத 

ப்ரியம், 

பஞ்சவக்தரம்மஹாபீமம்கவி யூதஸமன்விதம் பாஹுபிர்: 

தசபிரயுக்தம், 

ஸர்வ காமார்த்த ஷஹித்திதம்? 

பூர்வந்து வானரம் வக்தரம் கோடி.சூர்ய ஸமப்ரபம்: 

தம்ஷ்ட்ரா கராளவதனம்? 

ப்ருகுடி. குடிலேக்ஷணம்:



பஞ்சமுகீ ஹழமைத் கவசம். 

SB ay Liars 

தக்ஷிணம்வக் தரம். 

ஈாரவிம்ஹம் மஹாத்புதம், 

அத்யுக். ர சேஜோவபுஷம் 
பரீஷணம்: 

பயகாசனம், 

பச்சிமேகாருடம் ous FI LD, 

வக்சதுண்டம் மஹாபலம்,) 

ஸர்வகாகப். சசமனம்௦ 

ஸர்வபூதாதிக்ருந்தனம், 

உத் தே, 
ஸெளகசம், 

வக்தரம், 

க்ருஷ்ணதீப்த ஈபோமயம் 

பாதாளேஹித்த வேதாள ஜ்வசரோகா தி, 

Eh SOW LD, 

ஊாச்தவம், 

ஹயானனம, 

கோரம், 

தானவாகச்தகரம், 

ப. சம் யேனவக்ச் ரேணவிப்ரேந்தா, 

தாடகாயா மஹாஹவே துர்கதேசசரணம் தஸ்ய, 

ஸர்வச தரு, 

ஹசம்ப.சம் தயாதவா, 

பஞ்சமும் Ger,



பஞ்சமுகீ ஹ்ணுமத் கவசம். 

ஹனுமர்தம், 
தயாகிதிம், 

கட்கம் தீரிசூலம் கட்வாங்கம் பாசமங்குச௪ பர்வதம் முஷ் 

டெளது மோதகெள வருக்ஷம், 
தாரயர்தம் கமண்டலும் பிந்திபாலம் க்ஞானமுத்சாம், 

தசமம் முனிபுங்கவ: 

ஏதான்யாயு தஜாலானி) 

SUT SD: 

மஹாவஹம் 

திவ்யமாலாம் பரத. ரம் இவ்யகர்தானு லேபனம் ஸர்வைச் 

மயம்: [ வர்ய: 

தேவம் ஹனுமத் விச்வதோமுகம்? 

பஞ்சாஸ்யமச்யு ௪ மனேக விசிதரவர்ணம் 

வக்தரம் ஸசங்கவிபருதம் 

shor gh iwi பீதாம்பராதி 

முகுடைரபி சோபிதாக்கம் 

பிங்காக் மஞ்சனிசுதம் 

ஹ்யனிசம் ஸ்மராமி. 

மர்ச்சடல்ய மஹோ த்ஸாஹம் 
ஸாவசோக விசாசனம் 

சத்ருஸம்ஹாரகம் 

சைதத்சவசம். 

ஹ்யாபதம் ஹரேத், 

ஓம் ஹரிமர்க்கட மர்க்கடாய ஸ்வாஹா? 

ஜம் ஈமோபகவசே பஞ்சவதனாய பூர்வகபிமுகாய:



பஞ்சமுகீ ஹனுமத் கவசம். 

EOE F(T மைஹாசணாய ஸ்வாஹா, 
ஓம் ஈமோபகவதே பஞ்சவதனாய உச்சரமுகாய அதிவரா 
ஸகலஸம்பத்கராய ஸ்வாஹா, [ஹாய, 
ஓம் ஈமோபகவதே பஞ்சவதனாய ஊர் த்வமுகாய, 
ஹயக்ரீவாய ஸதலஜன வுஸ்யகராய ஸ்வாஹா. 
இதிமூலமர்த்ர (இது மூலமந்திரம்) 

ஒம் ௮ஸ்பஸ்ரீ பஞ்சமு2 வனுமதச்கவச ஸ்தோத்ர 
மந்த்ரஸ்ய ஸ்ரீ ராமச்சர்இர இர்ஷி அருஸஷ்டுபுச்சர்த ஸ்ரீ 
சாமச்சஈ்த்ரோ தேவதா ஷீதா GAP gir, ஹனுமானிதி 
சக்தி: ஹனுமத் ப்ரீத்யர்த்தே ஜ.3பவிரி2யாக புனாஹனு 
மான் இதிபிஜம்: ஓம் வாயுபுதார இதிசக்தி அஞ்சனி ஸு 
தாயேதி லேகம், ஸ்ரீராமசம்த்ர வரப்ரஸரத alguna gC a 
Bou விரியோக ஒம் ஹம் ஹனுமதே அ.குஷ்டாப்யாம 
ம தம் வம் வாயுபுத்ராய தாஜனீப்யாம்ஈம ஓம் ௮ம்௮ஞ் 
சன்ஸ "தாய் மதயமபயபாமாம 00 TTD THO FTL Qui 

மிகாப்யாம்ஈம ஓம் மும்ருத்ர குர்த்தமிய கறிஷ்ட சாப்யாம் 
Bip, pio evn of ar Gare நிவாரணாய கர தல காப்ருஷ்டாப் 
யாம் ஈம. ஓம் ௮ஞ்சனீசுசாய ஹ்ருதபாயகம ஒம் ரத் 
மூர்த்தயே சிரஸேஸ்வாஹா ஓம் வாயுபுத்ராய சிகசாயை 
வஷட் ஓம் ௮ச்னி சர்ப்பா.ப சவசாயஹும் ஓம் ராமதூதகாய 

நேத்ர தீரயாய வெளஷ்ட், ஒம்பஞ்சமூ? ஹலுமசே ௮ல்த் 
ராயபட், YG FW orld ஸ்ரீராமதூதாய அஞ்சனேயாய 

வாயுபுத ராய மஹாப்லாபய ஹீதா சோக நிவாரணாய மஹா 

பல ப்ரசண்டாய VME YE SEU UTM GMs tu கோ 

லால :*:ல-பரஹ்மாண்ட விச்வருபாய ஸப்த ஸழுத்ர



பஞ்சமுகீ ஹழமைத் கவசம், 

நிரந்தராலங்தொய பிங்கல ஈயனாயாமித விக்ரமாய சாய 

பிம்பல ஸேவாதிஷ்டி த நிராக்ரமாய ஸம்ஜீலின்யா ௮ங்கத 

லக்ஷ்மண மஹாகபி ஸைன்ய ப்ராணதாத்மீர தசக்ரீவ வித் 

aime சரோமேஷ்டாய ஹீதாஸஹ சாமசந்தர வரபர 

ஸாதாப ஷட்ப்ரயோகாகம பஞ்சமுஹேனுமன் மர்தரஜபே 

விநியோக, ஓம் ஹரி மர்க்கட மர்ச்கடாய வம் வம் வம் வம் 

வம் பட் ஸ்வாஹா. ஓம்ஹரி மர்ச்சட மர்ச்கடாய பம்பம் பம் 

பம் பம் பட் ஸ்வாஹா ஓம் ஹரி மரார்க்கட மாக்கடாய கம் கம் 

கம் கம்கம்மாரணாய ஸ்வாஹா. ஓம் ஹரி மர்ச்கட மர்க்கடாய 

டம் ௨ம் டம் டம் டம் ஸ்தம்பனாய ஸ்வாஹா. ஓம் ஹரி மர்க் 

சட மாக்கடாய டம் டம் டம் டம் டம் ௮கர்ஷண ஸகல 

ஸம்பத௫ராய பஞ்சமுஹேனும?த ஸ்வாஹா. ஓம் உச்சாட 
ன டம் டம் டம் ட... டம் கூர்ம மூர்த்தயே பஞ்சமுகி 

ஹனுமதே பாரயர்தர தர்தீர உச்சாடமயை ஸ்வாஹா, ஐம் 

கம கம சுபா ரம் இடு ௪ம் குற சுத மம ம் ௨௨௮௨ ம் ம 

டம் ணம் தம் தம தம் தம் நம் பம் பம் பம் பம் மம் யம் 

சம் லம வம்ஸம் ஷம் ஸம் ஹம் ௯௩ம் ஸ்வாஹா, இதிதிக் 

பந்த. ஓம் பூர்வகபிமுகே பஞ்சமுச ஹனுமதே டம் டம் 

டம் டம் டம் ஸகலசத்ரு ஸம்ஹாரணாய ஸ்வாஹா, ஓம் தகூஷி 

ணமுகே பஞ்சமுகி ஹனுமதே கராளவதனாய Bras 

ஹாய ஹ்ராம் ஹ்ராம் ஹ்ரூம் ஹ்ராம் ஹ்ராம் கைல பூதப் 

சேததமனாய ஸ்வாஹா, ஓம் பச்சிமமுகே கருடாஸனாய பஞ் 

சமுக ஹனுமதே மம் மம் மம் மம் மம் ஸகலவிஷ ஹராய 

ஸ்வாஹா, ஒம் உத்தரமுகே ஆதிவராஹாய லல லம் லம் லம் 

லம் நருஷிம்ஹாய, நீலகண்டாய, பஞ்சமு2 ஹனுமசே



பஞ்சமுகீ ஹனுமத் கவசம். 

'ஸ்வாஹா: அஞ்சனீசு காய வாயுபுத்ராய மமிரபலாய ராமே 

apt. பால்குன ஸகாயாய ஹீ சாரோக நிவாரணாய லகஷ் 

மண ப்ராண ரக்ஷகாய கபிணஸைன்ட் பசசாசாய” தசக்ரீவாப 

மானதஹனாய ஸ்ரீராமசந்தர வரப்ரஸாதகாய மஹாவீர் 

யாய பரதம ப்ரஹ்மாண்ட நாயகாய பஞ்சமு£ ஹனுமதே 

பூச ப்ரேத பிசாச ப்ரஹ்ம சாகஸ சானி டானி அர் 

SAL க்ரஹபசபர்தர பரமந்தர பரதர்தர ஸர்வக் ரஹ உச் 

சாடனாய MENE STH ஸம்ஹாரணாய பஞ்சமு£ ஹனுமத் 
“வரப் சஸாதக ஸாவசக்ஷகாய ஜம் ஜம் ஜம் ஜம் ஜம் ஸ்வாஹா) 

“இதம் கவசம் படித்வாது மஹாகவசம் படேர்நர: ஏகவாரம் 

படேக்நித்பம் ஸாவசத்ரு நிவாரணம், தவிவாசந்து படேர் 

Og ib ஸர்வசத்ரு நிவாரணம், தரிவாரம் படேர்கிதயம் 

ஸர்வஸம்பத் கசமபரம், சதுர்வாரம் படேந்நித்யம் ஸர்வ 

ஜன வகரம், பஞ்சவாரம் படேக்நித்யம் ஸர்வரோக நிவா 

“ணம், ஷட்வாரந்து படேர்நிதயம் ஸர்வதேவ வச்கரம், 

மப்தவாரம் படேந்நித்யம் ஸர்வகாமார்த்த ஷித்திதம், 
நஷ்டவாரம் படேந்நித்யம் ஸர்வளெளபாக்ய தாயகம், வ 

சாரம் படேர்றித்யம் ஸர்வைச்வாய ப்.ரதாயகம், தசவாரம்ப 

'டர்நித்யம் த்ரைலோக்ய க்ஞானதர்சனம், ஏகாதசம் 

டேந்நித்யம் ஸர்வஹித்திம் லபேச்நர: கவசம் ஸ்ம் ௬தி 

ரத்சேண மஹாலக்ஷ்மீ பலபாதம். 

இதிஸ்ரீசிர்தாமணி ராமபத்ரே 
சுதர்றகஸம் ஹிதாயாம் 

பஞ்சமு£ ஹலுமத்கவசம். 

ஸம்பூர்ணம்,
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ஸ்ரீராமஜயம். 

ஸீசாராமாஞ்சனேயாய # Loe 

மாருதி விஜயமென்னும் 

அனுமத் பராக்கிரமம், 
en EER YF 

H- os]. 

சூரியா.தி தேவகம்பன பராக்கிரமம். 

௮ருசீர்க்கமி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

சீரா ராழி யொன்றுடைய தெய்வச் தேர்மேல் வருமுசயன் 

ஏரார் மேனி தனைச்சாணா வினிச்சகனி யென் றளச்செண்ணிச் 

தாரா ரவனைப்பிடிச் துண்ணச் தாவ வவனு மமரர்களு 

சேரா தோட முறுபலித து நின் றவனுமன் கழல் போற்றி, 

(இ-ள.) சிறப்பமைற்கு ஒரு சக்கரத்தினையுடைய தெய் 

வீஈசமான இரதத்தில் எழுந்தருளி வராநின்ற சூரியனது 

அழுகமைற் உருவத் இனக் கண்டு இத நாமுண்ணுதற் 

குரிய இனிப்புள்ள ஒரு பமமென மனதில் நினைத்து மாலை 

யணிந்த மார்பினை யுடையவர் சூரியனைப் பிடித்துப் YRS 

கும் வண்ணைம் அவன்மிரு) பேருருவங்கொண்டு தாவ அத 

னைக்கண்ட வச்சூரியனும் வர்களும் பயந்து எதிரினில் 

லாதுவிரசைந்து ஓடினர் ஒடுதலும் ௮தனைக்கண்டு புன்னகை 

புரிர்துநின்ற வீரதீர பராக்கிரமரான அஞ்சனேயரது வீர 

கண்டையணிநத ஸ்ரீபாதககளுககு ஈமஸகாரம,



து மாருதி விஐறயமேன்னும் 

இதன் விவரம். 

மாம் வாசஞ்செய்யுமிப் பூமண்டலமால அ சம்புத்விப, 

பிலக்ஷித்விப, சான்மலித்விப, ரூரத்விப, கிரெளஞ்சத் 

விப, புஷ்பா விப மென்னு மெழு இவுக யும், லவணம், 

இக, ஸுரா, ஸாப்/9, ௪௫, க்ஷீர. றலமஎ னும் சத்தஸ। 

கரங்களையும் உ பரத்தில் எண்பத்து நாலாயிரம் யோசனை 

யும், AHP & B) Ms Bow. 10 (Sum Fem Ufin, ற் ban i Sa முப் 

பத்தீராயிரம் யோசனையும் உடையுய் ஸவர்ணரமயமான 

மேருமலையையும் இமவான், ஹெமகூடம், ஷம், நிலா், 

சுவேதம், இிருங்கம், பற்துரம்ட கற்கும் மரம், விபலம், 

சுபார்சுவம் முதலிய குலா சலங்களையும் அம்ப, சதமப, 

உதும்பர வடம் மாகதலியகிறர்த AMIE, dui Con LD OB TOT 

பானஞ் செய்பவர் கடகு Mutou Daron, நாறி றமின் 

மை, மூப்பின்மை, பிணியின்மை, (Ip, DoW GN AID OOM 5 தீரு 

இன்றதநீரினையும், நாதிமிற றிய பொன்மணல்கமாயும் உடைய 

சாம்பூனஈ மென்னுஞ் சிறந்த ஈதிமினையுங் ஸ்சரானபான ங் 

களால்பாவங்களை யொழித் ஏப் பாவனை யருளுங் கங் 

கைமுதலிய நதிகளையும் பாரசவருஷம், ஈம்புருஷவருஷம், 

ஹரிவருஷம்,ரம்மியவருஷம், இரண்ணியவருஷம், குருவரு 

ஷம், இளாவிருத வருஷம், பத் இராசவருஷம், கேதுமால 

வருஷம் என்னும் வாசஸ்தான மென்று பொருள் படும் 

மஹாவளம்பொருந்தியவும் முறையே ஓன்பதினாயிரம்யோ 

சனை விஸ்தோரண மானவையுமான தேசங்களையும்; சைத்தி 

சாதம், கந்தமாதனம், வைப்பிராசம், ஈர்தனம் என்னலும்



அனுமத் பராக்கிரமம்; ௫ 

தெய்விக உக்தியானங்களையும்; அருணோதயம், மஹாபத் 

இரம், மிதாதகம், மானசம், என்னுழேன்மையுர் தூய்மை. 
யுமமைச்த சானரு மமிக்களையும், ரத்தின மயமான பல௫ிறு 

மலைகளையும், பிரமன் திக்குபாலர் முதலியவர்களின் சிறர்த 

சகரங்களையும், ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய ஸ்ரீ பாதத்த 

அண்டான பரிசகரமான கங்கா நதியானது சந்திரமண் 

படலத்தின் aul fis [ய் பமமோபர்வதத்திலுள்ள பிரம நகரத் த்தூ peat மிறாபாவக௮௮இ/௦ த் 
« 9 . ப ச ச . 

இன் bit OL] OH Boyes ॥் ரவி சிதா, YY ol By Gb BW, Fl KL G 

கரா என்னும் பெய/ரஞடன் சாகரசங்கமமாகும் ௮ழ 
ப் 

னையும் ஸ்ரீவனம். இஞ்சசவனம், ஈநளவனம், சைத்திராக 

வனம் முதலிய நந்நதவனங்களையும், ௮அவைகளினிடையே 

2மகசித்திரம், பூவனம, பிரமபாரிசம், சுரைபகம், என் 

oy 5 இவ்விய நதுரங்களையும், அச்சகரங்களில் ஸ்ரீதேவி, 

ஸ்ரீமர்காராயணர், அம்கினி, சூரிய நாராயணன் முதலிய 

வர்களின் ஸு£வாரமண்டபங்களையும், ஸ்ரீபகவான் பத்தி 
ழ் பு . . உற p , . ரு ச தி உ 

TTFMG BV, OQOULDIMITUD, CFG மாலததில வராக 

மூர்த்தியாயும், பார தத்தில் கூர்மமூர்த்தியாயும், குருவில் 

மச்சிய மூர்த்தியாயும், எழுச்தருவி இருக்கின்ற அழகனை 

யும், அனைசமாயிரம் வருஷங்கள் பிழைத்திருக்கும் ஜீவ 

கொடிகளால் நிரம்பப்பெற்ற இம்புருஷாதி வருஷங்களின் 
மழையின்றிக் கீழ்ரீ2ர சகல சுகத்தையுமளிக்குர் திறத்தை 

ரரி 5 Gh ess இ : ணீ 1 : யும் ௮னைகமாபிரம் ஜீவ திகளால் ரமணீயமாய் விளங்கு 

தலையும், உடையதாய் மற்றைப் பாகங்களெல்லாம் சோ 
oy erin ag னி (d,s பித்தலையும் உத்தரம் யத்ஸமுத்ரஸ்ய ஹிமாத் ரேச்சை 

வதக்ஷிணம் வர்ஷம்தத் பாரதர்நாமம்”” என்னும் விஷ்ணு
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புராண வசனப்பிரகாரம் லவணசமுத்திரத்துக் குச்தராாா 

கமாயும், ஹிமாலயத்துக்கு தெட்ணேபாகமாயும், அநேக 
மாயிரம் விசித்து வேறு பாடுகளுடன் விளங்கும் பாரத 

வருஷமென்னும் பூமியில் போகமோக்ஷங்களை இச்சித்க 
வர்கள் பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தியென்னுங் கர்மங்களாலவைக 

ளையடைய முயற்சித்தலும் இம் முயற்சிக்குத் தக்கபடி 

போக மோக்ஷங்களையும் பலவகையான ஜனனங்களையும், 

அடைதலையும்' இவ்வாறு போகமோக்ஷ பலப்பிரகானஸ் 

தானமான இந்தபாகமனது செளமியம், இக்திரம், கசேரு, 

தாம்பிரபானம், சலஸ்திமான், சாகம், காந்தர்வம், வார 

ணம், பாரதம் என்னலும் ஒன்ப துபிரிவுபெற்று விளங்குகலை 

யும் இது yum sr சனத்வீப? புரோயஸ்யப்ரகாயு 

தே” என்றபடி. ஸுதர்சனமென்னு மற்மொருபெயருடைய 

விச்சம்புத் விபமானது சகரர் கோண்டிய சாகரத்தை 
யொருபுற்த்தி வுடைக்தா யிருக் கலையும், பாரகம் யிரம் 

யோசனை விஸ்தீரண முடையகா யிருத்தலையும், இதுவே 

இதன் கிழக்கு சொததேசத்தையும், மேற்கு யவனதேசத் 
தையும், கொண்டு நிற்றலையும் இகலெருபாதி :பிப்பலஸ் 

தத்்ரத் விரம்சேச றசேமஹான் ” என்றபடி அ௮ரசிலையுரு 
வாகவும், முயலினுருவாகவும், விளங்குதலையும், இடையில் 

சதுர் வர்ணமென்னும் பிரம, ௯ஷச்திரிய, வைசிய, சூத் 

திரரென்லும் நான்குசாதியார்களும் இவர்களின்சங்கெமத் 

தாலுண்டான ௮னுலோம பிரதிலோமாதி சாதியாதிகளை 

யுடையதா யிருத்தலையும், இன்னோர் யஜனாதிக்கிரியைகளை 

யும், யுத்சாதி காரியங்களையும், இராய விக்கொெயங்களான
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வியாபாரரங்களையும், இருஷிகளையும் சிற்பசித்தி சேவாக் 

தியங்களையும், உடையவர்களாகிச் செழித்திருத் தலையும். 

் பாரா தமமேவவரஷம் கர்மகோ்ஷத்ரம்”” என்னும் பாகவக 
வசனப்பிரகா7)ம் இது கர்மபூ/மியாகவிள ங்கு தலையும் இமய 

Hi AD HTD பவிகளான சத்துரு, சச்திரபாக, நஇகளும். 

பரியாத்திோறி பவிகளான பவேசஸ்மிருதி முதலிய கதி 

களும், விர்திய கிரிஜைகவான ஈர்மதா, ஸுரஸாமுதலிய 

இகளும் ௬௮ஷபர்வத ஜனிதங்களான பயோஷணீ நிர்விம் 

இியாருமலிய ஈதிகளும் சையபர்வ?தாத் பவிகளான கே! 

மாவி, இருஷ்ரை 2 வணி, பினாகி முதல்ய நதிகளும் மலய 

ல ஜனிதங்களான தாம்பிரபருணி, கிருசமாலா மூக 

டப் ய்ய Y Bi Dd in மெ ந்திரதிரி oo) ‘BI DOT Toot ரி குல்ய, சி றி abr 
மாருதி, த்ர முதலிய றநஇகரும், சத்திமத் கிரிஜங்க 

ளான குமாரி, காளி, முகலிய ஈதிகளாம் இவை போன்ற 

பல்லாயிர முப இகளும் ஸ சாஜல ஸமாத்தியானவையாய் 

[GUGM தாராது மீயாக்கிய மானவையாய் விளங்குதலை 

யும் இவைஈளின் இரங்களிற் சிமரயஸை மிகவு மூடைப 

பல தேவாலயங்கள் சிறத்து விள குருவ குரு, பாஞ்சால. 

பாண்டிய, சோள 15) ராஜியங்கள் சோபித தலையும் இவ் 
{Nn * ௫ soe ந ட் ப ௪ e 

ஜட ஙகளிற் ௪துரயுகம், வருஷம், அயனம், இரு, மாதம். 

பசவம், வாரம், இனம் முதலிய வேறு பாடான காலகதி 

யி ருத்தலையும் இச்சாலகதிமீகற்றவண்ணம் ஜனங்கள் தான 

கரும பரோபகார கிர்தனர்களாக விருத் தலையும், இவ 

விடத்தில் ஸ்ரீபகவான் யஜனங்களால் பூசிச னாதலையும், 
உடையவனாம் வண்ணம் விளங்குகலையும் உடையது,
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அன்றியும் இதைச்சுற்றியுள்ள உப்புக்கடலான லவ 

ணசமுத்திரத்தின் அப்புறத்தில் இரண்டுலக்ஷம் யோசனை 
புள்ள பிலக்ஷூத்தீபமானது சாரந்தஹயம், சிசிரம், சுகதம், 
ஆனந்தம், சிவம், கேஷமகம், துருவம் என்னும் ஏழுபாக 

மாச விளங்குதலையும் இவைகளில் கோமேதகம், சந்திரம்) 
காதம், துந்துபி, சோமகம், சுமன்னுவம், பிராஜம் என்னு 

மலைகள் விளங்குதலையும், அவைகளினின்றும் ௮நுதப்தா, 

க, விபாவா, இரிதியா, அக்ஷர, மிருதா, சுகருதா 

ன்னு ஈதிகலுண்டாட நித்திய ஜீவிகளாக விளங்குதலையும் 

நுவ்விடங்களில் வசிப்பவர்கள் கிருஷி வாணிப மூதலிய 
[வையு மின்றிச் சுகஜீவிகளாய் பரம பாவனமான ௮ஆம் 

ுஹா நதிகளின் நீரினைப் பானஞ்செய்துஞ் சாகல பலங் 
ளையருந்திப் பாரத வருஷம்போல யுகதர்மாதி யெக்தப் 

பைதமுமின்றி ௮ரோச திடகாத்தாராக ஐயாயிரம் வருஷ 

சமன்லும் வெகுகால ஜீவிகளாக விருத்தலையும் ௮வவிடத் 
திய ஜனங்கள் ஆரியகர், குகரர், விதிஷியா, பாவியர் என் 

லும் நான்கு பிரிவினராக இருத்தலையும் ஜம்புததீபத்தின் 
சாவன் மரமிருத்தல்போல இதன் நடுவில் பிலக்ஷமென் 

னும் பெயருடைய கல்லால மரமானது ௮0௧ மாயிரம் 

மயாசனை யுயரமானதாகப் பிரகாசித் தலையும் ஸ்ரீ ஹரி 
சாம ரூபியாய் அங்குள்ளாரால் துதிக்கப் படுதலையும் 

உடையதாக விருத்தலை யுடையது, 

சம்புத்திபத்தை லவண சமுத்திரம் சூழ்ந்துள்ளது 

2பாலவேபில௯த் தபத்தைக்கருப்பஞ்சாநென்னும்இக்ஷ-



அனுமத் பராக்கிரமம், 

ஸமுத்திரமானது சூழ்ந்து நிற்க அதன் ஈடவண் சான்பலி 

என்னுக்தீபமானது கழுகம், பலாஹம், உன்னதம், துர 

ணம், கங்கம், மகஷம், ககுத்மான் ௨ன்னு மேழுபிரிவிக 

ளாக விளங்குகலையும் அவைகளில் யோனி, சோயா, விதி 

ரூஷனா, சந்தஇிரா,சுக்கிலா, விமோசினி, நிவிர்க்தியென்னும் 

பெயருள்ள இலய நதிகள் அழகுற மவாடுதலையும், அவ் 

விடத்தில் கபிலர், அருணர், பீதர், சிருஷ்ணரான நிநபே 

சங்களால் சான்ரு சாஇகளிஞ ச் தலையும் ஸ்ரீபால் மாசாயண 

னை வாயுரூபியாக அவ்விடத்தியார் வரங்குசலையும் அவ் 

விடத்திற் சாலப்பெரிய இலவமாமொன்று ANG BIG BO 

பும் உடைய து, 

oe உ ட ட்ட. உர Des . இதைச் (IPH மதன்கடல வள IB கலையும், அதற 
ச . ச Cr) _ ௪ sd » . ச 

கப்பால் உத்பிதம், வவேணுரான், சவைரதம், லார்பனம், 

திரு 9, பிர்பாமரும், கபிலம், என எழுப்ப விகள ன குத் 
. 2. ‘ ட . vi 

Woes GVW 1, அவைகளில் வித் த்துரும, செம, 
é ‘ க ரு 5 

திதிவான், புஷ்பவான். மூசசயா், ஹரி, மர்தரம் என்னுஞ் 

சத்தகிரிகளும் அலைகளில் நின றும் DT GIVE Ty Faia § 
ல் , a அ] a . aly! ு 5 ன் திரா, சுமதி, பத திராயு, தாம்பரா ப ஒரி முூ.நல்ய நதிகள் 

ச த ச » . க 5 . vO 

சிறந்து விளங்குதலையும் கமிக, காஷ்மிக, தேற, மந்த 
. உ ல உ ரூ _ தி ~ ச ட . 

ஹா என்னுஞ் சாதியர் 0 Koide கின்னர கம்பு, ஷகாந் 
ச ஜ் e ர « ச ௪ ட ௪ 75 

தாரவாதிகளுடன் கலந்து வாழ்தலையும், ஸ்ரீபசவான் ரம 
ஏ 0) ச e a ௫ s 

ரூரியாக விவங்கு தலையும் குசையென்லு நாணறஜ்புல் ௮வ 

விடத்தில் மிகுர்திருர்கலையு முடையது,
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அசுளைச்சூம நெய்க்கடல் விளங்குதலையும், அதனைச் 

சூழ கிரவுஞ்ச மென்னுர் தீபமானது குசலம், மனுமகம், 

உஷ்ணம், கவரம், அர்தகாரம், முனி, துந்துபி என்னும் 

ரிவினவாக விளங்கு தலையும், அவைகளில் இரவுஞ்சம், 

வாமனம், அதத சாகரம், ரத்தினம், Bair fcr go, புண்ட 

Pain, g1% GND யென்னும் LEM DOIN அவைகளில் மென ரி, 

குமுதவதி, சந்தியா, ராத்திரி, மமனாஜா, வசியா, புண்ட 

ரீகா என்னு ரீதிகல் அழகுற வோதலையும் புஷ்கர, புஷ் 

கல, தன்னிய, திஷ்ப என்னுஞ் சாதியார்கள் ருத்திர ரூபி 

யாக விளங்கும் ப்ரீ வரியை ஆர ரதி தீதலையும் உடையது, 

இசதனப்புறத்தில். 

மலையாற் பெய/பெற்ற கரவுஞ்சதிபமானது சூழ்ந்த 

பாற்கடலாற் ரூழப்பட் டூ.ரு த்தலையும், அதைச்சுற்றி ௪ 

கத்திவானழூ, ஜலகம், ரூமாமம், சஞுமாரம், மரீசகம், (am 

மோதம், சவம், மஹாத்துருமம என்னும் பிரிவுகளாக 

விளங்குதலையும் அவைகளில் உதயம், TUS, Bos! 
சம், சியாமம், ௮ம்போகிரி, அம்பிகேயம், கேசரியென்னு 

மலைகளும், அவைகளில் சுகுமாரி, குமாரி, ஈளினி, வேணுகி 

இட்சு; தேனுகா, கபர்த்தி முதலிய நதிகள் விளங்கு கலை 

யும், அவைகளில் மங்கர், மாதகர், மானசர், மந்தகர் என்னு 

நான்கு சாதியார்கள் ஸ்ரீமன் நாராயணனை சூரிய சொரூபி 

யாக அராதித்தலையும் மிகவுமுயர்ந்த சாகவிருக்ஷத்தால் 

சோபித்தலையும் உடையது.



அமைத் பராக்கிரமம். கா 

௮ஈத சாகத்தவைச்சுற்றி பாற்கடலென்னலும் sk: 

ரமுத்திரமான சூழ்ந் துதிற்க அதைச்சூழ புஷ்காமென் 

னுர்தீபமானது, மஹாபிதம்,தாகதியென்னும் இருபிரிவா ச 

மானசோத்தர மலயுடன் விளங்குதலையும் ௮தனில் வாழ் 

வார்மற்றைத் பேவாசிகளைப்போலன்றி ௮சோக தஇிடகாத 
இரராய் சாதிபேத சமய பேதமின்றி சுகானு பவிகளாய்ப் 

பதினாயிரம் வருடங்கள் சீவித்திருக்கும் பாக்கியம் பெற் 

றிருத்தலையும் யாதொரு தேவகா வணக்கமு மில்லாதிருக் 

தலையு முடையது. 

அதனைச்சூழ ஈன்னீர்க் கடலென்னு சுத்தோதக 

சமுத்திமானது விரிந்து கிடத்தலையும் அதற்கப்பா லண் 

டச்சுவ ரென்பது விளங்குதலையும் உடையதாய் ஐம்பது 

கோடி. அகல அளவுள்ள சாய் விளங்குகின்றது. 

இசனடிப்புறமானது பாதாளமென்லும் பெயருடை. 
யதாய் அதல,விதல, நிதல, தராதல,மஹாதல, சுதலபாதா 

ளமென்னும் (ிமீவின வாய் விளங்குதலையும் அவைகளில் பல 

வகை வர்னங்களான மலைகளும் சொர்னமயமான பூமிக 

Chin விளங்கு தலையும் அவைகளில் ௮சுர சாதியினரும், 

நாகசாதியினரும், உல்லாசமாய் வாழ்தலையும் பூலோகத் 

திற்போல கோகில சக்ரவாகாதி பக்ஷிசாலங்களை யுடைய 

ஆராமங்களும், வாவிகளும், வீணாவேணுகானாதி சந்தோ 

ஷஹஙகளும் உடைத்தா யிருத்தலையும் ௮னநத னென்னுஞ் 

சிற்த சாமத்துடன் ,ததிசேஷன் விளங்குதலையும் இவை 
களுக்குக் இழ்ப்புறக்தில் பொய்ச்சாகூழி கூறுவோலும்,



௧௨ மாருதி விஜயமேன்னும் 

ஒரு தலையாகத் தீருமானக் FM SUT Pld, WF SHU 

பேசுவோனும் இவனை யொத்தாரும் விழுர்து வருந்த ஸ்ரீ 
பகவான் அமைப்பித்துள்ள ரவுரவ நரக மிருத்தலையும், 

சிசுவைக் கொல்வோலும் ஊரைய[ிப்போனும் கோகத்தி 
செய்வோலும் பிராணிகளை மூச்சைக்திராற செய்வோனும் 

விழுந்து வருந்த வமைத்துல்ள ரோதகரக மிருத்தலையும், 

கட்குடி ப்போனும் பிரமஹத்தி செய்வோலனும் Carr 

னும் இவர்களை யொத்தாரும் விழுந்து வருர்துஞ் HET 

நர கமிருச் தலையும். 

அரசனைக் கொல்லு வோனும், வணிகனைக் சொல்லு 

Gaur goin, சகோதரி கு குருதாரம் முகலியவர்களைப் புணரு 

வோலும், ராஜபடர்களைக் சொல்லு வோனும், விழுக்து 

வருந்தும் தப்தகும்ப ஈரகமிரு த் தலையு ம், 

கற்புடை மனைவியை விந்போனும் ஈல்லோஸரைச் சிறையிடுவோ 

லும், வைதீகயோக்கெமான அசுவம்களை விற்போனும் ௮டைக்ச 

லம் புகுர்தாரை, யாசரியாதானும் தம்மீதன் புடையாரை அடி.2.துத் 

அன் புறுத்தியோலும், விழுஈ்து வருச்சற்குரிய தப்தலோகமென்னு 
ச.ரகமிருத் தலையும்?” 

குருதூஷகனும், மரு புதல்வியாதியசை யணைவோ 

ரும் விழுந்து வருந்தற்குரிய ஜ்வாலா நரக மிருத் தலையும்; 

வேத தாஷகளும், வேதவிக்செயலும் சங்கமயோக்கிய மற் 

மோசோடு சங்கமஞ்செய்வோனும் விமுக்து வருர்தற்குரிய 

லவணமென்னு ஈரகமிருத்தலையும் சோரலும் லோகவிரோ 

தியும் விழுந்து வருர்தற்குரிய விலோமமென்னு ஈரகமிருத்



-) 
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தலையும், தேவரையும், பிராமணர்களையும், பீதரச்களையும், 

உத்தமவஸ் துக்களையும் தூஷிப்பவனும் பரோ பத்திரவியும் 

க௲ாத்திரக்கிரியை யுடையோனும் விமுர்துவருந் தற்குரிய 

கிருமிஜரிகருமி பட்சமென்னு ஈரகங்களிரு ச் தலையும். 

பிதுரக்களையும் அதிதிகளையும் விடுத்து முன்னுண் 

போலும் கராதர் மு.தலாயிஞர்க்கு கொலைக்குரிய ஆயுதங் 

களைச்செய்.ு கொடுப்ம்பானும் விழுந்து வருந்தற்குரிய 

லாலாபட் சமென்னு நரகமிரு த்தலையும். 

கண்ணிகள் சத்திகள் முதலிய செய்து பிராணிகளை 

ஹிம்சிக்குமாறு கொடுப்பவர்கள் விழுக்தமுர்தற் குரிய 

விசஸலனைமென்னு ஈரக மிருத்தலையும், அயோக்கிய னிடக் 

இற்ரானம் வாங்குவோளும், அன காரிக்கு DU GL Eh LDH 

செய்து வைப்3போனும், சோதிட நூலால் முறையின்றிப் 

பலன் கூறுவோளும், விழுந்து வருந்தற்குரிய அதோமுக 

மென்னு நரகமிருத் தலையும். 

பிறரிடத்தி லடஞ்சாதிப்போனும் ருசியான வஸ்துக் 
களை அயலாருக்குக்கொடாமல் புசிப்போனும் காய், பன்றி 

கோழி, பூனை, காடை, சவுதாரி, முதலிய பறவைகள் மூக 

லியவைகளை வளர்ப்போரும் விழுந்து வருர்கற்குரிய பூய 

வகமென்னு ஈக மிருத்தலையும். 

மறையோனாகப்பிறந்து கூத்தாடிப் பிழைப்போலும், 

மல்யுத்தஞ் செய்து பிழைப்போனும், தூண்டில் முதலிய 

கொண்டுமீன்பிடிப்போலும் உண்ணப்படாத ௮ன்னத்தை



கக் மாருதி விஜயமேன்னும் 

யுண்டோனும், விஷமிடுவோலும் கோட்சொல்லுவோலும், 

மனைவியைக் கூட்டிக் கொடுப்போனும் வீட்டைத் SSG 

சையாக்கு வோனும், சினே௫தனைக் கெடுப் போனும், 

கொன்று தின்பார்க்குப் பறைவைகளை விற்போனும், யா 

க்தி லாட்டாங் கொடியை விற்கிறவனும், விழுந்து வருக் 

தற்குரிய ரதிராரம்பமென்னு நரகமிருத்தலையும். 

UT DD யறிப்போனும், ஊரை யழிப்போனும், 

Lp Bl வருற் கற்குரியவை கரணியென்னு நரகமிரு த் தலை 

யும், பணத்தினாுலும் இ௱மைச் செருக்காலும் ஊரெல்லை 

முதலியவைகளை யநிப்போனும் அ௮சுத்கனும் மோசக்கார 

விழுர்து வருர்தற் குரிய கிருஷ்ரமென்னு நரக மிுத் 

தையும். 

சத்கருமங்களுக்கன்றி பலாசமுதலிய மரங்களை வெ 

ட்டுவோனும் ஆட்டுவாணிபனும் மிருகங்களைக் கொல்புரி 
வோனும் விழுர்து வருர்தற்குரிய அக்கினி சுவாலமென்னு 

நரகமிருத்தலையும் 

விரதலோபியும் ஆசரமப் பிரஷ்டனும் விமுந்து வருர் 

குற்குரிய சந்தமிசமென்னு நரகமிருத்தலையும் அன்றி இவ் 

வாமுன பாவிகள் விழுந்தனுபவிக்கத் சக்க விவைபோன்ற 

பல்லாயிர கரகங்களையும் உடைய அடிப் புறத்தினையு 

மூடையது. 

இதன் மேற்புறமானது பதினாயிரம் யோசனை அகல 
மூம் ஒன்பதினயிர£ யோசனை வியாபகமும் உடையதாய்



அமைத் பராக்கிரமம். கீடு 

இருபுறத் திரிசுகளையுஞ் சேர்க்கிற கடையானது (ஏர்க்கா 

லான) இ இருபதினாயிரம் யோசனை ion வுள்ளதாயும் மற் 

ஹொருபு றத தரிசானது ஒருகே ர. (யே எண்பத் தெழுலட் 

சம்யோசனை யுடையதாயும்விளங்க அதனில் மாட்டியிருக் 

கும் ஓஒற்றையாழியானது சம்வச்ஸரரூபமாய் காலை, உச்சி, 
மாலை என்னு நாடி வான இரிஈகொப்பிடமும் சம்வத்ஸ 

7, அரிவச்ஸரம், இடாவ௫உரரம், அனுவச்சரம் இத்வச்ர 

சம் கான்னும் வருஷ பேதுங்களைக துமே அரச்சளா யுள்ள 

மாயும, இருதுக்களு "அஞ் ற்று வட்டமா புள்ல தாயும், 

விளக ௩௧ வமைத்த ரதத்தில் காயத்ரி, | ரக இ, உஷ்ணி, 

ஜதி, இழுஷ்சிபு, அனுஷ்ுிப, பங்தியென்னுஞ் சக்தசே 

மூம் குதிரைகள் ஏழாயமைய மற்ஜொழு புறத்திரிசானது 

BT DUI SO BUT) dy தைந் நூறு யோசனை யளவள்ளதாய் 

அகத்தடியின் பாதியோகட. வாயுரூபமான கயிறுகளாற் 

கட்டப்பட்டு துருவனை யாதாரமாகக்கொண்டி நிற்கப்பேரி 

ரிசிற் கோவையிட்ட சக்சரமானது மானசோத்தரபர்வதத் 

இன்சிரசில் விளங்க ௮ழூய அவ்விரதத்தை ரிஷிகள், சந் 

தருவர், அப்சரசு, யகர, சர்ப்பங்கள், ராசமூஸர்கள், 

வாலகில்லியர் முதலியவர்களாலே சோபிக்க அதனில் பக 
௪ 4 e dD ச 

வானான சூரியன் ஏறியருளி உலகத்துக்கு வேண்டிய உப 

காரங்களைச் செய்து செல்லுகிற ரூரியலொகமும். 

அதற்குமேல் மூன்று சக்கரங்களையும் வெள்ளிய 

பத்துச் குதிரைகளையும் உடைய அழகிய ரதத்தில் சந்திர 
னுலவுன்ற சர்திரலோகமும்,



E's மாருதி விஜயமேன்னும் 

௮.தற்குமே ல்பொன்வர்ணமான எட்டுக்குதிரைகளை 
புடைய அழகிய விமானசதத்திலுலாவுன்ற புகலுடைய 

உலகமும். 

அதற்குமேல் எட்டுக்குதிரைாகளை யுடையதும் முன் 

பின் நடு என்னும் பாசங்கள் சிறந்து விளங்குகின்ற ஸ்வர் 

ணஊமயமான சதத்தி அலாவுகின்ற சுக்ர ரணுடைய லோக 

மேம், 

அதற்கு?மல் பதுமராக மணி போன்ற நிறமுள்ள 

எட்டுக் குதிரைகளை யுடைய நீவர்ணமாக விளங்கும் 

விமானாதத்தில் உலாவும் அங்காரக னுலகமும், ் 

அதற்குமேல் எட்டு *வேத வாம்புரவிகளையும் மற் 

றைய அலங்காரங்களையுமுடைய சுவர்ணமயமான பாரிய 

தேரில் உலாவுகின்ற வியாமன துலகமும், 

அதற்குமேல் சித்திரவர்ணமான ரதத்கிலுலாவுகின்ற 

பங்குவுங் கரியோனுமான சனியன அுலகமும், 

அதற்குமே லருந்தவஞ்செய்து அதி ராராயணனது 

இருபையால் விளங்கும் வ௫ிட்டாதிகளான சத்த ரிஷிக 

ளின் மண்டலமும். 

௮ தற்குமேல் சிலாகன்னியனான அுருவனது சிறந்த 

மண்டலமும். 

௮ தற்குமேற் கற்பசால ஜீவிகளான மஹாரரிஷிகளின் 
வாசஸ்சானமான மஹாலோகமும்,
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௮.தற்குமேல் பிரமபுத்திரர்களான சனகாதி ரிஷிகள் 
வாசஞ்செய்யுஞ் சனலோகமும், 

அதற்குமேல் பிரளாயக்கினியிலு மழியாத வைராச 

ரென்லுந் தேவர்கள் வாசஞ்செய்கின்ற தபோலோகமும், 

அதற்குமேல் ஜகத் சிருஷ்டாவான பகவான் பிரம 

தேவனுடைய வாசஸ்தல மானதாயும் புனர்ஜனன மில்லா 

தவர்களின் வாசஸ்தலமாயுமுள்ள சத்தியலோகமும் அழி 
யாது விளங்குதலையும் உடையது. 

இவ்வகைய விசித்திர வேறுபாடுகளை யுடைய இந்த 

பிரபஞ்சமானது பூலோக, புவர்லோக, சுவர்லோகமென் மு 

மூன்று பிரிவினதாய் விளங்குகின்றது இந்தப் பூமிமுதற் 

பாதாள பரியர்தமாய்க் காலாலே ஈடந்து போகத் தக்க 

தான இடம் பூலோக மெனவும் சூரிய மண்டலத்அக்கும் 

பூமிக்கு ஈடுவாய் சித்தசாரணாதிகள் சஞ்சரிக்கும் ஆகாய 
வெளியே புவர்லோக மெனவும். 

சூரிய லோகமுதற் சத்தியலோகபரியந்தம் சவர்லோ 

கமெலும் பெயருடை.யதாயும் விளங்க விளங்குகின்றது. 

இத்தகைய மூன்றடுக்கான இர்த வுலசமாகய மனை 

யகததுக்கு அழகிய ஓளிமணி விளக்காகவும். 

1 2வமேவப் த்யக்ஷம் கர்ம கர்த்தாஹி 

தீவமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாஹி 

த்வமேவ ப்.ரத்பட்சம் விஷணு ரவி என்பனவாதி உபகிஷத், 7?



௧௮ மாருதி விஜறயமேன்னும் 

வசனங்களால் மஹான்கள் நீயே கர்மகர்த்தா வென 

வும், நீயே ப்ர த்தியட்சமான பிரமனெனவும், நீயே பிரத் 

இயட்சமான விஷ்ணுவாகின்று யெனவும் துதிக்கும் மேன் 

மையுடன் விளங்குகின் ந சூரியபகவான் இழ்த் திசையில் 

அருண நிறமாயதித்து ௮ருங்கஇர்களைப் பரப்பு » காலத் 

தில் ௮அஞ்சனாசேனி யென்னும் வானரமாதின் கற்பபூசு 

னாய் வாயுசுனாய் அரக்கர் குலத்தை wif org is 

திருந்த அஞ்சனேயனான அனுமான் மிகவும் இளங்குழ 

வியாய் அன்னையின் மடியிலிருந்து பாலருந்துபவர் அச் 

சூரியனைச் செந்நிறம் வாய்ந்த பழம்போல spor Oui (ih 

Ob GOVE கண்டு அன்னா பீதென்னையென வவளும், 

விளையாட்டா யீதோர் கனியெனத்தாமும் தாமுண்ணும் 

பழவர்க்கங்களி லிதுவு மொன்ரு யிருக்கலாம். எனக் 

கருதி அதனைப் பறித்தருந்தலா மென்னு மெண்ணவ் 

கொண்டு பெற்றவன்னையின் மடியினின்றும் விரசைக்தெழு 

bg பேருருவங்கொண்டு ஓரே பாய்ச்சலாகச் சூரிய மண் 

டலத்திற் முவிவருதலும், இவரது பயங்கரமான வருகை 

யையும் உருவத்தையுங்கண்டு சூரியலும் ௮வலுடனிருக் 

தாரும் விரைந்து பயற்து ழே குதித்தோடி.ப் போய்விட் 

டார்கள் ஒடுமவர்களை விடாமலிவரும் பின்றொட.ர வவ 

ரனைவரும், இதப் பராக்ரம உருவ மின்னதென்றறிநது 

கொள்ளு மாற்நலின்றி இந்திரன் சபையிற் சென்றொளித்
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தார்களேயன்றி எவரும் எதிர்த்து கின்ராரில்லை இத சகைய 

பராக்செொம சாலியான வலுமானை சாம் வணங்கு வோமாச 

இதனை. 

மாரி துளிக்குர் தாரை யிடுக்கும் வ.ரவல்லீர் 

பாரை யெடுக்கு நோன்மை வலத்திர் பழியற்நீர் 
சூரியனைச சென்றொண்டை uss 96 தொடவல்லீர் என்றும் 

சார்வாய் சருங்கட லுடுத்தமா நிலமகள் 
கருர் துகில் இழித்து நீக்கச் 

கலைமகண் மணாளன் நிருக் கோயி லிமெணிச் 

கதவர் இறக்கும் வெய்யோன் 

சூர்லாய் சுடர்ப் பிழம்பொடு வெளிவரச் கண்டு 

சுபெ௫ச் இெரயிது வெனாச் 

தொழு தகைய வன்னை புசன் மொழிவழி 
யெழுர் ததிண் டோஸிணை புடைச்து வாவித் 

தாரர்வாய்ச்சு பரியேமு முலைய வருணன் 

மமுசமுச்ச வெறு வெளியி லொற்றைச் 

சகட செரிதர வெதிர்குதிச் தாயிரங் கரச 

தலைவனைச் சனிகொ லென்னாச், 
கேர்வாய்க் குளே விமும்கெடெவாய் இமர் தவன் 

செல்€ேரை யாடி. யருளே 

திரதிரி சேச்ரமுள வீரவனு மர்தனே 
செட்டை யாடி யருளே, 

என்றும் ருவனவற்ரு ஓுணர்ச, 

அ
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2. - OIF]. 

உகீகிர லீலா பராகஇரமம்,. 

அறுசீர்க்கழ்ீ நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

முூள்ளரை முளரியண்ணல் போன்றுறு முனிவர் தங்க 

ளுள்ளகத் தெய்தி முர்ரா லுறுசலைச் சீரையாதி 

தள்ளியு மறுத் தஞ் சம்சர் சனைப்பசு முலையுண்பித்து 

எள்ளலின் ஐுறுவராசி யேய்ச்தமா ௬இிதாள் போற்றி, 

(இ-ள்.) முட்களை இடையிடை மயயுடைய தாமரைமல 

ரை யாசனமாகக்கொண்டு விளங்கும் பிரமதேவனையொத்த 

வசிட்டாதி முனிவரின் அச்சாமங்களு ளெய்தி அவர்க 

(OGL IL முப்புரி நூல்களையும் அடையாகிய மரவுரி முத 

லியவைகளையும் ச2ழ தள்ளியும் அறுத்தும் சிங்கத்தின் 

குட்டி புலியின் குட்டியாதிகளைப் பிடித். துக்கொண்டுவர் து 

ஆசிரமங்களிலுள்ள பசுக்களின் பாலை யுண்டித்தும் பல 

சிறு குறும்புகளைச் செய்தும் ௮ம்முனிவரால் நல்லறிவு 

பொறுமை திரமாதியபெற்று நற்செயலுட ஜெளிர்வா 

யாகவென ,அசிகூறப்பெற்று விளங்குகின்ற அஞ்சனேய 

og திருவடிகட்கு நமஸ்காரம் எ-று,
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இதன் வாலாறு, 

திரிஊர்ததிகளான பிரமாதி தேவர்களாற் கொடுக்கப் 

பெற்ற வாத்துடன் பராக்கிரமரான அஞ்சனேயரானவர் 

அஞ்சனா தேவியிடம் வளருங்காலத்தில் பாலலிலை செய் 

வாராய் வனங்கள் தோறும் மலைகள் Carma Bile gi பலப் 

பல விசோகமான விளையாடல்களைப் புரிர்து வருபவர் 

நிறைமெி மார்தரான வசிட்டர் கண்ணுவர திய விருடி 

கள் வாசஞ்செய்யுஞ் தபோவனங்களுட்சென்று தேவரும் 

மற்று யாவரும் உட்புகுதற்கஞ்சும் மேன்மையினையும் பரி 

சுத்தத்தினயுமுடைய அ௮வர்களினாச்சிரமங்களுட் புகுர்அு' 

௮ங்கு கொடிகளிற் படக்கும் உபவீ.தங்களையும் உடுத்தற் 

குரிய மாவுரிகளையும் எடுத்து அறுத்தும், இழித்தும், 

மற்றும் பிறபொருள்களை யுருட்டியும், உடைத்தும், பத் 

திரபுட்ப பலங்களைப் பலவாறிறைத்தும் பூரணகும்ப முத 

லியவைகளைத் தலைழோக வைத்தும், சிங்கக்குட்டி புலிக் 
குட்டி முதலியவைகளைப் பிடி 5. தக்கொண்டு சென்று 

ஆசிரமங்களிலுள்ள பசுக்களின் மடிகளில் வாய் வைப்பித 

அப் பால் குடிப்பித்தும், சிங்கம், புலி முதலிய பின்ரொ 

டார்தாலவைகளை அடித்தும், உதைத்தும், வளர்ப்போர் 

பின் சுணங்களை யொப்பத் திரியச்செய்தும், அ௮னேகங் 

காலங் கோடரிகொண்டு வெட்டினும், விழாத மஹா விரு 

க்ஷங்களை வேருடன் பிடுங்க யெறிர்தும், ௮தட்டுவோரை 
யச்சுறுத்தியும், பயங்கரமான இச்செயல்களைச் செய்த 

லைக்கண்ட வசிட்டாதி முனிவர் ஞானகிருட்டியா லிவரை
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வாயுகுமார ரெனவும், முக்கண்ண ரெனவும், சரஞ்சவி 

யெனவும், இவர் திருவவதாரம் லோக ரட்சணார்த்தமாக 

வுள்ளசெனவும், உணர்ந்து சபிப்பதை விடுத்து ஏ குழர் 

தாய் நீ இன்றுமுதல் சிறச்த கல்வி, பொறுமை, ஒழுக்க 

முதலியவைகளை யுடையவனாகக் கடவை இச்சிறு குறும்பு 

(முதலிய தீச்செயலனைத்தும், நின்ன விட்டொழிக என 

ஆசீர்வாதம் புரிந்தனர். 
€ 

இதனை, 

பாசிலை பொதுளு முருக்கலைபன்ன சுரு£சணி சோல்கொடுமுப் 
படிறு முருச்குவதிட்ட மசாமுனி௮ படி.௮ர்கள் சாலைதொறுங் 

கோச படல குலைகுலையப் புனைநால.து காலணையக் 
கொண்டு புலிச்சிறு கன்றையனை- ஐம் கோளரி வன்பறழைதீ 

தேச சுரபியின் முலைநுகர்விச் ஐ மிழைத்ச குறும்புசளாற் 

£ீரறிவும்பொறையும்பெறுகென் றவர் செப்பியவாய்மொழிசொண் 

டாசறுசல்வி மகோததி கண்டவ வாருச செட்டீரை 

யருள்பொழி திரிரேத்திர முளமாருதி யாக செங்கீரை. 

என்பதாதியா லுணர்ச- 

௨60604 
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௩ - வது, 

௦ ௦ ௦ 9 

சூரியரத சகீரஸ்தித பர்ரக்கரமம். 

எழசீர்க்கமி நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

௮ருர்சவம்புரிசச இருர்திமை மடச்தை யஞ்சனை யுளங்குதுகுப்ப 
whe Ha மினியமறைப் பெண் ழசல மாச யர் பணரிதிருப்பரிதி 

தீருர்தகைச் குரவனென வவற்சார்ச்து சச்சகரமீ இ னின்றுணர்க்த 
பெருர் சசையனு மன் நிருவடிமலரைப் பெருமலர்தூய்றைஞூூவாம் 

  

(இ-ள்.) தம்மைப் புதல்வனாகப் பெறுதற்குரிய அரிய 
தவங்களைச்செய்த சர்வாபரண பூஷிதையான அஞ்சனா 

தேவியி லுள்ளமானத மிக்க மகிழ்ச்சியடையும் வண்ணம் 

தேவரமுதினுமினிய வேதார்த்த மு தலியவைகளைச் சிறந் & 

தவமுடையாராலே வணங்கப்படுகின்ற சூரிய பகவானே 

உபதேசித்தற்கு வல்ல குருவென்று கருதி யவரது சன்னி. 
தியை யடைந்து எமக்குச் கலைஞானங்களை யருளுவீராக 

என்றவுடனவர் தருதும் நீ இருர்து கேட்டற்கு இடமு 

மில்லை இர்தத்தேரிலன்றி மற்றையிடத்தில் யாம் வருதற்கு 
மியலாதென்னலும் நாமுமது தேரின் சக்கரத்தினின்று 

கேட்டுக் கொள்ளுகின்றோமென்று ௮வரது தேரின் சக். 

கரத்தினின்று ௮.ச்சூரிய பகவானா லுபதேசிக்கப் பட்ட 
ஈவவியா கரணங்களையும் பிற நால்சளையு முணரா்ந்த பெரிய 

தசமையளையுடைய அஞ்சனேயரது ௮ழகிய சரணகமல௰் 
களை மிக்கவலர்களா லருச்சித் அப் பணிவோமாக ௭-௮.
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இதன் விவரம். 
முன். பராக்கிரமத்தில் உரைத்த வண்ணம் ஸூரிய பக 

வானை உண்ணுவ் கனிகளி வொன்றெனப் பிடித் நுண்பான் 

விரைந்து வருகலைக்கண்டு பயந் தோடிய சூரியனுர் தேவ 

சாதியரும் இர்திரனை அடைந்து தம்மைப் (ிடி.த்துண் 

பான் எதுவோ ஒரு பிராணி பயங்கரமான உருவுடன் 

வருகின்றசென்று கூறக்கேட்ட இந்தின் இஃசென்ன 

உலக விளக்காகிய சூரிய பகவானை விழுங்குவான் வாய் 

திறந்து வருவ தெதுவாயினுமாகுக ௮தன் வழுகையைத் 

தடுக்க வேண்டியது ஈமது கடமை எனக் கருதிய இர் 

திரன் பண்டிருக்த மலைகளி னிறகுகளை அறுத்து அவை 

களை ௮சலங்களாக்கிய பாரியகூரிய வச்சிரப் படையை 

யெடுத்து வீ௫ுபடித்தான், அடித்தலும் ௮ச்த வயிரப் 

படை. விரைந்து சென்று அஞ்சனா குமாரரது அழகிய 

கன்னத்திலொரு வடுவினை யுண்டாக்கிப் போதலும் இவர் 

அச்சூரியனை யுண்ணுங் கனியல்ல வென்றுணார்ந்து திரும் 

பித் தம்மிட மடைந்தனர். ௮ங்கனச் தம்மிட மடைந்த 

புதல்வனது கன்னத்தில், வடுவுற் றிருத்தலைக்கண்டு ஈனி 

கவலையுற்றிருந்ச மாதாவினெதிசே யெய்திய தமது பிதா 
வான வாயுபசவான் எதனாலிச் செயலுண்டாகிய சென 

வாலோசித் துணார்து இளங்குழவி யறியாது வருதலைக் 

கண்டு இம்மூடச் தனமான சாரியத்தினைச் செய்வான். . 
அணிந்த இர்தினை யேன் ஏனைத்தேவர்கள் தடுக்சப் 

படாது தேவர் ௮ஃதிளங்குழவி யறியாப்பருவத்தா லருவ் 
ஈனியென வெண்ணி வருகின்றது ௮ வாயுவின் பிள்ளை
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என்று தடுத்தார்களா இல்லையே சரி இருக்கட்டும் இத் 
தேவர்கட்கு நற்புத்தி புகட்டு கன்றேனென்று கடுங்கோ 

பத்துடன் அஞ்சனேயரை எடுத்துக்கொண்டு எவருக்குச் 

தெரியாமற் பாதாளத்திலொரு குகைக்குட்சென்று மறைக் 
திருர் துகொண்டு தனது தொழிலாகிய அசை தலையடக்கி 

மெளனமாக இருந்தனன். 

வாயுதேவன் ஆஞ்ச புடன் மறைர்து இருந்த 

சிறிது கோத் துக்கெல்லாம் சானுவகையோனி எழுவகைத் 

தோற்றத்து எண்பத்து நான்கு _நாருயிரம் ஜீவராசிகளும் 

காற்றின்றிப் புழுங்கி மிகவும் வருர்கின. ௮ தனால் தேவ 

பூஜை முதலிய சத்காரியங்களும், காம?களி விலாசாதிய 

அசத் கிரியைகளும் இல்லாது சூனியமாயின ௮ங்கனஞ் 

சூனிய மானதனைக்கண்டு அயன னரியென்னு மும்மூர்த் 

Bla oni இர்திராதிகளான தேவர்களும் பிருகு வாதிய 

சானரிஷி சரேட்டரும் ஒருங்கு சேர்ந்து காற்றியங்காத 

தற்குக் காரண மென்னையென வாலோசித்தார்கள் ஆலோ 

சித் தார்க்கு ஆஞ்சனேயசை இந்திரன் வச்சிரத்தா லெறிச் 

தது காரணமாகக் கோபங்கொண்டு வாயுபகவான் இவ் 
வாறு செய்தன னென்றுணர்ந்து அவருக்குச் சமாதானங் 

கூறும் வண்ணம் ௮னைவருமாக வாயுதேவனது உலதத் 

-திற்சென்று பார்த்தார்கள் பார்த்து ௮வரங்கில்லா திருக் 

தலையுணர்ந்து ௮வர்சென்று மறைர்திருக்கும் இடத்தை 
யுணர்ந்து ௮னைவருமாக அவவாயுதேவ னெதிரேசென்று 
ஒ உலகிலுள்ள பிராணிகளுக் செல்லாம் பிராண சொருப
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மாக உள்ளவரே ஓ பிராணிகளின் ஜீவாதார மானவரே 
ஓ வன்மையிற்கிறந்த மஹாவீரரே, உலகினை யொருமுடியி 

லேந்தும் ஆதிசேஷனிலுஞ் சிற்த வன்மையாளரே உமது 
கண்களைமூடி உமது புதல்வனை மடியில் வைத் அக்கொண்டு 
இர்தப் பிலத்திலிருப்பது முறையன்மும். எதிரினிற்பவர் 

களை பாவசென்று கண்களைச் இறர்துபாரும் ஓ மிருகவாக 

னர GT (Lp Bon olin ante! புகழ்ந்துரைத்த தேவர்களின் வச 

னங்களைக்கேட்டு மெலலெனக் கண்களைத்திறர்து லோச 

பாலசரின் வடுகையை யுணர்ந்து விரைந்தெழுக்து அவர் 

களை வணங்கிக் கோபமும் வாட்டமும் பொருக்திய முகக். 

குறியுடன் நின்றனர். 

| 

அங்கனம் நின்ற வாயுதேவனைப் பார்த்து அனைவரும். 
உம்முடைய இளக குழர்தையென்று தெரியாமல் தேவ. 

சாசன் வச்சிரத்தா லெறிந்ததேயன்றித தெரிந்து செய்த 

தன்று புத்திரவாத் ஸல்லியத்தால் நீர் இவ்வாறு செய் 
தால் உலகிலுள்ள பிராணிகள் வருந்து மெனபதனை மறரஈ 

தனீர்போலும் ஓ வாயுதேவனே உம்முடைய மகனை இர் 
திரன் வச்சிரத்தா லடித்தா னென்று கோபம் கொள்ள: 

வேண்டாம் இனி எந்த தேவதாஸ்திரமும் உம்முடைய 

குமாரனை ஒன்றுஞ்செய்யாது பிரமாஸ்திரமொன்று மாத் 

திரமொரு முகூர்த்தரோம் உமது மகனைத்தடுத்து நிறும் 
அம்), அதவும் எதிர் காலத்தில் உபகாரார்த்த மாகவே 

முடியும். ஒ வாயுதேவனே உம்முடைய குமாரன் இனி 

யெர்காளும் ௮ழியாச சரஞ்சிவியாக இருக்கக் கடவன்
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கன்னத்திற்பட்ட வடுவன்றி வேறுவடு இவனுக்கினி யுண் 
டாகாது. வடுவின் காரணமாக இன்று முதல் இவன் ௮னு 

மான் என்லும் பெயருடன் இறந்து விளங்குவானாக. 

பூவுலக முதலிய அனைத்து லோகங்களிலுமுள்ள ஜீவ 

“கோடிகளில் இவ்வனுமான் ஒப்பு முயர்வுமற்ற வன்மை 

யாளனும் ஜயசாலியும் புகழ்பொருந்தியவலுமாக விளங்கு 
வாகை, 

என்று இவைபோன்ற பல நாறுவரங்களைப் பிரமன் 

ேகலிய தேவர்கள் கொடுக்க ரிஷிகளெல்லாம் ஆசீர் வதிக் 

கக்கேட்டு வாயுதேவன் கோபமாறித் தேவர்களையும்' முனி 

வர்களையும் வணங்கி இனி ஜீவகோடி.கள் சுகத்துடனிருப் 
பார்களென்று கூறுதலும், எங்குகறுங்காற்று வீசப்பெற்று 

அனைவரு முள்ள முவர்தனர், அ௮ண்வருக்கு முூளளக் 

கிளர்ச்சி புண்டாமாறு வாயுதேவன் செய்தவுடன் ௮வரை 

ஈரடி.வச்த ௮னைவரும் ௮வரைப் புகழ்ந்து தத்தமிருப்பிட 

மமய்தினஞாகள் வாயுதேவனுச் தமது குமாரரான அஞ்ச 

னேயரை அழைத்துக்கொண்டு பூவுலகிலெய்தி அவரன்னை 

யான அஞ்சனாதேவியிட மவரை விடுத்துச் சென்றனர். 

அன்னையு மத்தனும் சண்ணை நிமைபோல இவரை 

அதிசாத்திரமாக வளர்த்து வந்தார்கள். ௮.ங்கனஞ் சீராட் 
டுடன் வளர்ந்த பெருர்தகைக் ணெயானவ ரெவரு மில் 

லாதாராய்ப் பிதாவினா லெல்லாச்சடங்குஞ் செய்யப்பெற 

ou பிரமசாரியாகிச் சாத்திரங்களை ஓதி யுணாரச்தக்க 

பருவமெய்தி நின்றனர். ்
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இங்கனம் சாத்திரங்களை யுணத்தக்க பருவமடைற்ச 
ஆஞ்சனேயர் சகல சகலைகளையு மொருங்கே யுணர்ந்த ஒரு 

ஆசாரியனை உள்ளத்தால் தேடி வேதசொருபியான சூரிய 
பகவானே சிறந்த உபாத்தியாயனென்று கருதி விசைந்து 

சூரிய மண்டல மெய்திச் சூரியனைக்கண்டு யான் தேவரீ 
டரித்தில் வியாகரணாதி சாச்இரங்களைக்கற்குமாறு விரும்பி 

வந்திருக் கின்றேன் யான் வாயுகுமாரன் என் அன்னை 
அஞ்சனாதேவி என்று கூறினார். 

இம் மொழிகளைக் கேட்ட சூரிய பகவான் ஈம்மைப் 

பிடித்துத் தின்னக்கருதிச் தில காலத்துக்கு முன் பேருரு 

வங்கொண்டு வர்தவ னிவனன்ரோ இவனிடத்தில் நாம் 

பகைவைத்துச் கொள்ளப்படாது இவன் கலைகளைக் கற்க 
விரும்பி வந்திருக்கன்றான். நாஞ் சொல்லோம் மற்றெவ 
செவரிடமேலுஞ்சென்று கற்றுச்கொள்ளென்றுசொன்னால் 

இவனால் ஈமக்குத் தீங்கு நேரிட்டாலும் நேரிடலாம் இதற் 
கென் செய்வது என்றாலோ௫ித்து இவ்வாறு கூறினான். 

மாருதி! யான் எப்பொழுதுஞ் சுழன்று கொண்டே 
இருக்கும் இந்த ரதத்திலிருந்து கர்மசாட்சி யென்னு 

முறையில் மாருது ஈடக்கவேண்டும் Das சதத்திலோ 

பூரணமாக இருக்க வேண்டியவர்கள் இருந்து தத்தர் 

தொழிலச் செய்கின்றனர். இர்த ரதத்துச் குளளிருந்து 

ரீ பாடங்கேட்சவும் சானுரைச்சகவுல் கூடாது இதற்கென் 

செய்யலாம் அுண்ணாறிவினை யுடைய மற்றோரிடத்துச் 

சென்று கலைகளைக் கற்றுக் கொள்ளென்று கூற யான்
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விரும்புசின்றே னில்லை. உனக் செவ்வாறு குலை சற்பிப்ப 

தென் முலோடக்கின்றேன் என்ற சூரியனுடைய வசனத் 

களைக்கேட்ட அனுமார் ஓ தேவனே! உம்முடைய இந்த 

ரதத்தின் பின் புறத்திலுள்ள ஒற்றைச் சக்கரத்தின் மீது 
யான் நின்று உம்மிடம் கலைபயின்று கொள்ளுகன்றேன் 

என்றவுடன் சூரியபசவான் அவ்வாறு நிற்கக் கூடுமாயின் 

நான் சலைகற்பிக் இனெறேனென் றுரைத்தனர. 

உடனே யாஞ்சனேயர் சூரியனது ரதத்தினமைப்பை 
யுற்றுப்பார்தீது இவ்விரதம் ஏனையரின் இரதம் போன்ற 

தன்று, இது ஒரு சக்கரத்தை யுடையதாயு மலைபிலுச்சி 

யில் வைக்கப்பெற்ற தம்பத்தினை யுடையதாயும் விசித் 

திரமானதாயும் விளங்குகின்றது. இசன் ஒற்றையான சக் 

கரத்தில் நின்றே நாம் இச்தேவனிடம் கலை ஞானங்களை 

யுணருதல் வேண்டும். சன்று தீர்மானிக் ஐததேவனே! யா 

னித்தேரின் சக்கரத்தினின்று கலைகளைக் கற்றுக்கொள்ள. 

இன்றேன் என்றனர் அதுகேட்டு சூரிய னவ்வாறே செய்ச 

என்றனன். 

பின்னராஞ்சனேயர் எவரா.லுமாகாத ஆச்சரியச்செய 

லாற் சூரியாதரேமிமி லொருகாலு மதன் தண்டமமைர் 

மானசோத்தா பர்வதத்தின்மீதிற் பொருத்திய மற்றொரு 
சாளிளையுமுடையாாக நின்றனர். இவர ந்யைச்சஸ்டே
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ஆச்சரியமடைர்த சூரியபகவான் அஞ்சனேயரைப்பார்த் து 

ஒ மஹா வீரனே டின்னனைய பராக்ரெமசாலிச ளெவரு 

Bart pa கணப்பொழுதுக்குள் ஒரு லட்சத்து எண்பதி 

யிரம் யோசனை தூரமோடும் விசையினையுடைய் இந்ச 

சதநேமியின்மீதி லிவ்வாறேறி நிற்கத்தக்கவர் யாவர்? என் 

னிடம் இனி நீ எவ்வளவு கேட்டுக்கொள்ள வேண்டுமோ 

அவ்வளவுங் கேட்டுக் கொள்ளலாமென நவவியாகரணன் 

களையும் பிறநூல்களைபும் முறையே யுரைத்தருளக் கேட் 

டருளி நவவியாகாண பண்டித னென்னும் பெயருடன் 

விள 1B oot. 

Q) 5 oar, 

சண்டில னுலசமூன்றுக் சாலினாத் சடர்.த சொண்ட 

புண்டரீ சச்சணாமிப் புரவலன் பொலன்கொள் சோதி 

குண்டல வதனமென்றாத் கூறலார் தகைமைத் தன்றால் 

பண்டைதூல் கதிரோன் சொல்லப் படி.தீதனன் படிவமம்மா, 

என்பதனா லுணர்க, 
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9-வது, 

பிலவங்க ரக்ஷண பரர்கீகரமம். 

  

அறுசீரக்கழ் நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம், 

குருட்டுருச் குமாலச ளென்னகச் குசையிடைச் தமொறுற்றில் 

விருட்டிடை நின்னையன்றி யிலை ஐணை யென்றார் தம்மைத் 

தெருட்டிஈம் கூலஞ்சேர்த்திச் திசழ்வெளி யிடத்தி ஓய்த்,ச 
அருட்டி ௬ வனுமன்செய்ய வடியிணை முடிமேல் வைப்பாம், 

(இ-ள்.) பிறவிக் குருடரின் குழாத்தைப் போல 
குசைக்குட் டாது தடுமாறி இவ்விருட்டி ஓுன்னளையன்றி 

எங்கட் குற்றதுளே யெவரு மிலையெனச் கூறிய வானர 
வீரரைக்குறித்து ௮ஞ்சன்மின் என்று கூறித்தமது wave 
வால்ப் பிடித்துக் கொளளச் செய்து ஈல்ல ஒளியுள்ள 

இடத்திலவரை யழைத்துச் சென்றவரைக்சாத்த கருணை 

யிளைய்டைய ௮னுமானது செவ்விய வுபயச.ரணா விர்தல் 

களைச் தலைம்து வைத்துக் கொள்ஞுவோமாக-௭-.ு. 

இதன் விவரம், 

ருஞ் சிறப்புமமைர்த இர்த உலகத்தில் கிருதயுகச் 

இல்..விக்சரவலென். று பெயரமைர்த ஒரு சிறந்த மசரிஷி 
இருச்சார். gat தர்ம Corre பாத்.துவாஜ முனிவன் 
மத்ரை விலாஹ் முறையிலனைர்.து. ஒருபிள்ளையைப் பெற்றா 

என்னோேன். சர்தையிலுஞ் சர்ச வொழுக்கீ முடையவ 
ஞ்டு அருக்கிலம் புரிந்து பிரமதேவனாலெொககு புஷ்பசுவிமா
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னத்தையும் அளவற்ற ஐசுவரியங்களைய மூடையவனாகி 

வைர வணனென்று பிரசித்த ஸ்ரீமன் காராயணரா 
லழிக்கப்பட்ட ௮.சுரரின் பழைய ஈகரமான லங்கையை 
யடைந்து தந்தையிலுத்தாரப்படி சுகமாக வாழ்ந்தனன். 

இவனிவவாறு வாழ்தலைக்கண்டு பொருமை யுற்ற 

மாமிச பக்ஷணியான சுமாலியென்னும் தாரசுரன் தன் மன 

Depo நாமும் நம்மினத்தருர் துயரின்றி வாழ்ந்த லங்கா 
புரியில் குபேச னென்பான் வாழ்கின்ருனே தேவரினத் 

தைச்சேர்ந்த விவனையோட்டி லங்கையை எவ்வாறு காவ் 
கைப்பற்றுவது ஈம்மகளைக்கொண்டு கானிஈ்த எண்ணத் 

தை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஈம்முடைய புத்திர பெளத் 

தரரு ளெவராயினுமக்த லங்காதிபரானாற்போதும் என்று 
இர்மானித்துத் தன் குமாரியும் ௮ழகிற் சறந்தவளுமான 

கைகசியைப்பார்த்து மாதே ! 

தலியா ரெல்லாம் £ழ்ப்பட்டு மற்றையவரே மேச்பட்டுப் 
புலிவாழிடத்சதே பசுவுறைர்து போராராழிச் சேராராய் 

அலியா மிவனேயர்ணாூ யஞ்சாதி லங்கை யுட்புருக்.து 
ஈலிவாரின்றி யரசாளச் கண்டோ நாரா யணனாலே** 

என்றுகூறி என் குலவிளக்கே நினது குலம் சாராயணனாற் 

பாழாகியது அதோபார் புட்பக விமானத்தி லொருவன் 

செல்ன்றுனே ௮வன் மஹா வீரர்களான நின்குலத்த 

வர்க ளிருர்தரசுபுரிர்த லங்கையை யாள்கின்றான் இவன் 
வாழ்வது புலிவாழு மிடத்திற் பசுவாழ்வது போலன்றி 

வேறன்றே கன்னிகையுங் மணப்பருவமானவளும் ௮.ழூற்



அமைத் பராக்கிரமம். hoe 

Apisaghorer § Qacr prosurer AAr anes 
மனைவியாகி இவனை வெல்லத்தக்க புதல்வர்களை ௮ல்லது 

சமானமான புதல்வர்களைப் பெறச்கடீவை யென்றனன். 

௮வன் வாய்மொழி கேட்ட கைகசி யென்பவளும், 

அதழற்கிசைக்து ௮ம்முனிவனாச்சொமத்தையடைந்அ அவன் 
௮க்கினிகாரியமுடித்து arora சங்கியையோம்ப வெளிப் 

படுங்காலத்தில் ௮வனெதிசே. 

“வைத்சசல௪ வனமுலையாள் மருங்குளைத்து மலர்ச்சமலம் 

ஓ.ச்.சசரணப் பெருவிரலா லொல்க நின்று நிலக் £றி 

மை,ச்சகுழலாள்மற்றவன்முன் மலர்மேன் மடர்தையெனகின்றாள்?” 

என்றபடி பாரித்த தனங்களுடன் கமலாசனியான ஸ்ரீ 
தேவியோ வெனச்கண்டார் கருதத்தக்க ௮ழகனளாய்த் 

2தான்றிநின்று நாணத்தால் தலைகவிம்க்தவளை யொப்பத் 

தலைகவிழ்ந்து காற்பெருவிரலால் நில.ங்£றி நின்றனள். 

மோகன முறுவலுடன் றலைகவிழ்க்து நின்ற -௮க்கன் 

னிகையை யுற்றுப்பார்த்து விறாவஸ-₹முனிவன் மாதே 
நீயார்மகள் நின்பெயரென்னை. யென்றவுஉனன்னாள் யான் 

சுமாலிபெற்றமகள் பெயர் கைக) வந்த காரியத்தை நீங்க 
ளேதெரிச்து (கொள்ளுங்க ளென்றவுடன் முனிவனவள் 

வர்த செய்தியையுணர்ந்து மிக்க கருணையுடன் அ௮வளைய் 
பர்த்து . நீ புத்திப்பேற்றைக் கருதிவர் சனை நீவர்த சம 
யம் கெட்ட சமயமாதலால் நின்னிடைப் பிறக்கும் பிள்ளை 
கள் வரச்சாலுங் குணத்தாலுர் அட்டராய் விளங்குவார்ச



௪௪: மாருதி விதயமேன்னும் 

ளென்ன வன்னாள் மூவுலசமும் புசமூமூனி சாதனான நின் 

னிடையான் பெறுமக்கள் எவ்வாறு தியராதல் கூடுமென்ன 

அன்னோன் சிறிதா 2லாசனை செய்து கடை மைந்தன் 

குணத்திலும், வரத்திலும், சிறந்து விளங்குவானென்று 

சறியவளைச் சூரியன த்தமிக்கு மந்திரேோரத்திற் சோக்கனர் 
'சேர்ர்தவுடன் பத்துத்தலையும இருபது கைகளுமுடைய 

த்ருவன் பிறர்சான் பின்னர் கும்பகர்னன் சூர்ப்பககை 
விபீஷணனென் நான்கு புதல்வர்கள் பிறந்தார்கள். 

அன்னம் பிறந்த மக்களைப் பார்த்துக் சைகசியான 
வள் மக்களே செல்வம் பெறுவான் தவஞ் செய்யுங்கள் 
அதோ வந்திருக்கின்ற வைபவத்தை யுடையவ ஸுங்கள் 

தமையன் ௮வனைப்போல செல்வமடையும்வண்ணம் அருர் 
தவம் புரியுங்களென்ன விசிரவசி னிடமே உபஈயனாதி எல் 

லாச்சடங்கு நிறைவேற்றப்பட்ட ராவண கும்பகர்ண விபி 
ஷணர்கள் கோசர்ணமென்னும் கேத்தித்தை யடைந்து 
பதினாயிரம் வருஷம் ௮ருர்சவஞ் செய்தார்கள். இவர்க 

eer தீசக்சிரீவனுன 7 reser sr ஆயிரம் வருஷத் துச்கொரு 

முறை கரு தலையை வெட்டித் தேவபலியாக விட்டு இவ் 
வாறே ஒன்பதினாயிரம் வருஷத்துள் ஒன்பது தலைகளையும், 
லெட்டியிட்டு ஐமித்து பதிஞயிரம் வருஷமானவ்ுடன், 

மிகுதியுள்ள ஒரு. தலையையும் அறுப்பான், வானளெடுச்ச 
சமயத்திற்- பிரமதேவனெய்தி வேண்டிய கரல்களை அன 
விராவண றா மனன் தம்பிமாருக்கும் சொடுத்துச் செல்ல, 

வம். ம்பெற்ற வர்கள் குபேரனை லக்சையினின்றும் ௮௪ 

குரிக்குப் போசச்செய்து சசச்சிரீவன் சசோதசர்சளுவ்ன்



ச்) 

அண்மத் டாராக்கிரமம், தத. 

சா சகரத்தையடைச்து பிரகஸ்2 சுமாலிசளஈ லழைப் 
பிக்சப்பட்ட ௮௬7 சைனியங்களுடன் வாழ்ந்து மய 

னென்று பேருள்ளதைத்திய னளித்த திரிலோக சுந்தரி 
ரன மர்தோதரியை விவாகம்புரிது மேகராதனென்லும் 

ன ளேயைப்பெறறுச் சிறப்புற வாழ்ஈதான். 

தன்தம்பியாரான இருவரிற் கும்பகர்ணலுக்கு மஹா 

"லிச் சக்கரவர்த்தியின் குமாரியான விருத்ரஜ்வாலாவை 
யும், விபீஷணனுக்கு ஜயிலூஷனென்னுங் கஈ தருவன் மக 

ளான அழகய சரமாவையும், விசுடரூபியான சூப்ப 
ஈகைக்கு காலகேய வங்கிச். சானான வித்யுஜி யென்பவளை 

யும், மணமுடித்து திரிலோகங்களும் தன்னதாசப் பெற் 

உச் கொடுங்கோலரசனாக வாழ்ச் துவர்தான். 

இலனது வாழ்கைப் பாட்டினால் வருந்தி இவனை சா 

சஞ்செ.ப்ய வேண்டுமெனத் தேவர், முனிவர், முதலியோர் 
ஆலோசனை செய்து மேருவினொரு புறத்திலிருந் தூல 

லோக சாதனான் ஸ்ரீமன் சாராயணனைச் இயானஞ் செய்த 

ஸர் செய்தவுடன், 

கருமுகில் தரமரைச் சாடு பூச்துரீ 
டிருசட ரிருபு,௦,த தேதியே டவிழ் 
திருவொடும் பொலியகோர் செம்பொழ் குன்றின்மேல் 

வருவபோற் சலுழன்மேல் வரது தோன்றினான். 

என்றபடி ஸ்ரீ சாதனான பகவான் வைனதேயன் மீதெழுர், 
திருந்தும் எம்பெருமான் வருசையைக்கண்ட பிரம்படி



ee. மாருதி விஜயமேன்னும் 

ருத்திர இந்திராதி தேவர்கள் தத்தம் ஆசனங்களின்றும், 

விரைந்தெழுந்து நடராயணாயஈம$ கோவிர்சாயநம? அச்சு 

தாய நம: என ஈமஸ்காரம் செய்தார்கள். செப்சவர்களைச் 

கண்டு குளிரக்கடாகூஷித்து நீவிரனைவருங் கவலை யுடையீ 

சாக இருக்கன்றீர்களே௮ம், மனக்குறை யென்ன யென் 

றலுமன்னோர் கிருபைக்கடலே நீருள்த் தமொறுவாளுக்கு 

நிலைக்கு மிடங்கிடைத்தாற் போலவும், வெய்யலில் வருச் 

இய சிற்றுயிரீக்கு விகசித வலர்களையுடைய கறும்பொழில் 

கிடைத்தாற் போலவும், பன்னாளாக வருந்தும், பசியாள 

னுக்குச் சின்னாட்பல்பிணிச் சிற்றவினையோட்டு£ திவவியா 

மிருதங் கிடைத தசாற்போலவும், கேவரீரையடையப்பெற்ற 

நாங்கள் இனி இராவ ணாதிகளா லடையுர் துன்பத்தி 

னின்று நீங்கிச்சுகமுறுவேமென, வேதநாதன் அவர்களைப் 

பார்த்து பிரமருத்தி ரேர்திராதி தேவர்களே உங்களுக் 

குண்டாயுள்ள இப்பாரிய துன்பத்தை நீக்குசற் கொரு 

லீலைசெய்தும், ௮ன்னதின்ன தென்றறிய வேண்டுதீரேற் 

கூறுதும் பூவுலகத்திற்சிறர்த ௮யோத்தியென்னு ஈகரத் 

திற் ௧௪ரத துரகபதாதிகளை யுடைய தசரத னென்பா 
னெருமன்னவன் நீதிநெறிகோடா தாசுபுரின்றான். ௮ன் 

னோனும் ௮வன் மனைவியும் முன்னசே யெம்மைப் புதல்வ 

ஞாசப் பெறவருர் தவம் புரிந்துள்ளார், ௮வனஅ புதல்வ 

னாகவருவனெறாம். நீவிரும் வானரவீரராச எம்முடனர்ஈ௩லு 

வருதிர் சாம் ராவணனையழித்து மஞ்சன்பின் என்று கூ 

தலும், சேவரனைவரு மவ்வாறேயென வடிபணிர்தனர். 
தேவகாதலும் கருடப்பரியிவர்த்து தம்முல கெய்தினர்.



அனுமத் பராக்கிரமம். திக 

அற்வாழி யஈதணனிட்ட கட்டளைப்படி ௮மரரனை 

வரும் தத்தம் மமிசர்களால் வானர வீ£ரர்களாகிக் சிட்டர் 

தைமுதலிய இடங்களிற் பகவானது வருகையை எதிர் 

- பார்த்துத் தங்கியிருந்தனர் பின்னர் பாலாழிப்பள்ளியில் 

பாப்பணைமீது ஆனந்த நித்திரை செய்யுமையனும், வதிட் 

டன்வாய்மொழியாற் சலைக்கோட்டுமுனிவன் செய்தயாகத் 

திற்பாயஸமுண்டாக்கிப் பூதத்தின்வழிசசரதலுக்களித்து 

அவனால் ௮வன் தம்மனைவியர் மூவர்க்கும் பீங்கிட்டளிப் 
பித்துக் கருவுறுவித்துத் தம்மைமகவாகப் பெறவிரும்பிய 

கோசலாதேவியின் புதல்வராகத்தாமும் தமது சங்கத்தை 

கைகேசி குமாரககைவும், தமதபாயலையும் சக்கரத்தையும், 

சுமித்திரை புதல்வர்களாகவும் தோன்றச்செய்து ரா மல௯்ஷ£ 

மண பரத சத்துருக்கினர் எனப்பெயர்தாங்கி FFT FO Si 
பிள்ளைக்கலியையகற்றிச் திருமணப் பருவமெய்தித் தந்ைத 

பினனுமதிப்படி. இளைய பெருமாளுடன் வா விசுவாமித் திர 

முனிவருடன் சென்று சாடகையைச்சங்கரித்து ௮கலிசை 

யின் சாபமகற்றி மிதுலையிற்சென்று சிவன் வில்லையொடி.த் 

அப்பிராட்டியைமணர்து பரசுராமன் ௮கந்தையையகற்றி 

அயோத்தி யடைந்து துவாதச ஸம்வத்ஸரம் பிராட்டி 

யுடன் சுகலிலானுபவச்திலிருந்து மாதுர்வாக்கெ பரிபால 

ஞர்த்தம் பிராட்டியுடலும், இளைய பெருமாளுடலும், 

சதுர்த்தச ஸம்வத்ஸரம் வனவாசஞ் செய்து வருவான். 

அயோத்தியினின்றுஞ் சென்று குகன்பரத் துவாஜன் முத 

லியோருக்கு விருந்தினனு இத்திரகூடத்திற் ல கால 
மிருக்து: பின் சண்ட சாரணிய மடைந்து அடைக்கலம்.
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புகுந்த முனிவர்கட் கபயமளித்து இடையிடையே வர் 

தெதிர்த்த அரக்கர்களை ௮தஞ்செய்து பஞ்சவடியென்னு 
மிடத்திற் பன்னசாலைசெய்து முனிவிர்த்தியை அஜசரிச் 

இருகதகாலத்தில் இரரவணன் தங்கையான சூர்ப்பாகை 

யெய்திப் பெருமாளைச்கண்டு காமுற்று மாயவுருலந்தாங்கி 
எதிரேரின்று தங்காதலையும் தன் வரலாற்றையும்; சாகணாு 

இகளின் சிறப்பையு மெடுத்துக் கூறவவர் யான் மனைவியை 
யுடையேன் என்னிளையவன்தனியே இருக்கன்றானென்ன 

௮வள் ௮வரிடஞ்சென்று தன் காதலையுரைக்க ௮வர் சீறி 

ரசாசகொச்சேதனஞ் செய்தனுப்ப வவள் உடனே தன்சகோ 

க.ரர்களான கரதூஷண திரிசிரர்களைக் சொண்டு பெரும் 

போருண்டாக்வைக்ச ௮வர்களனைவரையும் பெருமாள் 

ஏசனாகடின்று சாசஞ்செய்யக் கண்டவவள் இலங்கைக்குச் 
சென்று ராவணனைக்கண்டு தனது விபசாரத் தொழிலை 
மறைத்துத் தசரதன் மகனான ராமன்மனைவி போழகுடை 
யவளாக இருஈதமையி னவளை உனக்காக எடுத்துவா 

முயன்றேன் எனது முயற்சியைக் கண்ட மனிதனான 

லக மணனென்பவன் உன்னை மதியாதென்னை யிவ்வாறு 

செய்தனன். ராமன்மளைவியான சசையென்பவளுனக்சே 
திராச்தவள் நி எவ்வாருயிலுமவளை யெய்திச் சுசிப்பாயாக 
வென்று கூறியமுதனள். தங்கை பமூவதற்காக சோஷங் 

கொள்ளாமற் சீதா பிராட்டியைக் சரதெதற் கென்ன 
வழியென் முலோசிக்முச் தன்னிலும் பழயோனான. மாரீச 
செொன்லு மசரளையழைச்து மாமா கீ.மாமாவென்ழா சொல் 

றாசே சான்சொல்தும் வண்ணளு செய்வக்க௩ணைத்சாத
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சாமனென்பான் தண்டகாரணியத்துக்கு வர்திருக்கன்றா 

னாம் ௮வன்|மனைவியழகற் சிறர்தவளாம். ௮வளைச் கண்டு 

வரத தங்கைசொன்னாள் ரானவளையடைத ற்கு நீயொருபா 

யஞ் செய்யவேண்டும். ௮ஃதென்னை யென்றால் ராமனைச் 

சிதையினருகினின்று பிரித்தலேயாம் என்றனன். என்றது 

கேட்ட மாரீசன், ராவணா ராமன் சாமானிய னல்லன் 

அவனம்பினால் யான்முன்னரே யடி.பட்டுக் கடலில் ஆழ்ர் 

தொளித்தவன் இப்பொழுதவ னெதிரிற்செனீரு லவவனென் 
னைக் கொல்லுவான் ௮வனைவெல்ல வெவராலுமாகாது என் 

முன் ௮துகேட்ட ராவணன் நீயானிட்ட கட்டளையை மீறி 
நடப்பாயானாலுன்னை யிர்தவாளுக் கிரையாக்குவேன் என் 

ரன். அதுகேட்ட மாரீசனிப் பாவிகையி லிறப்பதனிலும் 

ராமன் கையிலிறர்தாற் புண்ணிய முண்டென அவ்வாறே 
செய்கன்றேனெனத் தண்டகா.ரணிய மெய்தினான். 

எய்தி ஒரு பொன்மானி லுருவமெய்திப் பிராட்டியி 

னெதிசே யங்கு மிங்குமாக உலாவினான். ௮.ர மாயை 

யெனக் கருதாது பிராட்டி பகவானைப்பார்த்துப் பிராண 
நாதா! எம்மானிஹுஞ் சிறர்ச இம்மானைப் பிடித்தெனக் 

குத் .சருகவென்ற து கேட்க இளையபெருமாள் ௮ண்ணலை 

நோக்தி இது மாயமான் இதனைத் தொடர்ந்து போனா 
லெதுவேளுர் .இகங்குநேரிடுமெனக் கூறியுக்கேளாது பெரு 

மாள் வில்லுமம்புமாக அதனைக் கொல்லாது பிடிப்பான் 

தொடர்ச் செல்பவர் லக்ஷ௩மணா சதை பத்திரமென்று 
கூதிச்சென்று -மாயமானால்: செடுர்தா£ மழைக்கப்பட்டு
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அதனை உயிருடன் பிடிக்க முடியாதென வுணர்ந்து ௮ம் 

பெய்ததனைக் கெர்ல்லஓுதஓும், மாயமான மாரீசன் நிச 

வுருவுடன் ல௯£௩மணா வென்றொரு கூச்சலிட் டுயிர்விடுத 

சுனன். இவ்வோசையைக் கேட்ட பிராட்டி. ஈனிவருந்தி 

இளைய பெருமாளை நோக்கி எம்பெருமானுக் கென்ன 
வாபத்து நேரிட்டதோ விரைந்து சென்று தவுதிரென 

இளையபெருமாள் அன்னாய் அஞ்சவேண்டாம் ஈம்பெரு 
மாளுக் கொருகாலத்து மாபத்தெனவொன்று நேராது. 

தேவரீரைக் காத்து நிற்கும் வண்ணம் ,ணையிட்டுச் சென் 

னறுள்ளாராதலின் யானிவ்விடம் விட்டு விலகக்கூடாதவனா 

யிருக்கின்றேன் என. பிராட்டிகர்ண க6ரமான மொழி 

களால் இளையபெருமாளைக்கடி தலும் ௮வர் எதிர்காலானு 
பவத்தூக் கேற்றாங்கு பிராட்டி மனநிலைமா றியதென நனிக 

வன்றுராமபிரானை நோக்கிச் சென்றனர் அச்சிரமத்தில் 

சாமலக்ஷாமணர்கள் இலர் தையேதனித் தஇிருக்கன்றா 
ளெனவுணர்ந்த தூர்த்தனானராவணன் சன்னியாசிவேடத் 

துடன் அ௫சிரமத்து ணழைந்தனன் இவன் வருகையைக் 
கண்ட பிராட்டி ௮இதி ஸத்காரம் செய்து அலனத்தி 

லிருத்தி உபசரித்துப் பெருமாளும், இளைய பெருமாளும், 

வருகறெபரியந்தம் இருக்கும்வண்ணங்கூறிய காலத் திலவன் 

சில ௮டாத மொழிகளைக் கூறித்தனது நிசரூபத் துட 

னின்று தரையுடன் நசரமத்தைப்பெயாத்தஅத்தனதாதத் 
தில் வைத்துக்கொண்டு லங்கையை கோக்கிப்போகும் வழ 

யிலெதிர்த்த சடாயுவென்லும் கழுகரசளையுவ் கொன்று 

இட்டந்தை வழியாக அ௮ந்தரமார்க்கத்திற் சென்று லள
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கையிலொரு சிஞ்சுபாவிருக்ஷச் சோலையில் பிராட்டியைச் 
சிறைசெய்து தனக்கணெக்குமாறு புத்தியைச் திருப்புதற் 

கனேகம் ௮சுரிகளை யேற்படுத்திவைத்து ராமபிசானுடைய 
வருகையை யெதிர்பார்த் இருந்தனன். 

இஃதிக்கனமாக மாரீசனைக் கொலைபுரிக்ச பின்னர் 

ஆசிரமத்துக்கு நெடுந்தூரம் வந்துவிட்டோம் மானாகவர்த 

வனு மோரசுரனாதலால் வேறசுரர்களா லாசிரமத்தி லொ 

ருவேளை யெதுவேலுச் இங்கு நேரிட்டாலும் நேரிடலாம், 

இறந்த கொடியன் யானழைத்த மாதரியாக ல௯8-ஈமணா 

வென்றழைத் திருக்சின்றான். ஒருவேளை ஈம்மீதுள்ள பக்தி 

விசேஷத்தால் ல௯௩மணன் ஜானகியைத் தனியேவிடுத்து 

நம்மை காடிவர் தாலும் வருவன். 

அங்கன காங்கருதியவண்ண மிளையோன் ஆசிரமத் 

தைவிட்டு விலகவர்தா லெதுவேளுங் கெடுதிநேரிடும் ஜன 
இக்கு, அதற்குள் நாம் விரைவாகப் போக வேண்டுமென 

ஓட்டமும் ஈடையுமாக வருகிற சமயத்தில் வழியில் தம் 

மைகாடி. விரைந்து வராரின்ற இளைய பெருமாளைக்கண்டு 

உன்னையங்கிருக்கச் சொன்னேனேயேன்வரந்தாய் என்னப் 

பிராட்டியாற் கடிர்்துரைக்கப் பட்டமையால் தேடிவந்தே 

னெனக் கேட்டு இவை யசுரர்களின் சேஷ்டைகளே யாம் 

விரைந்து செல்வோமென ஆசிரமத்தி லெய்தி நோக்கிய 

காலத்தி லாச்சிரமந் தோண்டப்பட்டிருத்தலும் குதிரைக் 

காலடி. ௮சாரனது பெரியகாலடி ரதஞ்சென்ற' சச்சாதாரை 

யாஇகளைக்கண்டு ஈனிவருந்தி இவ்வாறு மொரூழிருர்த
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தோவென வருச்திச் சக்கரதாரை சென்றவழிச் சென்று 

ஜடாயு கடந்த லிடத்தெய்தி ௮வனால் ௮சுரனுன ராவ 

ணன் பிராட்டியை யெடுத்துச் சென்றானென் pears gi 

இறர்த சடாயுவுக்குத் தீக்கடன் செலுத்திப்பின் சக்கர 

தாரை யின்மையாற் பலவழிமிலுர்தேடி. மிக்கசவலையுடன் 
சபரியாச்சொம மடைந்து ௮வள் வாய்மொழியால் இஷ்சிர் 

தையை நோக்வவெரும் வழியில் ஒருவனத்திற் பெருமாளை 
யும் இளைய பெருமாளையுங்கண்ட வாலியொழிநர்த வானர 

வீரர்கள் தமது சத்துருக்களென மூறைபிறழ்ச்து கருதி 

ஒடி. ஒரு மலைக்குசைக்கு ளொளித்து கொண்டார்கள்: 

இவர்க ளிவவா மெளித்ததைக்கண்ட ஆஞ்சனேயர் நீங 

கள் ரான் வருமளவுமிங்கேயே இருங்கள் யான் சென்றவர் 

களை யின்னவரென்றறிந்து வருகின்றறேனென ஓரு பார்ப் 

பனப் பிரமசாரி உருவர்தாங்கி இராமலஷூாஈ௩மண செதிரே 

யெய்தி திகூறி நின்றனர். 

நின்ராரைக்கண்ட விருவரில் இளையபெருமாள் யாவ 
னெனவினாவத் தன் வரலாற்றினை யுசைத்து நீவீர் யாவ 
ரென்று கேட்டனர் ௮தற்ளையோன் ஸ்ரீராம பிரானது 

வமிசாவளியை முூறையேயுசைத்து மாதுர்வாக்கிய பரி 
பாலனார்த்தம் பதினான்கு வருஷம் வனவாசம் புரிவான். 

வந்ததும் இடையிற் பிராட்டியை அரக்க னெடுத்௪௪்' 
சென்றதையும் பிராட்டியின் வியோசுத்தாற். பெருமாள் 

சித்சசபல * முற்.நிருதிதலையும், மறையாது கூறுதலும், 
மாருதி திருவுள்ளத்திழ் சாலழூழ்ர்து இவர் mous
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கிடைத்தால் வாலியின் உபத்திரவத்தி னின்றுஞ் சுக்கிர 

வன் விடுபபவொனென்றும், இவர்கள் தேவபுருஷர்க ளென் 

லும் திருவுள்ளத்திற் கருதி ஸ்ரீாமசந்திர மூர்த்தியி னடி. 
யினை மலர்களை வணங்குதலும், பெருமாள் பெரியோய் 

என்னை* தகாது செய்தனை மறைக்குல மாணியாகய நீ எம் 
மை யாசீர்வதித்தற்சே யுரியையாசவு மடி.பணிர்ததென்னை 

நின் வாய்மொழிகளைக் கேட்டால் கவவியாகாண பண்டி ௪ 

னாக விருப்பாயெனவு மெண்ண விடமுண்டடா கின்றது. 
நின் வரலாறென்னை யென்றவுடன் அர்தணப் பிரமசாரி 

பின் கோலத்தையகற்றி வானாவீர னவுருவினை யெய்தி 
நின்றனர். 

அப்பெரிய வுருவிளைக் சண்டாச்சரியமெய்திய பெரு 

மாள் இளைய பெருமாளைப்பார்த த, 

தாட்படாச் சமலமன்ன தடல்கணான் றம்பிக்கம்மா 

இட்படா நின்றநீக்செ ளொபடா தாகயென்றும் 
சாட்படா மறைகளாலு ஈவைபடா ஞானச்தாலுங் 

கோட்படாப் பசமேயைய குரச்குருக் கொண்டசென்றான். 

என்றபடி இவ்வானரவுருவம் வேதங்களாளுங் குறித் 

அரைத்தற் கெயலாத பரம்பொருள் கொண்ட வுருவமே 
யன்றி வேறன்றெனப் புகழ்ச் துகூறி இவனேவல் செய்யப் 
புருவானான கவிக்குலவேர்ச னெவ்வளவு சீரியனாக விருப் 
பானென்று மஒழ்ர் தரைத் தச் சிரிபோய் நின்னாலினி என் 
ளெண்ணமு நிறைவேறும் கின்னரச௪ னெண்ணமு நிற 
வேறும்கின்னசனையழைத்து வருகவென்னலும் விளார் ௪
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சென்று தனந்த ஈடனம் புரிலாராய் ௮ரசே வாலிகாலன் 
வக்திருக்ன்ரான் , வருகவென் றழைத்துவர்து ஸ்ரீ ராம 

பிரானிட நிறுத்த ராமபிராலும் சுக்கிரீவனைக் காடாலில்க 

னஞ்செய்திருத்தி அவன் வரலா.றுகளை ஆஞ்சனேயர் வழி 

யுணார்து மராமூமெய்து வாலியை வதைத்துச் சுக்கிரீவ 

லுக்கு ராஜநீதிகற்பித். து லக ஈமணரைக்கொண்டு வான 
சாதிபனாக மகுடஞ்சூட்டுவிச்து மழைக்காலா தருமளவு 
மவர்களைக் கிஷ்கந்தையிலிருர்து பின்னசெய்திப் பிராட்டி 

யைத் தேடித்தருமாறு கட்டளை யிட்டருளச் சுக்கிரீவன் 

மாரிக்காலங்கழித் தும் வராது மதுவருர்தி மயங்கிக்டெக்க 

இளையபெருமாளால் ௮வனுக்குப் புத்திபுகட்ட எழுபது 

வெள்ளம்சேனை வீரருடன்வஈத வானராதிபனைப் பார்த்து 

ஸ்ரீராமபிரான் மகிழ்ந்தனர். 

உடனே இளயபெருமாள் எரிகதிர் மைர்சனான ௪௧ ' 
கிரீவனைப்பார்த் து இனிக் சாலசாமதஞ் செய்வதிற் பய 
னில்லை எட்டுத் திக்குகளிலும் பிராட்டியைத் தேடுதற் குரி 
யாரை விலரர்தளுப்புக வென்றவுடன் பெருமாள் வானர 
ராசனே . நீகோண்டு வந்துள்ள முறைமையும் மானமும் 
பகைவரை வெல்றுர் திறமுமமைரந்த தன்மை யினவாய் 
அணிவகுப்புடன்வந்த. இவ்வானர சேளைச்கொரு' கணச்கு 

முண்டோவென்ழு” வினாவினார். 

“பெருமாள் இருவுளக்களிப்புட னில்வாறு 'கேட்டரு 
சர்சதும் வானரர் இபன் வணக்சு த்துடன் எழுபது லெள் 
ள்ஞ்சேளை யென்லுிமொரு சணக்சாக- Rabe da gers
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ser இச்சேனைகளின் தலைவனாக வுன்ளவன் நீலனென்னும் 
இவ்வான வீரன் என்று கழறினான். 

பின்னர் சக்கரவர்த்தி திருமகனாது திருவுளப்படி 

சுக்கரிவன் ௮னுமாரையழைத்து ஐபனே நின்றக்தையை 

யொப்ப மூன்று லோகங்களிலும் விரைர் துசென்று: வரு 
மாற்றல் நினக்குள்ளகனை நீமறந்து விரைர்்துலவுல் era 

கன்செய்கையில் நிற்றிபோலும் நீயும் இவருமாகச்சென்று 

சீதாபிராட்டியைப் பாதலத்திலும் பூமியிஓும் தேடுங்கள் 

சுவர்க்கவுலகம் பெருமாட்டியைச் சிறைப்படுத்தற் கூரிய 

இடமன்றதனா லவ்விடத்துக்குப் போகவேண்டாம் எ 
குர்தேடி. விரைர்து வருதர் 

ஆனால் ராவணனுடைய உயர்ர்த சுகமானது தென் 
இசையி லுள்ளதென்று கூறக்கேட் டிருக்கன்றேன் என் 

நினைவுமவ்வாறே ஆதலால் மாருதியே நீயேயத்சென் நிசை 
யிற் சென்று எனக்கு வெற்றியை தரத்தக்கவன். 

ஓ தெளிவினையுடைய அ௮லுமானே இவ்கள்ளலின் 

மளைகியைச் திருடிய திருட்டுக் சொலைபாதசனான ௮வ் 
வரக்கன்போகக்கண்டதும் தெற்குத்திசையாக்வே பென்ப 
தொரு நினைவுமெனக் இருக்கின்றதென் Opa andar 
காய் மாருதி! நின்னுடன் ௮ங்கதனையுஞ் சாம்பளையும் 
இன்னம் பல வீரரையு முடன்கொண் டி ரண்டுவெள்ளம் 

தெளைசளூட்ன் செல்க, என்று கூதினான், , கதியுவுள், இரு 

மாகச்.அக்குள் நினைச்சு. இரும்பிவருகல் ,வெஹ்டுமெள் 
oe eae:
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நீவீர் செல்லுங்கால் ஒளிபொருந்திய ஆயிரம் கொடு 

முடிகளுடன் காணப் படலால் பரப்பிரமமாக எண்ணி 

வணங்கத்தக்க மேன்மை யிளையுடைய விந்த மலையை 

யடைந்து ௮ங்கு நன்ராய்த் தேடுங்கள் தேடினாலங்கு4 

காணப்படாதுபோனால் அங்கு நின்றுர் தெற்கேசென்ற 

தேவரும் வந்து சங்கற்ப பூர்வமாக ஸ்ரானஞ் செய்கின் / 

பெருமிதமமைர்த நருமதா ஈதியின்கரையில் வண்டுகள் 

பஞ்சாக்களைப்பாடுஞ் சோலிகளிலும், பலவகை மணிக்கு 

வால்கள் நிறைந்த இடங்களிலும் ஈன்குதேடக் கடவீ 

தேடினாலக்கும் பிராட்டியைக் கண்டிலீமேல். அங்கு நின் 

றும் ௮ழகிய மேகலையணிந்த சுவர்க்கலோகத்துத் தேவ 

சம்பையர் அடுகின்ற ஊஞ்சலின் மகிழ்வைத் தருகின்ற 
இசையாகிய மதுவினால் புகைவன்னமான அ௮சுணப்பறவை 

கள் ஆனர்தமாக நித்திரை செய்கின்ற சிறப்பமைந்த எம 

கூடமென்னு மலையினிடஞ் செல்லுங்கள் சென்று ஈன்கு 

தடுங்கள் தேடிக்காணாவிடில் விரைந்து ௮ம்மலையைவிடுத் 

துப் பம்பைக் கரைகளிலுந் தேடுங்கள் ௮ங்குங் கண்டி 

லீரேல் ௮ங்கு நில்லாமல் விரைந்து செவ்விய பிகாகி 6 BS 

கரையை யடைர்து ௮தன் ௮ழகூய கரைகளிலும் பிராட் 

UFC Ky. ௮ங்குங் காணாவிட்டால் ௮ங்கு நின்றும் உல 

களந்த பெருமாளையொப்பச் சந்தனமுதலிய மரங்கள் நெ 

ருங்கியுயர்ந்து வளர்ந்து சூழ்ந்து விளங்குசன்ற விதர்ப்ப 

சாட்டிற்றேடுங்கள் ௮ங்குங் காணாவிடில் முறையே பெரிய 

பல நாடுகளைக்கடர்து' மிக்க நீர்வள மமைர்த தண்டகா 

சணியத்தை யடையுக்கள் அங்குப்பல கிடங்களிலுர்தேடி
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மூன்னாகத்தி முனிவர் ஆச்ரெம மிருந்ததாக வுரைக்கய் 

படுவதும் முண்டகத் துறையெனப் பிரசித்த மானதுமான 

சிறந்த ஒரு சோலையுளது ௮ங்கு ௮ருச்தவர்கள் ௮0்கர் 
வசிக்கின்ருர்கள். அவர்களை யெல்லாங்காணும் பாக்க 

சாலிகளாய் நீங்கள் உலகத்தில் ஈல்ல தருமசீலர்கள் தியா 
னிக்க்ற பரவஸ்.துவை யொப்ப விளங்குமச் சோலையில், 

ஒழுக்கமமைந்த மங்கையர் வாய்போல செம்மையமைந்த 

கனிகள் காலமில்லாத காலத்திற்காய்த்து விளங்குதலையும் 
காண்பீர் சூரியனவ்வழியில் தெட்சிணயுயன வுத்தசாயன 

கதியை யடைஇறதில்லை ௮வ்விடத்திற் சகல சுகானுபவங் 

களையு முடையவர்களாகச் தேவர்களும் வாழ்வார்கள். 

அத்தகைய இடத்திலெல்லார் தேடுங்கள் தேடியும் பிராட் 

டியைச் காணாவிடில் அ௮ங்குறின்றும் சர்திரசூரியர்களுர் தல் 
கிச்செல்லத்தக்க வுயர்ச்சியினையுடைய பாண்டு கிரியென் 

பதிற்செல்லுங்கள் ௮ம்மலையினருகில் மூழ்கினோர் பாவங் 

களை யகற்றுவதும், பொன்னுமணியு முத் அமலரும் பிறவு 

மிழுத்துவருஞ் சிறப்பினை யுடையதுமான கோதாவிரி 

யென்னுஞ் சிறந்த ஈதியானது லுப்பாண்டுகிரியின் opp 

யரையிலுள்ளது அ௮வ்வாற்றைக்கடந்து தருமவழி போல 

வும் கருணைபோலவும், விரும்பத்தக்க ஈன்னீர் ஈதியும் 
2 பாலக் குளிர்ச்சியமைர்து வெயில்வெப்ப மறியக்கூடாத 

ராய் விரிர்சவலர்களையுடைய சோலைகளாற் சூழப்பெற்று 

மணிகளின் ஒளியால் வழிதெரியும் சிறப்பிளை் யுடைய . 

ஈவணமென்னு மிடத்துச் செல்லுக்கள் சென்றவ்கிடத்தி . 
றும் பிராட்டியைத் தேடுங்கள் அங்குல்காணாவிடில் அதற்
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கப்பாலுள்ளருறத்தியர் குருவியோப்புசன்ற கவண்கற்கள் 

சூரியகார்தக் சற்கசியொப்ப வெயில் வீசுன்ற சிறந்த 

சந்திரகாந்த இரியைச்காண்டிர் அங்கும் பிராட்டியைத் 

தேடுங்கள் அங்குங்காணாவிடில் ௮ங்குகின்று கொக்சண 

நாடு செல்லுங்கள் ௮ங்குந்தேடிக் காணாவிடில் குலிந்தத் 

அக்குச் செல்லுங்கள் அங்கும் பிராட்டியைச் தேடிக்கா 

திர் சாணாவிடில் அங்குகின்றும் வணங்குவோர்ச் கின்ப 

மளிப்பதும், ₹புகுதற் கரியதுமான அருந்ததி மலையைச் 
சென்றடையுங்கள் ௮டைந்தங்கும் பிராட்டியைக் தேடும் 

கள். காணாவிடில் அங்கு நின்றும் செல்வோரஞ்சத்தக்க 

வெப்ப மமைந்த பாலை வனங்களையும், கானாறுகளையும், 

அகன்ற பெரிய சுனைகளையும், ௮ூலுமாரமுர் திமிசம் 

வேங்கையும் உடையனவாய் மேகமுலவுர் தாழ்வரையின 

வாயுள்ள பலமலைகளையும், காடுகளையுங்கடக்து விடத் இனை 

யுடைய கண்டத்தினையுடைய அ௮ரவங்கட்கு அமிழ்தம் 

கொடுத்துத் தனது மாதாவான வினந்தையை அடிமைத் 

திறத்தினின்று நீக்கய வைனதேயனது இடமான மாகத 
மலையைவணங்க யதனருகாகச் சென்றால் மிக்க சிறப்பினை 

யுடைய திருவேங்கடத்தை யடைதிர் அங்கும் பெருமாட் 

டியைத் தேடுங்கள். சேடிக் காணாவிட்டால் அங்கு நின்று 

நீர்வளம் பொருர்திய தொண்டை காட்டையடைந்து ௮௪ 

கும் பெருமாட்டியை யாராய்ந்து காணாவிடில் காவேரி 

யாற்றின் ஈன்னீரினால் ஈளையப் படுகின்ற புண்ணிய பூமி 
யான சோள நாட்டையடைந்து இறைவியைத்தேடி யம் . 

குங் காணாவிட்டால்" ங்கு நின்றும் மணிமயமான் மலை
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சாட்டை யடைக்அ தேடுங்கள் ௮ங்குங் காணாவிட்டால் 
தமிழ் காட்டிற்குச் செல்லுங்கள் சென்று அங்குச் தென் 

கடற்கரையதான மயேச்திரமலையிலுர் (2தடுக்கள் அங்குக் 
காணாவிட்டால் கடலைக்கடர்.து மற்றைப் பல விடங்களி 

அஞ்சென்று நன்குதேடி ஒருமாத முடிவிற்குள் வந். 
சேருங்கள் என்றனன். வானராதிபனான சுக்கிரீவனிவ் 
வாறு கூறுதலும், உலகளந்த திரிவிச்சரமனான பெருமாள் 

ஆஞ்சனேயரைப் பார்த்து நீதிவல்ல ஆஞ்சனேயனே தே 
டி ச்செல்லுமிடத்திற் சதையான என்மணுட்டியைக் காண் 
பாயானால் சந்தேக மொழிந்துணர்தற்குச் சில அடையா 

ள் கூறுனெறேன் கேளென்று தனியே அழைத்து 
இருத்தி இவவாழருளிச் செய்தனர். 

அ௮னுமானே அ௮வளை நீ கண்டாலறிதற்கு ௮வள் 

பாதாதிகேச சொருபத்தை யுனக் குரைக்கின்றேன் இவ் 

வியல்பை யுணர்ந்திருந்சாலன்றி ஐயந்தீர வவளை ந.பறிய 
வியலாதாதலா லிதனைச்கேள். 

பிராட்டியின் பாதாதிகேச லக்ஷணம். 
பாற்கடம் பிறர் சசெய்ய பவள சத்தைப் பஞ்சியூட்டி 

மேம்பட மதியஞ்சுட்டி Sago borg sQuiu 

கா.த்றசை விரல்களைய சமலமும் பிறவுங்கண்ட 

வேம்பிலவென்பதன்றி யிணையடிச்குவமையென்னோ என்றபடி, 

ஐயனே ஆஞ்சனேயனே ! கமல மலரினுள் ஸிதழினை 

பும் கால் விரல்களுக் குவமைகூறு மெப்பொருள்களையு 

9ிமாப்பென வேலாத சிறப்பினையும் தூயபா'ற் கடலிலே
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பிறக்த செம்மையின் மிச்ச பவளத்தினைப் பஞ்சியூட்டி. 

அ தன்மீ௮ வெள்ளிய பூணசந்தஇரனையும் புதைத்து வைத் 

சாற்போல விளங்குகின்ற நகங்களையும் உடையன, என் 
னுயிரினுஞ்சிறர்த ஜானகியின் கால் விரல்களும் உள்ளடியு 

மென்ற மியக் கடவை இனியவள் புறவடியை. 

நீமெயா யுணர்தியைய கிரைவளை மகளிர்ச்கெல்லாம் 
வரய்மையா ௬௨மையாக ,மதியறி புலவர்வைத்த 

ஆமையா (மமென்றபோது மல்லன சொல்லினாலும் 

யாமயாழ் மழலையாடன் பு.றவடிக் இழுக்கமன்னோ. என் நபடி. 

ஐயனே மெய்யாசவே அறியக்கடவை புலவர்சளெல் 

லாம் மாதர்கள் புறவடியை யாமையெனவும் மன்மதாகம 

மெனவும் பலவாறு கூறுவார்கள் ௮வையெல்லாமிவள் புற 

வக் கொப்பாகாது ௮தற்கதுவே யொப்பென் றறியக் 

கடவை ஆஞ்சனேயனே. 

வனைவ.ரா லரியகோகை பேதைமென் சணைச்சரனமெய்ய 

நினைவரா லரியவின்ன நேர்படப் புலவர்போற்றும் 

சனைவராற் பகழியாவ நெற்சனை யென்னுஞ்செப்பம் 

எனைவராற் பகருமீட்ட யானுரைத்தின்பமென் 2னோ. என் படி. 

சித்திரிச ராலமைத்தற்கரிய வுருவினளளான சீதை 

பின் சணைக்காலைக் குறித்துப் புலவர்களுவமைகூறும் சினை 

யுடைய வரான் மீனினையும் அம்புக்கூடினையும் நெற்கிளை 

யையும் கூறுவதிற் பயனில்லை யெனவும், ௮வள் கணைக் 

கால் ஓப்பற்றதே யெனவுமறிக்து கொள்ளக்கடவை ௮ன் 

தியும் மாருதி,



அமைத் பராக்கிரமம், et 

அ. ரம்பையென் ers Lor BT குறஙஇனும் சமைச்தபொர்பின் 

வரம்பையுக கடந்தபோது மற்றுடை பகுக்சலாமோ 

ஈரம்பையு மமிழ்தமாறு ஈறவையு ஈன்னீப்பண்ணைக் 

கரும்பையும் சடச்சசொல்லாள் கவாற.து கருதுசண்டாய், 

வன்றபடி யாரோசையையுக் கரும்பின் சுவையையுக 

கடர்த சொல்லின யுடைய ஜானகியின் தொடைகட்கு 

மற்றை மாதர் கொடைக் கஇணைகூறும். வரை மரமிணை 

யாகாதாதலினதற் கொப்பிலையென்று நின வில் வைத்துக் 

சொள்ளக்கடவை அன்றியுமஞ்சனை நக்கு! * 

வாராழிச் சலசக்சொங்கை வஞ்சிபொன் மருஙகுலாடன் 

தாராழிசக் சலைசாரல்குற் றடுகடர் குவமைதச்சோய் 
பாசாழி பிடரிற்றகும் பார்களும் பணிவென்றொங்கும் 

தசாழித்மேதருஙசண்ட வுனக்குகா peng sO sor Cen. oro றபடி. 

கச்சணிந்த கனதனத்திணையும் வஞ்சியன்ன விடை 

யினையுமுடைய எனது சானசியின் சடிதடத்துக்கு உல 

களத் தலையாற் சுமக்கு மரவினையும் சூரியனது தேர்த் 

தட்டினையுங் கண்மிள்ள வுனக்குயான் ஒன்றுக் கூற2வண் 

டுவதில்லை ௮வையெல்லாமதற் கொப்பன்றென்றறியக் கட 

வை அஞ்சனேயா அன்றியும். 

சட்டக் தன்னைநோக்கி யாயையுஞ் சமைக்கத்தக்காள் 

இட்டிடையிருக்குந்கன்மை யியம்பக்கேட் இணர் கியென்னின் 

சட்ளைச் த.௨மைசாட்டச் கட்பொறி சதுவாகையிற் 

மெட்டவம் குணாலாமறர் அண்டெனுஞ் சொல்லுமில்லை 

என்றபடி எனது ஜானடியின் இடுகிடைக் கஇணைகூறுகுற் 

குப் பிறமாதரி னிடைக் கணைகூறு மெவையுமொப் பாகா



6x மாருதி விஐயமேன்னும் 

தென்றும் தொட்டுப்பழக்கமுள்ள யாஜெறருவனே யறியத் 

தக்கதென்று மறியக்கடவை அன்றியும் மாருதி ! 

ஆலினைப் படிவர் இட்டு மையநுண் பலகைநகொய்ய 
பால்கிறச் சட்டம்வட்டச் கண்ணடி, பலவுமின்ன 

போலுமென்றுரைத்தபோ தும் புனை$துரைபொ துமைபார்க்கின் 

ஏலுமென் றநிசைச்சனேலா விதுவயிற் றியற்கையின்னும். 

என்றபடி. தலிலையும் அழகிய கண்ணாடியும், வெள்ளிய 

தட்டமுதலிய எவைளும் இவள் வயிற்றிற் இணையென்று 
கூறுதல் பொருச்சாத விஷயம் ஆகலினவள் வயிறு ஓப் 

பற்றதென் றுணாக்கடவை அன்றியும் வாயுஈந்தனா ! 

சிங்கலில் சிறுகூதாளி ஈர்இியின் நிரட்பூச்சேர்ர்த 

பொக்குபொத் ஜெளையென்றாலும் புல்லிது புசுமைத்தாமால் 
அங்சவ ஞர்தியொகச்குஞ் சழியெனக் சணித்சதுண்டால் 

க௩கையைசோக்செசேறி சகடலினுநெடி.துக ற்றரோய். என்றபடி 

woes Be சுழியைக் குற்றமற்ற சிறு கூ.தாளிமலரி 

ஓம் தரண்ட நர் இப்பூவிலுமுள்ள கிறுதுளையை உவமை 

கூறுவதானால் உவமையற்று ஆச்சரியமாகவே முடியும் 

Lm நீச்சம் யெனவொன்றுள்ளதை மாத்திர முவமை 

யாகக் கூறலமையு மென்றறிதுி, சூரியனிடத்துச் சீரியகலை 

களையெல்லா மேருறக்கற்ற மாருதியே! 

மயி௦ராமூச் கெனவொன்றுண்டால் வல்லிசேர் வயிற்றின் மத்றென் 

லஓுயிரொழுக் 5.தற்குவேண்டு முவமையொன் றுரைச்சவேண்டிீன் 

Qe SoA © நிடையாயுற்ற ஈழுசொடி நுடச்சர் தீரச் 
குயிலு.றச் சமை துவைத்த சொள்சொம்பென் றுணர் துசோடி,



அனுமத் பராக்கிரமம். ௫௯ 

என்றபடி அவள் வயிற்றிலுள்ள மயிரொழுகல் கானது 
குற்றமற்ற சிறு கொடியாகப் பொருந்திய இடுகிடையின் 
அுவட்சி நீங்கும் வண்ணம் அழகுறச்செய்து ஈட்டுள்ள 
கொழுகொம்பென்று கூறலாமன்றி மற்றைமாதர் வயிற்று 
.மயிரொழுக்கிற் குரைக்குமெயவையு முசைத்காற் பொருக் 
காதென்றறிதி, ஓ வீரதீர பராக்சரமனை ௮ லுமானே. 

அல்வீயூன் றிடுமென் றஞ்சி யரவிர் தம் தூதர் தாட்சம்பொன் 

வல்லிமூன் நுளவா ற்கோல வயிற்றின்மற் றலையுமாம 
வில்லிரூன் நுலசன்வாழு மாதருர் சோம் றமெய்ம்மை 
சொல்லியூன் நியவாம்வெற்றி வரையெனத் சோன்றுமன்ே. 

என்றவாறு தாமரையி னகவித முறுத்துமென வதனை 

விடுத்துவர் 2 வழ௫ய சீதையின் வயிற்றிற் பூலோகம் பா 

காளம் சுவாக்கம் என்னு மூன்றுலகங்களிலுமுளள மாதர் 

களை ௮ழகு குணமுதலியவற்றில் வென்ற தன்மையை 

விளக்குதற்கு ௮மைத்ததுபோல மூன்றிரேகை ஒளியுடை 
யனவாக விளங்குதல் உள்ளதென்றுணசக் கடவை அன்றி 

யும் ஈவவியாகரண வல்லவனே! 

செப்பென்பன் கலசமென்பன் செவ்விள நீருர்தேர்வன் 
தப்பொன்று திரள்சுதென்பன் சொல்லுவன் றும்பிக்கொம்பைத 
தப்பின்றிப் பசலின்௨வஈச சச்சரவாச மென்பன் 
ஓப்பொன்று முலகர்காணேன் பலநினைர் துலைவேனின்னும். 

என்றபடி. இவள் தனபாரங்களை யான் ஒவ்வொரு சம 

யங்களித் செப்பென்று கருதுவேன் பின்னாது விடுத துச் 

செவ்விள நீரையொப்பென்று கருதுவேன் ௮ துவுஞ் சரி



௬ல் மாருதி விஜயமேன்னும் 

யான தன்மையா லதனை விடுத்து நன்கு இரண்டதொரு 

கருவியென்று கருதுவேன் பின்னரதனை விடுத்து யானைக் 

கொம்பை யொப்பென்று கருதுவன் அதுவுஞ் சமான 

மானதல்லாமையால் அதனை வெறுத்துச் சக்கரவாகப்பற 

வையேயிணை யிதற்கென்று கருதுவேன் பின்னரதனையும் 

விடுத்து இனி யெதனை த்தா னுவமையாக வுரைக்கலா 

மென்று தேடு?வன் ௮ங்கன மிதுகாறுந் தடியுர் தனத் 

திற் கொப்புரைக்கும், பொருளொன்றுவங் கிட்டாமல் ஈனி 
வருந்துகின்ற சைலினால் அவளு (Hue Kor F LOM oar 7 5) & El 

களேயெனவறிக, அன்றியும் ஓபுலிழமுலை புல்வாயக் கருத் 

அம் பூச்சியனே ! 

கரும்புகண் டாலுமாலைச் சாம்புகண் டாலுமாலி 

யரும்புகண் டாரைசோர வழுங்குவேனறிவ துண்டோ 

சுரும்புகண் டாலுங்கோதை சோணினைர் தவமைசொல்ல 

இரும்புகண் டனையகெஞ்ச மெனக்கிலை யிசைப்பதென்னோ, 

எனருங்கு கரும்பினையும் மலைமூங்கிலினையுங் சண்டால் 

௮வள புயங்களுக் கஇவையொப்பா னவையென்று அவள் 

விரகத்தால் கண்ணீர் வடி. த்துலவும் யான் வேறொன் நினை 

௮வள பயங்களுக் குவமைகூறுதற்கு என்னெஞ்சங் கன் 

னெஞ்சமன்று ஆதலின் அவள் தோள்கள் உவமையற்ற 

சிறப்பினவென்றே உனக்குணர்த்.து இன்றேன். 

மூன்கையே யொப்பதொன்று முண்டு மூவுலகத் துள்ளும் 

என்கசையே யிமுச்சமன்றே யியம்பினும் சார்சளென்றல் 

வன்கையாழ் மணிச்கையென் றன் மற்றொன்றையுணர்த்தலன் தி 

சன்சையா' ட்டச்சையாமோ ஈலத்தின்மே னலமுண்டாமோ.



அனுமத் பராக்கிரமம். ௬௧ 

என்ராங்கு அவள முன்கைக் குவமை மூன்றுலகத்துள் 

ளும் இல்ல், உண்டென்று கூறுதல் குற்றமாமன்றிப் பொ 

ருத்தமாகாது காந்தளையும் யாடழையு "பெடுத்துசைத்தா 

லவை மத்றொன் அரைத்தலென்னுங் குற்றமாகுமேயன் றி 

னது காதலியின் கரங்கள ரகுமோ ஆகாதென்றறிக. பாரி 

னாுணியாம் மேருவின் சிகரத்சைச் சீருறவொடி.த்த வாயு 

வின் மதலாய் | 

aves roar டீன் ஐபிண்டி யிளர் சளிர் டெச்சுயாணர் 

காலைச்கற் பகத்தின்காமர் குழைபடுங் கமலமென்பூ 

தூலொக்கு மருஙகுலாடன் நூபுரம் புலம்புகோலக் 

காலுக்குச் தொலையுமென்றாற் சையொப்பு வைச்சலாமோ., 

என்றபடி அவளகங்கைக்கு தக்கவாறு தளிர்த்த ௮சோ 
கந தனிர் ஒவவா து தோல்லவியுறவும் ௮ழகய பருவத் தளை 

யுடைய கற்பகத்தின் றழையு மவமையின் நிக் குழைவுற் 

அக் கெடாநிற்கு மவ்வாருகச் சிற்றிடைப் பொற்றொடிச் 

சிதையின் குற்றமில் காலுக்கே உவமையாகாத தாமரை 

யின்மலர்கைக் செவ்வா றுவமையாகும் ஆகாதென்றறிக; 

ஆதலால் எனது காதலியின் கரங்களி னுளளிடத்துக் குவ 

மையே யிலையென்றறிக. குற்றமற்ற நற்கலகள் சொற்ற 

முறையனைத்தும் பெற்று நிற்கும் ௮.னுமானே | 

கெள்ளிய முறுவற்செவ்வாய் விளங்கிழை யிளம்பொர்சொம்பின் 

அள்ளு௫ர்ச் குவமைஈம்மால் மயர்வற வகுச்சலாமோ 
எள்ளுதிர் நீரரஸுக்கை யென்றுகொண் டி.வறிப்பின்னும் 

இள்ளைகள் முருக்ளெபூவைக் இழிக்குமஃ தீழிச்சலாமோ.



௨ மாருதி விஜயமேன்னும் 

என்றாங்கு வெள்ளிய முறுவலையும் செவ்விய வாயினையும், 

உடைய இளம்பொன்னங்கொடிபோலுஞ் சதையின் கூரிய 

நகத்தின்றிறத்தைக் குற்றமறக்கூறலாகுமோ கிளிகள் தங் 

கள் மூக்கினைச் சிதை ஈகத்தினை யுவமைக்கயை யாதன 

வென்று கூறுகின்ற வாய்க்கெையான தென்றோ கோபச். 

செறிவால் முருக்கலர்களை கிழிக்கன்றன அதலினவள் 

நலத்துக்குவமையே இலையென்றுணர்க. மாருதி: 

அங்கையு *மடியுங்கண்டா ல.ரவிந்த நினையுமாபோல் 

செக்களி சிகறிரீவஞ் செருச்யெ தெய்வவாட்கண் 

மங்கைதன் கழுைசோக்கி வளரிளங் சமுும்வாரிச் 
சங்கமு கினைதியாயி னவையென்ழு துணிதிதச்கோய். 

என்றபடி கங்கையைக் கண்டால் தாமரையலரை நினைக் 

குமாறுபோல செவவரியு நீலத் திறமும் வாய்ந்த வாளனை:!। 

கண்ணிவையுடைய அம்மங்கையின் கழுத்தைப் பார்த, 

௮.தற்குவமையாக வளரிளங் கமுகணையும் கடற்சங்கினையு 
நீ நினைத்தியாயின் அந்நினைவு தகுதியற்ற நினைவேயாகும 

என்றுணாரக் கடவை. அன்றியும் ௮வள் வாயானது. 

ப௨ளமுகி கடையுங்சொல்வைப் பழனும்பைக் குருசப்போதும் 

அவளில வர்சங்சோப முருக்சென்றிச் தொடக்கஞ்சாலத் 

தவளமமென் நுரைச்கும்வண்ணஞ் சிவர துதேன் றதும்புமாடன் 

கு௨ளையுண் சண்ணிவண்ண வாயது குறியுமஃதே. என் DUB. 

மாருதி! பவளமென்பதுங் இடையென்பதுக் கொவ்வைக் 

கனியென்பதும், பசியசெவவல்லி மலசென்பதும், அுவட்சி 

யமைந்த 'இலவங்க மலசென்பதும், இர்திகோப மென்ப



அமைமத் பராக்கிரமம். duh. 

அம் மூருக்கல ரென்பதுமாகிய இத்தொட கத்தனவாகஇிய 

செம்பொருளக ளெல்லாம் வெண்ணிற மானவையென்று 

கூறுமாறு செவந்து 3 & gpm ததும்பியதொரு பொருளுள 

காயின் அக்குவளைக் கண்ணி கோலவாய்க் கிணையாமே 

யன்ற! மற்றொன்று மிணையாகாதென் ௮ணர்க. அன்றியும் 

மாருதி ! 

சி௨ஈ்தசோ ரமிழ்தமில்லை தேளில்லை யுள வென்றாலும் 

கலர்ச்சபோ சன்றியுள்ள நினைப்பகோர் களிப்புகில்சா 
Ua san ஹணுதலினாடன் பவளவாய்க் குவமைபா வித் 

துவர்தபோ தவர்தவண்ண மூரைத்தபோ துரைத்ததாமோ. 

என்றபடி ௮வள வாயினிமைக்குத் தேனும் பாலும் மின 

யாகாது அன்றியும் பாலுக்குள்ள குணம் வெண்மை மீத 

னுக்குள் ளகுணமோ இவள தரம்போன்ற செம்மையுமன் று 

இவ்விரண்டு முளவென்ருலும், உண்டபோதன் பி உள்ளில் 

நினை த்தவுடனே மகழ்ச்சயைத்தரா, ஒளிதங்கய வழகய 

நற்றியினயுடைய இவள தரத்துக்குவமை யெ .துவுமில்லை 

யென்க. ௮ன்றியுமனுமானே! 

மூல்லைய மூருச்துமுச்து மூறுவலென் றுரைத் சபோது 

சொல்லையு மமு.தும்பாலுர் தேனுமென் நுரைக்சச்தோன்றும் 

அல்லதொன் ருவதில்லை யமிழ்திற்கு முவமையுண்டோ 
வல்லையே லறிர் துகோடி மாறிலா வாறுசான்றோய், என்றபடி. 

முல்லை யரும்பும் பறவையினிறகடியும் சிப்பிமுத்து 

மாகிய இவைகளைப் பற்களென்று கூறுவதானால் ௮வள 

மொழியையும் ௮மிழ்தும் பாலர் தேலுமென்று கூறத்



௬௮ மாருதீ விரயமென்னும் 

தோன்றும் மாொன்றைக் கூறுதறகுப் பொருந்தாது 

அ௮மிழ்த மனை த்துத்கு முவமையாகவுளளது அ௮தற்குவமை 

யே கிடையாது உளதேலறிவிற் சிறந்தோய் நீயேயறிந்து 

கொள்ளுவாயாக. அன்றியும்! 

த.தியமெள்ளுர் சொளளைச் சுமீழுமூச் கொக்குமேற்த 

சோதிச்செம்பொன்னுமின்னு மணியும்போற் ழளக்கித்தோன்றா 

ஏதுவு மில்லை௨ல்லா ெழுத.வார்க் கெழு வொண்ணா 
நீதியை நேோக்கி$யே கினைதியா னெடிதுகாண்பாய். என்றாங்கு 

எனது சானகியின ழகிய மூக்குக்குவமையாக உமை I 

தற்கெவையுமில்லை எல்லாரு, மடச்தையர நா இிச்கிணை ௯..ற. 

மோச்தின் றலையும், எவனின்பூவும் குமிரினலரும் ஒளித் 

திய பொன்னு மின்னு மணியும்2பாற் ரகரசியா தலி 

னவள் காசிக்கணே3ய இலையென்க. சித் திரிகரு மவள் நர 

சிக்க்ணையென வெழுதிக் காட்டக் கூடாதவெே யாவராத 

லால் உவமையற்றது எதிரற்றதவள் நாசியென்றறியக் சட 

வை. அன்றியும் ஒப்பற்ற ஞானவானான அஞ்சனேயனே 

௮வள காதைக் Gis goo க்கு மிடத்து. 

வள்ளைசச் தரிகைவாம மயிர்வினைச் சருவியென்னப் 

பிள்ளை௪ச ளஞரைததவொப்பைப் பெரியவ ருரைக்இற்பித்தாம் 

வெள்ளைவெண் டோடுசெய்ச விழுத்தலம் விளைக்ததென்றே 

யுள்ளுதி யுலகுக்கெல்லா முவமைக்கு முவமையுண்டோ. 

என்றபடி. வள்ளைக் கீரையையும் மயிரெறி கருவியையும், 

இளஞா மடர்தையாகாதுக் குவமை கூறுவார்கள் இளஞர் 

கூறும் பொருத்தமற்ற பொருள்களை இவள் காதுக்கு



அமைத் ப்ராக்கிரமம். aD 

நாம் உவமை கூறினாலஅ பித்தேயாகும் வெள்ளிய வைரக் 

(GO POF ws 5 பெருக்தவக் தாலவள் சாதனை யிடமாகப் 

பெற்று நிற்கின்நசேயன்றி மற்றொன்றன்மும் உலசத்தி 

லஓுவமைப் பொருளுக்கும் வேறுவமைப் பொருளுளதோ 

இலையென் றறிவாயாக, அன்றியும் BOT Oi rg oo) oor 

மாருதி! என்காதலியின் கண்களைக் கூறுமிட தீதில். 

பெரியவாய்ப் பாவையொவ்வா பிறிதொன்று ரினைர துபேச 

உரியவாயொருவருள்ளச் தடம்கு௮ வல்லவண்மை 

தெரியவா யிரச்சானோக்இர் ேலர்ச்குர் பெய்வமென்னக் 
சரியவாய் வெளியவாகும் வாட்டடங் சண்களம்மா. என் Dit La 

அவளது வாட்டடங்கண்கள் of SHMEUCT எவை 

€பபால்வன வென KO Gat பார்ப்பாராயின் அவர் கரு மச் 
€ டட 

எண்களின் உவமையறியக்கூடா காய் அவர்பணியுகதேவு 
ச ன் ரூ , ட் . 

போலாமாயின் ஆஞ்சனபனே மிகவுமகன்ற கடலுமவள் 

வ்ணுச் இணையன்னும வேுன்றை யெடுத்துபைழ்தற் 

uo & FONT DBM MB Sl கடங்குவதன்று ஆதலின் ஒப் 

பற்றதென்றறியக் கடவை. 

சேளொச்கு மன்றியொன்று ளெத்நிஷர் உழ்மையாமே 

கோளொசக்கு மென்னினல்லாற் குறியொக்கச் கூறிம்தன்றால் 
வாளெரக்கும் வடிக்கணாடன் புருலக்துச் குவமையலைக்இன் 

தாளொகச்க tort at ru விரண்டில்லை யனங்சசாபம் என்றபடி 

\ 
௩. 

அவள புருவத்திற்கு நமக்குள்ள விருப்பச்தாலொன் 

றை ஒப்பென்று கூறலாமேயன்றி யுண்மையாக வுழத் 

மாலது தாழ்வுடைய சாகவேயாகும் ஒரு படை யொப் 
5



சுக மாருதி விஐயமென்னும் 

பாக உரைப்பதேயன்றி எல்லா வியல்பிலும் பொருத்த 

மரனதென ஒன்றைச் கூறியதன்ஞும் வாளனைய கண்ணினை 

யுடைய என “சானகியின் புருவத்துக்கு இனி உவமை 

கூற வேண்மொனால் இருபுறமுஞ் சரியாக வளைந்து நிற் 

தற்கு மன்மதனுக்கு இரண்டு வில்லில்லைய இருந்தாற் 
கூறலாம் என்றறிதி அன்றியும் ௮ஞ்சனை குமரா! 

சன்னாளு ஈளினகாணு முகத்தினை நுதலைகாடிப் 
பன்னாளும் பன்னியா நீரு மதியெனும் பண்பதாகி 

முன்னாளின் முளை வெண்டிங்கண் முறைசாளு குறைவேயாடி 
என்னாளும் வளர்ச் ததென்னி னிறையொக்கு மியல்பிற்ராமே. 

என்றபடி. இவள் செற்றிக் குவமையாக மதியை யுரைத் 

தல் சிறிதும் பொருர்தாததேயாகு மெதனா லென்றால் 
அம்மதி காடோறுங் கமலமலரு மழகிற்கடின்றி நானு 

கின்ற முகத்தினுக்கும் நெற்றிக்கும் உவமையாமாறு கருதி 

வளர்ந்தும் குறைந்து மிரண்டிற்கு மிணையன்மையா 

லின்னமத் தொழிலையே செய்கன்றமையா லென்றுணர்ச. 

அன்றியும், 

வனைபவ ரில்லையென்ே வனச். துணாம் வச்சபின்னை 

௮னையன வெனளிலுஈ சாகச மழகுக்கோ ரழிவுண்டாகா 

வினைசெயக் குழன் paws oS HOsu oars show 

புனைமணிப்பவளமின்னும் புதுமையாமுூவமைபூணா. என். றப. 

மாருதியே ! காம் வனத்தையடைர்த பின்னர் அலக் 

கரிப்போரிலரோலும் ௮வ்வவ் வுறுப்புக்களுக் குடைய வழ 
லவை சாழ்ந்தனவாகா. இவளுறுப்புக்கள் கைலன் மத



அனுமத் பராக்கிரமம். ௬௭ 

சாரரல் சீராட்டப்படச் சிற் தனவன்று இயல்பாகவே 

அமைந்த இறப்பினை யுடையன அதலினவைக்குப் பொ 

ருத்தமற்ற வுவமைகளைக்கூறி வருணனை புரிவதிற் பய 

னென்னை நீலமணியானது ஒருநாளும் பவளத்துக் குவமை 

யாகாது ௮ துபோலவவள் முகத்துக்கு மொப்பெதுவுமின் 

நறென்றறிதி இனி ௮வள் முசுத்தினை ரீ சண்டாலறிய 
வேண்டிலொன் அுரைக்கின்றறன். 

கொண்டலின் குழவியாம்பல் குனிசிலை வள்ளைகொற்றச் 

செண்டையொண் டரளமென்றிக் கேண்மைய இடர்ததிங்கள் 

மண்டிய வதனமென்று வைச்சனன் விதியேஃயப் 
புண்டா கச்தையுற்ற பொழுசதுபொருரச் திச்தோவாய், eer pug. 

மாருதியே! CET Baw 6 Bar em co செவ்வல்லி மல 

ரூம் வளைந்த வில்லும் வள்ளைக்கொடியும், சேற்கெண்டை 
யும் முத்தும் என்று கூறப்பட்ட இவைகள் பொருத்திய 

சந்திரனை வட்டமுள்ள முகமாக ருஷ்டி. கர்த்தாவே 
யவட்கமைக் திருக்கின்றான். என்னன (ற் குரிய வவளை 

நீ கண்டாலவண் முகதாமரை யான் கூறிய இத்தகுதியின 

தேயென்பதை நீயே சண்டறிவாய் அன்றியும். 

காரினைச் கழித்துச்சட்டிச் சள்ளி2னா டாவிகாட்டிப் 

பேரிருட் பிழம்புதோய்சது நெறியுநீ இப்பிறங்குக ற்ழைச் 
சோர்குழம் ரொமுதிச்சுழல் சும்மைசெய் தனையதம்மா 

சேர்மையைப் பெருமைசெய்த நிழைநறுங் கூர்தனீத்தம், என்றபடி 

என் காதலியி னழகிய ஆற்றொழுக் சனைய கூந்த 

லானது மேகத்தை யொப்பல்லவென்று பழித்தகற்றித
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தேஜெடிவிராவி ௮கிற்புகையுண்டு பெரிய இருட்பிழம்பிற் 

மோய்ந்து நெறித்து விளங்கிக் குழைம்து சபையின தாகிக் 

காணப்படுமென்றறிதி. அன்றியும், 

புல்லிதழ் கமலத்செய்லப் பூவிர்கு முண்டுபொஏ்பின் 

எல்லைசூழ் மதஇச்குமுண்டற களவ.கமென் LO) TB (SE eh ah 

௮ல்லவுஞ் சிறிதுகுற்உ மசன்றில மன்னமன்ன 

நல்விய லாளுகீகெல்லா நலனன்றிட் பிரி உண்டன்றால். 

அ௮னுமானே ! பூவுளேல்ல ஞ் இறந்து பொறிவாழ் 

பூவான தாமரைக்கும் Ly Mall wi Now rio st van, ஒளி பொ 

ரூர்திய சந்திரனுக்கும் Fr ws Ons noord, மொரு 

குற்றமொன்றுள தாம். இவையன்றி புள்ளன வுஞ் Rw gi 

சிறிது குற்ற முடையனவா சுவே விள கருகின்றன ௮ன்ன 

நடையினளான FIO SHG SB நலணு ங் குறைவில் ? 

தனவேயன் றி குறைவுள்ள வனமும். அதலிற குறைவறு 

மழகுறு கோமளவல்லியை நீ மண்டவுடன நிதி, அன்மியும் 

ஐயனே ! 

மங்கையர்ச் குரைத்துவைத்த விலச்சணம் வண்ணவாசப் 
பலகையச் சவட்குமையா கிரம்பல பற்றிசோச்கின் 

செங்கையிற் கருங்கட்செய்வாய்த் தேவரும் வணஙகுந்தெய்வக் 

கொங்கையைக் குபிலுக்கொன்௫ங் குறைவில குறியமஃதே, 

என்றபடி பெண்கட் கமைய வேண்வெனவாகக் கூறி 

யுள்ள விலக்கணம் அழகிய வாசனையினை யுடைய கமல. 

சனியான திருமகட்கு முற்றுப்பார்த் தால் நிரம்பின தில்லை 

6$தவரும் வணங்குர் இறமுடையாளும் செவ்விய சயன்
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மீன்போலுமமகய கண்ணினை யுடையவளும் தெய்வதசன் 

மைவாய்ச்த தனங்களை Uf ML WI MOH எனது காத 
e * a ‘ ® e e 

6 CH il BND T மிலக்சணரைமனை றி அ நிரம்பியுள்ள தே 

யன்றிக் குறையொ ன்று மிலபாசலினவளைக் கண்டால் 

Hw sg ஞாராய்ந்ு. கொளளுதி யினியவள் வாய் 
மொ. (பர் Fr ING) oD MT. 

குமல்படைச் ௪” யாழைசசெய் ௫ கு.ர9ிலொடு இளியுங்கூட்டி 

மழலையும் பிறவுஈ்க்.௮ வடிச்சகைம் மலரின்மேலான் 

இழைபொரு முலைபினடைனின் சொர்களியை யசசெய்தான் 

பிழையில னுவமைகாட்டப் பெற்றிலன் பெறுஙகொவின்னும், 

என்றபடி ஸகுழல்யும் யாழையையும் படைத்துப் பின் 

குரில்யு ஐ கிளியையும் படைத்து பின் மழலைமொழியையு 

ம.துபோன்றவைகளை யு மாண்டாக்கஇக் DIG EGF LD aor oor ir 

இழையு நுமையா இளக்தனத்தியான ஜானகியின் கண் 

ட ததொளியையும் வசனச்கதையும் பொருந்த வமைத்த 

னன் உவமை யொன்றுங் காட்டாது விட்டன னாதலின் 

அப்பிரமன் குற்ற மிலலாதவனாயினான என்பதை யறிந்து 

கொள்ளு கி. 

வானின்ற வுலகமூன்றும் வரம்பின்றி வளர்ச் வேனும் 

சரநின்ற சுவைமற்றொன்றோ வமிழ்சன்றி ஈல்லதில்லை 
மீனின் உ சண்ணினாடன் மென்மொழிக் குவமைவேண்டின் 

தேனொன்றோ வமிழ்சமொன்றோ வவைசெவிக் கன்பஞ்செய்யா, 

சுவர்க்க மத்திய பாதாளமாகய மூன்று லோகங்களி 
ஓ 

லும் ராவினாற் சுவைக்கும் பொருளி அயர்ந்ததாகக் கூறப்
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படுவது ௮மிழ்தமன்றி வேறே ஈல்ல தொன்றினையுங் கண் 

டிலேம் தேனுமமிர்தமு சாவிற்கினிமை பயக்குமேயன்றிக் 

காதிற்சினிமை பயவாவாதலின் மீனஈயனியான சான 

யின் சொற்களுக் குவமை வேண்டுமானாற் கிட்டாதென் 

ற்றிதி: அன்றியும், 

பூவரு மழலையன்னம் புனைமடப் பிடியென்றின்ன 

தேவரு மருளத்தக்க செலவின வெனவுர்தேறேன் 

பாவருங் இழமைச்சொன்மைப் பருணிதர் தொடுத்தபத்தி 

நாவருங் ளெவிச்செவ்வி ஈடைவரு ஈடையணல்லோய், 

ஈல்லோய் கமலமலார்மீதுலவு மரசவன்னமும் Mae 

சரித்து விடுத்த இளம்பெண் யானையும் ஆதிய இவை 

தேவரு மருளத்தக்க ஈநடையின வெனயான் றுணிந்து 

கூறேன் கவிபாடு முரிமையமைந்த பண்டிதர்களின் வரிகை 

வரிரையான சொற்கட்டைப் போன்ற ஈடையினை யுடை 

யாள் அன்றியும் அவள் நிறத்தினக் குறித்துரைக்கு 

மிடத்து, 

எர்கிற முரைச்சேன்மாவி னிளநிற முதிருமற்றைப் 

பொன்னிறங் கறுச்குமென்னா மணிகி௰உஐ முவமைபோதா 

மின்னிற சாணியெங்கும் வெளிப்படா வொளிக்கும் 

தீன்னிறர் தரனேயொச்கு மலர்நிறஞ் சமழ்ச்குமன்றே, 

எந்த நிறச்தையவள் நிறத்துக் குவமையாக வுரைப் 

பேன் இளமார்தளிரை யுரைக்கலா மென்றாலோ முதி! 
வடையும் பொன்னை யுரைக்கலா மெனிலோவத் சறுக்கும் 

மணிறிற முரைகச்கலா மென்றாலோ உவமைபேர்தாது மின்
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னல் நிறத்தை யுரைக்கலா மென்றாலோ அது இவணிறத் 

துக்கு வெட்கி எங்கும் வெளிப்படா தொளிக்கும் பூவி 

னிறத்தைக் கூறலாமென்றா லதுவாடும். ௮சலி னிவை 

யெவையு மவணிறத்துக் கொப்பனறும் ஒப்புக்கூற வேண் 

oan அ௮தற்கதுவே யொப்பு வேறே யொப்பின்றென் 
Lewis. அன்றியும் நீகின்மனதுள் இவ்வாறு அணிவு 
வைத்துக் கொள்ளக் கடவை, 

மல்கையவ ரவளையொப்பார் மற்றுள ரில்லசென்னுடி 

சங்கையி லுள்ளர்சானே சான்றெனக் கொண்சொன்றோய் 

௮ங்கவ ணிலைமையெல்லா மளந்தறிர் தருகுசார்ர்.து 
இிட்சள்வாண் முகத்தினார்ச்குச் செப்பெனப் பின்லுஞ்செப்பும், 

இவ்வுலகத்தில் பெண்களுள் எவரும் சானகியை ஓம் 

சுவர்கள் இலர் என்பதுண்மை அ௮வளிலக்கணத்துக் இறு 

_வசாக்ஷி நீயவளைக்கண்டால் கான் கூறியவண்ணம் உள்ள 

இலக்கண மமைர்தவளா வென்ராராய்ர்தவ எருகிலெய்து 

இவ்வா நுரைத்து எவ்வா நென்றால், ௮னுமானே! நீ 
யெனது காதலிக்கு, 

மூன்னைகாண் முனியொடும் முதியநீர் மிதிலையிவாய்ச் 
சென்னிரீண் மாலையான் வேள்விசா ணியசெல 

௮ன்னமா ெறயுளுச் சருகுகின் ருளையச் 

சன்னிமா டத்திடைச் சண்டதுல் சழறுவாய், 

சுழிமால் யானையின் றுணைமருப் பிணையெனச் 

கேழிலா வனமுலைச் கிரிசுமர் திடைவதோர் 
வாழிலான் மின்னிளங் கொடியில்வர் சாளையன் 

ருழியா ன. ரசவைச் சண்ட மருளுகாய்,
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வலாசெய்தாள் வில்லிறுச் சவனமா முனியொடும் 
விரைசினா னல்லனேல் விடலல்யா னுயிமெனாக் 

சரைசெயா ழேலைபிற் பெரியார் பினடெரிந் 

தரைசெய்கா ளிஃசெலா மூணரநீ யுரைசெய்வாய, 

முன்புகா னறிஏலொ மூளிநெடுக் சாணிலே 

என்பினே போவாய் நினைகியோ வேழைகீ 

இன்பமா யாருயிர்க் இளியையா யினையினிக் 

அன்பமாய் முடிதியோ வென்ற ுஞ் சொல்லுவாய். 

ஆனபே ரரரிழச் தடவிசேர் வாயுனக் 

கியானலா தனயெலா மினியவோ வினீடுயனா 

மீனுலா நெடுமலர்க் சண்கணீர் விழவிழுச் 

தானிலா வுயிரின்வச் தயர்வது மூரைசெய்வாய், 

மல்லன்மா ஈகா்து.றஈ தேகுசாண் மதிதொடும் 

சல்லின்மா மின் மணிச் கடைகடச் இடுதன்ரூன் 

எல்லைதர் ௨வரியவெங் கானம்யா தோவெனாச 

சொல்லினா ளிஃதெலா முணற சொல்லுவாய் 

இனையவா நுரைசெயா வினிதினே கு.௫ியெனா 

வனையுமா மணிசன் மோதிர மளித்சறிஞகின் 

வினையெலா முடிசெனா விடைகொடுத் அதவலும் 

புனையும் வார்கழலினா னருளொடும் போயினான், 

யானவளை மணமுடித்தற்கு முன்னர் Agar gs Br 

முனிவனுடன் மிக்க நீர்வளமமைந்த மிதிலாபுரியில் மாலை 

யணிந்த மகுடத்தினை யுடைய சனகராசனது வேள்வி 

யைத் தரிசிக்கச் சென்றகாலத்து ௮ன்னப் பறைவைகள
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விளையாடுசின்ற தடாசெக்தி னருகலுள்ள கன்னிமாடத் 
தில் யான் கண்டதனையும் பின்னர் மூசபடா மணிந்த 

யாணயின் இரண்டு தனங்களைச் கமர்நிடை யிடைவ 

தொரு மிள்னற் கொடிபோல சனகனவைக் களத்துவந்த 

வுடன் கண்டதளையும் மலையகாய வில்லினை யொடித்த 

வன் முனிவன் பின்னற் சென்றவ னல்லனேல் உயிரை 

வையேனென சினைத்திருந்த காலத்துச் சிறந்த கற்பினை 

யுடையவ ளொருத்தி யோடி௮க் ௮ முனிவன்பின் வநத 

வனே வில்லிறுத்சானெனக் கூபியதனையும் உலர்ந்த மச் 

களையுடையதும் பண்டுசென்று பழக்க மில்லாத துமான 

பெரும்காட்டில் யான் செல்லுங்காலத்து என்னுடன் வர 

முயன்றபோது இதுகாறும் எனக்கின்பந்தர்த நீ எனக் 

குத்துன்பச்தரக் கருதுகின்றனை ?2யா என்று யான் கூறிய 

எனையும் அம்மொழியைக்கேட்டு உரிமை யுடையதான 

௮ ரசினை இழந்து காடுசெல்லு மூனக்கு என்னையன்றி 

யுள்ளனவெலா மின்பத்தைத் தாத்தக்கனபோலு மினி 
யென்று மீனேன வுலாவுவதும் நெடியதுமான மலரனைய 

கண்களில் நீர்த தம்பி விழாஙிற்பப் பூமியில் விழுந்து கூறச் 

சித சதனையும் வளமமைந்து அயோத்தியை விடுத துச் 

சென்ற காலத்து கன்மதி லினையும் மணிக்கத விணையு 

மூடைய கோட்டைவாசலைத் தாண்௰வதற்மு மூன் மிகவும் 

பெரியதான காடெதுவென்று என்னக் கேட்டன எதனை 

யும் அடையாளத்துக்காக நீயவளிட முரைக்கக் கடவை 

'யுரைத்து இந்த என் மோதிரத்தையும் அடையாளமாக 

வவளிடங் கொடுக்கச்கடவை நீசெல்லுங்காரிய மனுகூல



61s மாருதி விஜயமேன்னும் 

மாகவே நிறைவேறுக. என்று ஆசீர்வதித்து இருவருமாக 

வெளியேவந்தவுடன் ஆஞ்சனேயர் பெருமாளையும் இளைய 

பெருமாளையும் வானராதிபனான சுக்ரேவனையும் வணங்இ 

விடைபெற்றுப் பிராட்டியைத் தேடுவராய்ச் சென்றனர். 

சென்றவர் சுக்ரோீவனுரைத்த வண்ணமேசென்று செங்கா 

விக்கற்களுஞ் செம்மணிகளி ஜொளியும் நெருங்கிச் செவ் 

வானம்போன்று விளங்குசலானும் அரவத்துடன் இந்து 

வும் யாறும் ' பொருந்துகலாறும் இவனது சிரம்போல 

காணப்படுகின்ற விச்சமலையினருகில் விரைர்தெய்தி ஆர் 

கெடுக குன்றினோடவிர் மணிச்சிகாமும் பொன்னெடுக் 

கொடுமுடிப் புரைகளும் புடைகளும், ஈன்னெடுக் தாழ் 

வரை சாடினார், ஈவையிலார் பன்னெடுங் காலமாமென்ன 

வோர்பநலிடை, என்றபடி அரேககாளிற் றேடத்தக்க வம் 

மலையின் நெடிய Ass $B and பொன்மயமான கொடுமும்' 

களிலும், குகைகவிலும், பக்கங்களிலும், ௮டிவாரங்களி 
அம், பிராட்டியைத்தேடி.னர். வானரர்களுடனாஞ்சனேயர் 

அங்குத் தேடிக் காணாமையால் உடனே விசைந் தங்கு 

நின்றும் விரைவாக இடையிலுள்ள பூமியினெந்த பாகத் 

தையும் சும்மாவிடாமற் றேடிக்கொண்டே அன்னப்புறை 

வைகளும் தேவமாதரும் ஐடுகின்ற சிறந்த துறைகளை 

யுடைய நருமதையாறறை யடைநகாாரகள் ௮டைநதங்கு, 

௮ன்ன மாடிடங் களும்மரர் நாடியா 

அன்னி யாடிடங் களுர்துறச்ச மேயவரீ 

முன்னி யாடிடங் களுஞ்சுரும்பு மூசதேன் 

பன்னி யாடிடம் களும்பரர்து சுற்றிஞர், என்றபடி
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யந்கருமதைக் கரையில் அன்னங்கள் விளையாடுமிடல் 

களிலும் தேவருலகினர் கேருங்கி விளையாடுமிடங்களிலும் 

சுவர்க்க வாசிசளடைந்து ஆடுமிட க்களிலும், ஆண்வண்டு 

களுடன் பெண்வண்டுகள் இசைபாடி. யாடுமிடங்களிலும், 

சுற்றிச்சுற்றிப் பீராட்டியைத் 2தடினார்கள். தேடியலையுங் 

காலத்து, 

பெறலருர் தெரிலையை சாடும் பெற்றியார் 
அறைறுற கூர்சலு மளகவண்டு சூம் 

நிறநறுர் தாமரை முகழு நித்தில 

மேறுவலுங் சாண்பரான் முழுதும் காண்டிலார். என்றபடி 

பிராட்டியின் உருவமுழுது மங்குக் காணாவிடினும், 

௮ ம்மகாதேவியின் கருமணலமிக்காகிய நல்ல கூந்தலையும்; 

.நதலை காடிவருகின்ற வண்டாற்கரூமப்பட்ட தாமரைமல 

“இய முகத்தினையும் முத்துக்களாகிய தந்தங்களையுங 

அாண்டஇன்ரார்கள் இவ்வாறு காண்கின்றன ரயன்றி பிராட் 

டியைக் கண்டிலர் காணாமையின். 

செருமத யாச்கையர் இடுக்கில் சிர்தையர் 
தருமத யாவிை தழுவர் தன்மையர் 

பொருமத யானையும் பிடியும் புச்குழல் 

ஈருமநை யாமெனு ந.இியை நீங்கினார். 

போர்புரிவதில் மதத்த உடலினரும் (Hops Buoy 

முூடையரும் தடய வானா வீரர்சளுடன் அஞ்சனேயர் 

பொருச் திறலஓுடைய மதயானைகளும் பிடியானைகளும் 

புகுர்துலவுகின்ற ஈருமதை யாறறைக் கடந்து. 

என்றபடி



எள் மாருதி விறரயமேன்னும் 

தாம கூடத்சிரை £ர்2 சங்கமும் 

நாமகூடப் பெருர் திசையை நல்இய 

வாமகூடச் சுடர் மணிய குதும் 

ஏமகூடத் கட இரியை யெய் திஞர், 

வரிசை வரிசையாக அலைவிசி இழுக்துவர்த சங்கள் 

களும் தஇரைகட் கொளிகருகன்ற வழகிய சநதிசசூரியச் 
ச . ~ . ச அ] 

சளை யொத்த மணிகளும் பொருந்திய யாறுகளைபுடைய 

ஏமகூடமென்னு மலையை படைர்தார்கள் அ௮ம்மலையோ, 

மாடுறு இரிகஞம் மானு மற்றவஞ் 

குறு பொன்னெனப் பொலிர்து சோன்றுமப் 

பாடுறு சகடரொளி பரப்பு இன்றது 

On மூலகனும் விளங்கு மெய்ய ௪. 

பறலையும் பல்வகை விலகும் பாடமைச் 

துறை௮ன கனசநுண் புழி யொட்டலான் 

நிறைகெடு மேருவைச் சேர்க்த நீரவாய்ப் 

பொறைரெடும் பொன்னொளி முழுதும் போர்ப்ப.து 

பரவிய சனசநுண் பசாகம் பாடுக 
எரிசுடாச் செம்மெணி மீட்டம் தோடிழி 

யருலியு ஈதிகளு மலங்கு தீபிடை 

யுருகுபொன் பாய்வபோன் றொழுகு இன்று, 

விஞ்சையர் பாடலும் விசம்பின் வெள்வளைப் 

பஞ்சின் மெல்லடியினா ராடற் பாணியும் 
குஞ்சர முழச்கமுக குமுறு பேரியின் 

மஞ்சன மரற்றலும் வழங்கு மாண்பது
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Horus Caré@ orrahga wider 

இனையவேலி ராவண ஸிருச்கும் வெ POL gon 

நினைவினரு at urs Cerne Oe or னெர் 

சனமிசச் சனர்பொறி ர்து செல ஸர். 

இம்மலை காணுது மேமை மானையச் 

செம்மலை சீக்குதஞ் சிரசை திண 

விம்மலு ஈறு வகையின் விளா mH (ila OTB ST 

அம்மலை Cu 6 Tee 6 BB oT 

இரிர்ச னஈரிகளும் யாளி யீட்டமாம் 

விரிச்பன  கோளரிகளும் வெருவி சீக்னெ 

திரிர்தின செற்கணுர் இருமை சாண்கிலார் 

பரிர்தன சர் தனை பரிகின் ரூாமென, 

மம்பஇற் றிரட்டிகா ௨5௫ னாலகண் 

௮ம்பரைம் தொடும் தொம்துயர் வினோலகிய 

செம்பொனற் இரியை யோர்பகலிற் மேடினா் 

கொம்பில் கண்டிலர் குப்புற ேஇஞர். 

இவ்வானா வீரர்சென்று தேடியவம்மலையான து தன் 

னருகிற் பெ.ருஈதிய மல்களும் மரங்களும் பிறபொருள் 

களுமெல்லா ( யர்ச்சிவாங்க ஐ பொன்னைப்போல விளங்கா 

நிற் .அருடிலெல்லாம் பொன்ஜெளிவீசி முத்தியுலகமா 

இட பரமபதத்தினுஞ்சிறந்து விளங்குழுருவினவாயும் தன் 

னுட் பொருந்தும் பறைவையாதியவும் சிக்கங்கரடி. யாத 

Wen உயர்ச்சிவாயர்ச அம்மலையின் பொற்பொடிபட்டு 

€மேருவினை யடைந்த கரியகாகம் பொன்னாமென்னு முறை 

யிற்றவறுது' விளங்காநிற்கும் அன்றி ௮ம்மலையினாற் புறக்



௭௮ மாருதி விஐரயமேன்னும் 

களிலும் பரவிய பொற்பொடியொடு மாணிக்க கற்களுக்து 

கிடக்க ௮ருவிரீரொழுகுஈ தன்மைபற்றி யெரியு நெருப்பி 

அருகயோடும் பொன்னைப்போல காணுச் திறமுடையதம் 
வித்தியா தார்களின் பாடலோசை கேட்கப் படுவதும், 

சுவர்க்கத்திலுள்ள ௮ரம்பையரான பஞ்சின் மெல்லடியி 
னரின் ஆடற்சதயினோசையும் யானைகளின் பிணிஜொலியும் 

குமுருரின்ற பேரிகையைப்போல மேகங்கள் முழங்குதலை 

யும் கொண்டு விளங்கு மாண்பினை யுடையது அன்றியும் 

இன்ன மனேகவிதமான அர்புதங்க ளானவை யெல்லா 

மமைர்து இடச்கப்பெற்ற அம்மலையின் வைபவங்களை 
யெல்லா முற்றுகோக்கி இம்மலை பொன்மலையாக விருத 

தலின் இது கூரிய வேற்படையின யுடைய இரரவண 

னுடைய இருப்பிடமாக இருர்தா௮ மிருக்கலாம் என்று 

கருதி யதனாலஓுண்டான மகிழ்ச்சியா Huts sree 

தோளினை யுடையராய்ப்பின்னர் இராவணன் பிராட்டியை 
யபகரித்த பாதகனன்மோவென்று நினைவுதோன்ற மிகுந்த 

கோபமுடையராகிக் கண்களிற் செம்மையுக் தீப்பொறி 

யுங்கதுவாறிற்ப அ௮ம்மலைமீதேறி இம்மலையில் wires se. 
வந்த பிராட்டியைக் காண்போமென்றும் அதனால் .பெரு 

மாளடைந்துள்ள மனோவியாதிபை நீக்குவோ மன்றியும் 
நந்தலைவனை சுக்கரீவ மகாராசன் சுவாமிகாரிய இரத் 

தரனாமாறுஞ் செய்வோமென்றும் ௮ச்சமின் நியம்மலையின் 

ராலாபக்கங்களி ஒடிச்சாடி சாடினார்கள். இவர்களை. 

கண்டு ௮ம்மலையின்கண் எதிரற்று வாசம்புரிந்த சிங்கம் 

களம் யாளிக்கூட்டங்களும் சிங்கக்கூட்டங்களும் பயந்து
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கிலயோடின இவைசளனை த் து ஈஞ்சியோடு மாறுலவியும் 

பிராட்டியை யம்மலையிலெங்குப் கண்டிலர் காணாமையா 

லம்மலையினின்றுஐ குதித்.த இரண்டு வெள்ளம் வானச 

, வீரர்களும் சாம்ப னங்கதன் முதலியோரும் உடன்வச 

மகா வீரரான ஆஞ்சனேயரானவர் இனி மகேர்திரஇரியிற் 
பார்ப்போபெனச் செல்லுவோர் ஒருகொடிய பாலைவனத் 

தை யடைர்தனர். 

அப்பாலை வனமோ இருப்பையு மோகீமயு செல்லி 

யுங் கோங்குமாதிய மரங்களையும் வ.றுநீர்க் கூவல்களையு ஸ் 

கதிழவோரி முதுபாம்பு சழயாளை மறவர் மறத்தியர் ஆற 

லைத்தட றை கொள்ளலென்னு மெயவையுமில்லாத வெறு 

வெளிப் பரப்பேயாம். ௮வவெறு வெளிப்பரப்பில் கழுகு 

பருந்து மூதலிய புட்களும் செல்லா, விரைந்தோடு மான் 

'நேூதலிய எவ்விலங்கும் புகாப் புள்ளடையா விலங்கரிது 

புள்ளொடும் கள்ளடை மரனிலகல்லுர்தீநர் தீகருள்ளிடை 

wr gor பொடியொ டொட்டலின், வெள்ளிடை யல்ல 

தொன்ற தவ்வெஞ்சுரம், ௮ச, தகைய கொடும்பாலையிற் 

புக்கவானர வீரர்கள் ஐம்புலன்களு நடுக்கமுற்று உணர்வு 

மழிர்து பொன்போலியாக் கைகளும் புழுக்கமுற்று வாடி 

வதஙகனொராய் எமலோகத்தில் எரிவாய் நிரயத்திலெய்திய 

புமுக்களை யொப்பத் அுடி.அடித்து வருந்தி, 

நீட்டிய ரசாவினர் நிலத்திற் ரீண்டுசோ 

மாட்டிய செம்மையா லுலையுங் சாலினர் 
காட்டினுள் காய்ச், தல்காயச் தீதலால் 

சூட்டசன் மேலெழு பொரியிம் அள்ளினார். என்,2படி.
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நட்டப்பெற்ற நாவினையும்பூமியிற்றாம்.ச்துந்தோறுஞ் 

சுடுதலால் ரகு! கத் ரஸ் க வைக்கு ய காலனையு LD @ ODL. Ut 

ராய் வனங்களிவுலஃயும பிறவெப்பமானவிடங்களிலுலவி 

ச் தமுூம்பேறியதம்ரநடலம் இபபபெத்றுச் சூட்டடுப்பிற 
ய) ் (ழி ் c CP € c< (ச் 

பொரிக்கும் பெரி தும ாாரபோலக் துள்ளிக் குதித்து 

ஓடி py. aR Die oy sit ry ங்கம் கவன் அகவன் று 

oO ] <5 ௮] = ye ச் A f இனி க leh gb ONLI oS I Qe rh Bay, LG BOT BUS தமக்கு 

மிப்படிப்பட்ட கெடு ப்றுவ் ப முண்டா D5 BT bi axleeu ge 

நிழலுமில்லை ய ரூணிபாாமடிவ இரு கின்ற? a ஸ்ரீ ani 

ஹரி TOT Tin TID Qe? or Asx Olid eat 10! வறண்ட உருடு 

களை நைய வாரல் அரு ம்தெ ரஸ்மி டிப வர்ன or HOT 

ஒரு பிலமொன்௱ மாணப்பட்டறு இப்பெரும் பிலர் தவிர 

ட வர ol றின் லற பெனக்கவன்ற நமக்கு இப்பொழு oD ij be 

OU T 6a 7 af rir Ger [9] a “a aT Hl Ge hel, ர] ல பக De Sop ே Brit se 

நம்மாலியலாது வான்மற் UNS a GUTS OHI பறவை 

சாசியுமல்லேம் பறவைகள் பம்கினும் இ Gs கரிச்தேசா 

தல் வேண்டும் ஆ.3வா இனி வேறுகதியற்ற நாம் இந்த 

யிலச்அட்புளுந்து பெல்வோமொன. 

மீச்செல ௮ரிதிணி விளிய னல்ல 

தீச்செல வொழியவுர் தடுக்கு இண்பில 
வாய்ச் செவனன்றென மனச்தி னெண்ணிஞனர் 

போய்ச் சிவவறிது மென்றதனிம் போயினர். 

shame சென்மோேர். விரைவாக அப்பிலத்இன் 

மூடிவிடஞ் சென்றனர் ௮வவிடமோ திகந்தராளங்கக ' 

லெல்லா நிறைந்த பேரிருளினை யன்றி மற்மொன்றுகங்
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காணப்படாததாக வுள்ளது weotlh eu User ge 

குப்பயக்து உலகிலுள்ள இருளளைத்துங் குடிப்புக்குளது 

போன்ற ஒரு குகைக்குட் சென்று சேர்ந்தார்கள் ws 

குகையானது உட்புக்க இவர்ரளின் கைகால் முதலிய 

அவயவ முதலியவைகளையும் அறியக்கூடாத இருட்பிழம் 

பினகாகிய தாதலின் காலெடுத்து வைக்கவும் கூடாதவர் 

களாயும் இனி வெளிப்புறத்தைக் காண்போமென்னு நினை 

வில்லாதவர்களாயும் இவ்விடத்தில் வநியுதென்றறியக் 

கூடாதவர்களாயும் இனி சாமிந்த இருட்குழியி லிறக்க 

வேண்டியதைத்தவிர மற்பெொென்று மின்றாமிங்கே ஈல்லகாற் 

றின்மையால் சுவாசமோதிணறுகின்றது இனிகாம் பிழைக் 

கப்போகஇறதில்லை. ௮௫ தோாநாராயணா எங்களுக்கித்தகைய 

. கதியும் வரவேண்டுமா என்று சிந்தை தமொறி ௮ ஒனறு 

, மறர்?தாம் ஒப்புமுயாவுமற்ற அஞ்சனேயர் ஈம்முடனிருக் 

கின்றார் அனாலவசை இப்பேரிருளில் நாம் காண்டின்றோ 

மில்லை ஈம்முடன் தானிருப்பர் ௮அமைப்போமென ௮ஞ் 

சனை நந்தன ஆதித்தியமாணவ கெஞ்சம் வருர்துமெங்களை 

இந்தவேளை ரட்சிக்கவேண்டுவத நின்கடமை நின்னாலாகா 
விடினிறந்து படுவதே எங்கள் கதியாகும் அஆஞ்சனேயா 

அபயம் ௮பயமென்று சாம்பவ னங்கதன்முதலான மஹா 

வீரர்களும் இரண்டு வெள்ளம் வானரவீ£ரர்களும் வருர்தி, 

தின்௦னர் செய்வோர் நிலைமை சோச்சலர் 

பொன்றின ராமெனப் பொருமும் புஈ்இியர் 
வன்றிறன் மாருதி வல்லையோ வெமை 

இன்றி சாச்சவென் நிரர்.து கூறினர். 
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இவர்க ஸிவவாறு அபயம்புக் கதனைச் சத்தத்தா 

௮ணர்ந்த கருணாரிதியான ஆஞ்சனேயர் திருவுளமிரங்கி 
அஞ்சன்மின் யாலும்களைக் காக்கின்்றன் என திசகெடிய 
வாலினை அனைவரும் விடாமற் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் 

விட்டு விடாதீர்கள் பத்திரம் பத்திமெனக்-ூறி. 

உய்வு றுச்.தூவன் மனமுலை Wer Ser ame 
மெய்யுறப் பற்றுதிர் விடுகி லீலான 

அ௮ய்யனச் சணத்தி னினறகலு நீ உணறி 

கையினிற் றடவி வெங்காலி னேடுனான். என்றபடி, 

அனைவமையுஈ GLO Sl வாலை பிடித்துக் கொள்ளும் 

வண்ணஞ் செய்து பன்னிரண்டு யோசனை யளவகன்ற 

திருமேனியும் அதற்கேற்ற வுயாமும் தாங்கி மின்னலைப் 
போல வொளிவீசுகன்ற ரூண்டலங்கள் pail sr Apes 

வும் நெடிய மேருமலைபோன்ற புபங்கள் விம்மிவிளங்கவுங் 
தமது நீண்ட கைகளாலும் கால்களாலும் வழியைத் தட 

விக்கொண்டு வாயு?2வகமாக கெடுக தாரஞ்சென் றனர ஆந் 

ஈனஞ்சென்றவர் ஸ்ரீராமபிரானது கருணையினால் நிர்மா 

னுஷியமான ஒருசிறஈத ரகரச்தில் வெளிச்சமுள்ள இடத் 
இல் அவ்விரண்டி வெள்ளம் வானர வீரர்களையும் சாம்ப 

வன் அங்கதன் முதலியவர்களையும் இழுத்துக்கொண்டு 

சேர்த்தனர் சோத்துச் தம்மிடம் அபயம்புக் கவாகளுபி 

ரை இருணிலத்தி லுிசதொழியாது காப்பாற்றித் தமது 

விர தீர பராக்கிரமத்தை நிலைநாட்டினார். 

வாலைப் பிடித்துக் கொள்ளச்செய்து இருணிலத்தி 

னின்றும் வானர வீரரைத்தமது பராக்கிரமத்தால் ஒளி 

யுங் காற்றுமுள்ள நிர்மானுஹிய ஈகரத்துட் சேர்த் 

ரக்ஷித்தவுடனே வானர வீரானைவரும் அஆஞ்சனேயமை. 

பலவாறு புகழ்ந்தார்கள். 
ஸ்வாமிகாரிய துரந்தராயாம:



  

  
  
    
 



அமைத் பராக்கிரமம். AD 

௫- பது. 

பிலபேதன பசாக்கிரமம், 

  

அருசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம், 

உரம்பெறு வீரமீண்டு முறுதுமே லிருளிற் சாதுச் 

இரம்பெறு நின்னையுற்ற தறச்தினேர் சம்மைப்பூவிற் 

தரம்பெறு மாறுசேர்த்தி தயாவடனென்றார்ச் சாப்பான் 

வ.ரம்பெறு பிலம்பொதுத்ச மாருதி சரணம்போற்றி, 

(இ-ள்.) வன்மைவாய்ர்சு வீரனே நாந்திரும்பிவந்த 

வழியே செல்லுவோமாயின் இருவிலகப்பட்டுச் சாவோம் 

உறுதியமைந்த உன்னாக்ஷ்சனாகப்பெற்ற வெங்களை முறை 

பாகப் பூவுலிற்சேர்த்துத் தயவுடன் காத்தருள வேண்டு 

மன்ற வானர வீரர்களையும் தேவமாதினையுங் கா க்ஞும் 

வண்ணம் சிரேட்டமான அப்பிலக்தின் மேற்புறத்தினைப் 

பொகச்சலாக்கி ௮ளைவரையுங் காத்தருளிய பராக்கிரம 

சாலியான அஞ்சனேயரதுதிருவடிகட்கு ஈமஸ்காரம் எ-று 

இதன் வாலாறு. 

சீதா தேவியைத்தேடிக் கொடுஞ்சுரத்தி லகப்டட்டு 

ஆங்குக் கண்டவொரு பிலவழியாக ஒரு நிர்மானுஷ்ய ஈ௪ 

சினையடைந்த வானரவீரர்கள் ௮ர்நகரி னழசைப் பார்த் 

(ச்சரிய மடைந்தார்கள் ௮ர்ஈகரமானது நீருட் சூரிய 

.மண்டலமறைந்து விளங்குவதெனவும் சுவர்க்கமும் காணு 

மாறுப் பிரகாரிப்பதெனவும் சமலாசனியான 'ஸ்ரீபெரிய
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பிராட்டியின் திருமுசமண்டலம் போன்றதெனவும் (கண்ட 

னர் கடிஈகர் சமலத்தொண் கதிர் மண்டில மறைந் துறை 

தனையமாண்பது” விண்டல சாணுற விளங்குகின்றது புண் 

டரீசத்சவள் வசனம் போன்றது எனக்கவிகள் கொண் 

டாடுர் திறத்ததாயும், 

கற்பகாடவியை யுடையதாயும் மிகுதியான தாமரை 

யோடைகளை யுடையதாயும் பொன்மயமான அழூய 

கோபுரப் பிராகாரங்களை யுடையதாயும் பொன்னுலகவாசி 

களான தேவருங் கண்டா லாச்சரியப் படத்தக்கதாயும் 

மயனென்பான் தனது சிற்பத்தொழி லெல்லாம் விளக்க 

மாகக்காட்ட வருச்தி யியற்றி யுள்ளதாயும் தேவேச்தார 

ஈகரமு மொப்பிலாதகதாயும் ௮ங்கு சூரியசந்திராதி ஒளிப் 

பொருளின் பிரகாச மில்லாவிடினும் ஒளியுள்ள மணிகது। 

லும், பொன்னாலும், மண்ணாலும், ஈல்ல ‘Sree gGend 
விளங்குவதாயும் பொன்னுமணியும் தூசுமூடைகளும் £65 

தனமும் பூமாலைகளும் ஆபரணக் குவியில்களும் மிகுதி 

யாச வுடையதா௫இியும் ஈல்லதே வருணவளனைய போசன 

இரவியங்களும் தேனுமதுவும் பழவருக்கக்களும் ஆதிய 

இவைகள ளவனற்றனவாக விளக்குக லுடையதாயும் 

விளங்கினும் ஆடவரு மடகர்தை யருமாகிய அ௮னுபவிப்ப 

வரைமாத்திர மில்லாததாயுமுள்ள ௮ச்ஈகரத்தினைக்கண்ட 

வானரவிரர்கள் இதுதானா யிருக்கலாம் சாவணனென்புறி 

னது ஈகரம் என்று கூறிக்கொண்டு சானாபக்கங்களிலும்! 

சுற்றிச் திரிந்து சாப்பிராணிகள் எவையையுங் காணா



அனுமத் பராக்கிரமம். ௮௭ 

தாராய் அந்தோ விஃதென்னை ? மஷனேகரமான தடாகங் 

களும் பொய்கைகளும் ஈன்மணம்வீசும் சோலைகளும் ௮ச் 

சோலைகளில் நல்ல குயில்களும் நாகீணவாய்ப் பறவை 

சுஞம் இருக்கின்றன இவை3யேனசையா திருக்கின்நன . 

ஒருவேளை ராசஷசமாயையோ பிலத்துளி னிருந்தாரளை 

வரும் யாதேனுங் காரணத் கின லிறச்துபடவது நிர்மா 

னுஷ்ய ஈகரமாயிந் 00. 

மிகவும் பெரிய விப்பிலக் னின்றும் வெளியறுதற் 

கொருவழி Fr Mau TEI TAL 45 GBD) il வருர்தவேண்டிய 

வர்களா3னேம் இவவள வாபற்துட் சிகயெயாம் உயிரிழ 

இருச்கின்௦2ரும இகனுண்மை யெது வாதவாகளாகவும் 

வும் புலப்படவில்லை யெனக்கூடிய மந்றைய வீரர்களின் 

வு னத்கசளைக் கேட்ட சாம்பவான். வாளா வீரர்களே ! 

பமைவனுகிய ராவணன் ஈம்முடைய வருகையை Ly O16 Bl 

நம்மை வஞ்சிப்பா லுண்டாம்கிய பிலமாய்ருக்க வேண்டும் 

சரமபுக்குழன்ற இப்பிலம் இனியகாகட்டும் ௮வவிமாவ 

ணனை ஒருகைபார்ப்பதே என்று கூறியவுடனே அஞ்சனே 

யர் கோபத்துடன் இப்பிலததின் முடிவான வெளிவழி 

கிடைத்து வெளியேசெல்ல கம்மால் முடியாது போனால் 

சகரர் பூமியைச் தோண்டியது போலத்தோண்டி வெளி 

யே போவோம் அன்றேல் வஞ்சனையினை யுடைய அரக் 

க ளஎனைவரையுங்கொன்று செல்வோம் என்று கூறி ௮௫ 

'ககரத்தின் பல விடங்களிலும் அசுரர் மறைந்திருச்கின் 

ரூர்களா என்று வானர வீரர்களுடன் தேடி.ப்பார்த்தனர்
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பார்த்தவர் ௮ர்ஈகர த்தின் நடுவில் ஒருசில்காரமான இடத் 

தில் விரிந்துெக்கும் சடையுடனும் காசிநுனியில் வைத்த 

கண்ணுடலும் இருதொடைமீதும் வைத்த சரங்களுடலும் 

ஒரு மாதிருர்து தவம் புரிவதனைக்கண்டு இவள் தானோ 

(ரோட்டி உற்முராய்ந்துரைக்க என்ற அங்கதனாதியர் 

சொற்சேட்ட அஞ்ச DoT WT அவளை யுற்றுப் பார்த்து 

பிராட்டியல்லளென்றுஊ/ர்து வானாவிரர்களைப்பார்த்து, 

எக்குறியோ டெக்குண மமடுத வ ணுரைக்கேன் 

இக்குறி யுடைச்கொடி ராமன் மனையாளோ 

வச்இன் மணிமுத்த மணிமயாச மதிதநேர்நின் 

ரொச்கு மெனிஷெர்கு மனமாருதியுரைத்தான். என்றபடி 

சங்குமணி முத்தி னஊயும் முத்துச் சந்தினையும் 

ஒக்குமோ ஒக்காது அது பால பிராட்டியி னவர் 

இவள [ழகுக்கும் சிறிதும பொருக்தமில்லை பாதலிற் பெரு 

மாட்டியல்லள் சன்று ஆர னயர்கூறி அளை குரனின் ற 

வுடனவளும் கண்ககாகதிறஈது சுளித்த முகம்துடன் 

நீயிர் தவரல்லிர் இவவிடத்துக் செவவாறு வராதீர்கள் 
3 -g ட > ச ச 

தும்வரலா றென்ன யெனக் மீகட்டாட்கு மறுமொழியாக. 

வேதனை யாரச்சகரொரு மாயைவிளை வித்தார் 

தையை யொளித்2னர் மறைத்தபுரை தேர்வுற் 

ஹேதமில றத்துறை ரிறுத்சய விசாமன் 

தூதருல இற்றிரிது மென்னுமுரை சொன்ளார். ore Dua 

கொடிப துட்ட! களான அரக்கர்கள் உலகத்தில் நிதி 

யை நிலநிறுத்திய ராமச்சந்திர மூர்த்தியின் மனைவியான
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சீ சாதேவியைத் இருடிமறைத்து விட்டார்கள் அப்பிராட் 

டியைத தேடித்திரியும் தூதர்கள் நாங்கள் என்று கூறினர் 

கள் கூறிய அம்மொழிகேட்ட மைம்மலிகூந்தற் கொம்மை 

வெம்முலை க்கோற் ஜொடி மடர்தை இருந்த ஆரனதஇ 

னின்றுமெழுந்து அளவற்ற மகிழ்ச்சி யுடையவளாகி உங் 

கள் வரவு நல்வரவாகுக என்று நடனஞ் செய்கின்ற 

னென்று கண்களி லானநர்த பாஷ்பமொழுக ராமபிரான் 

எவவிடத்தி லிருக்கின்றனர் என்று சகேட்டனள் கேட் 

டாட்கு ஆஞ்சனேயர் பெருமாளது சரிதமனைத்து முரைத் 

தனர் அ௮வவாறுரைத்த அஞ்சனேயரை ஈன்முய்ப் பூசித்த 

னள் உடனே ஆஞ்சனேயர் ௮வளை வணங்கி அன்னாய் 

இகரஈகருர் கறைவன யாவன் மின்வரலாறென்ன மறையா 

அரைத்தருள்ச வென்னலும் அப்பொன்னங் கொடிபோல் 

வாள் தன் அல்லி மலரனைய வாயைத்திறகது ஸ்ரீராம 

தூ தரே. 

இரரகரம் மயனென்பவனது சுரவாசத்துக்காக ஈதர் 

(pie லாக்சப்பட்டது அவனும்கு மேனாட்டரம் பயி 

லொருச்திம்ததிச ௮சையுண்டாக வவள் எனக் குயிர்த் 

2 சாழியாதலாலவளை அவனிடஞ் சரத்து யானுமிவவிட தி 

இல் வெகுகாலமிருந்து விட்டேன் .இதனயுண/ர்த இச் 

திரனி௰ங்கெய்தி மயனைக்கொன்று மாதினை அழைத்து 

யே னவ்வாறு செய்தனை யென்னலுமவள் என்னைச் சுட் 

gosto யிவளால் விளைந்த திதுவென்று கூறுதலும் 

வன் என்னம் இங்கே இரு இச்சாகரம நின்காவல்
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இசன்வழி இருளால் மூடப்பட் டொச இங்குன்னை 

யன்றி வேறெர்தச் சரப்பிராணியு மில்லாதொழிக நினக் 

இட்ட இச்சாபம் இர ரஈமனனுப்பும் வானர மிங்குவந்தா 

லொழிக என்றுகூறி யவ்வரம்பையுடன் பபாய்விட்டான 

௮ர்ராள் முதலிக்சாள் காறுமுங்கள் வருகையை நோக்கி 

அருர்சவஞ்செய்து கொண்டிரு ிதன்இனறுங்களைக்கண் 

டேன் இப்பிலம் நாறுயோசளை விஸ்தாணமுளளது யான் 

மேலுலகங்காண விழைகின்மீறன் என்னையிமடற்ற மார்க்கு 

மிருஈதா லுசையுங்களென்று கூறிளை இவள் வாய்மொழி 

கேட்ட. ஆஞ்சமீனயர் அவசாவணஙுகி நியஞ்சற்க நின்னைத் 

தேவர்கள் வாமும் சொர்க்க வுலகத்திற் சேர்க்கன்றோன் 

என்று கூறினா இவவாறு கூறியவுடன் அவளும நனி 

பூழ்ச்சியுற்று நின்றனள். அப்பொழுது வானர வீர] 

களும் அஞ்சனேயரைப்பார்த்து, 

முழை,த்தலை யிருட்கடலின் மூழ்கி முடி 2வமைப் 

பிழை,த்துமி ௬யிர்ச்சவருள் செய்த பெரியோனே 

இழைச்திசெய லாயவினை யென ரன நிரநதார் 
வழுத்சரிய மாருதிய மன்னது வலிப்பான், என்றபடி. 

பிலத்துவாரத் திருட்டிற் சாகாது காத்தருளினீர் 

இப்பொழுதும் இப்பிலத்துணின்று வெளிமய கொண்டு 

சேர்ப்பது உமது கடமை இங்கிருப்பதிற் பயனென்னை 

எனற வானரவீரர்களைப்பார்த்து தஞ்சனேயர் அஞ்சாதீர் * 

என்று கூறிச்சிரித்துக்கொண்டே ஒரு பேருருவகங்கொண்டு 

வேதபுருஷனாு! மடைதற் கரியதான பரமபதத்தில் ௮ப்



அனுமத் பராக்கிரமம், on & 

பிலத்தின் மேற்புறஞ்சென்று பொருந்தும் வண்ணம் கை 

களை நீட்டி மேலே யுயர்த்தி நிமிர்கனர் இவரதத்தோற் 

றம் பண்டுபூமியை ஒரு கொம்பி லுதிரிலெடுத் த ஆதிவரா 

கப்பெருமாளை யொத்ததெனக் கண்டவ ரர்சங்கொண்டு 

கூறத்தக்கதாயும் மாவலிபால் வடி. மண்மசட்ட உலக 

ளத பெருமாளன்று யர்ச்திய சரணசமலத்தை யொத்த 

தெனக்கூறத்தக்கதாயும் இருந்தது Q) EBD தோற்றத் 

துடன் சைகளாலூனறித் தளனளுதலும் பூமியில நாறறு 

நாற்பது யோசனை யகலம்ளெஈறு இவர் ை கில் தங்க 

மேஓயர்ச்த ஆஞ்சனேயர் அப்பிலத்தின் மேர்பாகத்துப் 

பூமியைத்தமது HG D1 O16 ON oor சிசரக்தைக் ஈடலிலிட் 

டாக்கு மேநத்குக் கடனடுவி லெறிக்து மேசம3பால வீர 

கர்ச்சளைசெப்சளனர் ௮வ்வாறு செய்தமையால் பிலமென்ப ன் ௮7 ௮ ் 
_ தான்றில்லாது பள்ளமான பூமியாகவும் இநசடசொளி 

முதலிய பொருநதி விளங்கிய து இவ்வ தி பராக்கிரமமான 

செயலினைக்கண்டு வானர வீராகளெல்லாம் ஆர்சரியமும் 

மகிழ்வுமடைக்து வீரகர்ச்சனையுடன் ஆஞ்ச 2ஊனயருடைய 

வீரதீர பராக்கரமத்தைப் புகழ்ர்து கொண்டாடிப் பிலதி 

தன் மேற்புறத்தை யடைந்தனர் சுயம்பிரபை யெனும் 

பெயரினையுடைய வம்மாதும் ஆஞ்சேயாது பராக்கிர 

மத்துக்கு மெச்சி யவரைப்புகம்்து சென்றனள. ஆஞ்ச 

னேயரும் வானர வீரர்களுடன் பழய வுருவஈ தாங்கிச் 

சூவாமிகாரிய துரந்தரராகச் சென்றனர், 

வாயுகந்தனாய ஈம: 

 



௬௯2 மாருதி விஜயமேன்னும் 

௬- வது. 

சுரசாம தீ ஸரபங்க பராக்கிரமம். 

அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

விரைசெறி கமலம் ,த,5 வீறுசா னீலவாட்கட் 

சுரைரைவந் தரச்கயொகிம் தொகெட விடை.பிற்ருக்க 

உசைசெறநிடமேருவென்ன வோஙயோ ரணுமாய்வெகைற 

அ௮சரைசனை யனலுமனாமச் சண்ணலை யடைச் துவாழவாம். 

(இ-ள.) மணம் பொருந்திய தாமரைமலரிற் பூக்த 

பெருமை மிக்க நீலோற்பல வலரையொப்ப விளங்கும் 

வாளனைய கண்களையுடைய சுரசையென்பாளொரு தேவ 

மாது கோரரூபமுள்ள ஓரு அரக்கிடாகிக் சாண்டபபட்ட 

கடனடுவிற்றன து செல்கையைத் தடுத்து I SES QW 

வளை வெல்வான் புகழமைக்த மேருமலையைப் போல 

பேருருவெய்தி யணுவுருவமாகி பவளைவென்ற தலைவனு 

லு. னுமானென்லும் பெயரமைந்த ஆஞ்சனேயரைப் பெரு 

மையிற சிறந்த கறிய இருவடியை யடைந்து வாழ்வோ 

மாக - எ-று, 

இதன் வாலாறு, 

அங்கதனாதிய சிறந்த வானப ம ரருடன் சுக்கரீவ 

மகாராசனுடைய கட்டளையால் சீ தாசேவியைத் தேடி. 

வநத ஆஞ்சனேயர் சுயம்பிரறபை டல் Fo OUTS மளித்து 

இருளின் மயங்யெ வானாவீரரைப் பிலபேதனஞ் செய்து



   



அனுமத் பராக்கிரமம். டு 

சக்ஷிச்து ௮னைவருடனுர் தென்றிசை ரோக்குப் பிரயாண 

மாகி மணன்மேடுகளாகிய கொங்கைகளையும் செவ்வல்லி 

மலார்களாகிய வாயினையும் முத்துக்கராகிய பற்களையும் 

தாமரைமலராகிய முகத்தினையும் உடையபினா௫ ஈஇக்கரை 

யவான நாடுகளையும், சாடுகளையும், மலைகளையும், கடந்து 

விதர்ப்ப நாடடைக்து பிராமண£வடத்துடன் ௮ர்காட்டி 

லாராய வேண்டியபடி. யாராய்கது பின் வளமமைஈத தண் 

டகராட்டை யடைந்து அ ங்குமவவாறேதேடி, ௮ ங்கு நின் 

னும் தேவமா தரும் தாகாமாதரும் கெருங்கி மாளயாடு 

முண்டசத்துறை யடைம்து HARI FQ அஃ ந நின்று 

மேன்மை யமைநத பாண்டு கஇரிக்குச்சென்று உ லயைப் 

போலவவெளுத்த ay onion ge தேவியைக்கா ., : .. அங்கு 

நின் றும் தேர TS ர்விரிக் கரையடைநீது Y ங்க. ப்ட்! டமையா 

௦ங்குறின்றும் சொன்ன இரத்தக்கரையையவ ... அங்கு 

நின்றும் எழுவகைககொங்கண காட்டையு கடட , அருந் 

ததிமலையை யடைந்து அங்குந்தேடி யங்குகின் ற ர திரு 

வேங்கடமலையை யடைந்து அங்கு முனிசிமரட்ட ளும் 

வேதத்தில் வல்ல பிராமணர்களும் பாகவமதா த்.ஐம। ளும் 

தேவர் களும் 0 a5 oul மாதர்களும் சிக்கராயுள்ளாரும் அம் 

மலையிலுள்ள கபிலமுதலிய தீர்த்தங்களின் சாடொறு நிய 

மந்தவருது நீசாடுதலையும் காமம்வெகுளி மயக்கக்களை 
யொழித்து பகவத் சாணாரவிர்தத்தில் வைச்ச மனதுடன் 

தவர்கள் தவஞ்செய்தலையும் கண்டம்மலையேறி பங்குக் 

தேடி. யங்குநின்றும் காஞ்சரொட்டை யடைந்து அர்காட் 

ட.ற் குறிஞ்சியென்னு மலைகளில் வேடர்சேரிகளிருத்தலும்



கூக் மாருதி விஜயமேன்னும் 

குறிஞசி நிலங்களை யடுத்த முல்லை நிலங்களில் இடையர் 

சேரிகளிருத்தஓும் அ௮ம்முல்லை நிலங்களினருகில் மருத 

நிலங்களில் மளளர்மீசரிகளிருச்சலும் அம்மருத ங்லல்களி 

னருகில் செய்தனிலங்களில் தளையச் 2சரிக ளிருத்தலும் 

சிறந்த ஈகரங்களில் பிரமக்ஷத்திரி வைசிய ரூததிராதி 

ஜனங்கள் நீர்வள நிலவளங்களால் அ௮3ராகூடெ காத்திர 

ராய் சத்தியஞ் செளசம், தானஞ் லைம் பசவத் பத்தி 

யென்னு மிவைகளை யுடைய ஈத்ஜனங்களாய் நெருங்கி 

யிருத்தலும் நாங்கண்ட நாடகளிலிது மிகச்சி ஈதகென்று 

செல்பவர் சோழம் மலையாளம் முூகலிய wilh notion olf 

யாய்த் தென்பாண்டி. நாட்டை. உடைந்து முந்கநாட்டின் 

தெனகோடியிலுள்ள மகேகதிரபென்னு மஃ்யின் சாரலை 

யடைந்து அங்குப் பல விடங்களிலும் பிராட்டியைத் 

தேடிக் காணாமையால் மனமவாடி. மற்றை வானாவீரர்கவு 

அ௮ஞ்சனேயரைப் பார்த்து வாயுஈக்தனசே சுக்கிரீவ மகா 

ராசன் கூறியனுப்பிய காளவதியும் ஆய்விட்டது. சாஞ் 

சென்று பிராட்டியைக் கண்டிலேம் என்று கூறுது மேல் 

பெருமாளுயிர் நில்லாது ஆதலின் நாம் திரும்பிப்போவதி 

லொரு பிரயோசனமு மின்றாம் ௮ங்ஙனர் திரும்பிப்போ 

காத காம் அரியதவத்தைச் செய்துமோ அல்லது விடக் 

தின்று இறத்துமோ அல்லது பின்யாது செய்துமெனக் 

கவல்கின்றேம் என்றனர் அங்கதன் மிக்க வருத்தத்துடன் 

நீங்கள் சென்றின்று பிராட்டியைக்கண்டிலமென்று கூறு. 

கள் யானிவ்விடத்திலேயே என்னுயிரினை விடுகின்றேன் 

என்று உறுதி கூறியதனைச் கேட்ட சாம்பன் நி எங்க



அன்மத் பராக்கிரமம், ௯௭ 

ஸிளவசசனின் றி எனக்குப்பின் வானரராச்சய மாளத்தச் 

ari ௪ .வருமிலர் ஆகலின் மரண்மடையுஞ்செயலை நீ கைக் 

கொள்வதை விட்டு கஇட்டுநக்கைசென்று சுக்ரீவ warrre 

னிடம் எங்கள். வந்தனத்துடன் எங்கள் செயலையும் 

ரைக்கும் வண்ணம் உனக்கு வந்தனம் செய்கின்றோம் 

என்றவுடன் அஞ்சனேயா அவர்களைப்பார்தீது என்னை 

7 இவ்வண்ணம் வேண்டாகன கூறிக் காலம் போக்கு 

& 031 ற் ர்கள் தமம் பிர உட. யைப் பில ம் இலேனும் வானத்து 

லேலும் பொன்வரைக்குடுமியிற் புரத திலண்டத்தில் ஈன்னு 

தற்றேவியைச்காண்டு சாமெனில் நீங்கள் கூறிய நாளவஇ 

கடந்து வர்தனிர் ௮தனாற்றண்டனை க்குரியீரென்று நமதச 

சனுசையான் அதலின் நாம் எங்கும் பிசாட்டியைத்தேடி. 

" ரரவணனோடு சடாயுவைபபோல போர் புமிர்திறக்கலே 

க்குதி மற்றையாலோசனை முறையன்றாம் என்றனர். 

இங்ஙனம் இவர் சடாயுவை யோப்பரென்றுரைத்து 

வுடன் ஒருபெரிய இறகுதிர்ச்சபறவை மலைரசர்வதென 

நடர்தருகி லெய்தி நீவிர்யாவசென்றுகட்டவுடன் அதனை 

அசுரனான சாவபனுடைய வஞ்சனை யெனக்கருஇ அஞ்ச 

னேயர் நின்வாலாற்றிகா உரைக்க பின்னா ஏங்கள் 

வரலாற்றினை யுரைக்கின் ரம் சான்றவுடன் அப்பறனவ 

என் பெயர் சம்பா என்னிளையவன் பெயர்ச।டாயு நீங்கள் 

ன் றம்பி 0 பயரை இவவிடக்தச் கூறியதனைக் கேட்டு 

லவன் செயலை னு றிய விரும்பி உங்களிடம் வர்தேன் வெரு 

ர
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கண்ணா ரெ ரமுகுகலஓுடன். ரடாயுவை விசாரித்தலின் 

அசுாரமாயைபாய/ராது என்ற மானித்து ஐபறவை!2ய4 

சடாயுவென்னுங கழுரசசன் காரகன் மனைவியான 

ஜாரஇதேவியை ராவணன் அபகரித்துச் செல்லுங்காலத 

தில் ௮ வனோடு Curia Ly is அ. இநஈகனன அவனுக்குச் 
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செய்யலண்டிய தீக்கடலை எங்கள் ராமபிரானே செய்து 

சுவர்க்கமளி தனர். நாங்கள். வானராஇபரான சுக்ரீவ 

மகாராஜனின் ட்கள் : சிறுபசோட்டியைத்சேேடி Daw எண ஆஸி 5 o 1. ன்றி ரஸ 

வரமதாம் நீ பிராட்டியின் ச கதி பெரையனும் OB 

யோ? yy) Bist யினுசை ரி ந் ன்னிற ஸ் த் இ வவண்ணம 

ஆவா னேன் என்றவுடன், சபயா௫ பனம்? என்னடி? 

யோனை சடாயவும் நானுஞ் சூரியசாரதியான அருணன் 

மைந்தர்கள் ஒருதினம் மேலுலஈம் சாணவேண்டுமென்னும் 

விருப்பமுடையவர்களாய இருவரும் பற்று சென்ஜோம். 

செல்லுஙக. ம் ருரியவெப்பத் தால்ஈனிவருர்திய இளையோன் 

என்னைக்காத்தியென்றனன் யானிறகாலவற்கு நிழலவித 

துச் சென்றேன் ௮தனாலென்னிறகு கருகியது இருவரும் 

கவன்று கீழ்விழுந்தனம் என்றம்பிவிமுர்த இடமும் இது 

காறும் ௮வனுயிர்ச் தருர்சுகனையும் இராவணனால் இறக்க 

தனையுமின் று நீவிருரைக்க வறிந்தேன். என்ன்றகுக ் 

மூளைக்கும் வண்ணம் நீவிரனைவருமாக சாமராமர வென்று 

சக்கச் கூவும்சள் ராமகாரியமாகவரும் வானச வீரர் கூறும்
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சரமராமத்தொனி சேட்டவுடனலுனக்குப்பண்டைய இறகு 

க்ளா முளைக்குமென ஒரு மற Tener uta a) யிருக்கென்னார் 

அன பரீட்சையுங்காண்பரீர்கள் என்றவுடன் <2) Gat (10 

TOLD ORAL கூறிஞர்சள கூறுகலும் சம்பாதிக்கறருகள் 

அன்னரிற்2போல வளர்க்துநின்றன ௮தனைக்சண்ட மாருறி 

பாரதிய ஆச்ச ரியமடைந்தார்கள். 
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வனத்இிற் சிம்சுபாவிருக்ஷ கிழுவல் 

க,வலிற்பிராட்டியைச் குறைப்படுர் அயிருர்கின் ஐன், உங்க 

ளில் எவ னு மொ நவர Dy it சம சன்று அரட்டை! ர் 

குரிசிக்து வாரு nar. என்று கூறிப் பறந்துபோதலு!் 

வானாவீரரசள் இக்கழுகாசன் பொய் சொல்பவனல்லன் 
e டி * e . ௪ ஆ! ட் 

பொய்ச்சொல்லுபவனுக்குக் தாரசமந்திமானறு Ud 5 (Sj 

மா ₹ சாமராம வென்ற கொனியான கவனுக் இறகுகளைக் 

கொடுத ததனை நாம் நேராகக்கண்டுளோ மாதலின் இவன் 

FF BUF BOM. இவன் மொழியை ஈம்பி இலங்கைக் த 2 

சென்றாற் பிராட்டியைக் காணலாம் நாறுயோசனை மர 

ந்சாண்டச் தக்கவர்கள் யாவர் என்றாலோசித்து சாப 

வனைப்பார்த்தார்கள் ௮வன் என்னால் காது TOT MET od , 
e உ 2 6 . ட 

௮ தாவதுமாவலியான மூவடி மண்கேட்டமாயவன் ஐரடி 11) 

a) . , 27 அசுரர்களின்
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வேசமனைத்தரசோசச வொட்டாவொருமெய்பான் 

் பூகலமுத்று மீரடிவைத தப் பொலிபோழ் சியான் 

மா இரமெட்டுஞ் சுழ்பறைவைத்சேவரமேரு 

மோதவிளைத்சே சாளுலைவற்றேன் விரன் மொய்ம்பீர், 7! 

லிவ்வுலகளந்த ஞான்று ௮ங்குமிங்கு மொடல் காலலுத்கவ 
ஞைவிருக்கி£றன் ஆதலினென்னாலாகாது $ நாறுயோசனை 

அகலச்தாண்டுவதற்கு அங்க தனை at aya! (Os sem அன் 

ஞ் இளவசசேசென்று வருகியோவென அன்ணானையானிக் 

கடலைத்தாண்டுவன். மீண்வெர ப ன்ஞுலாகாஜு, என்ற 

டன் சாம்பவன் மாரு தியைய ர்த்து அதர Og! ஒப 

பற்ற நீரே இக்காரியத்தைச் செய்யலல்லவர் ௮ தனை 

புணர்ர்சன்2ர0ா. பெருமானும் ௨ ப்டமையே தென்றிசை 

கோக்கிச்செல்க வென்றதும் உம்மிடமே சணையா/நியசடீ ல் 

ததும் ௮ன்றியும் ௮ண்ணலே * 

நீரோ 2 4 மேலை விரிஞ்சன்வீயினும் வியாமிகை 

நாளீர்” அ துவன்றியும், சூரியயகவானிடத்தில், நூலை 
நயற்து நண்ணி” நூணாந்தீர், *உணர்ர்தமட்டோடு கில்லா 

மல் கேட்கத்தக்க ௮இகாரிகட்கு” நுவறக்ர், அ௮துமட் 
டோ நீவிர் ₹காலனு மஞ்சங்காய்செனமொயம்பிர்'” து 

மட்டோ எதிர்ப்பவர்களை விஃபானஞ்செய்த ரக் தானைப் 

போல எளிதிற் சொல்லுந்திறமுடையீர் x gio Cra 
வெப்புறு செந்தீநீர் வளியாலும் விஸியா தீர்” இங்கனம், 

சுடுந்தீ கற்று நீர் முசலிய வைகளா லழியாதாராயிருப்ப
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துடன் 'செப்புறு தெய்வப் பல்படையாலுஞ்சிதையாதிர் ் 
தேவர்களின் பலவகையான அஸ்இரங்களால[நியா திருப்ப 

அடன் ஒப்புசைத்தற்கு வேொருவருமிலலா சுவராக விளங் 

Geen நீர் :“ஓப்புறினெபார்.நு in மலதில்லீமர, நீர் இக்கட 

லின் நாறுபோசனை பசலக்கைச்சாண்டிச் செல்லுதலன்றி 

யும் மவேண்டுமானால் அ௮ண்டக்தப்புறனேயுங்குதி கொள் 

விர”? அ.துமட்டோ ₹ 

தல்லவமொன்றோ நியவுகாடிஈவை£ரச் 

சொல்லவும் வல்லீர் சாரிய நீே அணிவுற்நீர் 

மெல்லவும் வல்லீர் மீளவும் வல்லீர் மிடலண்டேற் 

கொல்லவும் வல்லீர் சோள்வலி யென்றுங் குறையா ர், 

௮ மட்டோ நீர் உருலஙகொள்ள வேண்டுமென்று 

திக் கொண்டால் மகமேருவை விடவும் பெரியவுரு 

வினைக்கொண்டு கிற்பீர் சறியவுருவங் கொள்ளக்கருதி 

னால் மிகவுஞ்சிறிய வுருவினையுங் கொள்ளுவீ£ர அது 

மட்டோ லேண்டமமோானால் இஈசு உலனசெொயும் பெயர்த் 

தெடுப்பிர், 

அம்மீது சீறிய இர்திரனெறிக்க வச்சாப்படையால் 

மது தேசத்திலுள்ள ஒரு சிறியமயிரினையும் இழர்திலீர் 

மர்திராலோசளையிலுஞ் சறற்து விளங்குகன் நீர், 

அ.தும்ட்டோ “நீதியினின் தீ./ வாய்மையமைர்திர் நினை 

வானும், மாகர்ரலம் பேணாதூவளர்ர்சீர்" அதுமட்டோ 

*$பநையெல்லான மோதியுணர்ந்தீர?? அதுமட்டோ ஊழி
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சோஷ முூடையவராய் ஆூவ்ஙுனா வீரமனைப்பார்த்து 
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செல்ல சந்கவர் சென்று | 

கைக்கார்சென்று வரன் ளேன் உ வகளுக்குச்சபமசகமானால் 

இலங்கையை பெடுந்துக்மி கண்டி வருகின்றேன். அல்லு 

அதிலுள்ளல/சனை யெல்லா தென்று பிர [ட்டியைக் 

தோவிலேச் இ வருகின் மத ன். உங்கள் சம் பத மெது 

வதனைச்செய்ய F Gg Gud UT (HS கின் மனி 
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லனை க்தையுஈ தாண்ட வேண்டுமாயின் & a rae ஒவ்வொரு ்
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யிதுசெய்பென்று நீங்களுரைத்தது நரன் செய்க பாக். 
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Pb hh Fal Gs Bo! LD 6B? ற: அறி வா. இ BLING TA ட்டு. யில்லை 
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Q 0 UH DLO கிற்சகுகினாரயக் மதன் நிசையில், பழயவிலங் 

கையாகிப, இராவண நர மிரு த் கலைக்கண்டு கைகொட்டி 

LITT IIT Sh மசய்து கடலைக் DL FS VETS இருவடிகளை 

ய ன்றியமுக் தினா, அழுத் த:௪லும் அம்மம் இர மலயா 

னு பூமியிலமுக்இிபது ம PF Bl F 3) லகனடிப்புறத்தி 

னின்றும் ஆஞ்சனேய நதியென வொருமதிதோன்றி ஒடி 

பின்றும் அறிகுறியாகச் செல்லுகின்றது. ௮துமட்டோ 

அம்மலை முழைகளிர்கிடக்க விடட்பற்களோடுங்கூடிய பாம் 

புகளெல்லாம். அம்மலையின் Gitar சரிஈ*்தாற்போல 
ஈச ie ர 

ai gr வெளியே சென்றன.



ரசி மாருதி விஜயமேன்னும் 

௮துமட்டோ குகசைகளிற்கிடர்த சிங்கங்கள் ne we 

இறந்தன. ஊ.நிக்காலக் அக்கடலொலியு காணப் பேராரவா 

சக துடன் ௮ம்மலையிற்றங்கெய பறவைகளெல்லாம் வானத் 

இற்பறர்து சென்றன. யானைகள் காதுகளை யசைத்து 

வாலைத்தூக்கி விறிட்டும் சுழன்றன. பெரும்புலிகளனைத 

தும் தங்குட்டிகளை வாயிற்கவ்வினபடி.யோடின. அம்மலை 

பிற்றங்னெ வித்தியாசரரெல்லாம் வாளும்பரிசையுமேர்தி 

வானில் விராஈ்து சென்றனர். சுவஞ்செய்பவசான முனிவ 

ரெல்லாஞ் சரீரத்துடன் சுவர்க்கமெய்து வான்சென்றாங்கு 

மேலழுக்து சென்றனர். அம்மலையி லன்றுவற்து விளையாடி. 

யிருந்த சேவமாதர்கள் மலைசழன் றழுந்துவகனாற் பயந்து 

பண்டு இராவணனெடுத்த கைலையிலிருர்சத சிவபிரானை 

ஆலிங்கனஞ்செப்த பாம்வதிமீதவியைப்போல அணைத்துக் 

கொன்டு வாளிற்சென்றனர். 

இங்கனமனேகமான அற்புகங்கள் விளையவிரல்களை 
யூசாறி நின்ற சிறியதிருவடி நின்ற நிலையைக்கண்ட தேவ 

Te BUT புஷ்பவருஷ மு. தலியவைகளாலே யவரைச் சந்தோ 

ஷ்ப்படுத்தி GF Teor ems oo ₹ நீரெண்ணிச் செல்லுங்காரியம் 

தடையின்றி நிறைவேறுமென்று கூறினார்கள் வானரவீ£ஈர் 

SOG LD. 
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Gand g விகயம்ஞைகும் விலங்கற்றோ எலங்கல்லீர 
ரிறுவிதென்றிகழற்பாலையல்லை நீசேறியென்னா [ பான், 

௨.௮ வலிச்தணைவாசொன்னாசொருப்பட்டான்பொருப்பையொப்
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என்றபடி கூறி: விரைஈ்துசெல்லுக வென்றவடன், இந் 

Clay ws தோற்றத்கைச்சிறிது குறுக்கிச் செல்லு துமென்று 

நினைத்துப் பின்னுமலையை யழுத்தினருடனே தமது 

முழந்தாளளவு மலைவுடன் பூமியினுட் புதைந்தது: 

உடனே இருகரங்களையும் விரித்துக் கழுத்தைச்சுருக்கி 

கால்களை மடச்த் கோள்களைச் Khoo மூச்சடக்கி 

யெழுர்து இலங் கையை யடைவலான் அகாயவழியே செல்ல 

நிமிர்க்கனர். அப்பொழுகவர் சராமானது எத்தியமீலாக 

மளவு நீண்டு காணப்பட்ட து, 

வால்விசைத்செழுர்து வன்றாண்மடக்கிமார் பொடுக்கிமான ச 

சோள்விசைச துணைகள் பொங்கக் கழுச்தினைச் சுருக்சத்தாண்டும 

சால்விசைச்சடச்கை நீட்டிக்சட்புலங்சக தலாவண்ணம் 

மேலவிசைச செழுக்சாருசவிரிஞ் சஞடுரிஞ்சலீரன். 

என்றபடி செல்லுமிவர் மிச்கசளேகளையுடைய மரங்க 

ளும் யாளையாதிய விலங்குகளும் சவாமிகாரியமாகச் சல் 

அமிவருச்குத் துணையாகச் செல்லுவோமெனச் சென்று 

இலங்கையளவுஞ் செலவாற்றலின்றி இடையில் எிழு£ 

தாங்கு அம்மலையினினறுஞ்சிக றி மேலெழுக்து F pall tp 

வும்; மரங் கொடி செடி, மண் கல் முதலியன எழுந்து 

பின்கட்டு மணைச்கு ௮னுகூலபாசவும் ? கடனீரானதுவிலக 

அசரவினுல கனைக்காட்டவும் பண்டமுகு மபகரித்துச் 

சென்ற பெரிய திருவடி மீட்டுமெய் தினா னோ * வெனப்பயர் 

தோடவும் அ௮லைகீரானது இலங்கைக்குட் சென்று விழவும் 

ZO wpm gi, கண்டோர் பண்டுகடலில் விழுவக் கமேரு
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வின் முச்சிகாங்களோ * இலங்கையையுக்தேசித்துச் செல் 

௮ம் புஷ்பக விமானமோ ₹ இன்னெரு முறையும் இராவ 

ணனை நங்கழிட்டமுக்கலா மெனச்செல்லும் வெள்ளிமலை 

யோ? அல்லது ஈம்மக்களிங் ரூள்ளாசன் 2 வவர்களை சு 

காண்போமெனவர்ச மேருமலை2யா 1? அ௮ன்?றல் உலக 

சகாலத்தி லாசவாரித்தெழும் வாயுவின் செய்கையோ Q 

அன்றேல் இரரவணனழிவுகாலக்தை விளக்க வடக்கிலு 

இத்துச் தெ ற்கேசெல்அஞ் சூரியனோ 7 அல்லது ஒழுக்க EU 

கெட்ட இராவணனைக்சொல்லக் சேல்லு.௦சசனது சக்கரர 

யுதமோ ₹ அல்லது இந்த உலகமழியுங்கால,த்தில் வடக்கில் 

உதிக்துத் தெற்க லேகும் பூணசச்திரமனோ * அல்லது 

பெருமாளுக்குரிய திருத்தொண்டனான கருடாழ்வானறு 

செய்கையோ 2 எலாறுகருதும் வண்ணம் சென்னார். 
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டன ர் ர் ட ர் 4 

செல்பவன், எனக்கின்று நல்லவுணவு அட்டி யது நரன் 

(3! Od Si, FL UMA TH HEEL 1 றன் கரம் என்வாய்க் 

குபுகு£று 
டை 
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மாருதி யரன் வாமி காரியார்த்சமாகப் 
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DLIT & od 2 00௮47 போய்வந்த பினனருன ௦ யுணவாஇன் 

றேன் என்று கூற்னர் ௮ துகேட்।வரக்கி கண்சுளில் 0. உ 

பெழ அடா ? நீ சொல்வது சிறிதும் பொருத்ச மா நவில்லை 

உன்னை வலிய வழைப்ப தனறைன் 207 இவ்வாறு on. 1 @L 

® D 2) . 4 . a ate 

உன்னை யெடுத்து விழுங்கி உ ிசிகறேனென்று குறுக்கிட்ட
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னள. அதுகண்ட விவர் வல்லை யேற்றின்னுதியென அவளு 

முவினும் பெரியவுருவினைச் கொண்டவளெதிரே நின்ற 

னர். ௮ துகண்டவவள் நானிதனிலும் இடட்டியுருவங்கொள் 

கன்றே னென்று தனது வாயினை பக்துயோசனை யசலத் 

அக்குச் திறக்கனள். அதுகண்டவிவர் ௮கனிலும் பெரிய 

வுருவக்கொண்டனர். அது கண்டவவள் அவ்வுருவினை 

விழு ங்கத்தக்கவளாயினன். ௮ Gi Foo at aut விரைந்து ஒரு 

அணுவுருவாயவள் வாயுட் புகுந்து வெளியெய்தி நீ கூறிய 

டி. நினக்குணவானேன் இனியென்னைத் £தடுத்தியாயி 

௮ன்னைக் கொல்லுவனென்று கூற்த்திரும்பினர். 

உடனே யவ்வாக்கியானவள் ஒரு கல்ல தேவமாதினு 

ரூவமாகி நீர் செல்லுக்கரரியம் வெற்றியடைய காகுக 
இ லலி ட் G . (அ) ன் னா (2 ச CP ge 2 பானரககபலமலன சுரசை மய்னனு. ப மபயமுடைய் oO hau 
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டே ழ்லாயொசரம்யெரச்கொடு பெட்பிடினா இக 

கோழ்வாயரியின் குலத்சாய் மொடு கூற்று முட 

வாழ்வாபெனக் காமுளைவாய் வருவாய் கொலென்னா 

நீள்வாய் வீசும் பிறான g 6h Crmestte oom, 

எனபன வாதகிகளா லுணாக,



aS மாருதி விஜயமேன்னும் 

GT - QU Gil. 

சரயாக்திரகணிசங்காரபராக்கிரமம் 

எங்கெங் பிதியென்னா விழுச்செதிசெய்திச்செய்ப 

பங்ககொட லையசைத்துப் பற்சடித் இடியினார்ச 

சில்இயைக் இழிச்துச்சென்ற செல்வனை யமரரேச்து 

மற்கியைம் பொருவும்வீரச் சனுமனை.படைஈத வாழ்வாம், 

(இ-ள்.) நீ யெங்கே போனெறாய் என்று நிழலைப் 

பிடித்து oT HOT ah go செல்க பங்கத்கலையை ௮சைத் 

அப்பற்களைக்கடிக்து இடிபோல இரவாரித்து எ இசேவர் த 

சாயாக்காகணி என்னும் ஸிம்ஒறியைப்பிளர் துசென்ற செல் 

வனை தே SOM Gar அதிக்கின் ற அக்கிளியையொக்த வீரத் 

தனையுடைய அஞ்ச னயனை அடைந்து வாம்வோமாக, 

இதன் வரலாறு, 

ஆருவது பாாக்கிரமத்திற் கூறியவண்ணம் மத்ஸர 

மிட்ட சரசையைவென்று அவளாற் புகழப்பெற்று ஆஞ்ச 

ளேயர் கடல்மீது தோளே துணையாகச் செல்லுங்காலத் 

தில் மஹாதுஷ்டையா யுள்ளவளும் எக்தகைய வன்மை 

யுடையவர்களா யிருந்தாலும் அவர்கள் நிழலின்வ[றி அவர் 

களை யிழமுத்துண்ணும் அரிய வித்தையைப் பழடியுள்ள 

வளும் இராவணனுடைய இலங்கையினகற்போன்ற வக் 
#1 of Derr அஷ்டஜர் தவா யுள்ளவளுமான ele aid
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பட்ச எலி ப லட் aL ee TaN Sale eet Ln A te 

சாயாக்சொசணி சங்கரா ப.ராக்சிொமம்,



அமைத் பராக்கிரமம். ரகக 

சன பவளான சாயாக்கரஹணி யானவள் இவ்வாஞ்சனே 

யாரது ருகையைச்கண்டு சன் சாயாத்காகணவல்லபத்கா 

லவரையிமுத்தும் வராமையால் பேயுமஞ்சுந் கனு பெரிய 

வுருவடன் அகாயத்திலெய்தி. 

'*காதக் கடுங்குறி கணக்றுகி கண்ணாள் 

பா சிலெம்பினெலி வேலையொலிபம்ப 

வேசச்கொழுஞ்சுடரைகாடி நெறிபேணாள் 

ஒ.5த்கின் மேவுமது கைடவரையொச்சாள். சீ என்றபடி. 

க.டலொலியினும் பேரொலியாகக் காற்சிலம்புசமிளா 

ரை ட்ட கொலம் தொழிலின் ிறர்தைம் கண்கல காட் 

!சிந்பப் பண்டுகடனீ மடுவில் ஆலிலையிற் பள்ளிகொண்டி. 

9 & பசந்தாமனெதிசே யெய்தி நீ யாரடா வென்றுகசேட்ட 

ம துகைடவருக்குச் சமானமானவளாய். 

 தண்டப்பிறைத துணை யெனச்சுடரெயிற்றாள் 

சண்டத்திடைக்கறையுடைச்கடவுள்கைம்மா 

முண்டத்துரியாண் முளறிவர்சான் 

அ௮ண்டத்தினுச் குறையமைச்ச பிலவாயாள்,"' என்றபடி 

அண்டு படுத்திய இளம்பிறைபோல விளங்குங் 

கோரைப்பற்களை யுடையவளும், கழுந்தில் விஷத்தினை 

வைத்துள்ள சிவனுரிக்ச யானையின் தோல்போன்ற போர் 

வையினையுடையவளும் கமலாசனனான பிரமலுண்டாக்கிய 

வண்டத்தினையம் உறையிவிருவதுபோல விடத்தக்க பிலம் 

போன்றவாயினையுடையவளும் ஆூவெந்தாள் “அத்தகைய



ராக மாருதி விஜயமென்னும் 

வளைக்கண்ட அ௮ஞ்சமசனயர் இவள் ௮றம்தை wen Sori Bis 

இன்றாளான கொடியவாரக்கியே யென்பதுனரக்தார். அப். 

பொழுதகக்கொடி.பயவள் இவசெதிே தனதுபெரியவாயைத 

இறந்து கைகஃ விரித்து விழுங்ஈச்சிக்கமாக இருர்தனள் 

இருக் தவளைப்பரட்த்து, 

சாயாவரச் சமுவினாய் சழியபின் னும் 

ஒயாதுவஈ2 விசைசண்டுணர இல்லாய் 

வாயாலள5 து சரெயவொன் வழியடைச்சாய் 

நீயாசோவென்னையிவணின் ற நிலையென்றான் ற் ர 

ஐ சாயாக்கரகண வரம்பெற்றவளே / யான்விசைவா 

கச்செல்லுசலைக்கண்டும் என்னே க்கமித்து உண்ணக்கருதிய 

உனதுபிலமனைய வாயைக் இறஈ்து கொண்டு வான்வழியை 

யடைக்து நிற்கின்றவளான தீயார் நீயேன் இவ்வாறு நீஉ' 

கன்றனை என்றனர். 

we கேட்டவவள், நீ யென்னை யொரு பெண்பா 

லெனக்கருதுச் தன்மையை விட்டுவிடு, என்னெதிரே வர் 

தாற்றேவராயினும் என்னால் விழுங்கப்பட் டி.றர்.துபடுவர் ; 
அனைத்துயிர்களையும் கொல்புரியும் யெமனென்னெதி 

வருவானாயின் ௮வனுயிரையுண்டு பசியாறு?வனென்ழு, 

* பெண்பாலெனீக்கருது பெற்றியொழிய௰த்றால் 

விண்பாலவர்க்கு முயாவீடு றுதறிண்ணம் 

சண்பாலடுததவபிர் காலன்வருமேனும் 

உண்பானருச்தியப்சொழிபெரியதென்றாள், என்றுகூறி



அனுமத் பரரச்*ரமம், ms. 

. இரோ உன்னையுர்தின்று என்ப௫யிற் சிறிசாறுகன் 

றேன் ௭௨ வாயைத் திறந்தனள் ௮ஷ்ணலும் தரும முத 

லிய வெஃ மோ வென்று சலிக்க ௮வளதகன்ற வாயுட் 

புகுர்.து ௮வள் வயிற்றைக் கழித் துச் குடர்மாலையுடன், 

திற சாளெயிற்மையவ எண்ணலிடைசென்றான். 

௮.றச்தான.ர.ற்நிய சயாத்தமரரெய்த்தார் 
இதச். சானெனக்சொ டொரிமைப்பதனின்முனீனம் 

பிர சானெனப்பெரிய கோளரிபெயர்ச்தான்?? 

என்றபடி. வெளிப்பட்டுத் தேவர்களிப்பு மிக்காரவாரித் 

அப் புஷ்பவருஷம் பெய்யவும் ௮சுரர் ௮ஞ்சி வெயர்வை 

யடையவும் முனிவர்கள் அ௫ிகூறவும். 

'ர்.ச்தனர்சள் வானவர் கடானலர் ஈடுங்கா 

வேர்ச்சனர் விரிஞ்சனும் வியந்து மலர்வெள்ளம் 

மூர்த்தன.ரரன் கைலையிற் ரொலைவி லோலும் 

பார். த்தனன் முனி தலைவ ரரசிசள் usr grt.” என்றபடி. 

பிரம ருத்திரர்கள் கண்டு ம௫ூழவும் வெறறியுடன 

வெளிப்பட்டுச் சென் றனர்.



mae மாருதி விஜயமேன்னும் 

. ௮-வது, 

லங்கா ராட்சஸி தீ தொம் ஸு 

பரரக்கிரமம், 

GES 

விலல்கலை யனையதோளில் வியனெடுஞ் சூலமேர்தி 
விலங்கலையெடுத்தவண்ணல் வியன் பதியக த.௫ராவில் 

விலல்கலை' யின்றிவர்த வெறியன்யா சென்றாட்கோறும் 

விலங்கலை யனுமன் மன்னை வியச்தடி. பரவிவாழ்வாம், 

(இ-ள்.) மலையனையதோளில் மிகப்பெரிப சூலமே* 

இய செவனது மலையான கைலாயத்தை யெடுத்த பெருமை 

GDA DGS எங்நள் ராவணமகாராசனது லல்காஈகரத்துட் 

செல்லுதல் சஞு.தியன்றெனச் செல்லாமல் இரவில் (திட 

டனை ப்போல) வச்ச வெறியனே நீ யாவனென்றன லங்கா 
ஈ௧ர தேவதைபான இலங்கணி என்பவளை ஓரே குத்திற் 

கொன்ற நீங்காத பராக்சொமத்தினை யுடைய இஞ்சனேய 
ரத புகழைக்கூறி ௮வரதடி.மலர்களை வணங்கி வாழ்வோ 

மாக-௪-று. 

இதன் வரலாறு. 

ஆஞ்சனேயர், ஏழாவது பராக்ரெமத்தி லுரைத்த 
வண்ணம் சருங்சடலைக்கடந்து இலகங்கசையையடைக்து பக: 

லிற்சென்றரால் வீணானகலகம் விளையும் பிசாட்டியி னிருப்/ 

பிடத்தைக் காணமுடியா தெனக்கருதி ஒரு மறைலிடத்தி



 



அனுமத் ப்ராக்கிரமம். me 

guts இடத்திலிருந்து லங்கையினழகு மூதலியவை 
- களைக் சவனித்துச் சூரியனத்தமித்திவு தோன்றியவுடன் 
ஒரு சிறிய வுருவுடனே அ௮னேகமாயிரம் அசுரர்களால 

காக்கப்படுகின்ற லங்கையின் கோட்டை வாசலின் மதி 

"லேறிக்குதித் அதள்ளேசென்றனர் அங்கனஞ் செல்பவரை, 

எட்டுத் தோளினையும் சான்கு முகத்தினையு முடைய 

வளும் மிக்க ஒளிபொருந்திய மலையனைய வுருவினளும் 

சுழலு வ் கண்களை யுடையவளும் எதிர்த்துவர் தால் மூவுல 

கத்தையும் எதிர்க்கு மாற்றலுடையவளும் பெறுமையற்ற 

வளும் வேலும், வாளுஞ், சூலமும், தண்டமும், பாசமும், 

சங்கமும், கோலும், குர்தமும், ஏந்திய கைகளை யுடைய 

ம பொன்னாடை யுடுத்தவளும் சாகக்களஞ்சுமாறு பூமி 

அதிரஈடப்பவளும் தயவற்றவளும் பஞ்சவன்னமான மே 

ல)டை. யுடையவளும் கடலிற்பிறந்த ஈல்ல நிறமமைக்த 

முத்துமாலை யணிர்தவளும் சந்தனக் குழம்பணிர்தவளும் 

க$ரமான ஓலியினையுடைய சொல்லினை யுடையவனும் மந் 
தார மாலை யணிந்த மகுடத்தினை யுடையவளும் ஆய 

இலங்கணி யென்பவள் இவர் செல்வசைக்கண்டு விரைந்து 

சென்று தடுத்து நில் என்று கூறி நின்றனள். 

அவளைக்கண்ட திருவடியும் வருகவருகவென்று எதி 

“சேகின்றனருடனே யவளவரைப் பார்த்து புகைதுன்றிய 

கண்களுடன்.



௱௧௮ மாருதி விஐறயமேன்னும் 

'அசாசெய்தா யஞ்சலைபோலு மறிவில்லாய் 
சாசாமூலர் தின்றுழல்வார் பா.ற்சலமென்னாம் 
பாசாரிஞ்ச்ப் பொன்மதிறாவிப் பதையாதே 

போகாயென்றாள் பொம்சனலென்னப் புசைசண்ணாள். *! 

என்றபடி, அடா, தகாதவேலை செய்தனை நினக்கறி 

விருச்குமோ இலைகளையும் வேர்களையுர் இன்னுஞ் சாதியா 

ஞனவுனக்கு சோஷமேத, இர்தகல்ல மதிலைத்தாண்டி, வர் 

த வழியே போய்விடு, என்றாள் ௮௫கேட்ட ஆஞ்சனேயர், 

'சளியாவுள்ளம் சண்ணன் மனத்திற் கதமூழ்ச 

விளியா நின்றே நீதிகிலத்தின் வினையோர்வான் 
௮ளியா லிவ்வர்சாணு ஈல,த்திலணை சன்றேன் 

எளியே னுற்றால்யாவ துனச்டில் ழெவென்றான்.?! என்றபடி 

உள்ளே இற்றத்துடன் மாதே! யானிந்தவூரின் நீது 
முறைகளை யறிச்து செல்லவர்தேன் யானுள்ளே செல்வ 

தனாலுனக்கென்ன கெட்டுப்போகின்றது என்றனர் அது 
கேட்ட வவ்விலங்கணி யாவனடா நீ யானுன்ளைப் போ 
வென்று சொன்னவுடன் போகாமல் எதிர்த்துப் பேசு 
சன்றளை இரிபுர தகனனு மிர்ஈகருளெய்த வஞ்சுவானானால் 
ஆசைப்பட்ட நீயெல்வாற௮ு செல்லுவாயென்று கூறிச்சிரித் 

தனள. 

இவள ரித்சதனைக் சண்ட ஆஞ்சனேயச் பற்காட் 

டிச்சிரியாது ௮வமதிச் சரிப்பாசத் தம்முட் Fis sing 
கண்டு, இலக்கணி என்னை யவமதித்தச் சிரித்த நீயா



அனுமீத் பராக்கிரமம், ர்க்க 

வன் எவைனுப்பப்பட்டு வக். தனை நீயிறர்தன்றி மிவ்வூர் 

விட்டுப் போகாய்போலும் என்றனள் அதுகேட்ட விவர் 

இவ்வாறு நீ கூறியதனா லிவவருட் புகுந்தன் றி யான்போ 

கேன் என்றனர். இவர் கூறிய விம்மொழியைக் கேட்ட 

ev He anh). 

“வஞ்சம் சொண்டான் வானரமல்லன் வருகாலன் 

அஞ்சும் சண்டாலென்னை யிவன்சூழ் இரையாழி 
ஈஞ்சங்சொண்ட சண்ணுகலே போனகுஇன்றான்.?? 

செஞ்சம் சண்டே சல்லெனகின்றே நினைவுற்றுள், என் றபடி. 

அஞ்சனேயரது மனோபாவத்தைக்கண்டு சலைபோல 

நின்று இவ்வாறு நினைத்தனள் இவன் வானரனல்லன் வஞ் 
சங்கொண்டவனா யிருக்கின்றான். இக்நகருளெமன் வச் 

சரஇமென்னைச் கண்டஞ்சுவானிவனஞ்சாது விஷதரனான 

சிவனைப்போல புன்முறுவல் கொள்கின்றான். ,ஐதலினிவ 

னைச் சும்மாவிட்டுப் போகப்.படாதுபோனால் இவவூருக்கிவ 

@ pe oe நிச்சயமாக வுண்டாகும் என்றுசருதி வானரா! 

நீயே வெல்வாயென்று கண்களில் தீப்பொறி பறக்கத்தன் 

கையிலிருக்த ௮க்கினிச் சுவாலையினையுடைய சூலச்தினை 

அவர்மீது விடுத்தனள் மின்னல்பேஃல வவளெறிந்த சூல 

மானது இவசெதிசே வருது மதனைப் பிடித்தாண்டாக 

ஒடித்தெறிர்து ௮வள் கையிலிருர் த மற்றையாயுதக்களை 

யும்பிடும் ஆகாயத்தில் விசியெறிர்தனர் தன்னாயு தங்களை 
பிழர் தவவள் மலைகளை யெடுத்ச:க் கழகங்காசுவாடுர் சன.து 

சையினாலேோக, யோரடி யடித்தனள். அடி.த் சவுடனே



m0 மாருதி விஐயமேன்ஷும் 

ஆஞ்சனேயர் ௮வளைப் பெண்ணெனசக்கருதி வேறுவிதத்தி 
பேலொளன்றும் புரியாமல், 

அடியா முன்னமங்கை யனைத்து மொருகையால் 

பிடியாவென்னே பெண்ணிவள் கொல்லிசத் பிழையென்னா, 

ஓடியா நெஞ்சத்தோ ரடிகொண்டா னு.பிரோடும் 

இடியேறுண்ட சாகமெனப் பாரிடை வீழ்ர்தாள்?? என்றபடி, 

அவளதெட்டுக் சைகளையுந் தமது ஒரு கரத் இனால் 
பிடித். தகொண்டு மற்றொரு கையினால் ௮வண் மார்பி3லா 

ரஹறை யறைக்தனர் அ௮வ்வழைபட்டு இடியேறுண்ட பாம் 

பினை யொப்ப மயக்கப் பூமிலுயிருடன் விழுந்து பின்ன 

ரெழுந்து ஐயனே குரக்கன்கையால் யானடிபட்டுச்சாமன் 

நிர்கருக் சழிவெனப் பிரமதேவன் முன்னா ளென்னிட 
முூரைத்த வண்ணமாயது என்று தேவமாதி னுருவெய்அ 

ஆஞ்சனேயரை வாழ்த்திப் பிரமனுலக மெய்தினள் பெடி, 
இய பாதுக்குச் சிறுபிரையென இலங்கணியை வதைக் 

அத் தாம்வர்த காரியார்த்த மாஞ்சனேயர் சென்றனர்.
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அஜை்த் பராக்கிரமம், Wer 

௯ - வது. 

மஹத்ரூப பராக்கிரமம், 

  

மருக்சாட்டு மலர்மென்கடர்சன் மாதேவி மருண்டுநீரின் 
ஜஞருச்சாட்டு உாயென்றோத வும்பர்சாட் டவர் ஈள்சாணா 

வெருச்சாட்டு முள்ளக்சொள்ள வேதியன் படைப்பிச்சாரா 

வ்ருச்சாட்மெனுமட்போசொ ளொருவனையுஎஹ்த ள்வைப்பாம்- 

(இ-ள்.) மணம்வீசும் மலரணிச்த கூந்தலி& புடைய 

சோபிராட்டியார் நின்மொழியையான் ஈம்பு தற்குக்கடலைக் 

கடந்த நினதுருவினயான் காணக்காட்டென்று திருவய் 

nati sme ௮தனைச்கேட்டுத் தேவருங்கண்டு அஞ்சத் 
காச்கதாயும் பிரமசிருட்டியி லமையாததாயுமூளள் தமது 

பெரியவுருவினைப் பிராட்டி. காணுமாறு காட்டிய தஞ்ச 

னேயசை யுளத்துள் வைத்துத் இயானிப்போமாக எ-று, 

வரலாறு, 

எட்டாவது பராக்கிரமத்திற் கூறியவண்ணம் இலங் 

கணியை வதைத் தாரமுழுலுர் 2தடி யசோக 'வனத்திற் 

பிசாட்டியைக்சண்டு ௮டிபணிர்அ பெருமாள் பிராட்டியை 
யின்றி வருர்.துர்திறமும் ௮வதாரமுதல் ராவணனெடுத்து 

வரத சாளளவுமுள்ள ரகசயங்களையு முரைத்துக் கணை 

யாழியை யளித்தனர் ௮ளித்தவுடன் இவலுண்மையாசு 
ஈம்பெருமானு லேவப்பட்ட அ.தனென்பது மெய்யே 

அசுரமாயையென யாக்கருதியது தவறே ஆயினும் ஒன்ற!



may மாருதி விஜயமேன்னும் 

இச்சிறிய வுருவத்தினை யுடைய விவன் நாறுயோசனை 
அகலமான கடலினை யெவ்வாறு கடந்து வந்திருப்பான்- 
இவன் வைஈதேயனல்ல?ன இவனுக்கிற இல்லையே ஈமதடி. 

யையும்பணிக்து நிற்கின்றான் இவனை ?2யகேட்போம் என்று 

திருவுளத்தில் நினைத்து! மாருதிநீகூறியவனைத்.து முண்மை 
யேயானாலும் இஈத வுருவினையுடைய நீகடலை யெவவாறு 

கடர்தாயென்ப?ச யெனக்குள்ள பெரிய சந்தேக மச்சக் 

தேகர் தீரும்வண்ணார் கீகடல் டர் 2பாது கொண்டரூுபம் 

மற்றொன்றானால் ௮. தனையான் காணவிரும்பு கன்றேனென் 

திருளிச்செய்தலும் ௮ம்மொழியைக் கேட்ட .ஐஞ்சனேயர் 

அன்னையே என்னக் குறித்துத் தாங்கள் சந்தேகப்பட 

வேண்டாம் யான்கூறிய வளைத்தும் உண்மையே இதா 

எனனுருவினையுங் காட்டுகின்றேன் என்று. 

“சுட்டின னின் உனன் றனொழு,க கையினன் 

விட்டெய் சோளினன் விசும்பின் மேச்குயர் 
எட்டுரு கெடுமுக டெய்தி மீளுமேல் 

முட்டுமென் றுருவொடு வளைச்த apis Suree” 

“செவ்வழிப் பெருமையென் றுளக்குஞ் செம்மைசான் 

வெவ்வழிப் பூதமோ ரைந்தின் மேலதோ 

௮ம்வழித் சன்ெனி னனுமன் பாலகோ 

எவ்வழிச் சாகுமென் மெண்ணு மீட்டதே' 

ஓ*யர் கனசலான் கிரியி னோக்கய 

மெய்த் துறு மரச்சொறு மின்மினிக் குலம் 

மொய்ச்தள வாமென முன்னும் பின்னரும் 

தொத்திப் சாரசை மயிரின் + £0 per.”
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(சண்டல மறிலயொடு 65 காட்சியான 

விண்டல மிருபுடை od of Bi மெய்ம்மையக் 

குண்டல மிரண்டுமக் சோளின் மாச்சுடச் 

மண்டல மிரண்டொடு மாறு கொண்டதே?” 

'ஏணில தொருகுரம் தன் றெண்ணலா 

வாணியை யனுமனை யமைய சோச்குவான் 

சேணுயர் பெருமையோர் திறச்.ச ge rey 

சாணுறு முலகெலா பளர்தமாயகன்?? 

எண்டிசை மரு இனு முலகம் யாமையும் 

தண்டலி ஓயிரெலாச் தன்னை நோக்கிலீன் 

அ௮ண்டமென் நதினுறை யமரர் யாரையுவ 

சண்டனன் முனுச்சன் கமலக கண்களால்”! 

''எழுச்துயர் நெடுர்தகை பிரண்டு பாதமும் 

அழுக்து2 வமுத்தலினி லலகை யாழ்கடல் 

விழு 5.து நிலமிசை விரிர்சு தெண்டிரை 

தழைர்தன புரண்டன மீனர் தாமெலாம்!! 

'*வஞ்சியம் மரும்குலம் மறுவில் க,த்பினாள் 

கஞ்சமும் புரைவன கழலுங் கண்டிலாள் 
அஞ்சன. ரச்கரென்று க்குஞ் ரூழ்ச்சியாள் 

௮ஞ்சனே ஸிவ்வுருவ டங்குவா யென்றாள்.!” என்றபடி, 

பிராட்டிக்குத்தமது பேருருவத்தைக் காட்டக்கருதி 

வணங்கியகையுடன் ௮கன்றசோள்களையும் ௮ண்டமுகட்' 

per முட்டாமல் வளைந்த திருமேனியையும் ஐம்பெருல் 
பூதக்களினு மகன்றுயர்ர்த வுருவினையும் மேருவிலுள்5 

மரங்களில் மின்மினிக்குலர் தொத்திக் சட்ர்சாற்போல
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நட்சத்திரங்களாற் சூழப்பட்ட ரோமங்களையும் உலக 
விளக்கான சர்திரசூரியர்களின் இரண்டுமண்டலங்களையும் 
மாறுபடுத்துகன்ற 'குண்டலல்களையும் உலகளக்த பெரு 

மாளும் வெட்கத்தக்க பெரியதன்மையையும் உடைய உரு 

வமாக நிமிர்ர்துநின்று தமது கண்களாலனைத் துலகங்களை 

யும் கண்டனர் இவர்காலடிகள் புதைர்து சடனீரானது 
மேற்பொங்க மீனனைத்தையுங்களையிலாக்கெ இத்தகைய 
பேருருவினை வஞ்சியங்கொடியிடைப் பிராட்டியார் தமது 
சுண்களாற் பார்த்தார்கள் பார்த்தவர்கள் ஒஞ்சனேயர து 

காலினடிப்புறங்கூட ஈன்கு கண்டிலர் ௮வ்வளவு பெரிய 
தோற்றமாக நின்றனர் பின்னர் பிராட்டியார் இருவுளத்தி 

லினியரக்கர்கள் மாண்டார்கள் இனி ஈர் அயரமொழிர்தது 

எனடினைத்து எனக்குப்பயமாக விருக்கன்றதா.தலி னி 
வுருவினை ௮டக்கி முன்னுருவாதி யென்றருளிச்செய்தன" 

பேருருவங்காட்டுதலாலும் பராக்கரமரான இருவடி,தம.து 

முன்னுருவாக ௮டங்இறின்றனர் பிசாட்டியுமஞ்சுக்திறத் ச 

வுருவவ்கொண்டமையாலு மத்தகைய வுருவினைக் கண்டா 

செல்லா மஞ்சுவராதலானலும் பிறசை யாக்ரெமித்த வுருவ 
மாதலாலும் இஃதுருக்காட்டு பராக்சகரமமாயதென்சு.
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அனுமுத் பராக்கிரமம். Me 

D - வது 
துருமதீவமிச பராக்கிரமம். 

  

அழிதகனான பொல்லா வரக்கனுக் இதுவுமொன்றோ 

வழிபடு சேவானாளை வருச்இனொ ஸிருத்தற்கேற்ற 
வெழிலுறு மேடையாதி யெய்தியவசோக மென்னும் 

பொழிலினை யிறுச்சவீரன் பொன்னடியச த துள்வைப்பாம். 

(இ-ள். பாவியான பொல்லாத ௮ரச்கனுக் இதுவு 
மொன்றோவென்று சாம்வணங்குர் தேவியானீ ஜானியை 

உபத்திரவித்த ராவண ஸிருத்தற்குத் தக்கவா றமைத் 
துள்ள மேடையாதிகளை யுடைய அசோக வனத்தனை 

அழித்த பராக்கிரமரான அஞ்சனேயரது பொன்னனைய 

திருவடிகளை உள்ளத்தில் வைப்போமாக எ-று, 

இதன் விவரம். 
ஒன்பதால.து பராக்ரெமத்தி லுரைத்த வண்ணம் 

பிராட்டியார் சாணத்தமது பேருருவினைக்காட்டிய அஞ்ச 

னேயர் பெருமாட்டி யளித்ச சூளாமணியைப் பெற்றுப் 

பிராட்டியிடம் போய் வருகின்றேனென் றுத்தரவு பெற்று 

ராய்த்திரும்பி அ௮ச்சோலையிற் சிறித தாரம்வர் தமக்குள் 

சாமித்தனைதூரம் வரது £ ரவணனைக்சண்டு அவனுக்கு நற் 

புச்தி புகட்டாதுபோதல் தகுதியன்மும் ag Ads sap 
மில்லாமல் ௮ம்மூடாத்மாவை சாஞ்சென்ற௮ு காணுதலுமழ 

ன்றாம் ௮ரியபெரிய கொடிகள் செடிகள் மரங்கள் சாம 

“ரையோடைகள் மணன்மேடுகள் கட்டுமலைகள் முதலிய 

வைசளை யுடைய. விவ்வனத்தினை யழிச்.து அது சாசண 

9
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மாகச் சண்டையை யுண்டாக்கி ராவணனைக் காணலாம் 

நாம் இங்கு வரது செல்வதற்கது வோரடை யாளமாக 

இருக்குமன்றோ என்று/ கருதி ௮வவனத்தினை அழிக்கத் 

தொடங்கியவர் ஒரு பெரிய வுருவங்கொண்டு இசாவண 

னுக்கு ௮௧ பிரியமான ௮வ்வனத்தினைச் சின்னாபின்னஞ் 

செய்தனர். உயர்ந்த மரங்களையெல்லாம் பிடுங்க ராவை 

னுக்கு ஆகாயத்திலும் ஒரு சைத்திவன முண்டென்று 

கண்டார்கருதும் வண்ரைம் நல்ல ஈவரத்தின மயமாகவும் 

சொர்னகாக்தி யுள்ளவுகான அரிய பெரிய மரங்களைபெல் 

லாம்பிடுங்கி மேலெறிஈ்து அடியோடு நாசஞ்செய்து அவ 

வசோகவனத்தினை வெறுந்தகரையாகச் செய்தனர், 

பிராட்டி யெழுந்தருளி இருஈ்த சிம்சுபா விரு 

மொன்று தவிரவுள்ள மாக்களனைத்தையும் சாசஞ்செய் ௮. 

*தாழிரும்பொழில்களெல்லார் தடைச்தொருதமியனின்ரு 
ஏழினோ டேழுகாளு மளச், தவ னெனவுமானான் 
அழியி னடவெணின்ற வருவரைக் சரசுமொத்தான் 

ஊழியினிறுதிக்சாலச் துருத்திரமூர் ச தியொத்சான்'!என் படி. 

ஆஞ்சனேயர் உலகளந்த பெருமாளையும் கடனடுவ 

ணின்ற மலையாசான மைராகத்தையும் உலகமழியு காளி 

ருத்திர மூர்த்தியையும் போலவும் நின்றனர் உடனே 

காவலாளிகள் பரபரப்புடன் ஓடிவர்து சண்டை செய் 

தார்கள் ௮வர்களையெல்லாம் ஆஞ்சனேயர் வெகுலேசாகக் 

கொன்று ௮ச்சோலையிலுள்ள ஒருபெரிய மண்டபத்தினை 
அடியோடு பெயர்த்து இலங்கா ஈகரத்தி னனேகபாச 

மழியும்படி!யெறிர்து ஊழிகாலத்துச் கட்லொலியு சாண 
சசர்ச்சனை செய்து நின்றனர்.



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



அனுமத் பராக்கிரமம். சாரட் 

௧௧. வது. 

கங்க ரத்தொம்ச பராக்கிரமம், 

  

செங்கணி லுஇரஞ்சிச்ச சேகுளச் திலகலைவே 

லங்கசையிலமாக் கூர்க்கோட் டரியின மென்னத்துன்னும் 

இங்சரர் தம்மையெல்லாக் கடைத்தடிச் துயிரைமாய்த்த 

அங்கனை யழுமப்பேர் கொயேனைத் அன்னிலாழ்வாம். 
ஓ 

(இ-ள்.) செவ்விய நண்களிலுதிரஞ்சிர்தவும் வைமனத் 

இற்றுலங்கவு் கூரிய வேல்நளழகிய கைகளிற் பொருந் 

தீவும் கூரிய சதொரங்களையுடைய மலைசளைப்போல வந்த 

ராவணடங்காரனவரையும் அடித்துக்கொன்ற வீரமுடை 

பவனுமாரென்று பெயாமைகத பரிசுத்கரான ௮ஞ்சனேய 
ரூ 

ம யடைநது வா றமவாமாகு-எ-று, 

இதன் வரலாறு, 

பத்தாவது பராக்ரெமத்திலுரைத் தவண்ணம் மாவண 

னுடைய ௮ூசோசவனத்தை பழித்தங்கிருந்த காவலாளர் 

சளையுஙக்கொன்று மணிமண்டபத்தைப் பெயர்த்து ஈ௧௬ 

Oa Deg ஈகரத்திரபல பாகத்தினப் பாழ்படுத்தி வீர 

கர்ச்சனை செய்துகொண்டு ஆஞ்சனேயர் நின்றகாலத்து 

வனபாலர்களாற் சங்கதி யுணாரத த௫க்கரீவன் தனது 

'போர்விீரர்களான அ௮ேகர்களைப்பார்த்.து நீங்களப்புல்லிய 

குரங்கைச்கொல்லாமற் பிடித்துக்கொண்டு வாருங்களென் 

தனுப்பினன் அவர்களும் ௮வனாணைப்படி. ஆஞ்சனேயமை 
சாடிவந்தார்கள் வர் தவர்களெத் தகையரென்னில்.
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:ரானில மசனிலுண்டு போரென ஈவிலினச்சொல் 

தேனினும் களிப்புச்செய்யுஞ் சிர்தையாச் செரித்துமென்னின் 
சானினும் பெரியரோசைக ஃ௬டலினும் பெரியர்கரச்தி 
வானினும்பெரியாமேணி மலையினும்பெரியாமாதோ”*என் றபடி. 

இர்தப்பூமியி லெங்கேலுர் தங்கட்கொரு சண்டை 

யுளதென்று கேள்விப் பவொர்களானா லஃதன்னார்க்குத் 

தேனிலு மினியதாகுமேயன்றிக் சசப்பாகாது; தரவாரஞ் 

செய்வாசாயினாழிய கடலும் நாணத்தக்கதாகும்; வெற்றி 

பெற்றமையா லவர்களடைதந்திருக்குங் ர்த்தி வானவெளி 
யினும் பெரியதேயாகும்;) இவர்களுடற் பருமனுக் கெர்த 

மலையையு மீடுசொல்ல முடியாது; எதிர்ப்பவர்கள் சம்மின 

மான ௮சுரராயிலனும் ௮ல்லது தேவராயினும் இவரன்றி 
யுள்ள யாவராயினும் தடையின்றி யவர்களை வெல்லுர்தி 

மன்றித்தோற்குர் திறமிதுகாறுமில்லாதவர்கள்; இடையிற் . 

கட்டப்பட்ட வாளினையும் மார்பிலிட்ட கவசத்தினையும் 

காலிலணிக்த வீரக்கழலினையும் திசையளவும் பூரித்த 

கோள்களையும் மேகங்களைத் தடவானின்ற கைகளையும் 

௮ண்டமுகட்டைத் தொட்ட முடிகளையும் மலைகளைப் பக் 

தாடுங்கால்களையும் மேகங்குமுறுவது போலவும் பேரிகை 

தொனிப்பதுபோலவுந் தொனியாகப்பேசும் பேச்சினையும் 

தேவாசுரர்களால் விடப்பட்ட ஆயுதங்கள் பட்டுத்தமும் 

பேறிய தோள்களையும் மார்பினையும் யானைகளைச்சிறுபழம் 
போலவெடுத்து அடுக்கடுக்காக விழுங்கும் வாயிணையும்' 

இரண்டிளம்பிறைபோல விளங்குந் கோரைப்பற்களையும் 
தஇிப்பொறிபறக்குங் கண்களையும் சக்கரங்கள், உலக்கைகள்
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.கலப்பைகள, வாட்கள், கேடகங்கள், சங்கங்கள், முத்கரங் 

கள், பிண்டி பாலங்கள், வேல்கள், சூல௫கள், கங்கபத்திரம் 

கள், வச்சிர ங்கள், வில்லுகளம்புகள், எழுக்கள், மமுக்கள; 

குந்தங்கள், கழுக்கடைகள் முதலிய ஆயுதங்களை யேர்திய 

கைகளையும் உடையாராய் நமது வீரமெல்லாம் வாளா 
போமாறு ஈம்மை இராவணன் ஒருசிறு குரங்கின்மீது சண் 

டைக்குப் போகச்சொன்னானே யென்று நானுமுள்ளத் 
தினை யுடையவர்களாய் ஒருவர்மு துகில் ஒருவரிடித்துக் 

கொண்டு வாயுவேச மனோவேசங்களும் பின்னிடும்வண்ணம் 

முசசம் முதலிய வாத்தியகோஷத்துடன் ௮ சோகவனத் 

தைச் சூழ்க்துகொண்டு கர்ச்சனை செய்ததனைக்கண்ட 

ஐஞ்சனேயர் சிறிது ஈகையுடன் ஒரு பெரியமரத்தினை 

கருடன் பிடுங்கிக் கையிலேர்திச் சுழற்றிக்கொண்டு 

அவர்களின் வருகையை யெதிர்பார்த்து நின்றனர். 

இவரதர் நிலையைக்சண்டவரக்கர் இவன்தான் இவன் 

தானென்று கூறிக்கொண்டே கிட்டநெருங்கித் தங்கள்தங 
கள் கைகளிலிருந்த ஆயுதங்களால் தாக்கினார்கள் ஆஞ்ச 

னேயர் ௮வ்வனைவரையும் கையிற்பிடித்த மாத் தினாலேயே 
லேசாக வடித்துக் கொன்றனர் மலைகள் நில்பெயர்ந்து 
விழுர்தாற்போல அனைவரும் விமுந்துமாண்டனர். இது 

சண்ட தேவர்கள் சந்தோஷமடைந்தார்கள். 

TEER



ahs மாருதி விஜயமேன்னும் 

௧௨ - வது 

சம்புமாலிசங்கா ரீ பரரகீகிரமம். 

தம்பியை மூதலபல்ல துணைப்படை சூழலெய்இ 

யம்பினைவேலைவாளை யசைக்தமர் புரிர்ச பொல்லாச் 

சம்புமாலியை ௨தை்துச் சயவொலவி சாட்டிநின் ற 

ஈம்பியை யனுமன் றன்னை ஈயர்தடி. யடைர்துவாழ்வாம், 

(இ-ள்.) யானைகள் முதலிய பல சைனிய௰ங்கள் சூழ்ந்து 
வராகிற்பச் சென்று அப்பும் வனும் வாளுமு லிய விடுத் 

துப் போர்புரிர்த ராகுல சம்புமாலி பென்பவளனைச் சங் 

கரித்து. வெற்றிக் கூறியாக வீரகர்ச்சளை ரெய்அ அசோக 

வனத்தில் நின்ற புமுடகுட் இற்ற அஞ்சனேயரது பொ. VG 

னடி.களை விரும்பி வாழ்வோமரக-௭-ு, 

இதன் விவரம். 

பதினோசாவது பராக்ரெமத்திலுரைத்தவண்ணம் இங் 

கரர்களை வதைத்து வீரக்ச்சை செய்துறின்ற அஞ்சனே 

wer பிடித்துக் கட்டிக்கொண்டு வரும்வண்ணம் ௮இி 

வீரதீர சூரனான சம்புமாலியை இராவணனனுப்பினான் 

அவனோ இராவணன் கோபமே யோருருக்கொண்டனைய 

வன் ௮த தகையோன் பல்லாயிரம் யானைப்படைகளும் பல் 

லாயிரப் குதிரைப்படை சளும் ௮னேசுவ் கோடிக் காலாட் 

படைகளும் ௮கேகமாயிரந் தேர்ப்படைகளும் புடை 

சூழ்ர்.து கொடிகளுடனுக குடைகளு௨லுஞ் சாமரைகளு 

டனும் முரசவாத்தியங்களடனும் ஒரு பெரிய தேரின்மீது
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சம்புமாலியென்பவன் வருதலை ஆஞ்சனேயர்கண்டு ௮வன் 

-போர் தமக்கொரு விளையாட்டாகச்சருதி இங்குக் கட்டப் 
பட்டிருந்த ஈவரத்தினமயமான தோச ணக்கம்பத்தி லேறியி 

ர் து மேகவொலியும் திரைகடலொலியும் தாழ்ந்தனவாக 
வும் அளையுறைபாம்புகள் அ௮ச்சங்கொள்ளவும் ௮சுரருக் 

தேவரு மஞ்சவும் வீரகர்ச்சனைசெப்.து திக்கஜங்களும் யம 

னும் உள்ளச் இிடுந்டெவும் வானிற்கெ.டா.து காணப்படு 

இன்ற ஈட்சத்திரங்களெல்லாம் பலபலவென் அுதஇரவும் 

நிமிர்ச்து தமது இரு?தாள்களையுக் தட்டினார் ௮வ்வோ 

சையைக் கேட்ட அசுரர் தாழுங் காச்சனை புரிந்தார்கள் 

௮ கவனக் கரச்சனை புரிமகாரைச் சம்புமாலி யணிவருத்து 

நிறுத்திப் போர்புரியச் ரெய்தனன், அவர்களும் அவனுக் 
.கரவின் வண்ணம் நொம்புகள் சங்குகள் முதலிய வாத்தி 

A lon முழக்கிக்கொண்டு தங்கள் நையாயுதங்களை அவர் 

Sg விடவேண்டு முறையில் விடு தப் போர்புரிச்தனர். 

அதுகண்ட ஆஞ்சனேயர் தன்கைகளால் அவர்கள் 

விடுத்த அம்பு சூலம் மீவல் ஈட்டி யாஇரளைத் தட்டியெறிக் 

தும் சிலவற்றைப் பிசை து தூள்படுத்தியும் சாசஞ்செய் 

௮ ழே குதித்து அங்குக் கிடந்த ஒரு எழுவென்னுர் 
கண்டத்தை யெடுத்து அங்கு மிங்குமாகத் தாவி, 

(இருக்கன னெழுர் சன னிழிஈ்சன னயர்ர்தான் 

இரிர்சனன் புரிர்சன னளெனநனி தெரியார் 

வீரிஈ்சவர் குவிர்தவர் விலங்கினர் கலந்தார் 
பொருச் தின செருக்னெர் களம்படப் புடைத்தான்??என் றப்டி
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அளைவரையு மடியடியெனவடி.ச்து நாசஞ்செய்தலும் 

இவாரடித்த வடியால் யானைப்படைகளும் குதிரைப்படைக 
ளும் தேர்ப்படைகளும் காலாட்படைகளும் நாசமாயின 

முன்னணிப்படை யிவவாறு காசமானவுடனே அதன்பின் 

னணிப்படையைச் சம்புமாலியேவினான் ௮ப்படைஞருபம் 

வர்துபொருதார்கள் ௮அங்ஙகனம்பொருதாரை அஞ்சகேயர், 

சரிகொடு கரிகளைச் களப்படப் புடைக்தான் 

பரிகொடு பரிசளைம் Fes Roots WAS an aor 

ane awa enn யரின் மடிக்கான் 

நிறாமாணி2 சேர்களை Caneel chants are? என்றபடி. 

யானைமளை யெடுத்து யானை கண்மீ கடித்தூங் குதிரை 

சளைப் பிடித்துக் ருகிரை சளின மோதியும் சேர்களை an gy 

கேர்களின்மீ தெறிச்தும் காலாட்ரளைப் படித்துக் காலாட்” 
களை WY. F GUN சாசஞ்செய்கனர். அன்றியும் வாட்போ! 

புரிவான் யக்தவாகளை மூளைமுதலிய குமம்ரி ரத்தம்வடி 

பசி குத்தி இக் கொன்றனர். Sy am wash மல்யுத்தம் முதலிய 

செய்வான் வந்தவர்களைக் காலாலுதைத்து மிதித்துக் 

கொன்று ௮ச்சோலை முழுதும் பிணக்காடாக்கனெர். 

இவ்வாறன்றியும் குதிரைகள் மீது குதித்தும் யானை 

கள்மீது பாய்ந்தும் தேர்கள்மீது பாய்ந்தும் அவைகளை 
சாசஞ்செய்அு ௮ப்போர்க்கள முமுதிலும் yrs ren Guy 

ஒவும் ஞானிகளுள்ளம் போலவும் வேசையர் நினை வுபோல ' 

வும் காற்றாடிபோலவும் இரிர் தனர். ஸ்ரீமர்சாசாயணனது 

சரணாரவிர்த ஸ்மரணையுடைய பரமபாகவதர்கள் அந்தப்



அனுமத் பராக்கிரமம், as 

பகவானது விபூதியைப் பெறுவாரென்பதை உண்மையாக 

் வக்கு விளக்குபவரைப்போல, 

*அண்ணலல் வரியினுக் கடியவ Payer Git 

சண்ணுவ ரெனும்பொரு ணயையயச் தெரிப்பான் 
மண்ணினும் விசும்பினும் மருங்கனொம் வலித்தார் 
சண்ணினு மனத்தினுர் தனித்தனி கலந்தான்.” என்றபடி. 

அப்போர்க்கள முழு.துந் தாமாகவே விளங்க யானை 

களைக் கைகளிலிட்டுக் சுசக்கிப்பிழிந் து BFC OE BD எல் 

ore Calor aden in கொன்றவுடன் சம்புமரீலியென் பவன் 

ஒருவ?ன நின்றனன், நின்ற சம்புமாலியி னெதிமரசென்று 

௮டா உடன்வர்தாரைக்காக்கு மாற்றலற்றவனே போர்புரி 

இன்றாயா ஓடி ப்ரிழைக்கின்றாயா என்று ேட்டவுட னன் 

ஷேன் ரடுக்கோப ங்கொண்டு தனது வில்லில் சாணியே 

"தட்டு ௮ரேசு நாறுபாணங்களை ஆஞ்சனேயர்மீது விடுத்த 

“ணன். ௮வர் ௮வையனை த்தையும் எழுவாயுதத்தா லடித் 

தொடித் தெறிக்கனர். ௮தாரண்ட சம்புமாலி ௮வர்கையி 

லிருந்த எழுவினைஅம்பு விடுத்தொடித்து ௮வர்மீது ௮ம்பு 

களை விடுத்தனன் உடனே ௮இச சீற்றத்துடன் அஞ்சனே 

பர் ஒரேபாய்ச்சலாகப் பாய்ந்து ௮வன் சையிலிருந்த வில் 

லினைப் பறித்துக் கழுத்தில் மாட்டியிழுத்துத் தலையை 

யறுத்துத் தள்ளிக் குதிரைகள்மீது குதித்தவைகளையுங் 

கொன்று சாரதியையும் உதைத்துக் கொன்று தேரினையும் 

தூள்தூளாக உடைத்து சாசஞ்செய்து எதிர்ப்பாரொரு 

வருமின்மையால் முன்போல தோரணக்கம்பத்தி லேறி 

யிருர் தனா. 

 



Sh - Oud). 

பஞ்சசேனாப இித்வம்ஸ பராக்கிரமம். 

  

சேனை ச்சலையர்சகள் பல்லோர் செறிச்திடச சேமத்தேர்கள் 

கானுற்ற இரிகள்போர். த கடுகி தென்னப்போத 
மானத்தி னமரரஞ்ச மன்னிநின் நடற்றும்பொல்லாச் 
தானைத்தலைவரை வதைத்ச தடச்கைமா ரதியைத்தாழ்வாம. 

(இ-ள்.) உபசேனறுபஇிகள் அ௮தேகர் நெருங்கெராகிற்க 

வுஞ் சேமத்தேர்பள் மாங்கொடி செடியாதிகளையுடைய 

வனமடர்ந்த மலைகள் நிலபெயர்ர்து வருமாறு வராகிற்ப 

வும் எய்திச் சுவர்க்சவாணரான தேவர்கள் கண்டஞ்சும் 

வண்ணம் போர்புரிர்த பொல்லாத பஞ்சசேனாபதிகளைச் 

சங்கரித்த தீர்க்க பாகுக்களையுடைய அஞ்சனேயரடிமலர் 
களை வணங்குவாம். 

விவாம். 
முன் பன்னிரண்டாவது பராக்கரமத்தி ுரைதித: 

வண்ணம் சம்புமாலியை வதைத்துப் பொன்னுலூனின் 

றும் ராவணன் கொண்டுவர்து ஈட்டள்ள தோரணச்கம்பத் 
திற்பாய்ற் தின்னம் வருவோர் யாவர் என்று எஇர்பார்த்த 

வராக ஆஞ்சனேயர் இருக் தகாலத்தில் சாவணனானவன் 

பஞ்சசேனாபதிகளான கொடிய வசுரத்தலைவர்களை ஆஞ்ச 

னேயரைப் பிடித்தும் கட்டிக்கொண்டு வருமா றனலுப்பினான். 

இராவணனாணையை யக்கேரித்த அவர்களும் ௮ே 

கம் தேர்கள் யானைகள் குதிரைகள் காலாட்கள் முதலிய 

படைகளுடன் ௮சோகவனத்தினை யழித்துத் தோரணக் 
கம்பத்தி லெழுர்தருளி யிருக்கும் பராக்செமரான ஆஞ்ச 
னேயரைக் கண்டு தமது சைனியங்களை யவர்மீ தேவினார்
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கள். ௮வர்களும் முறையே முரசுமுூதலிய முமக்கச்துடன் 

அசவாரித தள் சென்று அம்புமுதலிய ஆயுதங்களை அவர் 

மி௮ விடுத்தனர் ஆஞ்சனேயர் தமது ரோமங்களைச் இலிர்த் 
துக்கொண்டு தூங்குபவரைப்போல சிறிதுநேரமிருந்தனர் 

அவர்கள் விடுத்த ஆயு தங்களெல்லாம் மயிர்ச்லிர்ப்பினாற் 

சிதறிவிமுர் தன. அதுகண்ட அசுரர்கள் கடுங்கோபத்து 

டன் முன்னிலுமதிகமாக ஆயுதங்களைப் பிரயோகித்தப் 

போர்புரிர்சனர், 

பின்னர் ஆஞ்சனேயர் முன்னரிற்போல எழுவாயுத 

மேந்தி அ௮வ்வசுர சேனைகளையெல்லாம் அடித்துக் கொன்ற 

னர் சேனையனைத்து நாசமானவுடனே சேனாபதிகளான 

ஐவருமெதிர்த்து ஒவ்வொருவரும் தயிரம் ஆயிரமம்புவி 

We gli Ours i பொருதகாலையில் ஆஞ்சனேயர் sya 

'வம்புகளைச் கைகளாற் றட்டியெறிக்து ஐவரிலொருவன்றே 

ரைக் தாலாக்னெர் உடனேயவன் ஒருவாளினால் ஆஞ்ச 

னேயரை வெட்டினான் ௮வர் ௮வ்வெட்டினை எழுவினாற் 

றடுத்து வாளினையொடித் தெறிர்தனர் வாள ஓடிர்தவுட 
னன்னான் மீட்டும் விற்போர்புரிக்தனன் பின்னர் எழுவினால் 

வில்லினையும் சாசஞ்செய்தனர் உடனே யவனொரு மலையை 
யெடுத்திவர்மீ தெறிந்தான் இவர் எழுவினாலேயே யம்மலை 

யைச் தாளாக்கி யதனைக்கொண்டே ௮ச்சேனாபதியை 

யடி.ச். துக் கொன்றனர். 

உடனே மற்றைய கான்குபேர்களும் விற்களைவளை த்.து 

ஆஞ்சனேயரஅ தோரள்களிற் படும்படி அம்புகளை வீடுத்த 
னர் அவைகளை ய்வர்கைகளாற் றட்டியெறிர்து ஒருபெருக் 
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ரசிக மாருதி விஜயமென்னும் 

கல்லினையெடுத் தவர்களமீது விடுத்தனர் அவர்கள தனை 

அம்புகளா ஓுடைத்தெறிர்தனர் ௮துகண்ட மாருதி கோ 
பங்கொண்் டொருவனுடைய தேரினையெடுத்து ஆகாயத்தி 
லெறிர்தனர் மேற்சென்ற தேர்விசை யொடுக8க் £ழ்விழு 

வதன்முன்னர் ௮தனிலிருந்த அசுரன் ழே குதித்தனன் 

௮வன் தசையிற்குதித்தலைக்கண்டு௮வன்மீது தாம்குதித் த 

அவனைக் சழேதள்ளி ஈன்ராய் மிதித்துக் கொன்றனர் 

௮ அகண்ட எஞ்சிய மூவரும் விரைவாக நெருக்கி இனி 

யெங்கே போகப்போடின்றனை யென்று ௮ஸ்திரவருஷம் 
பெய்து போர்புரிந்தனர் ௮துகண்ட ஆஞ்சனேயர் தம 

இரண்டு கரங்களையும் நீட்டி யவர்கள் மூவரிலிருவர் தேர் 
களையெடுத்து இருபுறத்திலும் அணைத்துக்கொண்டு வானி 
லெழுச்தனர் இவரிருபுறத்திலும் ௮ணை ததவுட னந்தவிர 

தங்கள் பொடிபொடியாகப் பொடிந்து குதிரைகள் சாரது 
கள் முதலியவுமழிச்து சாசமாயின வாதலும் இரண்ட சுரர் 

களும் தப்பித்தவர்களாய ஆகாயத்தில் நின்று இவருடன் 

பொருதனர் பொருதவர்களின் கைகளிலிருந்த விற்களை 

ஒடித்து அம்பறாத்தூணி வாள் முதலியவைகளை காசஞ் 

செய்தனர் உடனேயவர்கள் இவருடன் மல்லுயுத்தம் புரிச் 
தனர் இவர் அவ்விருவரையும் ஓவவொருகுத்தி லுயிரை 

வாக்க யமலோகஞ் சேர்த்து வானில்ஈடக்கும் இச்சண்டை 

யென்னாகுமோவென்று தேரினின்று பார்த் மற்றைய ஜர் 

தாவழு 'சேனாபதியின் தேரின்மீது ஒரே பாய்ச்சல।கப் 

பாய்ர்தனர் பாய்ர்தவுடனே தேருடன்தாலும் காசமெயதி 
னன் இசளைச்சண்ட வானவர்கள் மூழ்ச்சியெய்்இஞர்கள்.
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அனும்த் பராக்கிரமம். ா£௪௯ 

௧௪ - வது, 

அக்ஷயமாத்தன பராக்கிரமம், 

  

கொண்டலிற் சரியமேனிச் குனிசிலை யச ரவெள்ள 

மண்டியொன் தருற்சூழ மறலியு மஞ்சுமா்றால் 

அண்டிகின் நடுபோசெய்த வட்சயன் றன்னையட்ட 

இண்டிறல் வாயுமைர்தன் திருவடி யிணைசள்போ ற்றி 

(இ-ள.) சூல்வாய்ந்த மேகத்திலுங் கரியீ உடலினையு 

டையவர்களும் வளைந்த வில்லினை யுடையாருமாகிய ௮௪7 

சேனைகள் ஒருவெள்ளக் கணக்காக கெருங்கி ௮ருகிற்குழா 

நிற்ப யமனுமஞ்சும் வண்ணம் கெருக்கறின்று கொலைக் 

குரிய சண்டையைச் செய்த அ௮க்ஷூயனென்னு மசுரனைக் 

பசரன்ற மிக்க வன்மையினையுடைய வாயுகுமாசசான் 

ஆஞ்சனேயா தழகய உபயசரணங்களுக்கு ஈமஸ்சாரம் 
என்றவாறு, 

விவாம். 

பதின்மூன்றாவது |பராக்கரமத்தி லுரைத் தாங்குப் 

பஞ்சசேனதிபர்களான ௮சுரவீரர்களைச் கொன்ற வீராதி 
வீரரான அஞ்சனேயரைப் பிடிக் துவருபபடி. கருதி கான்கு 

லக்ஷத்துப் பன்னீராயிரம் தோழர்களுடலும் ஒருவெள்ள 
மென்னுங் கணக்களையுடைய சைனியங்களுடலும் தேவ 

ராச லுக்குரிய ஒரு பாரிய தேரின்மீது ஆரெனக் இணையெ 

னப் பேரி, மத்தள, பூரி, காகள, சக்க, படக) முரஜ மா 

திய வாத்திய கோஷத்துடலும் வில், வேல், வாள், த்ண்ட,
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சூல, பிண்டி பால, முசல, தோமர, முசுண்டி, கப்பண, 
பாச வங்குசமாதி யாயுதங்களை நிரப்பிய ௮ரேகமாயிரர் 
தேர்களுடலும் இருகண்களிலுஞ் செவப்புகிறர் ததும்ப 

மகுடஹார கேயூர கடச கங்கண கவசமாதிய வாபரண 
பூஷிதனாம் தன் தர்தையைப் பார்த்.து எந்தையே? ஈமது 

சைனிய வீரர் முதலியவர்களைக் கொன்ற வீரமுள்ள ௮க் 
குரங்கைத் தேவரீராணைப்படி கொல்லாது பிடித்துக் 
கட்டி, நிரஈாடங்கமாக இங்குக் சொண்டுவருவேன் ௮க் 

குரங்கு மாயாசாலங்களை யுடைய தேவஞாயினும் சரி பண் 
டிரணியனை வச்சிரக் தூணின்வழி யெய்திக்கொன்ற உக் 

இபகரசிங்க மானா௮ஞ்சரி யானதனைப் பிடித்து வருகின் 

றேனென்று சபதக்கூறி இராவணன் மைந்தனான ௮ுட் 
சய குமாரனென்பவன் விரைந்து வர்.து, தோரணக் - 7. 

பத்தி லேறியிருந்த ஜயவீர ஹனுமர்தரைப் பார்த்து” 
சிரித்து இந்தக் குரங்குகானே இதனையிதோ பிடித்து 

விடுசன்றே னென்று ௮வர் இறமறியாது கூறுவதனைக் 

கேட்ட சாரதியானவன், அவனைப் பார்த்து ௮ழகற் 
இறக்த ௮ண்ணால்! இதனைக் குரங்கென்று Alen sg Da 

மதிக்கவேண்டாம் பண்டு குரங்காகிய வாலியினிட மகப் 

பட்டு உயிர் தப்பிவர்த லங்காதிபனை நினைத்துக் கொள் 

frre. ௮தோ ரத்தமழை பெய்கன்றது தேர்களில் 

துஷ்டபக்ூிசகளான காகங்கள் முதலியன சண்டையிட்0' 
விழுகின்றன. Pris ளணிந்துள்ள ஆப. ரணங்களெ 

லாங் கறுத்துக் சாணுகன்றன. மண்காற்று வீசுசன் 

திஅ ஒவ்வொருவரு மணிர்துள்ள மணமாலைகளிலுர் ர்க்
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கந்தம் வீசு்றன, தேவரீர் முகமும் கிறமாறி மிருச்ச் 

ந்து, யானைகளு மதநீரடங்கெவையாக நிற்தின்றன, இவை 

களை யுற்றுப்பாரும் இவைகளால் ௮ப்ஜயமுண்டாகுமென் 
பது திண்ணம் ஆதலின் விரைந்து ஈகரஞ்சென்று மற் 

ஜெருமுறை வருவோம் கொடியாடையு மறுந்து விழுச் 

தது என்றுகூறி யகனையும் பொருட்படுத்தாது & இவை 

களையெல்லாமெனக் குரைக்கவேண்டாம் ரதத்தினை முறை 
யாக ஒட்டு ஒரு குரங்கைப் பிடி.த்தற்கு இத்தனை யாலோ 

சனையா என்று கர்ர்சனைசெய்து தன் சைனி௰ங்களைப் 

பார்த்து இச்குரங்கைப் பிடியுங்கள் என்றான் உடனே 

அவர்கள் கல்லென்னும் மைக்கடலொலியும் இடியொலியு 

சாண வெழுமுரசொலியுஞ் சிற்மொலியென்னுமாறு பொற் 

றையக் தோள்தட்டிக் கர்ச்சித்து ௮ம்புமுதலிய ஆயுதக் 

களா லஞ்சனாசூனுவை அதிவீரபராக்கரம பானுவையடி த் 

தார்கள். இங்கனமடித்த ௮௬ர சைனியங்களைக் கண்டு 
மிகவு மகழ்ச்சிகொண்டு தோசணக் கம்பத்தினின்றுங் 

ழே குதித்து ஆட்டுமர்தையிற் புலி புகுர்தாற்போல 
புகுக்து ௮௪7 சேனைகளைக் கொல்லச் தொடங்கினர் இழி 

றங்கிப் போர்புரிவதனைக் கண்ட வசுரர் விரைவிலெளி 

தாக வவரைப் பிடித்துவிடலாமென்று கருதி தங்களை 

யவர்மீது மோதும்வண்ண மோட்டினார்கள் ௮வைக ளவ. 

ருதைத்த உதைகளால் ௮ச்சுமச்சு குத்துக்கால் கூவிரஞ் 

சக் கரமுதலிய வனைத்தும் பொடிப்பொடியாக ௮ழிர் 

தன யானைகளையேவினர் முட்டவர்த யானைகள் எட்ட 

வர்தவுடன் எட்டியுதைத்துக் சொன்றனர். கூட்டங்கூட்
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டமாக வந்த குதிரைப்படைகளை அதிருங்குரலுடைய 

யானைகளை வாரியெறிந்து ஈசுக்கக் கொன்றனர். ௮ணி 
யணியாக ass துணிவுடைச் சேனைகளை மணிகட்டிய 

வாலாலடி.த்துக் கொன்றனர். சேனாபதிகளாநின்று சோனா 

மேகம்போல அம்புவிடுத்து வம்பு விளைத்தவர்களை யெல் 

லாம் எட்டியுதைச்தும் கட்டி அடித்தும் சாலான் மிதித் 

தும் வாலால் வலித்தும் சையாற் பிசைந்தும் கொன்று 

குவித்தனர். “உடனே நசான்குலக்ஷத்துப் பன்னீராயிரக் 

தோழர்களுடன் அ௮க்ஷயனெதிர்த்துச் ஈங்கராத ங்க 

நா தங்களாற் கடலொலியை யடக்கிப் பற்கடுத்து விற் 

பிடித்துப் பாணங்களை விடுத்துப் போர் புரிர்தனன். 

சாணைபிடித்துக் தைலமூட்டி மெழுகுமணல் தேய்தஅப் 

பளபளப்பாக்கி வைத்துள்ள கூரிய சாராசபாணம் பது, | 

மூசபாணம் மர்த்தசர்திற பாணமுதலிய பாணங்களை 
விடுத் எக் கடும்போர் புரிக்த ௮௯உூயனையும் ௮வன் தோழர் 

களையும் கண்டு சீற்றங்கொண்டு வெடியுமிடியு நாணத் 
தோள்கொட்டி யாஞ்சனேயர் ௮ங்குக்டெந்த ஒருபெரிய 

எழுவாயுதத்தினை யெடுத்துச் சுழற்றி ௮க்கோடி we 

ரர் குமாரர்களையுஞ் சிங்கம் யானைமத்தகம் பிளக்குமாறு 
HSH மண்டையை யுடைத்து முகங்கடுத் து வெடுவெ 

டுத்துக் கொல்லுதலைக் கண்ட வவர்களிலனேகர் இவனெ 

திரே நின்ருால் காம் சாவோமென்று கருதிப்பயர்து காகம் 

கழூகு பருந்து ராய் ஈரி பூதம் பிசாசம் முதலியவையாக 

உருமாறியும்” பிணமலைகளி லுள்ளொளித்தும் உயிரைச் 

காப்பாற்றிக் கொண்டனர், இவைகளையெல்லாக் கண்ட
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அச்ஷய னஞ்சாதெதிரத்துக் கூரிய பாணங்களை விடுத்து 

ஆஞ்சகேயருடலை௪ செக்நிறமாக்கினொன்* ௮துகண்ட வாஞ் 

சேயர் விரைந்து ஒரே பாய்ர்சலாகச் தோரணகம்பத் 

-இிற்றாவி யதன்மீதிருந்தனர். ௮.துகண்டு Nees மட்டி 

கொண்ட ௮௯ூயன் ரதத்துடன் தோரசணாக்கம்பத்தின் 

௮ருகிற்சென்று வீரகாரச்சனை செய்து கடும்போர் புரிந்த 

னன் சிறிதுநேரம் அவனுடைய அ௮ம்புகளைச் கைகளாற் 

ற்ட்டியெறிர்து அவன் தேரின்மீது ஒசே பாய்ச்சலாகப் 

பாய்ந்து தமது திருவடியே ஒரு குழவிர்கல்லாகவும் சதம் 

குதிரை சாரதி ௮௬்ஷ£யன் முதலான பொருள்கள் Mors 

ரும் பொருள்களாகவும் தரையோ ரம்மியாகவும் கொண்டு 

தேய்த்து மிதித்து மிதித்து இன்னதென்று தெரியா 

ரண்ணமாக்கி யழித்துக் கர்ச்சித்தனார். இதனைக் கண்டு 

இனித் தங்கள் துன்பம் விரைவி லொழியுமென்று கருதி 

மிகுந்த மனோல்லாசத்துடன் தேவர்கள் புட்பவருஷம் 

பெய் தாரவாரித்தனா ஆஞ்சனேயர் பின்னும் வருபவர் 

களை யெதிர் ரோக்தெ தோரணக் கம்பத்திற் பாய்ந்தி 

ருந்தனா.
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௧௫ - வது, 

இலங்காதகன பராக்கிரமம். 

  

சலங்சையை யெடுத்தப்போற்றச் சமீரணன் புஈழ்ர்துவாழ்ச்,த 

மலங்சையை முனிவர்யாரு மன்றநின் ராசிகூ ற 

சலங்கையை யணிந்தபாதத் தானவர் மகளிரேங்க 

விலங்சையை யெரித்சவீர னிணையடி முடிமேல்வைப்பாம், 

(இ-ள்.) உலகக் கைத்தூக்கத் துதிக்கவும் வாயுதேவன் 

புகழ்ச் து வாழ்த்தவும் சாதிகளை வெறுத்த சிறந்தவர் 

கள் ஆசிகூறாகிறநவும் சதங்கையணிர்த தாள்களை யுடைய 

௮சு ரமடர்தைய ரேங்கவும் இலங்கையை யெரித்த பராக் 

சரெமரான அஞ்சனேயாது திருவடிகளைத் தலைமீது ௯, 

அத் துதிப்போமாக-௪௩று, ் 

இதன் வாலாறு. 

பதினான்காவது பராக்சரெமத்தி லுரைத்த வண்ணம் 
௮ட்சயனைக் கொன்று தோரணக் கம்பத்திலிருஈ் 5 ஆஞ்ச 

னேயரைப் பிடித்து வருவதாகப் பிரதிக்கெ செய்து 
ஆயிர மாயிரமான சதுரங்கங்களுடனே இராவணனது 

மூத்த குமாரனான இந்திரசித்தென்னும் ௮சர சிரேஷ் 

டன் ஒரு பாரிய தேரிலேறிவர்து ரைனியங்களை விடுத 

துப் போர்புரிவித்து நிற்றலும் ஆஞ்சனேயர் தோரண... 

கம்பத்தினின்றும் விரைவாகக் Ei) pags தேர்கள் 

யானைகள் குதிரைகள் காலாட்கள் என்னுஞ் சதுரங்க
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சைனியங்களையும் சண்களை மூடித் திறப்பதற்குள் உதைத் 

அம் அடித்அம் இடித்தும் குத்தியும் மொத்தியுல் கொன் 
றனர். அதுகண்ட மகாவீரனான இந்திரஜித்து கடுங்கோ 

பங்கொண்டு தனத பெரிய வில்லைவளைத்து ஈாணேறிட்டு 

குணத்தொனி காட்டி. நாவாரத்துடன் போர்புரிச்தனன், 
இவன்செய்யும் போரினைக்கண்ட ஆஞ்சனேயர் ஒருபெ 

ரிய எழுவாயு தத்தின் யெடுத்துக் கையிற் பிடித்து ௮வன் 

விடுத்த ஐயுதங்களை யெல்லாம் பொடிப் பொடியாகப் 

பொடித்தெறிர்து வீசகர்ச்சனை செய்து விரைரஈ்அசென்று 

அவன் கையிலிருந்த பெரிய வில்லினைப் பிடுங்கி இருதுணி 

யாக ஓடி.த்தெறிர்தனர். ௮.துகண்ட இந்திரசித்து பின் 

ஹம் ௮தஇக கோபத்துடன் ஒரு இர்திரதலுசை யெடுத்து 

த்து காணோசை சுண்டு அ௮பரிமிசமான அம்புகளை 

தனில் வைத்து விடுத்து ஞ்சனேய ர௬ுடலமெல்லாம் 
இ.சத்தமயமாக்ொன். ் 

இவனிவ்வாறு செய்ததைக்கண்டு வானரகேசரியான 
வா் அவன் ற்லையணியான மகுடமுடைக.து விழவும் மண் 

டைபிளந்து மலையினின்று மருவியொழுகுவது போல 

சோரியொழுகவு மொசே தாடி மண்டையி லடி.த்தனர். 
௮வ்வடிபட்டு இரத்தமொழுகய இந்திர௫த்தன் பின்னு 

மனேக பாணங்களை விடுத்துப் பொருதனன் ௮வன் 

L058 பாணல்களையெல்லா மெழு மராமரமென்னு மித்த 

கைய ஆயுதங்களால் சாசஞ்செய்து ௮வன் தேரினருற் 
சென்று ௮,௪ளை ஐருசையாலெுத்த மேலேயெறிர்சனர்
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தேருடன்மேற் சென்றவன் இழ்விழாமற் தப்பித்து லகு 

வாகப் பூமியிற் பாய்ந்தனன். இவனிவ்வாறு பூமியிற் 

குதித்தற்குள் அவனுடைய கேஷமத்தேர் அனைத்தையுஞ் 
சின்னாபின்னமாக உடைத்தெறிர்தனர். அதுகண்டு இர் 

திரசித்தன் பிரமாஸ்திரமென்னு மஸ்திரத்தை யெடுத்து 

அதனைப் பூசிக்குமுறையிற் பூசித்து விடுத்தனன் அது 

ஆதிசேடனைப் போன்ற ஒரு பெரிய பாம்பினுருவமாகி 

அஆஞ்சனேயவர வந்து சூழ்ந்துகொண்டது ௮துசண்ட 

௮ஞ்சஞாந்தனா ௮தனைப்,பிரமாஸ்திர மென்றறிந்து இவ் 

வத்திரபந்தனத்தை யார ரமாசக்கொண்டு இராவணனைக் 

கசாணலாமென மெளஎ.. ௧ இருவிழிகளையும் மூடியிருர் 
தனர், © 

அதுகண்ட இக்திரசித் து இவரை ௮௬7 வீரர்களை 
கொண்டிழுப்பித்து ராவணனுடைய சபைக்குக் கொண்டு 

போயிவளை யவனெதிசே நிறுத்தி இதோ கொண்டுவரச் 

தேன் இவனையினித் தேவரீர் திருவுளம்போல் செய்யலா 

மென்றவுடன் ஆஞ்சனேயர் இருவிழிகளையுச் இறந்து ராவ 

ணனுயார்த சிங்கவணையி லிருத்தலையுந் தன்னை யவனெ 
திரே நிறுத்தி யிருத்தலையு 5 சண்டு உடம்பையொருத og 

தினர் உடனே பிரமாஸ்திர மொய்த்திருர்த விடர்தெரி 

யாது விலக யொழிந்தது ஒழிதலம் சமது வாலை மிகவு, 
Bio. Ortaca Haar Gor SAS (pul Oren ௮சனமாக௩ _ 

செய்ததன்மீ திருந்தனர், இசாவணன் அவரைப் பார்த் 

அச் சிற்றச். சடன்,
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*சேமியோ குலியோ செடுக்ச ணிச்சியோ 

தாமரைக் இழெவனோ தறுசட் பஃ றலைப் 
பூமிதாக் கொருவனோ பொருது மூத்து 

சாமழமு முருவழுங் ௪.ரர்.து சண்ணினய்,"? 

நின்றிசைச் துயிர்சவர் நீலச் சாலனோ 

குன்றிசைச் தயிலு,௦ வெறிர்த கொற்றனோ 

தென்றிசைச் இழவனோ தஇசையி ஞாட்சியர் 
என்றிசைச் ஜெறவர் யாருள் யாவனி.?' 

“அச்சணர் வேள்வியினாக்இ யானையின் 

ats p SOSsCart வயகெம் பூசமோ 

முர்சொரு மலருளோ ehlemens Cp Lp LF 
ROsers osu SEs QsiaCur ” 

oop Carus gor Aendgy னங்கனம் வினவிய 
பாவணனைப் பார்த்து இராவணா! யான் நீ கூறிய எவரு 

ல்லேன் கோதண்ட வில்லியான ஸ்ரீராமச்சர் இர மூர்த்தி 

ன் தாதன் நினதிலங்கையை காணியவர்தனன் என் 

றனர் என்றவுடன் சாவணன் ரித்து ஓ மனிதனான ராம 
தூதனா நீ யென்றனனுடனே ஆஞ்சனேயர் இராவணா நீ 

ராமபிரானைக் சேவலமான மனிதனென்று நினையாதே 

அவர் பிரமருத்தி சேந்திராதி தேவரையுமாளு மூர்த்தி, 

ஆதிமூலமான வையன் ஆழிக்கையன் காயாம்பூ மெய்யன் 
அுய்யர்க்குத் துய்யன் மெய்யர்க்கு மெய்யன், 

'ரூலமு சூவெமீறு மில்லதோர் மும்மைத் தாய 
சாலமுங் சணக்குறீச்,ச சாரணன் கைவிலேந்திச் 

குலமுர் இ௫ரிச்ம்குல் சரசமுச் துறர்சதொல்லை 
wrong மலரும்வெள்ளிப் பொருப்பும்வீட் டயோச்இிகர் சான்!
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“அறத்தனை நிறு த்திவேத மருள்சுரர் தறைச்,தநி.தி.2 
இறச்தெரிச் தலசம்பூணச் செர்ரெறி செலுத்தித்தியோர் 
இறர்.துக நாறித்சசக்சேர் ரிடனுடைத் சேகவிண்டு 

பிறச்தனன் றன்பொற்பாத மேத துவார் பிறப்பறுப்பான் 

இத்தகையனந்த விராமச்சக்திர மூர்த்தி யென்றறிந் 

துகொள்க என்றனர். அதுகேட்ட ராவணன் புல்லிய 

மனிதனை யென்முன்னர்ப் புகழ்ந்த இவனைக் கொல்இன் 

றஹேனென்று கூறிய காலத்துத் தாதனென் ரை க்கோறல் 

முறை யன்றெனகச்கூற வதுகேட்ட ராவணன் வாலிற் 

கிழி சுற்றுவித்துத் தீட்பறறிக்கொள்ளச் செய். துவிடுதலே 

தகுந்த மரியாதையென்று கூறினன். 

ஆஞ்சனேயர் பிராட்டி விஷயமாகவும் ௮நேத நிழ. 

யங்களைய்பேசி வாலில் திரிசுற்றித் தீயிட்டபின்னர் இஷ 

விலங்கையை கெருப்பிட்டுக் கொளுத்திப் பின்னர்க் நடல் 

தாண்டிப்போவதே நலமெனக் கருதி மவுனமாக விருந் 

தனா. 

இராவணனுடைய தட்டளையால் அசுரர்கள் வண்டி. 

வண்டியாகத் துணியைக் கொண்வெந்து வாலிற் சுறறினார் 

கள் அவர்கள் துணியைச் சுற்றுந்தோறு மிவர்வாலை மிக 

நீளமாக்கக் கொண்டே யிருந்தனர். ௮சுரர்சளும் வ 

ரவர் கட்டியுள்ள வஸ்திரங்களைக் தவிர உள்ளதுணிகஎ 

அனை த்தையுஞ் சுற்றி யொருமலைபோல பெரிதாக்கெர் 

பின்னர் எண்ணெய் முதலிய பலவஒகத் தைலங்களை
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௮த்துணிச் சுருண்மீத விடுத்தனர் இலங்கையி லெண் 
ணெய் மூதலிய சந்தத் தைலங்களும் இல்லையென்லும் 

வண்ணம் அனைத்துத் தைலங்களையும் விடுத்த ஈன த்தனர் 

நனைத்தபின்னர் நெருப்புக்கொண்டுவக்து பற்றவைத்தனா 

வாலில் நெருப்பு வைத்தால் அவர்க்கு வருத்தமுண்டர்கு 

மென்று கருதினார்களேயன்றி எந்த வசுரனும் ௮வரை 

௮க்கினிதேவனுக் குரியவர் பிள்ளையென்றும் அக்கினிக் 

குதி துணைவர் என்றும் அறிர்தவரல்லர் வாலில் நெருப் 

புப் பற்றிக்கொள்ளு மளவும் சும்மா விருந்த மாள தஇிவிரைக் 

தெழுக்து அங்குமிங்குமாக உலாவிக் குதித்து வா&நீட்டி. 

ஒரு கணகேரத்திலுள் ௮ர்த லங்காஈகர முழுமையும் தமய 
wr யெரியும் வண்ணஞ் செய்தனர். 

இவ்வாறிவர் செய்வாரென்றறியாத ராவணன் ஊர் 

முழுமையும் நெருப்பிட்டுக் கொளுத்திய வானரவீர்ரைப் 
பிடித் வரும்படி பின்னுமனேக ௮சுரரையேவினான் ௮வர் 

கள் இவரிடம் வர்தவுடனே இவர் அவர்களைத் தமது 

வாலினுட்புறத்து வளைத்துச் சுற்றித் தீயாற் கொளுத்திக் 

கொன்றனர் பின்னுமனேகரசை யளலுப்பினன் அவர்களை 

யும் தமது வாற்கோட்டைக்கு எமைத்துத் தீயாற்கொ 

ளுத்திக்சொன்றனர். இதனை, 

(உண்ட நெருப்பைச், சண்டனர் பற்றிச் 

சொண்டணை சென்றா, னண்டசை வென்றான் 

உற்றசலா wer, sip Grimes 
பற்றுமி னென்றான்; முற்று முனிர்தான். 
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சாரய ஸின்ருர், வீரர் வெருண்டார் 
சேருது மென்றார், தேரினர் சென்ருர் 
எல்லை யிசர்தார், வீல்லர் கெகுண்டார் 

uses srs, கொல்லர் தொடரச்தார். 

சீர்கெழுவேலைகிமிர்ச் சார், சார்செமுதாலினமைச் தார் 

போர்செழுமாலைபுனைச்சதார், ஒரெழுலீரருயர்ச் தார். 

விண்ணினைவேலை விளிம்பார் 

மண்ணினையோடி வளைச்தார் 
அண்ணலைசாடி. யணைர்தார் 

சண்ணினின் வேறிலை சண்டார். 

பற்றுதிர் பத்றுதிரென்பார், எ.றஅதிரெ.த்றுதி ரென்பார் 

முத்றினர் முற்துமுனிச்சார், சத்றுணர்் மாருதி சண்டான். 

ஏல்கொடுவஞ்ச ரெதிர்ச்தார், சால்சொடசைகொ சார்போல் 
மவேல்கொடு கோலினர்வெச்்த, வால்செசொதாொனலும் வளைச்சதான். 

பாதபமொன்று பறித்தான், மாதிரம்வாலின் களைத்தான் 
மோதினன் மோதமுனிர்தார், த.தியுசாளு மிழச்தார். 

அறிடமாருஇி ரொச்தார் 

GAL Boe புண்ணீர் 
சேறிட வசசெச்தி 
wir. கவோடின தானாய். 

என்றுகறும் உதாரணாதிகளாலுணர்ச. 

கானை யானைகள்?
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அனுமத் பராக்கிரமம், சுட 

௧௯ - வது. 

சதீதவிரத்வம்ச ப ரரககிரமம். 
  

சல்லாரமு,ச பேரொலியு சஅர்சாரணிசேர் புயவச.ர 

ரெல்லாமமுத சும்மையுமவ் வெரியினடல்க விலங்கையழல் 

புல்லாகின்ற பொழுதெய்திப் பொருதநிருசர் சமின்மிசவும் 

பொல்லாவெழுவர் சமைச்கொன்ற புனிசவனுமன் கழல்போந்தி. 

(இ-ள்.) ௮ர்தோவென வரக்கிய ரமுதவொலியு ஈல்ல 

மலரமாலையணிர்த தோளினரான வசுரரமுத வொலியு மவ 

வெரியின் சடசடவென்னு மோசையினடங்கா நிற்குமாறு 

இலங்காஈகரம் தீக்கிரையான ௮ர்ராளிற் போர்புரிஈ்த 

அசுர வீரருட் சிறகச பொல்லாத சத்த வீரர்களைக் 

/நிகான்ற தய்மையினரான ஆஞ்சனேயரது சரணாசவிக் 

தங்களுக்கு ஈமஸ்காரம், எ-று, 

இதன் விவாம், 
பதினைர்தாவது பராக்ரெமத்தி லுரைதத வண்ணம் 

ஆஞ்சனேயர் இலங்கா ஈகரத்தை ௮லங்கோலமாக்கி யெ 

ரித்த சமயத்தில் ௮றஈகர வாசிகளான அசுரர்களனைவரு 
கனிஈடுகஇப் பலர் மேலே பறர்.து சென்றனர், சிலர் நீக்கே 

இசையாயினர், இச்செய்தியை யுணர்க்த ராவணன் கடுவ் 

கோபத்துடன் ௮க்குரங்கு சானறியால்மயுடையத இலக் 

கையைக் கொளுத்தியது Dos அறிவுள்ள ௮க்கனியான 

வன் எவ்வாறு ,கொளுத்.துவான் இஃதென்ன விபரீதம் 
ஆசடா சத்தவீரர்களே நீவ்களுக்கள் சைனியக்களுடன்



௭௬௬ மாருதி விஜயமேன்னும் 

விரைவாகச்சென்று ஈமது ஈகரத்தை வாற்றியா லெரிக் 

இன்ற அக்குரக்களைப் பிடி.த்.துக்கட்டி அக்னியையும் 

பிடி.த்.துக்கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறியலுப்பிஞன். 

அவர்களும் மிகுந்த கர்வத்துடன் வில்லம்பு முதலிய ஆயு - 

சங்களுடன் ஒஞ்சனேயருலாவி லங்கையைக் கொளுத்து 

மிடத்துச் சென்று நாற்புறத்திலும் வளைந்துநின்று பாரிய 

திங்கள் விற்களை வளைத்து காணேறிட்டு அம்புகளை 

வைத்து விடுத்து ஹட்டகாஸஞ் செய்தனர். 

அதுகண்ட அ௮ஞ்சனாகச்தனர் தமது வாலையுயர்த்தி 

HE சத்தவிரர்களையும் வாலுக்குள்ளாக்இப் பின்னும் 

வாலை வளைத்து ௮வர்களின் முகமுதலிய இடங்களில் 
நெருப்புப் பற்றுமாறுசெய்து ௮வர்களை யக்கெருப்பி 

லேயே பொசுக்க ௧௪க்௫க் கொன்றனர். அவர்களை யவ 
கொன்றது மற்றையோரைக் தொன்றதினு மதிகவேடிக் 

கையாசுக் கொன்றனர். உடன் வந்தவர்களையும் Mau 
வரே கொன்றனர், அ௮னைவரையுஙக் தகொன்றபின்னர் 

"பிராட்டியை வணக்கி விடைபெற் நறிலங்கையி னின்றும் 

சே பாய்ச்சலாக மகேர்திரசரியை யடைர்தனர். இதனை, 

:சு.த்றின தேரினர்தோலா 

விற்ளொழில் வீரம்விளை தார் 
எற்றினன் மாருதியெற்ற 

வுதெழுவோரு முலச்சார், 

என்பது முதலியவைசளசலுணர்ச, 

one
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அனுமத் பராக்கிரமம், ரரசு% 

௧௭ - வது, 

நளகருவபங்க பராக்கிரமம். 

  

கரியகடலி லுயர்சேது சட்டுஞான்று விலகல் னெக்சள் 

சரியமலைக ளெடுத்தெய்திச் தருமச்தனையு மொருகையாற் 

றெரியவேர்திச் செருக்குற்ற திரரளனறன் வீரத்ழைப் 
பெரியவேமு மலையிட்டுப் பெயாத்சவனுமன் கழல்போற்றி, 

(இ-ள்.) கருகிறத் தோற்றத்தினை யுடைய கடலில் 
௮ணைகட்டும் காலத்து அதற்குக் கொத்தனாக விருக்து 
(கொத்தன் கொல்லத்துக்காரன்] வானாவிசாகள் வில் 

சனெஞ் சரியப் பெரிய பெரிப மலைகளைக் சஷ்டத்து 

டன் பறித்துக்கொண்டு வந்திருசைகளாலும் கொடுத்தா 

லவைசளை ஒருகையால் இலகுவாக வாகச் செருக்குற்ற 

நளனது பராக்கரமத்தைப் பெரிய எழுமலைகளை ஒசே 

தீடவையிலிட் டிரண்டுகையாலு மேர்தமுடியாது செய்து 

அவன் செருக்ளனை யொழித்த அஞ்சனேயரது திருவடி. 

கட்கு ஈமஸ்காரம், எ௩று. 

விவரம். 

பதினமுவ.து பராக்கொமத்தி லஓுரைத்த வண்ணஞ் 
சத்சவிரர் முதலியோரைக் கொன்று இலங்காபுரியைக் 

தடச்து மகேர்திரமலையை யடைந்து வானர வீரர்களைக் 
கண்டு சோபனங்கூறி ராமபிரானை யடைந்து வணக்ூப்



mero மாருதி விஜயமேன்னும் 

பிராட்டியைக் கண்டது முதலியகூறிச் சுக்ரீவன் முத 
லான வானரத் தலைவர்களுடன் பெருமாளையும் இளைய 

பெருமாளையும் ௮ழைத்் துக்கொண்டு safer raps are 
sar woes வாஞ்சனேயர் விபீஷணன் சுக்ரிவன் 

இளையபெருமாள் முதலியவருடன் லோசனை செய்து 

சேதுபர்தனஞ் செய்யும் வண்ணம் வானராதிபனுனை wor 
னுக்குச் சுக்கிரீவன் கட்டளையிட்ட காலத்தில் ௮வனதற் 

செங்க ௮ணைகட்ட மற்ற வானார் மலைகள் மாங்கள் 
முதலிய கொண்டுவர்.து கொடுத்த காலத்தில் ஆஞ்சனேய 
ருஞ் சுவாமி சாரியமாகப் பெரிய பெரிய மலைகளைப் 

பெயர்த்து இருகையிலு மேர்திக்கொண்டு வக்து கொடுத் 
தனர். கொடுத்தவைகளை யெல்லாம் ஈளனானவன் வெகு 

லகுவாக ஒரு கையினாலேயே வாக்கச் சிறுகல் லடுக6 

வஅ௫போ லடுக் அணைகட்டினான் ௮௫கண்ட ஆஞ்சனே 

யர் சாங்கொண்டு வருவதை மாத்திரம் இவ்வாறு செய்கின் 
ரூனா அல்லது மற்றையர்கள் கொண்டுவருவதையு மிவ 
வாறே செய்கின்றானா என்று பார்தது ௮னைவரிடமு மிவ 

வாறே செய்னெரு னென்பதைக் கண்டு ௮வன் செருக்கை 
யடக்கக் கருதிப் பெரிய பெரிய மலைகளைப்.பறித்.து சுமர் 

அக்கொண்டு வந்து திடீரென்றிட்டனர். அவைகளையு 

மவன் கைகளால் இலகுவாகப் பிடித்தும் கைக்குத் தவறி 
னல் காலினாலெற்றிப் பிடித்துங் கடலிலிட்டு ௮ணைகட்டி 

ஞன் ௮.ங்கன மவன் செய்யவே இவனை இருகரத்தாலும் 
மலையைக் தாங்கச் செய்யவேண்டு மென்றுதம .துள்ளிற் 

சுருதி ஒல் சாலத்தில் மிசவும் பெரிய எழுமலைகளை படுச்



அனுமத் பராக்கிரமம். ௭௧ 

காச எடுத்து வக்திட்டனர். அவைகளை யொருங்கே 
தாங்குமாற்ற லின்றித் தவறவிடுத்து முகம்வாடிச் செருக் 
கொழிர்தனன். இதனை, 

*முடுசக்சனென் ஐருசென மூன்று கோடிய 

ரெடுக்கிலு மம்மலை யொருசை யேச்தியிட் 

ட்டுக்ென் றன்வலி சாட்டி யாழியை 
ஈடக்ெ னளனெனு சயலையி னீ௰இனான்.?? 

“மஞ்சினித் திகழ்தரு மலையை மாக்குரம் 
கெஞ்சுறக் கடிதெடுச் தெறிய வேோளன் 

விஞ்சையிற் ருப்னென் சடையன் வெண்ணெயிழ் - 
தஞ்சமென் ஊோர்களைச் தாங்குச் சன்மைபோல்,? எ-ம். 

சோலைவாய் மணிலரையை 

நிலரநிரர பித்தனை 

துலக்யெ சளன்செருச்சைச 

சுழிட்டவவரசளோ ரேழிட்டடச் 7? எ-ம். 
வருவனவ,றருலஓுணாச, 

 கொணானமாகடைபப சளனகலமாகலை



௬௭௨ மாருதி விஐயமேன்னும் 

௧௮/-வது. 

இராவண” மாமதநீத பேதன 
௦ ௦ 

பராக்கிரமம், 

மாருர சுடுக்கைதக்கை மல்லரி தருணிச்சம்மே 
யாமிவை முழல்கச்தேரி லணைசசச் இரீவன்செய்ய 

மாமணி மார்பிற்குத்தி மறங்கெடுச் தென்னையாண்ட 

தரமனை யிராமதூசச் தலைவனைச் காழ்ச் துவாழ்வாம். 

(இ-ள்:) சிறர்த முரசுகள் உடுக்கைகள் தக்கைகள் மல் 

லரிகள் தகுணிச் சங்கங்கள் முதலிப இவைகள் முழங்கா 

நிற்ப இரதமிவார்து வந்த தசக்ரீவனது செவ்விய 

சிற்த மணிக்கவச மணிந்த மார்பிற்குத்தியவனது வீரத் 

தனைக் கெடுத்து என்னையாண்ட காந்திரூபனை சாமதாத 

னான தலைவனை வணங்கி வாழ்வோமாக, எ-று, 

இதன் விவரம். 

பதினேழாவது பராக்ரமத்தி லுரைத்த வண்ணம் 

நளகர்வத்தை யடக்கிய மாருதியானவர் சேதுவின் வழி 

யாகச் சென்ற பெருமாள் முதலானவர்களுஉன் இலங்கா 
ஈகரத்தின் வடபாகத்தை யடைந்து சுவாமிகாரிய துரர் 

srr இரு*த காலத்தில் வான சேனைசளுடன் இராம 
பிரானொழர் தருளி வச்திருத் தலை யுணாந்து கடுங்கோபய் 

கொண்ம வுனேகமான wer சசனியங்களுடன் போர்ச்
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அமைத் ப்ராக்கிரமம். எீஎடூ 

கோலங் கொண்டு வெளிவந்து பத்துக் சைகளிதும் பத்து 

விற்களைப் பிடி.த்.துக் கடும்போர்புரிர்.து வானர வீரர்களைக் 
கலக்கக்கொண்டு வரு தலைக்கண்ட ஆஞ்சனேயர் அச்ச 

சாவண னெதிசே சென்று உனச் சாண்மையிருர்தா லென் 

னுடன் முஷ்டி. யுத்தமென்னுவ் குத்துச் சண்டையைச் 

செய் பார்க்கலாம் என்றன ர.துகேட்ட ராவணன் தனது 

லக்கையைச் சொளுத்தி ராசஞ் செய்தவனென்று கருதி 

இதோ வந்தேனென்று விரைக்து தேரினின்று Apae 

BHF Com UHL or குத்துச் சண்டைக்கு நின்று இருவரு 

மாகச் சண்டை செய்தார்கள் கடைசியாக இராவணஜது 

டைய மார்பில் தஞ்சனேயரொரு குத்துச் குத்தினர். 

கைக்குத்தது படலுல்கழ னிருதர்ச் இைகதைரிீர் 

மைக்குப்பையி னெழில்சகொண் டொளிர் வயிரத்தடமார்பில் 
சிச்ிச்சின மசயானைகள் வயவெம்பனை செருவில் 

புக்திரிறன போகாதன புறமுக்சன புகழின், 

அள்ளாடிய சவச,ச்சனி மணியம் சன இசைபோய் 

விள்ளாரசெடு முழுமீனென விழிலெம்பொறி யெழகின் 
றுள்ளாடிய கெடுங்கால்பொ.ர வொடுல்கா வுலகுலையத் 

தள்ளாடிய வடமேருவிற் சலி? சானறம் aS sé seer.” 

என்றபடி பக்குத்துப் பட்டவுடனே மஹாதீரனான 
,சாவணன் வீரமிழக்து தன்னில் கலங்கி உலசழியுவ் 

காலத் தூழிக்காற்றினா னிலைபெயருமேரு மலையைப் போ 

லத் தள்ளாடினு னவனது மார்பில் ௮ஷ்டகஜக்களின்



எடி மர்ருதி.விஜயமென்னும் 

செசம்புகள் தைத்திருந்தவை புறமே உருவிவிழுர்தன சல 

உள்ளே உடைந்து தாளாயின இக்கனமாயெபின் னிரா 

வணன் ஆஞ்சனேயரைப் பார்த்து வானரவீரா! யான் 

முன்னர் திக்கயக்களோடு பொருதகாலத்தி லவைகளென் 

மார்பிற் ஐங்கொம்புகளாற் குத்தித் தோற்றன. கைலை 

யென்லும் வெள்ளிமலை என் காங்கட்குப் பர்துபோல 

லிருர் 5.5. அத்தகைய வென்னை வென்ற ஒப்பு முயர்வு 

மற்ற. உன்னை மெச்சினேன் உன் பராக்கரபமே பராக்ரம 

மெனப் புகழ்ந்தனன். இதனை, 

“லியென்பது முளதேயது நின்பால.து மறவோய் 
அலியென்பன புறகின்றன வுலசேழினு மடைச்தாய் 
சலியென்றுயர் மலரோலுரை தர். தாலிறை சலியேன் 

மெலிவென்பத் முணர்ர்தேனெனை வென்றாயினி விசலோய். 

என்பதனாலுணாக.



ற் 
Ones 

அ டி 

  

 



௧௯ - வது. 
ராமானுஜலக்கிரஹண பராக்கிரமம். 

  

கூரிய காலவேலிற் கொடுஞ்சமர் புரிச் அலீழ்ஈ்த 

வாரிய விளையோன் றன்னை யடைரச்தெடுச் தகங்கரித்த 

வீரிய விலங்கைவேந்தன் வெட்குற விரைவினெய்தி 

சேரிய னென்னவேகது நகிமலனை நினை துவாழீவாம். 

(இ-ள்.) கூர்தங்கெய காலவேலினாற் கொடிய போர்புரிய 

வவ்வேல்பட்டு விழுந்த ௮ழ௫ூய இலக்குமணனை விரைச் 
தடைந் தெடுத்து ௮கங்கரித்த வீரியச்தினையுடைய இலங் 

கசையரசன் எடுக்கவு மசைக்கவும் முடியாது வெள்கிகிற் 

கும் வண்ணம் இலக்குமணப பெருமாளை மிகவும் இலகு 

வானவரைப்போல எடுத்துச் சென்ற தூய்மையாளரான 

தஞ்சனேயரைத் தியானஞ்செய்து வாழ்வோமாக-௭- று, 

விவரம். 

பதினெட்டாவது பராக்கிரமத்தி லுரைத்த வண்ணம் 
”ராவணனைக்குத்திய ஆஞ்சனேயர் மற்றொருபுறஞ் செல் 

லாநிற்பப் பின்னும் இராவணன் தனது தேரிலேறி விற் 

சண்டைசெய்து வானரர்களை அதஞ்செய்த காலத்து ௮வ 

னையெதிர்த்துப் பெரும்போர் புரிந்த இலக்ஷு௩மணர் அவ் 

விராவணன் விடுத்த அம்புகளை யெல்லா நாசஞ்செய்து 

வனை நடுங்கும் வண்ணஞ் செயதனர். அதுகண்டு «On 

கோபங் கொண்ட ராவணன் தெய்வீசமுடைய ஒரு 

வேலாயுதத்தினை யெடுத்து வீடுத்தனன். ௮வ்வேலாயு த 

மானது இல௯்ஷுமணர் விடுத்த ௮ம்புகளையெல்லா சாசஞ் 

சய்துகொண்டு சென்றவர்மார்பிறமுக்யெது உ அதனால் 

மர்ச்சிதராகி அவர் ழே சாய்ந்தார் ௮.துசண்டு தேவர்



HO மாருதி விஐரயமேன்னும் 

முதலிய ஈல்லோரனைவருஞ் சலித்தார்கள் ௮சுரர் மூதலிய 

தியோ ரனைவருங் செக்கலி கொட்டிச் Fhe sri sor. 
உடனே இராவணன் தன் மனதினுள் Des well gsr 

இசாமனுக் இளையவன் இவன் நல்ல போர்வீரன் இவனை 
தேவாஸ்திரமானது கொல்லாதுமூர்ச்சைப் படுத்தியது 

இவன் சிறிது ரேரத்இல் மயக்கநீங்கி யெழுர்தி ராமனோடு 

கலர்தால் காபெற்றி யெரியுங் காலத்துக் காற்றுமுடன் 
கலர்ததுபோலாகி ஈமது சேனைகளை நாசஞ் செய்வார்கள்: 

மயங்கிக்கெடக்கு மிவனுணர்தற்கு முன்னே இவனை காமெ 

டுத்து ஈமதிலங்கைக்குட் சதையைப்போல சிறையிலடை 

த்துவைப்போம் பின்னர் இராமனையும் கூமொனால் அவ் 

வாறு செய்யலாமென்று கருதித் தனஅ௫ பாரவதாகாரமான 

தேரினின்.றும் இறங்கி இலகஷாஈமணப் பெருமாள் கிடக்கு 

மிடஞ் சென்று இருபுறத்துக் கைளாலும் தூக்கப் பா, 

தான் அவர் சிறிது மசைந்தாரில்லை ௮ஷ்டகஜங்களும் 

எனக்செை யல்லாதன வென் சைலையுமெனக்கு ஈடான 

தன்று பெருமலையான கைலாய மென்னாற் ழமாக்கப்பட் 

டதே சிறு மனிதனான இவனையேன் ஏாக்ரமூடியவில்லை 

ஈமது பெலமெல்லாங் கூட்டித் தூக்குவோமெள்று கருதி 

மூச்சடக்கி ௮.திக வன்மையுடன் ல௯8ஈமணலாப் பின் 

லுந் தூக்இப் பார்த்தான் ௮சைக்கச்கூட Lai DOE 

வில்லை அ. தனாலவனிவன் மேருவினுர் இண்ணியன் உ ன்னா , 

லசைச்சப் படாதபோது இவன் எவராலு மசைக்கட்ப 

டான் அம்மம்ம என்று வியந்து பின்னும் பின்னுர் gre 

இப் பார்த்தான்;



அமைத் பராக்கிரமம். MAS 

இதற்குளர்தப் போர்க்களத்தில் ஐயோ இளையபெரு 
மாளை இராவண ஸனெடுத்துக்கொண்டு போக உருட்டுகி 

ரன் புரட்டுகிறான் மாருதியெங்கே மாருதியெக்சே யென் 
eg பெரிய ஆரவார முண்டாயது அ௮/சனைச் கேட்ட 

ஆஞ்சனேயர் ஒரே பாய்ச்சலாக இரஈவணனெதிசே சென் 

றனர். இவர் வருகையைக் கண்ட இராவணன் இறுமாப் 

புடன் விலகிறின்றனன். 

இவனெவராலு மிவனை அசைக்கமுடியாது என்று 

கருதி இறுமாத்தலைக் கண்ட மாருதி இளையபெருமாளை 

யொரு குழந்தையைத் தாய் தூச்குவசபோலத் தூக்கி 

யெடுத.௫க்சொண்டு ஒரே பாய்ச்சலாக முன்நின்ற இடம் 

போய்ச் சேோந்தனா. இதனைக்கண்ட இராவணன் சம்மா 

 லசைக்கவுமுடியாத இலக்ஷுமணனை இந்த ௮லுமான் எவ 

வளவு இலகுவான பொருளாகத் தூக்கக்கொண் டோடிப் 

போயினான் இவனை ஓத்த பராக்காமசாலிகளு முளசோ 

வென்று உள்ளுக்குள் ஆஞ்சனேயரை மெச்சினவனாகச் 

சென்றான் இதனை, 

எடுச்ச லுற்றவன் மேனியை யேர்துசசேற்ற 

மிடுக்லொமையி ணிராவணன் வெய் தயிர்ப் புற்றான் 

இடுக்செ.ற்றவம் மாருதி புச்செடுச் சேர்த் 

தடுக்சலாசதோர் விசையினி லேமுர்தயல் சார்ச் சான்.!* 
டு தாசகவொரும்கெ ஞானமென் றெலரிலுச் அயோன் 

தகவுசொண்டதோ ரன்பெனுர் தனித். தணை யல்லால் 

அசவுகாசலா லாண்டசை யென்னினு மலுமன் 

மசவுசொண்டுபோய் மரம்புகு: மத்தியை நிசர்த்தான்.!? 
என்றும் வருவனவற்றாலுணர்ச.



ரா௮௨ மாருதி விஜயமென்னும் 

2௰- வ, 

இ ராமாரோசண பராக்கிரமம். 

  

இர்திரன் முதலதேவ ரிறைஞ்சுமா ளமலன் போரில் 

லெர்சரை நிற்றனோக்கி Soars sain முன்னரெய்தி 
எர்தையென் மரோளிலார்க வெனவசன் றோளிலேற்றி 
மந்தர சாணரின்ற மாருஇ சரணம்போ ற்றி, 

(இ-ள்.) தே2வேர் தரன் முகலியோர் வணங்குஞ் சரணார 

விரதங்களை யுடைப தூய்மையாளரான ஸ்ரீராமபிநான் 

இராவண?னடு செய்யும் போரில் வெவளிய தரையினிற்ற 

லைக்கண்டு விரைலாசு ௮வரெதி3ர சென்று எநதையே 

எனதா கோளிலேறி Wi OT என்றுகூறி யவரைத் தமது 

தோளிலெற்றி மககரமல்யு ரசாணுமாறு நின்ற Yoke com ws 

சது திருவடிகட்கு ஈமஸ்காரம், எ-று 

விவரம். 
பத்தொன்பதாவது பராக்கரமத்திலுரைக்கவண்ணம் 

இளையபெருமாளை விரைந் தெடுத்.துக்கொண்டு அஞ்சனே 

யர் சென்றபின்னர் இராவணன் அயிரங் குதிரைகளால் 

இழுக்கப்படுவதும் குடைகொடி சாமரைகளால் விளக்சு 

மானதும் பொன்மயமானஅும் மாணிக்க மரகத கோமே 

தக புஷ்பராக வைடூரிய இந்திர நீலாதி ரத்தின கூத 

மானதும் மேருபர்வதம் போல்வனும் வாயுவேக மனோ 

வேகமாகச் செல்லத்தக்கதும் ௮சேகம சாசதஇகளையுடைய 

தும் ௮திச விசாலமானதுமான ஒரு பெரிய தேரினமீது
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அனும்த் பராக்கிரமம். mag 

பேரி காகளாதிகள் முழங்கச் சங்கபடகங்கள் தழகங்க 
மகுட ர கேயூர கடக கங்கண கடிசூத்திர அங்கு வீர 

கண்டையாதி இவ்வியாபரண அலங்கிருதனாய் இருட் 
டிடை மதியகங்காட்டு இருபதுபிறைத் தர்தங்களுடன் முன் 

னிலும் பின்னிலும் தவ்வியாபாணா லங்கிருதரான அசுரர் 

கள் மெய்க் காவலர்களாகப் போர்க்கோலத்துடன் வர 

அதிக கெம்பீரமான தோற்றத்துடன் போருக்கென இரா 
மபிரானெதிரே வச்தகாலத்தில் பெருமாள் இடையிற் கட் 

டிய மாவுரியுடனும் தலையிற்கட்டிய ஜதடாசூடத் துடலும் 

இசதமுதலிய எவையுமின்றிப் பாசசாரியாய்த் தமது திரு 

மேனியின் காந்தியே பரிவாரமாக விளங்க வெறுந்தரையி 

னிற்பதைக்கண்ட மாருதி பெருமானைப் பண்பெடியளக்த 

பரந்தாமனென் றறிந்தவராதலின் இழிசத இராவணன் 

மிகவும் உயர்ச்த தேரினின்று பொருதலும் ௮வனையெதிரி 
யாகக்கொண்டு பொரநின்ற எம்பெருமான் வெறுந்தரையி 

னின்று பொருதலஓு முண்டானால் ஏழமைமானிடனென் றவ 

விழிஞன் கருதியகனை யவன் மெய்யென் றன்றோ நினைப் 

பான் இவ்வெம்பெருமான் இவ்வாறு நிற்றலைச்சகண்டு இரா 

வணன் கொண்ட செருக்கேயா னடச்குகன்றேனென்று 
விரைந்து ஸ்ரீராமபிரானை யடைஈது ௮ண்ணலே தேவரீர் 

எதிரியான இராவணனெதிசே அுவளுயர்ந்த தேரினின்று 
பொருங் காலத்துத் தரையினிற்ப தடியோங்களுக்குர் 

ச௫இக்கக்கூடாத விஷயம் தயைசெய்து அடியேன் Capel sr 

மீது எழுந்தருள வேண்டுதன்றேன் என்றவுடனே பெரு 

மாள் ஐஞ்சனேயர.து பராக்ரம முழுது முணர்ந் தள் எ



87௮ மாருதி விஐயமென்னும் 

arts னவ்வாறே யென்றனர். செம்மல்கூறிய வம் 

மொழிகேட்ட ஈம்மாருதி இராவணன்றன் தேரினுமுயர 

முமகலமுமான அகன்ற பயங்களையுடைய மிகவும் பெரிய 

வுருவினராகத் தாழ்ர்சனர் பெருமாளும் ௮வர் தோள் 

கள்மீது திருவடிகளை வைக் அக் கோதண்டமேரந்தித் தரை 

யினிற்குமாபோலக் கவ்டமின்றி கின்றனர். 

ஆஞ்சனேயருடைய புயங்கள் இராமபிரானுச்குப் 

போர்புரிசற்கு இனி இச்திரனனுப்பும் இரசத்தினும் 

௮தஇக செளகரிய மானவையாகவே விளங்கெ. இரதங்கள் 

உள்ள அ௮ளவிலேமய கிடக்கும் ௮கலவுநீளவுங் குறுகவு 

மவற்றாலாசகா அ௮ஞ்சனேயர் புயங்கள் எவவளவகலம் 
வேண்டுமானாலும் அகலும் குறுகவேண்டுமானாலுல் குறு 

கும் உயாவேண்டுமானது முயரும் இவ்வாறதிக சிறப்ப 

மைந்த புயத்தில் ஸ்ரீராமச்சந்திரஞார்த்தி ஏறி நின்று 

தமது கோதண்டமென்னும் வில்லனை வளைத்து காணே 

நிட்டு யுத்தத்துக்கு தரம்பித் ததனைச்சகண்ட இரா 
வணன் சாரதியை யெச்சரிக்கச் சாரதி அவனுடைய 

௮௬7 மாயாசம்பந்தமான அ௮சுவாதிகளையுடைய இரதத் 
தனைப் பலவிதங்களாகச் சுழற்றி விட்டனன் ௮கஙனம் 

விட்ட இரதத்தினெதி27 அஞ்சனேபரும் விளையாட்டா 

கவே எதிேயே எக்குச்சென்றாலுஈ தாமுமிருர் தனர், 

இவ்விதமான ௮ச்சரியச் செயலினைப் பார்த்த ஆதி 

சேடனலும் கருடனும் காம் பசவாலுக்கு வாகனபீட ங்க 

ளாக இழுப்பவர்களாயிலும் இம்மாருதிக்குள்ள ஆற்றல்



அனுமத் LIV MW Ody LL. -semive 

நமக்கில்லையென்று கருதி ஈடுங்னெர், ௮ண்டபிண்ட சரா 

சரங்களை யெல்லாந் தமது குக்ஷியில் *வைத்து ரக்ஷிக்கும் 

பகவானை யேந்தி இரதமாகவும் சாரதியாகவும் ௮சுவக்க 

ளாகவும் உள்ளவையின் ஜொழில்களைத் தாமே செய்யக் 

கண்ட இராவணாதியர் ஈடுங்கனர். தேவராதியர் களிப் 

புற்றனர். இதனை, 

நன்று ஈன்தென சாயகனேறின னாமம் 

குன்றின் மேலிவர் சோளரி யாமெனச்கூறி 

அ௮ன்றுவானல ராசிக ளியம்பின ரீன்ற 

கன்றுதாக்யெ சாயென மாருதி களித்தான்,” 

(மேருவின் சிசரம்போன்ற தென்னினும் வெளிறுண்டனமான் 

-2ரிரீரண்ட மெல்லாம் வயிற்றி முன்னங்கொண்ட 

dy Au p கனேகமார்ச்கம் சாலிடம் வலமதாகச 

சாரியை திரியலான மாருதிதருமப் பொற்றோள்.!? 

:இம்பசானெனின் விசம்பின னாகுமோ ரிமைப்பின் 
தும்பைசூடிய விராவணன் முகந்தொறுக் தோன்றும் 

வெம்பு வஞ்சகர் விழிசொறு மேவினனினறான் 
அம்பின்முன் செலுமன இன் முன்செலு மனுமன் ,”? 

என்னு மிவைகளாலுணர்க.



MAA மாருதி விஜயமேன்னும் 

௨௧ - வது. 

சூலபேதன பராக்கிரமம், 

ஞாலத்தைப் பெயா்க்கர் கோட்டி னடுவிடத் தாக்கிரின்ற 

கோலத்தை யனையகும்ப கருணனாங் கொடியோன் விட்ட 

அலத்தை நிகர்த்தசாகு யமரரை யலை, பொல்லாச் 

சூலத்சைத் தகர்த்த வன்மைச ஈந்.௪7 னடிகள்போற்றி, 

(இ-ள.) கடனடுவின் மறைநத பூமியைத் 5 5 5 BoD 

விலமைத் தெடுத அநின் ற வராகசமாசுதியையொத்த கும்ப 

கருணனென்னுக கொடியவன் வீடுரத வாலகாலததை 

யொத்ததாடஇுப் பண்டுதேவரை வருததியதான கொடி 

சூலத்தைப் பிடித்தொடிம் தெறிர்த அஞ்சனேயரது Bur, 

வடி.கட்கு ஈமஸ்காரம், எ-று. 

இதன வரலாறு. 

இலங்கையிற் சீதா பிராட்டியினிமித்தம் வானரவீர 
ருக்கும் இரராவணாளுக்கும (2பபார்கடந்து இராமபிரானுல் 

இராவணன் வலியிழஈ அ இலங்கையிற் புகுக்து நித்திசை 

யிற்கிெடர்த கும்பகருணனை யானை முதலியவை. நசை விட்டு 

மிதிப்பித்தெழுப்பி அ வனுக்கு யான குதிரை யாடு பன் ரி, 

முதலிய விலக களின் ஊன்ழு கல்பவைகளுடன மலம் 
யாகக் குவிச்சப்பட்ட அன்னராகிரளையும் பலவகையான 

சா.ராயங்களையு கொடுத் துண்பித்துச் சர்தனமுதலிய 

பூசித் 11. பூல முதலியவளித்துச் சந்தோஷப்படுத்தித்
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அமைத் பராக்கிரமம். கக் 

தானே மகுடஞ்சூட்டியும் கவசமணிகந்தும் கச்சைகட்டி 

யும் பிற ஆபரணங்களால் அ௮லக்கரித்தும் உல்லாசப்ப 
டுத்தி னைகளாயிரங் குதிரைகளாயிரம் பேய்களாயிர 

மாக இழுக்கும் பெரிய தேரிலேற்றிப் பேரிபடச முதலிய 

வாத்திய முழக்கத்துடன் இராமபிரானை வெல்லுமாறு 

அனுப்ப மலையையிவாந்து வருமலைபோல விரைவாகப் 

போர்க்களமெய்தி ௮ ரசேனைகளை வானார்களமீ தேவித் 
தானுமஸ்திரப் பீரயோகஞ்செய்தும் தேரினினின் நிறக் 

முசலத்தா லடித்தும் பெரும்போர் புரிர்தகாலத்து வானர 

ராஜனை சுக்கிரீவன் ௮ஈதச் கும்பகர்ணனோ டெதிர்த்து 

மலைகளாற் பெரும்போர் புரிந்தனன். சுக்கிரீவனெடுத் 

தெறியு மலைகளையெல்லாங் கும்பகாணன் பொடிபொடியா 

கத் தகாத்.துக் கடைசியாக விடுக்கவொரு பெருமலையைக் 

கையாற்பிடித்துப் பிசைந்த பொடிபொடியாக்கி யு.தர்த்.து 

Dis கோபத் துடன் எவராலுந்தடுக்கவும் எடுக்கவும் AOS 

ஈவுமுடியா த பெரிய சூலமொன்றைத்தான் முன்னகர்தவஞ் 

செய்தகாலத்துப் பெற்றுள்ளதனை யெடுத்துச் சுக்கிரீவன் 
மீது விடுசததனன். ௮துகண்ட வாளரர்களும் பிறகுஞ் சக் 

இரீவமகாராச னிறந்தான் இறந்தானென்று கூவினார்கள். 
உருத்திரன் கைச்சூலம்பேன்ற அச்சூலமானது அவன் 

கையினின்றும் ௮ர்தாத்தி லெழும்பி ௮க்கனிச்சுவாலை 

வீசிக்கொணடு ௪க்கரீவனை நாடிவந்தது ௮தனைச்கண்ட 

ஆஞ்சனேயர் உடுக்கை மிழந்தவன் கைபோல விரைந்து 

ஒரே பாய்ச்சலாகப் பாய்ந்து ௮ர்தச் சூலத்தினை ஒருசை 

பினாழ் பிடித்து இருதுணியாக ஓடி.த்.துவிசிக் 6 யெறிர்



௱௯௨ மாருதி விஐரயமேன்னும் 

சனர் அதுகண்ட ஆதித்தியர் வசுக்கள் ௮சுவனி தேவர் 

உருத்திரர் முதலிய தேவர்களும் சாம்பன் நீலன் ஈளன் 

குமுதன் பனசன் கேசரி முதலிய தேவர்களும் வானர 

வீரர்களும் ஆசவாரஞ்செய்து அஞ்சனேயசை வாழ்த்தி 

னர். எனக் ணை யெவருமின்றென விறுமாப்புடன் கின்று 

பெரும்போர் புரிந்த மஹாவீரனான கும்பகருணலும் 

அஆஞ்சனேயரைப் பார்த்து வீசனே நின்னையொத்த 

வர்களிருக்கும் பக்கத்தினர் வெல்லுதற் கென்னதடை 

நீயே பராக்ரமசாலியெனப் பலவாறு கொண்டாடினான். 

இதனை, 

நிரு சுனுமனையவ னிலைமைசோச்இயே 

கரு சவுமியம்பவு மரி. அன்சைவலி 

அரியனமுடிப்பதற் கனைத் துசாட்டினும் 

ஒரு சனியுளையிதற் குவமம்யாதென்றான் ?? என்பதனாலுணர்ச 
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அமைத் பராக்கிரமம். ௧௯௫ 

௨௨ - வது 

தேவாந்தர சங்கார பராக்கிரமம். 

  

பூவா.ரசழி பொலவிபிலங்கைப் புறச்திலரிசக டம்முடனே 
மேலரவரச்கர் குலஞ்செகுப்ப மேவுஞான்று மி௰க்குடனே 

மாவாரணங்கடமை ஈடகத்தி மகர் தப்பொரு,2 கொடியோஞனாச் 

தேவாக்ககனைச் சவட்டியுயிர் செகுச்2வனுமன் கழல்போத்நி. 

(இ-ள.) நீர்ப்பூக்கணிறைந்க வகழிகளுடன் விளங்கு 

LINO B60 .5 zy if oar வெளிப்புுத்.இல் வானர” சேண்களுட 

Darn ® Gamo oon தீறுப் பெசாறின் ஈராலத்தில் இறுமாப் 

புடனே மிக்க பாரப்பா நட த்திவந் து திமி. நடன் 

சண்டைரெய்ர தொடியவனை  2தவாக்தயானென்பவனை 

பெதித்துப் பொரு சவலுயிரைதற் தொல்த்த ஸ்ரீஅஞ்சனா 

hi BOT) நூ திழுவடிகட்ர உஸ்ரரரம். ஏ-௨று, 

இதன் வரலாறு, 

அ.ந pit Lol or oo SN (Oa TT Bu DWI GE சகோதரனும் 

யாலாப்மபோர் நடத்தூவதி லதஇிரமாகர்கனும் தேவர்கட்கெ 

மன்போல்பல 9, தலால் சசெவாச்தரனென்ற பெயர்பெற்ற 

OM GDI LD i} oar அசுரவிர.ன் இலகங்ரையின் தென்புறத்தில் சீதா 

பிராட்டியைச் சிறைமீட்டும் பொருட்டு வச்திரும்த வானச 

வீரர்களை யெதிர்த்துப் போர்புரிக்தனன் ௮வன் ௮வவா 

ற்னேகம பாணப்படைகளுடன் வர்றது வானரவீரர்களை 

we Ogi சண்ட வீராதிவீரரான ஆஞ்சனேயர் கடுங் 

கோபத்துடன் ௮வவியானைப் படையின் நடுவுட்பாய்க்து 

௮வைகளை,



1 Bath மாருதி விஜயமேன்னும் 

**கருங்கார்புரை செடுங்கையன களியானைச எலைசென் 

றஜொருல்சாயின வுயிர்மாய்ச்தன பிறிதென் பலவுரையால் 

வருவல் ஈஈலமும் பெரும்பூசமும் மழைமேகமு மூடனாய்ப் 

பொருல்காலையின் மலைமேல்விடு முருமேறெனப் புடைத்தான்,?? 

மிதியாற்பல விசையாற்பல மிடலாற்பல விடறும் 

சதியாற்பல சாலா ற்பல வாலாற்பல வாலின் 

அதியாற்பல ந,சலாற்பல சொடியாற்பல பயிலும் 

குதியா பல குமையாற்பல கொன்றான 2 நின்றான்.!? 

என்றபடி, உதையாலும் குக்சாலு மிதியாலு மடி.யா 

ஓம் இடியாலும் பாண கனா பெல்லா மஞ்சனாகஈ ன a 

கரித்து நின்றனர் பின்னு 2தவாந்தகன் கடுக்மீகாபத் து 

டன் அனேசமாயிரம் யானைகளை ஆஞ்சனேயா்மீ தேவி 

னான் ௮வைகளைக்கண்ட மாருதி மிக்கவீரத்துடன், 

“பறித்தான்டல ப௫ர்ச்தான்சில வர்க தான்சில பனைபோல் 

இத் சான்சில விடர் பானசில பிளஈ தானல வெயிற்றால் 

கறித்தான்டில சவர்ர்தானசில ஈடித்தான்சில படித்தான் 

மூறித்தான்?ல இிஐத்தானையின் நெடுங்கோகெண் மனிர்மான்.”” 

£வாரிச்குை சடலிற்புக விலகுச்செடு மரத்தால் 
சாரித்தலைத் துருட்டுந்கெடுர் தலத்.திற்படுத் தரை -கும் 

பாரிற்பிடித் தடி.ச்குற்குடர் பறிக்கும் படர்விசும்பில் 

ஊரிற்செல வெறியும்மிதித் துழக்கும் முகத்.துதைக்கு. ."” 

வாலால்வர வளைச்குர்நெடு மலைப்பாம்பென வளையா 

மேலாசொடு பிசையும்முழு மலைமேற்செல விலக்கும் 

ஆலாலமுண் ட௨னேயென ௮சல்லாயினிட் டதக்கும் 

தோலாயிர௦மிமைப்போ தினி லரியேஹெனச் தொலைக்கும்”?



அனுமத் பராக்கிரமம். ௭௯௭ 

'சைய்யத்திணு முயர்வுற்றன தறுகட்களி பதமா 

சொய்திற்கடி தெ.திருற்றன நூருயிர கானா 

மையத்கரி யுரிதில குழையுக்குரு மறையத் 

தொய்யற்பட ரழுவச்கொழுஞ் சேனாயுசச் துகைப்பான்.!” 

என்றபடி பின்வர்த பானைப்படையிற் சிலவற்றின் 

கொம்புகளைப் பறித்தும் சிலவற்றைப் பிளகத்தும் சிலவற் 

றை வகிர்ந்தும், சிலவற்றை மரக்கிளையை யொடிப்பது 

போல வொடித்தும், லைவற்றையிடந்தும்; சிலவற்றைப் 

பிளந்தும், சிலவற்றைப் பற்களாற் கடித்தும், சிலவற்றைக் 

சடி.தீதும், சிலவற்றைப் பிடி த்தம், சிலவற்றை முறித்தும், 

சிலவற்றைச்கடலுள் விழவெறிஈ ஐம், சிலவற்றைப் பெரிய 

மரத்தால் மோதிபடித் ஏம், சிலவற்றைத் தரையிலிட்டுத் 

'தேம்த்தும், சிலவற்றை வ.ரிபெடுத்துக் தரையிலடித்தும், 

சிலவற்றைக் குடரைப் பறித்தும், சிலவற்றை விண்ணிற் 

புகவெறிக்தும், சிலவற்றை மிச துருட்டியும, சிலவற்றை 

முகக்திலுதைத்தும், சிலவற்றை வாலால்வளைத்து மலைப் 

பாம்பெனச்சுற்றி மேலா. (௬ விசையிற் Danae gin, Fev 

வற்றைப்பெரியமலைமீ ௦ -ன்றுவிழவெறிர்தும், சிலவற்றை 

பாலால முண்டவளைப்போ ல பெரிய வாயிலிட்டதுக்கியும் 

கொன்று எங்கும் யாணக்குருதியும் பிணமுநிரம்பிக் பெக் 

குமாறு செய்தனர். ௮. துகண்ட கொடியோனான தேவாக் 

தகன் வெகு விரைவாகக் சனது தேருடன் ,தஞ்சனேய 

ரெதிரேயெய்தி வீரகாச்சனை செய்து வில்லை வளைத்து 

காணேறிட்டுக் குணத்தொனி காட்டி ௮கேகம் அம்புகளை 

ஆஞ்சனேயர் மீதுவிடுத் தாரவாரித்தனன் ௮.துகண்ட,



7௯௮ மாருதீ விஜயமென்னும் 

ஆஞ்சனேயரு மதிககோபத் துடன் அவன்மீது சென்று 
ச * Ao . 5 ச 

படும்படி. ஒரு பெரிய மாத்தினைப பிடுங்கி யெறிக்தனா 

௮தனையவன் அம்புரளால் சாசஞ்செய்து ன்னும் [ரின் 

னும் அம்புகளை க்தொடுக்கான் உடனே ஆஞ்சனேயர் ஒரு 

பெரிய மலையைப் 80/82 யவன் மீத பம்தனர் ௮வன் அத 

ளையுர் துண்டுதுண்டார உடைக்தெறிர்தனன். உடனே 

தஞ்சனேயா அவ யொழரு பொருட் படுத்தாதவன் 

தேரிற பாய்ந்து நுவன் கைவில்லைப் (0ும்கி அனேகர் 

துண்டுகளா? வொடிக தெ த சர்ச்சித்தனர. உடனே 

யவஜொெரு தோாசாயுதமெடுத் கிவமீதுவிடுத்தனன தூது 

வக்து ஆஞ்சபனையர HUG SHIM PUL Gl ௮த்தோமரத் 

தினை வலக்கையாற் பிடிருது தேவாசதச னேறிவர்த தேரி 

Cov wth சாரதியையு ங் குதிரைகளையு மடித்து ஈரசஞ்செய் 

தனா. தோழுதலிப மாசஞ்செய்யப் பட்டவுடன் தேவாக் 

தசனெரு சூலாயுதத்திளை யெடுத்தனன் சூலாயுதமெடுத்த 

வுடனே அஞ்சேேயர் எிரைரச்து ௮வனெதிரே சென்று 

க௫ங்கோபத்துடன் ௮வன் கன்னத் திலறைந்தனர். ௮வ 

வழைபட்டுத் தேவாந்தகன். 

*குலப்படை தொடவோன்் ரனை யிமையாதமுன் ரொடர்ச்தான் 

அலததினும் வலியானும்வர் தெதிசேபுகுச் சடர்த்தான் 

சால.ற்இரு கண்ணான் ரன கையாலிருச் தய்ப்பின் 

மூலத்திடை புடைத்தாலுயிர் மு.ஷர்தான்ிர மடிர்தான்,?? 

என்றபடி இறரஈ்தபட்டனன் அதுகண்ட தேவர்கள் 

மகிழ்ச்சியுற்றனர்.
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அனுமத் பராக்கிரமம். உரக 

௨௩ - வது. 

திரிரத்வம்ச பராசீகாமம். 

பைத்தலை யரவர் தாகும் பார்ரா. த லுலகமெல்லா 

மெய்ததலைர் திமொசெய்ச விராவண எசனித்தார்ர்த 

முத்தலை யாக்கன்றன்னை முனிர்தழித் திடடவீர 

2 சனை யனுமன் றன்னைச் சந் தனை செய்துவாழ்வாம். 

(இ-ள் ) விடப்பையினையுடைய வாவந்தாங்கும் பூமிமுத 

லிய வுலகமனைத்தும் இளைப்புற்று வருற்தும் வண்ணா 

கேடுசெ.பத விராவண சைநியத்தொருவனாய் மூன்றுசிரங 

களை யுடையனாதலாற் புிரிசினென்று பெயருடையனாய 

'தின்றுபொருத ௮ சுரனைச் சற்றத்தட னேற்றழித்த வீர 

ட ))ையினை யுடைய ஆஞ்சனேயரை நினைந் வாழ்வோ 

மாக. று, 

இதன் விவாம். 

இருபத்திபண்டாவது பராக்கிரமத்தி லுரைத்தாங்கு 

தேவாந்தகனைக் கனனத்திலடித்து ௮அஞ்சனேயர் கொன்ற 

வுடன ௮௪ கோபத்துடன் ௮திகாயனென்பவளும் திரி 

சிரனென்பவனுமாக வரது ஆஞ்சனேயருட செதிர்த்தப் 

பெருஞ்சமர் புரிர்கனர் அ௮ங்ஙனஞ் சமர்புரிக தவர்களில் 

அரிஇரனென்பவனை மயாஞ்சனேயர் காலாலொரு வுதையு 

தைத்துக் தீஹழேகசள்ளி யவன்றலையை மிதித்து GREE 

யபுடைத் தவளை,



( 

உ௱௱உ மாருதி விஜயமென்னும் 

*அமாமெனத் தலைமூன்றுடை யவனார்த்துவர் சடர்த்தான் 

கோமான்றனிப் பெருச்தாதலு மெதிரேசமர் கொடுத்தான் 

சாமாண்டவர் சலலாதவர் வல்லீரெனச் ஈழரு 

சாமாண்ட னாயனின்றுற நடுவேபுக aL rer.” 

“தேர்மேற்செலச் குதிழ்தான்திரி ரத்தோனையோர் திறத்தால் 
சார்மேற்றுயில் மலேபோலியை கர்தாற் பிடித்தெடுத்தான் 

பார்மேற்படுத் தரைத்தானவர் பழிமமற்படப் படுத்தான் 

போர்மேழ்றிசை செவொயிலி லள தாமெனப் போனான்.”' 

என்றபடி வதைத்தன.! அதுகண்ட மதவர்தள் ஆர 

வாரஞ் செய்தன. அதிராயன் இவரொடு பொராம 
லஞ்சி வேறிடம் புக்கனன் 

ernment
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3௪ - வது. 
நிகும்பசங்கார பராக்கிரமம், 

த்கும்பாிசி தவே யென்ன ச் தருறிழ லரசுமன்னான் 

மிகும்பரி சனத்தினோரும் மேனிலச் துத்றுவாழ்த்த 

இகும்படி வேலொன்றேறவி யிளையனோ டெதிர்ச்தபொல்லா 

நிகும்பனை வதைத் சவைய னினைவினால் வினை கடீர்வாம், 

(இ-ள்.) இவனுக்கதுவே சரியானதெனச் கற்பரிழலாச 

னை இரதிரனு மவனுடைய பரிசனங்களான தேவர்களும் 

வாழ்த்தும் வண்ணம் இளைய அ௮ங்கதன்மீது சூலவேலினை 

விடுத்துப் போர [ரிஈத கொடிய வனை பொல்லாத நிகும்ப 
4 கத z 1d . i 

ina Ol ot 1 MohT பரை கிபானித் hilt LAT) Glee 

  

நீக்க கொள்ளுவோமாக, எ-று. 

விவரம். 

நிரும்பனென்னும் பெயரிவையுடைய reser அகி 

தனென்லும் வானரராஜ குமாரஜஷொடு பொருது அவ 

னக செசொல்லச் ௧௫ இத் தெய்வீகப வாய்ந்த ஒரு சூலத் 

தினை யெடுத்தனன். அதை யாஞ்சமேேயர் சுண்டு தம 

Bon ass & apes QwmriiiGh தஇீங்கைறிக்க கருதி விரைத்து 

௮ர்நிகும்பனெ.தி3ர சென்றவன் கையிலிருர்த சூலத்தி 

னப் பிடுங்கி ௮மரேகஞ் சுச்கலாக ஐடி.த்தெறிஈ்து, 

“தடையேதுமில் சூலமுணிர் து சலத்தால் 

விடையேநிச ரங்கதன் மேல்விடு வீரனை 
இடையேதடை கொண்தெனேட் விழங்சைப் 

புடையேகொடு கொன்றடன் மாருதிபோனான்,? 

என்றபடி. ௮வனை ஒசேகுத்தினாற் கொன்றனர். இத 
னைக்கண்டு தேவர் முதலியவர்கள் மகிழ்ச்சியு ற்றனர்.



2 ten மாருதி விஜயமென்னும் 

௨௫ - 

தூமாக்ஷசங்கார பராக்கிரமம். 

கெடியமேருமலை சாணடீண்ட யைய்ய மீதாடச் 

கடியபெரும் போர்புரி தூமக் கண்ணன் படிய உம*செய்,ச 
படியிலழகார் திருமேனிப் பாமவனும னதுசெய்ய 

வடிசடம்மை முடிமேலா வமைச்தக்கலியை யகல்வோமால். 

(இ-ள் ள்.) உயரச் ஜீ போருமலையு AT IY) LD 11GB oN LD B. பாவு 

பொருந்திய மூதரின்மீ2 தறி வந்து சக்மையா,ப் பெரிய 

போர்புரிச்ச தூமாட்சன் இறக்தொழியுமாற மபார்செய்த 

ஒப்பம்ற வழகய தஇிருமேனியினையுடைய றந்து அஞ்ச 

னேயர திருவடிகளைச் சிரரிற்றாங்க வறுமையை யொழிப் 

போமாக, எஃறு, 

விவரம் 

கொடிய செயலனைத்துச்,' சனதாகவுடைய விரா 

வணனுடைய சிறந்த சேனாப தஇகளி லொருவலும் தவா 

முனிவர் முதலிய சாதுக்களுக்கதிக தீங்கிமைப்பவலும், 

தூமாகனென்லும் பெயருள்ளவனுமான சாக்ஷஸவீரன் 

சாவணனா லேவப்பட்டு ராமச்சந்திர. மூர்த்திக்கு விரோதி 
யாகச் சதுரங்க சைனியம்களுடன் போர்க்களமெய்தி 

வானரவீரர்களுடன் போர்புரிர்த காலத்! ஆஞ்சனேயர் 

கடுக்கோபத்துடன் ௮வனெதிசே சென்று வீரகர்ச்சனை 

செய்து ௮வலுடைய சதுரங்க சைனிய£்களையும் அடித்
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அனுமத் பராக்கிரமம. LAT he 

தர் உதைத்தும் மிதித்தும MO EG BOT, அதுகண்ட 

தூமாக்ஷன் தடுங்கொபத் துடன் BOC Bh od ஆஞ்சனே 

யரை எதிர்த் து மலைபான்ற வில்லினை” இளம்பிறைபோல் 
உ 2. ௪ [2 _! . » ச 

வசோத்ா. மலையரவம் போன்ற தாணியை ஒழுங்குறப் 

பிணித்து விரனுதியால்தெற்க்மு மாணோசைகண்டுமர்த்த 

சந்திரம் பதுமட்காராசம் 5 ங்நபத்திரம் சூசிமுகம் முத 

லிய கூரிய சீரிய அம்புகளை விடுத்துப் போர்புரிர்தனன். 

HAMM 2பார்புரிர்தவன அஞ்சனேயர் ஈட்டி ௮ வனே 

நிய தேரை யுதைத்துடைத்து அவளைல் 7 சம தள்ளி, 

மலையிற் பெரியா னுடல்மண் ணிடையிற் 
லறக்கடறா வியகால் கொடுழைத் 

தலையிற்பருகிப் பூலா பனல்கால் 

கலையகைச் சொடெறிச் தூ தர்ர எனனால்,”? 

oT oof ற்படி அவர் நிலையைக் சைய । 2ிறிருகி Qu dé gn 
‘ இ ‘ . a ச ட ச ‘ 

DUG s தினா, DO BUT TT ail Teh Fuls Hol T. 
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௨௧௦ மாருதி விஜயமன்னும் 

௨௬ - வது. 

அகம்பத்துவம்ச பராக்கிரமம். 

  

சறையடிச் சளிசல்யானைச் சணத்துடன் கா.ற்றின்வேச 

நிறையடிப் பரிமாவெள்ள சிரையுறச் தரமுலஙசாட்டும் 

பழையடிச் தமர்கீகுசேரச்,ச பசகனை யசம்பனென்னும் 

பிழையெயிழ் 2வனைச்சாய்,ச,த வனுமனைப் பேணிவாழ்வாம், 

(இ-ள்.) உரலனைய காலினவான களிப்பினையுடைய ஈல்ல 

யானைக் கூட்டத்துடன் வாயுவேசம்போலும் விரைவினை 

யுடைய கால்களோடுங்கூடின குதிரைப்படைகளும் உடன் 

வசாகிற்ப ஆரவாரத்தினையுடைய பேரிகையாதிய முழங்க 

வமர்க்களத்தெய்திப் போர்புரிர்த பிறைபோலுர் த்ந்தங் 

களையுடைய ௮கமபனென்பவனை வதைத்த தஆஞ்சனேயரை 

யடைந்து வாழ்வோமாக, ஏ-று 

விவரம். 
தேவசேனுபதியாற் பண்டு தொலைக்கப்பெற்ற தாருக 

னென்பவனே மீட்டும் பிறந்து இராவண சேனாபதியாய் 

வந்தானோ? என்றெண்ணத்தக்க கொடியோலும் ஆயிரங் 

கோவேறு கழுதைகளைப் பூட்டிய தேரினையுடை .பவலும் 

சதகச௪துரகதாதி யென்லனுஞ் சுரங்க சைனியய களையு 

டையவனும் மலைசலிக்கினு கிலை_லியாத வீரனுமான HE, 

பன் என்னுமசுரன் /வணனுடைய தூண்டுதலால் வாலர_ 

வீரர்களை நாசஞ்செய்யக் கருதி பேரிமத்தள காகளாதி 

வாத்திய கோஷத்துடன் ரணகளமடைந்து,



a IRI ரி 

ass eae 

Pe ai ॥ 

| sh wy 
| ம், டி ee ர ப் ௨ i, விய i i, ர 

sth Gs ட் “7 j 

CS 

  

த
ஆ
   டச் ம ப i 4 ப! 

i zy A ச iene ப்ப hy



அனுமத் பராக்கிரமம். ௨௧௩ 

'யான் டே னென்னின்மற்றில் வெழுதிரை வளாசமென்னும் 

லான்றடா தரச்சரென்னும் பெயரையு மாய்க்குமென்னா 

ஊன் நடா நின்றவாளி மழைதுரர் துருச் துச்சேன்றான் 

மின்றொடா நின் ததிண்டோ எலுமலும் விரைவின்வந்தான்.? 

என்றபடி. ௮கம்பன் ரணக்களமடைக்து யானிவவா 

னரவீரரை யடக்காவிட்டா cl ar ent ஈம்மின த். தின சனை 

வரையுங் கொன்று குவிப்பரென்று வீராட்டகாசஞ் செய் 

அவரு தலைக்கண்ட£ அஞ்சனேயர், 

“சரொடு களிறுமாவ மாக்கரு நெருக்தித்தெற்றிச் 

காரொடு சனலுங்காலும் இளர்ச்சசோர் சாலமென்ன 

வாரொடுதொடர்ச்ச பைம்பொற் கழலினான் வருகலோடுஞ் 

சூரொடு -டர்ந்ததண்டைச் ஈழற்றினன் வயிரச்சோளான்.?* 

“எற்றின வெறிச் வெல்லை யெய்தின வெய்தபெய்த 

றின படைகள்யாவு முறைமுறை முனிர் தூர சச் 

சுற்றின வயிரத்தண்டார் றுசைச்சன னமரர்தள்ளச் 
கற்றில னின்றுகற்றான் கசையினால் வதையின் சல்வி.?? 

என்றபடி. தம்மை யெதிரத்த ௮சுரவீரர்கள் விடுத்த 
வேல் வாள் அம்பு முதலிய ஆயுதங்களும் நெருக்வெர்த 

ரதங்களும் யானைகளும் குதிரைகளும் காலாட்படைகளும் 

சாசமுறும் வண்ணம் ஒருபெரிய தண்டத்தின் யெடுத்துச் 

சுழற்றியடித். துக் கொன்றனர். 

அன்றியும் பத்துக்கோடி யானைகளையும் அத்தொ 

கக் குதிரைப்படைகளையும் ௮த்தொகைத் “தேர்களையும்



2 &¥ மாருதி விஜயமேன்னும் கட் 

ஒரு கணப்பொழு அற்குள் அடித்து நாசஞ்செய்து இனிப் 

போ ரேயில்லையென்று கூறமாறு செப்தனர். 

இதுகண்ட அசும்பரவமள்ள அ௮கம்பன் தனது பில 

மனய வாரபை பதுர்க்ம் னது மதரைச் செலுத்திக் 

கொண்டு ஆஞ்ச2னய ரெதி2 சென்று வருஷசாலமேகமு 

சாணுமாறு க/ச்செங்து ரனனு வில்லினை வளைத்து 

GTM Ow Ma Ook satel TLS Fe PE Bet Dp 

“சொரிஈ்$ன பகழிமாரி தோளினு மார்பின்மேலும 

பிதரிர்சன பசணிபபோல் ு ஜெறிபொறி பிதா இம்சன் 

வர்சதன பெருடைமான.- இுகளா லமரர்மார்பை 

௨ரிர்தன வடிம்புபொன்சகொண் டமைச்சன மாகுங்கண்ண,"” 

என்றபடி கூரிய விறையுடைய சிறந்த அம்புகளை 

விடுத் தப் பொருகனன். இய்ன ம்பொருத ௮கம்பனது 

முதைபூண்ட மீதருஞ்சாரதியு (ப பதீர்தொழியத் தண்டினா 

லடித்௮ நாரஞ்செய்துறின்றனர். அதனைச்சண்ட அசும்ப 

னொரு பெரிய தண்டமொன்றைக் சையினாலெடுத்துக் 

கொண்டு இவனையிம் தண்டிலைடி.த்துக் கொன்று பனி 

தரை வெறியராஃ்கி ராவணனை வெற்றியுடையவஞகச் 
செய்கன்றேனென்று ஆரவாசஞ்செய்து வருதலைக்கண்ட 

மாருதி விரைம்தவனெதிசே சென்று தண்டினான் மோதி 

யவனை யடி.க்க வவனிவரை யடிக்க இருவருஞ் சிறந்த பெ 

ரும்போரினை கெடுநோஞ்செய்து கடைசியாக அஞ்சனே 

யர் ௮கம்பனது தண்டினையுர் தண்டேர்திய கையினையும்



அனுமத் பராக்கிரமம். உக௧ட 

ஒடித்.ஐக் ேதள்ளினா், ஒருசையிழச்ச அகம்பனிடி 
.பிடிச்சாற்போல மாருதியின் மார்பின்மோதி யடி.த்தனன். 

அவவடியேற்ற ஆஞ்சனேயர் இவன் இடக்கையி லடி.த்தா 

னிவனை காம் தண்டத்தாதும் வலக்கையாதம் அடிப்பது 

சரியல்லவென்று, . 

அடித்தவன் தன்னைரோச்கி ய௪னியே தனையதண்டு 

பிடி த். தரின் ஜேயுமென்றான் வெறுக்சையாற் பிழையிம் சன்னா 
மடி.த்தூவா யிடத்சகையான மார்பிடைச் குத்சவாயால் 

குடித்துரின் றுமிழ்வானென்னக் கக்னென் குருதிக்கொள்ளை.?! 

என்றபடி. தமதிடக்சையா லவன்மார்பிலொரு குத் 

தக்குத்தினர் ௮க்குத்துடனவன் இரத்தம் கக்க்கொண்டு 

இம்விழ்ர் இறர்தனன் இவனிறந்ததனைக் சண்ட தேவர் 

கள அஞ்சனேயரைப் புகழ்ந்து கொண்டாடினர்.



2 Bk மாருதி விஜயமென்னும் 

2.6] = OID]. 

சக்ஸ்த் சாடி TH PDO SOUS F 

Tra Fs ரீமா மா, 

ல தம xr? QOra Gr mete ஜெருபு தமா யில, ௧௦௬2 மலைபன சப் 

புரக்குமஉரில் வரம பொல்லாச்சொடிய பாச்கார 

[DT B ft அப ரயி - n (7 உரம்! ஈஞா கிறாயட்ட 

. ௪ அ ச் ற fd ௪ ம ட் 

குஈக்குசசயந் acoder ரி கொண்டமை ன க்கோர் முறை, றால். 

இட தை பாவி weedy a fo RE டு ன 
(இ ௮.) டயரலி மலிரறு lo Hh BTL OU ஷை [றக்க 

ர் 4 2௩ ர் ர் 

தாய விவங்கிய 
ச சு . . OM ௪ . 

வர்தெதிர் த்த ரெ! டூ.) மபாலலாக thd MENTE Kees 
ர் ர் ம் ர் 

CPE RCM ph அழ திருப் உதைற் 

௪ a a ச “5 

ih B ராமை ப் ர 7 (ர பரை ப/2 ர் 

1d கீ 

ரறுபதிஞயிர Bot fig lt 

6 Qaeaot MD Uden IT GT (ar RO SEW Bo Brae Blo ‘Hh oD | 1/0 647 277074 io ஆர் Ven di] று Ba 

ருவையு ள்ள த்தர கொண்டுள்ள எனம்செ TB னை யுமின் 

றென்பதர், எ. று, 

விவாம். 

இசாவணன் மகனான இக்திரசித்தென்பவன் 

தேவனிடம் பெற்றுள்ள வரத்தின் திமிரில் (ரரமாஸ் 

தரத்தையெடுத்து சன்னுடன் பொருத இளையபெருமாள் 

முதலிபவர்சள்மீனு விடுத்தனன். அதனால். அக்கிருக்க 

இளையபெருமாள் வானரவீரர் முதலியவர்கள் பிராடை 

னில்லாதவர்களாகிக் டெர்தனர் அவர்களை உயிர்ப்பிக்கும் 

வண்ணம் சஞ்சீவியென்னு மருந்தின் கொண்டுவரும் 

பிரா
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அமைத் பராக்கிரமம். ௨௧௯ 

வண்ணம் க.ரடிவி.ரனணான சாம்பவனும் ௮௬.ரவிரனான விபி 

ஷணனும் அஞ்சனேயரை வேண்டியனுப்ப ௮வரும் ராம 

சாமஸ்மாணையுடன் இருதோள்களையுஞ் சுருக்கி நிமிர்த்து 
மண்டி.யிட்டுமேலெழுக்.அு மேகமண்டலமாதிகளைக் கடந்து 

வடதிசை நோக்கிச்சென்று சாம்பவன் கூறிய இடத்தினை 
யடைகது அ௮ருமருக்.து மலையையெடுக்கத் தொடங்கிய 

காலத்தி லறுபதாயிரங்கோடி அசுரர்கள் ஒரு கூட்டமாக 

எய்தி அஞ்சனேயரைக் தடுத்து ௮வராலுதையுண் டி.றந் 

தனா. இதனை, 

புயல்வாய்குழிக்குர் தடங்குடுமி மால்வரைப்பு ச் 

சோளெழுர் திமைஞ்சிப் 

பொருள்வினவ வத்ததன் கருமநுதலிக்குமை 
புகன் 2, னெடுஞ்சாரலிற் 

செயல்வாய்ச் க௫க்கணையரக்க.ரறு பதினாயிரங் 

Cary story gris 
இண்புய ௮ரைச்குளம் மணிவசையை 

Cue Gs Sapo,’ 

என்னலும் இதனாலுணரச.



௨௨௦ மாருதி விஐறயமேன்னும் 

௨௮ - வது, 

காலதேமிசண்டன பராக்கிரம, 

கோலமருச்.து மலைகொண்டு போகான்காுறிச்சு சாலத்து 

நீலகேமி யெனுமுருலை கீறும் திழுனிவ னெனகின்ற 

சாலகேமி யெனுகொடிய சசடன்ரன்னை யுரைச்சதமித்த 

சீலவனும னடிமலரச் சி:ச்தூமசம்தஞ் சேர்த் தமால், 

(இ-ள்.) அழகிய மருக்துமலைஉ௰ய௰ய பெசெதுச் செல் 

வான்சென்ற மால லத் Baie ae set nD Of ih off "7 La ob SB) 

மாயமுனி யுருவங்தொண்மி நின்ற கால மியெலுங செர 

டிய BFL Far புதைத், தூர் பென்று ஈல்லொழு.! குத்தினை 

யுடைய அஞ்சேயாது தி. ருலடிமல। சேதி BON Qi por 

ளத்து மமைத்துப் (ப ற்றும்வாமாக. at fl. 

விவரம். 

grote பிராட்டியின் ஈமித்கமாக நிகழ்ந்த போரில் 

தனது புத்திர மித்திராதியரை இமழர்த ராவணன் கடுங் 

கோபத்துடன் தனதுமூலபல சைனியத்தினை ௮னேசமாயி 

சம் தூதர்களை யனுப்!9 ய.மைப்பித்தனன அ௮மைப்பிக்க 

வந்த YPN G காற்றமுமுடைய ௮ வவ சுர செனைகளு 

டன் போர்க்களமெய்திப் பொருதகாலத்து பெருமாள் 

மோகனுஸ்திரச்தின லவர்களை யெளிதின் மடித்தருளக் 

கண்டு பின்னும் கடுங்கோபங்கொண்ட ராவணன் போர்க_ 

கோலத்துடன் ரணகளம் புகுத ல௯கூாமணப் பெருமா 

ளோடு :ப./புரிதலும் ௮வர் ௮வன்விடுத்த தூற்.றுப்பத் து
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அமைத் பராக்கிரமம். ௨௨௩ 

அருயிரங் சணைகளையும் கொடியில் ஏற்றழித் தாசவாரித் 
தலும் ராவணன் மனதிலுள் இவன் தன் தமையனான ராம 

னிலும் போரிற் சிறந்தவதகை இருக்கின்றானிவனை மோச 
ஸ்திரம் விடுத்தழிச்தமென ௮தனையெடுதது விடுத 5 

னன் து மிக்கவேகமாய்த் தனதாற்றலைக் காட்டிக் 

கொண்டு வருதலைக்கண்ட விபீஷணர் இதுமிசவுங் செசடிய 

மோகனுஸ்திரம் இதனை சாராயணாஸ்திசம் விடுத்தழித்தீர் 

என்று கூறுதலும் இளையபெருமாள் ௮வ்ஙாறே செய்த 

னர் அதனால் மோகனாஸ்திமானது தனது வீரங்குன்றி 

அழிந்த. 

௮ தூகண்ட ராவணன் குலத்துக்குக் கேடாகநின்ற 

கோடாலிக் தாம்பைப்போல இவன் நமக்குப் பசையாள 

சை எதிரிபக்கத்திலிருர்.து சமயோசிதமாக ௮சுரதந்திரக் 

களையுரைச்கின்றான் இவனைக் கொன்று தொலைத்தாலன்றி 

ஈமக்கு வெற்றியுண்டாகாது என்று விபீஷணசைக் கொல் 

லக்கருதி ௮திக சோபத டன பாரியதும் மயன் கொடுத் 

தீதும் எத்தகைய ௮ஸ்திரங்களாலுச் தடுக்கமுடியாததும் 
மகா வீரியமானதுமான வேற்படையை யெடுத்து விடுத்த 

னன் ௮து வானிற்சுழன்று விபீஷணசைநாடி வருவதனைக் 

கண்ட விபீஷணர் இளையாழ்வாரான லட்சுமணரைப் 

பார்த்து ௮ண்ணலே! இதோவருகின்ற வேலான து, 

“விட்டபோதினி னொருவனை வீட்டியேமீளும் 

பட்டபோதவ னான்முகனயிலும் படுக்கும் 

வட்டவேல்,"?



Bees மாருதி விஐயமேன்னும் 

என்னை ர் குறித்து ராவணன் ஸிமித் திருக்ன்முன் 

என்றனா. அதுபட்ட லட்சுமணர் ுவ?வலினை மக 
. « ச ச ச . . a ச ன 

கம் ௮ம்புகளாலும் ௮/2ஈகம் ௮ஸ்திரவ்/ளாலுந் GHG gi 

பார்ச்தனர. தூத, 

'எய்சலாளியும் எயின படைக்கலம் யாவும் 
செய்தமாசலச் சொருவனைச் சிறுதொழிற் ரீயோன் 

oa sera வினிலொழிச்தன.?? 

என்றபடி. நிட்பிாயோசனமாகி யொழிக்கன. அது 

சண்ட இளையபெருமாள் சமது மனதினுள பான் இதனா 

லிறப்பேனறாயினும் அடைச்சலம் Hj TOT மாத்தபுகழ் 

ற்கும். என்று AMT AZo ILE bl Qa COR படாதபடி 

விரை. ரப்மது பபலிளைத் உமா ப லேற்றனர் ஏறா ரம்து பார பம்ஹ் 0 /ப்2 றி pif Inf t (Pp Pa 0 PY 

அனாலுயிரிழக தன ர் அ, அருவா ட. பரஷணர் ஒரு தண் 
௪ 4 . ட . ம a ௪ 

L_ 5 Bow TT AU GT GD) 1__ dt } hil hal FT இகளை நார்ச் 

செய்தன. ராவணானுப L150 5 one) 11% 4 € Ol oat oot Os Fant) 

IN @aev aT aganrong & (ol ha ல்லமுயலா து BS BOT COT LCDI 

சென்றான். 

பின்ன॥ வி£ஷணாதஇயனைவமும் கோவெனக் கதறிப் 

பதறி இளை யபெருமாளின் LTO SF Hd TGS Ma SB 

இதனைப் பெருமாளுணர்க்தாற் FUORI ET வாத்ஸலயத் 

தால் உயிரிழப்பர் ௮வருயிரிழச்சக் கண்ட சுக்கிரீவமகா 

ராசனும் பிறருழுயிரிழப்பர் எனக்கூறி வருர்துதலைக் , 
கண்ட சாம்புவர்தர் ௮ழுவா ரனைவரையும் பார்த்து Dh 

தோ வாளாவேன் கவலுகின்கீர். ஈமது' ௮ஞ்சனாஈந்தனர்



அனுமத் பராக்கிரமம. ௫௨௫ 

உள்ளகாலமளவும் நமக்கொரு தவலையும் இன்றாம். gar 
செங்குளார் என்றவுடனே விபீஷணர் QF Sar wens 

யழைததுச் சாம்புவற்குக் காட்ட ஹவர் வீராஇவிரரே 
பண்டு கொண்டுவக்த மருதி துமலையை இன்றுங்கொண்டு 
வது இசையபெருமாளின் உயிரையுண்டாக்குதி சென்ற 
னர் ௮ம்மொழிகேட்ட அவர் ௮ல்வாறேயென விரைந்து 

பேருருவங்கொண்டு (2தன்கள் இரளைகளை யிடி க்கவும் 

நவக்கிரகங்களுர் சாமாககளன்ச ம் கொத்தமைத்த மணி 

மால்போல விளங்கத் 2 தாள்கள் ஐ ங்வொன்றும் யிரம் 

யோசனைய தகலத்ததாக விளங்கவு! சால்களின் பருமனா 

லிலங்கை யிடமில்லாகதாகவும் அகன் ற்தைகளை விசுதற்கு 

ர்ண்ட இசைகள் போதாது உரும் நின்று வால்விசைத்துக் 

கைநிமிர்த்து வாயினையுஞ் சிறிதசலம் வகுத்து மார்பினை 

யங் நழுத்இளயுஞ் சுரக்க உடலிலுள்ள சரோமா்கள் 

சிலிரப்பக் காலூன் நி2மலெழுக்.து ம்மாகமண்டலங இழிந்து 

Ba BAL B doy. 5 BT WS oth BT மலைகளுமாங்களுர் grim 

தெழ வர்க் விமானங்பளழிர்து பேரிடிகாட்டிப் பெருங் 

கடலுள் விழும் தழிய மேலெழுந்து பாயச்து அலைகள் பல 

இசைகளையு மழிக்கபாய்களு, 

'“தடல்முன்னே நியிர்ந் கோடக் சால்முன்னே 

சொடர்ர்தோடக் கடி.திற்செல்வான் 
உடன்முன்னேசெலவுள்ளம் கடைக்குழைவால்செலச 

செல்வாலுருவை ரோக்கி 

15



௨௨௬ மாருதி விஜயமேன்னும் 

௮டன முன்னே தொடங்இயரா எாழ்சடல்சூ 

ழிலங்கையெனு மரக்கர்வைகும் 

இடமுச்சீர்க் இடையறிர்தான் முறிர்த.துகர் 
துயரென்றார் தேவரெல்லாம்.!? 

என்றபடி கடலும் வாயுவு முன்னே தொடர்ந்து 

செல்ல இலங்கையைக் கடந்து மேசுமண்டல சூரியமண் 

டல சந்திரமண்டல ஈக்ஷத்திரமண்டல சுவர்க்கமண்டலா 

இகளுக் கப்பாற் சத்தியலோகமள வுயர்ந்து விரைந்து 

வானநாடர் முதலியர் இங்கனம் வர்தவன் கருடனோவென் 

றும் பிரமனோவென்றும் முக்கண்ணனோ வென்றும் திரு 

மாலோவென்றும் உருவோவென்றும் ௮ருவோவென்றும் 

கூறுமாறு விரைந்துயர்ந்து தாவி உலகளந்த பெருமாள து 

௮டி. மலரை யொப்ப வோகங்கிப் பாய்ந்து, 

(தேவரு முனிவாதாமுஞ் சித்தருர் தெரிவைமாரும் 
மூவுல இடையுளோரு முலகையாற் ஜொடர்ர் துமொய்த்தார் 

தூவின மணியுஞ்சாஈதுஞ் சுண்ணமு மலருமொய்த்துப் 

பூவுடை யமரர்தெய்வச் தருவென விசும்பிற்போனான்.?? 

என்றபடி. தேவரும் முனிவருஞ் சித்தரு மரம்பையரு 

மகிழ்ச்சி மீக்கூர்ந்து பொன்னுமணியு மலருஞ் சாந்து 

மிறைத்து வாழ்த்தி இம௰௰யமக்தர கைலாயாதி மலைகக் 

கடந்து மேருவையடைந்து அங்கு திரிகூர்த்திகள் திரு 

வோலக்கங்கொண் டிருத்தலைக் கண்டு பணிவுடனப்பாற் 

சென்று இக்குப்பாலகாமுதலியோரி னிடத்தையும் கடந்து



அனுமத் பராக்கிரமம். 2௪௪ 

அமிர்தவுருவமான சஞ்சீவி இருக்குமிடத்தை படைக்த 

காலத்து ராவணேைவலால் முன்னரே யிங்குவரி, (poll 

யுருவமாக இருக்க காலசேமியென்னும் கொடிய அரக்கன் 

அஞ். சனேயரெதிரே சென்று ஈனி௰ிதம்பேசி நீ தேடிவந்த 

(மருந்து இக்குளத்தில் நீ முழுபெ பின்னர்த் தேடினாற் 

இடைக்குமென்று கூறினான். நல்லாரெதனிலும் பொல் 

லாக குரையாரெனக் கருதிய ஆஞ்சனேயர் குளத்திலி 

ற்ங்கி முழுளெர். உடன அ௮தனிற்கிடர்த முதல்யொன் 

பவர் சாலைப்பற்றி யிழுத்க௫ ௮வாகனை உதறியெறிர்த 

சர். து ஓருபெண்ணா வீர! இவன் முனியல்லன் கால 

மியென்னுங் கொடிய மாயவரம்சன் இவனை ராவணன் 

அனுப்பினான் இவணனம்கொன்று வர் சவேலையைச் செய்க 

என்றது, அதுரேட்ட அஞ்சனேயர் தடுங்கோபத்துடன் 

் விரைந்து அுக்காலகமியி ன ருகிலெப்தி ௮வன்.தன்னத்தி 

“லோரடி இடியிடி தீதாற்2பால அடித்தனர். உடனேயவன் 

நிசுருவுட னெதிரறின்று சிறுதுபொருதனன் அஞ்சனே 
யர் நின்னோடுமென4 கில்கொரு போசோவென்று அவன் 

சன்னத்திற் பின்னுமறைர்து ௮வன் பிடரியைப் பிடித்துச் 

மற்தள்ளிக் கழுத்தின்மிதிக் துதைக்கடித்துப் பிடித்தி 

டித்துக் கொன்றனா. அ௮வனுமொரு பெருமலைபோல 

இறாஅ விழுர்தனன். உடனே பெண்ணுருவம் ஆஞ்ச 
னேயசெதிரே தோன்றி அஞ்சலிபுரிக்து வாழ்த்தி யான் 

.தான்யமாலி யென்னுர் தேவமாதெனக் சு.றிமறைந்தது. 

௮வரும் ௪ஞ்சீவிமலைக கையிலெடுத்துக்கொண்டு விரைந்து 

லங்கையிலுள்ள , ரணகளமெய்தி இளைய பெருமாளைச்



௨௨௮ மாருதி விஜயமென்ஷம் 

சஞ்சிவிக் காற்றினாலெழுப்பி ௮னைவருக்கு மகிழ்ச்சியை 
யுண்டாக்கினா். இதனை, 

எண்ணில்பல புவனகு சடச தலைச் தருமச் 

இவரா லேவவச்திர் 

இறவா மருக்தொன்௮ு பெறசாடி னீர.துவு 

மில்விட3 தெய்தியிடரீச் 

புண்ணிய மளிக்குமச் தரமொனழு சேளுமிப் 
புனலாக. மீளஞமெனவே 

பொருமாயை பலவல்ல வொருசால சேமிரு£னி 

புசல்குள மிதங்கயொடிச் 

தண்ணிலவ மோடையித் பிடிமுதலை யைச்கொன்று 
தள்ளவது தான்யமாவிச் 

தையல்வடி வாய்வச்து வெய்யசச முசன் விடு 

சழச்சணிவ னுயிர்பருகெனா 
வண்ணியொரு கு,த்திலவ னைசசவட் டியவனொ 

டம்புலி யாடவாவே. 

என பதனாுணாக
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௨௯-வது. 

மயூராசர சங்கார பராக்கிரமம், 
இவனே மயில்ராவணன். 

  

சகேமிவசையிற் கூலச்சா னிறுச் சவிஞ்சி ய௪,ச்தெய்திச் 

சாமிதனையல் விளைஞனுடன் ருங்கயேடுப் பாதலத்திற் 

சேமத்திருக்ச மயூரனுடல் சிதைச்தெம்பரனைச் சொடுபோர்த 

கோமிலனுமன் நிருவடியென் லுளத்துஞ்சிரத்.துர் தலங்குசவே. 

(இ-ள்.) சக்கரவாளகிரியை யொப்ப ஷமைத்திருந்த 
வாற்கோட்டையுளெய்கதிச் சக்கரவர்த்தி திருமகனை ௮க்த 

இளையபெருமாளுடன் எடுத் அச சென்று பாதாளத்திற் 

பத்திரப்படித்தி யிருந்த ஈயூராகரணக் கொன்று எம்பர 

மனை இளையபெருமாளுடன் முன்னிருந்த இடத்திற் 

கொண்டுவைத்த குற்றமற்ற ஆஞ்சனேயரது இருவடிக் 

கமலங்கள் எனதுள்ளத்திலும் தலைமேலும் எஞ்ஞான்றும் 

விளங்குவதாக, எ-று. 

இதன வரலாறு, 

இருபத்தெட்டாவது பராக்ரெமத்தி ஒரைத்தபடி. 

காலகேமியாதிகளை யழிதஈ தஞ்சனேயரானவர் சாமிகா 

ரிய துரந்தரராய் விளங்கிய காலத்தில் லங்காகாதனான 

ராவணன் பலவாராலோசனை செய்து தன்மனதில் யான் 

சனகன்மகளை விரும்பி என்புத்திரமித்திராதி பனைவசையு 

மிழந்தேன் மனிதர்கள் வெற்றியுடையவர்களாக விளக்கு 

இன்றனர் இவர்களோடு மீபார்புரிக்தா லிவர்களை சாம் 

வெல்லோமென்பது கூலபல முதலியவைகளைக் கொண்டு 

சாம் ஈடத்திய சண்டைகளை ஈமக்குணர்த்தும் இவர்கள்



௨௩௨ மாருதி விஜயமென்னும் 

இறர்தாலும் இவர்களை ௮னுமானென்பவன் சஞ்சீவிமருக் 

திறை பிழைப்பிக்கருன் சேவர்சளிவர்களுக்குச் சகாய 

மாக இருக்கிறார்கள் ௨௩தா Grange era gis puy 

இம்மனிதரிருவரையும் ஈமதகுர மாயையால் இக்குரங்குக் 

கூட்டத்தினின்றும்பிரித் தூ உமதெண்ணத்தினை நிறைவேற் 

றிக்கொள்ள வேணடுமென் று ௮ திசெய்துக்கொண்டு மயூ 

TART Cor ௮ழைப்பிகது இர மல) மணர்களை வானரர்க 

ளறியாதவண்ணம் பிரித்துப் பாதாளத்திலொரு மறைவி 

டத்தில் அ௮டைத்துவையென்று நட்டளையிட்டான் ௮வன் 

சொற்தெங்கிய மயூரன் அன்றிரவில் அவ்வாறு செய்வ 

தாக ஒத். துககொண்டான். 

இதனைக் திரசடையானவள் வாயுதேவனுக்குணர்த் ச 

வாயுதேவன் விபீஷணனுநகுச் சொல்ல விபிஷணாம்வார் 

அனைவருக்கு முறைக்க அனைவரும் ஆஞ்சனேயரைப் 

பார்த்து வீராதிவீரரே! உமத பராக்கிரமத்தாலே தான் 

பெருமாளும் இளையபெருமாளும் பயூராசுரன் கையிற் 

சிக்காதிருக்கவேண்டும் என்று கூறினர், அதுகேட்ட 

ஆஞ்சனேயர் அவ்வாறே செய்வோமென yor dre 

ஸ்ரீராமபிரா னிளையாம்வான் மூதலியவாரளை யுட்கொண் 

டதான ஒரு பெருங்கோட்டையாகத் தமது வாலைச்சு ற்றி 

விடுத்துக் காவலாக இருந்தனர். இதனையறியாத மயூரா 

சரன் ௪துரன்-சாததியன் - சலப்பிரவாசன் - மாயாவிமீநா 

தன் என்னும் சான்கசுரர்களுடன் வாற்கோட்டை யினருகி 

லெய்திச் சதுரனை நீ இக்கோட்டைக்குள் துழைக்து ராம



அனுமத் பராக்கிரமம், 2 hh 

லக்௲மணர்களெக்கே தூங்குகிழுர்கள் என்று பார்த்து 

வரக் கடவையென்ன வன்னோன் அ௮வ்லாற் கோட்டையைச் 

ஈற்றிப் பார்த்து ௮ சனுட்புகுத வழியில்லை அது மிகவு 

 மேயாரமானது என்று உள துழைய ஆகாதென்றவுட னருகி 

னின்ற சாத்தியன் நான் போய்வருகன்றேனென்று வாற 

கேோரட்டையி னமைப்பைக் ஈண்டு ஆச்சரிய கொண்டு 

வாலைத் தூச்கித் தலையை யுள்ளேவிட்டான் வாலையசைத்த 

தனை யுணர்ர்த அஞ்சனேயர் வாலைப் பூமியிலமு த் இனார் 

உடனே யவன் மூக்கு வாய்முசலிய ஈசுக்கிப் பய/து வெ 

மிக்கெனச் தலையை வெளியிலிழுத்துப் பிராணனைக் காப் 

பாறறிக் கொண்டவனாய் மயூரா னைப் பார்த்து ௮ண் 

ணே எனள்னாலுளவேம்பாத முடியாது எனது மூக்கும் 

வாயும் ஈசங்கி வருக்துகன் .றனென்றான் உடனே மயூரன் 

விபீஷரைனுருவமெய்தி ஆஞ்சனேயரது சம்மதப்படி வாற் 

மகாட்டையுயெய்தி இராமலஷூுுமனர்களை மோகன மந் 

தரத்தான மயக்க ஒரு பெட்டகத்துளாக்கிச் தன்கையிற 

கொண்டும்பாய் பத்திரமாகக் காவலில்வைத்து 2மல்ஈகடப் 

பனவற்னை! எதிர்பார்த்திருந்தனன். 

சிறிது நேரத்துக்குள் விபீவஸாரல் மோசகடந்த 

தனையுணார்து வாயுதேவனது சகாயத்தால் மயூரன் நக 

ரிற் பிரவேசிக்கச்சென்ற ஆஞ்சனேயர் ௮வன் நகருக்குச் 

செல்லும்வழியில் கமலவுருவமாக வமைக்கப்பட்ட கபாட 

வாசலில் காவலிருச்சத இரண்டாயிரம் ௮௪ ரந்கள் இவரோ 

டெதிர்த தப் போர்புரிர்தார்கள் ௮ வர்களை ஆஞ்சனேயர்



2m மாருதி விஜயமமீன்னும் 

வெகு லேசாகக்கொன்று சமலசாளம்போல அமைக்கப் 

பெற்ற வழியின் வழியாக உள்ளே பிரவேசித்து Segre 

டையெனப் பெயருள்ள மதிற்புறத்தி லிருந்தெதிர்த்த 

அசுரர்களையுக கொன்று ௮க்கோட்டைக் காவலர் தலைவ 

னான மச்சவல்லபனென்னும் வீரனெதிர்ச்க ௮வனைத்தன் 

வெயர்வைக் துளியிலுண்டானவனென்று ௮வன் வாய் 

மொழியிலுணர்ச் தவனை ஒருகுத்திற் சிழமேதள்ளி யுள்ளே 

சென்று ௮தெத கோட்டைக்குள்ளிருக்த நாலாயிரங்காவ 

லாளரையு மதஞ்செய் துளளேபுகுர்து அதற்கடுத்த தாம் 
பிரச் கோட்டைச்குள் இருந்தெதிர்த்ச இரண்டாயிரம் 

அசுரர்களையும் கொன்று அப்புறமுள்ள வெங்கலகோட் 

டையென்னு மதிலுட்புகுக்து எதிர்த்சாரைக் கொன்று 

அ௮ப்பாற்சென்று காஞ்சனமென்னும் பெயருள்ள கோட் 

டைக்குட் புகுர்து அங்கிருந்தெதிர்த்த ௮சுரர்களையுங் 

கொன்று அ௮ப்பாற்சென்று பிரவாளமென்று பெயருளள 

கோட்டைக்குள் புகு து yuh gs Bg Gust gs gare 

ளைக் கொன்றுள்வே சென்று இடையிலுள்ள உத்தியான 
த்திலெதாத்த ரக்தாக்ஷன் முகலியவர்களைக் கொன்று 

மயில்சாவணனென்னு மயூரனெதிமீரசெல்ல வவன் ௮கேக 

முறை ரேசகம் வீரர்களை ௮னுப்ப ௮வர்களையெல்லாம் 

ஒருக்ஷ்ணத்தில் கொன்று மயூரன்மீது தாவிப்பாயர் தவன் 

சன்னத்திலறைர்து நீயோ என்னை வஞ்சித்தெம்பெருமா 

ளைக் ,கொண்டவெக்தவன் என்றவலுடன் போர்புரிஈதவுடன் 

அவனும் இலனோடு கடும்போர்புரிஈது வெல்லமுடி யாமல் 

அரசேகம் மாபப்போர் புரிர்தனன் அவைகளையும் BOE



அனும த்பராக்கிரமம். 2௩௫ 

னேயர் நுணுக்கத்தா லுணர்ர்து ௮வைகளிலுமவனை யவ 

லப்படுத்தி இருபெரு மலையினடுவி லவனை ததள்ளி அசரீரி 

யாலவன் உயிர்நிலையை யுணார்து ௮வனன மருமத்தானக 

களில் குத்தி ௮க்கொடும்பாதகளைக் கொன்று xr? MiG 

னடையாளப்படி மாயப்பெட்டியை யெடுத்துக்கொண்டு 

பொழுது விடிவதன்முன் பாசுறையையடைந்து பெருமா 

ளையும் இளையபெருமாளையும் முன்போல இருக்கச்செய்து 

அடிமணிச ஐ ம௪ழ்ச்சனர் வானராதிபனும் விபிஷணனும் 

தெவர்களும் வானராகுரளுரம் சந்தே rapes irl oe ௮சு 

THE GH இராவணனும் வழுக்தழுற்றனர். இதனை, 

துங்கலெண் பிறைகா யமைச்சர்சா லிரு௮ரரொடு 

தொல்படையை மடியவைதீது 

துலையரண் டழுவுபா தலவிலங்கைப் புரிசை 

தாளிபட மோ தியைச் அப் 

பங்கியெரி மயிரா வணனும் வண்டேமழும் 

படப்பட சொறுக்கவைக் நப் 

பரவு.தர்த் தண்டிமச னீலமேகற்குப் பட்டமும் 

கட்டி வைத 

தல்குமொரு காளிபலி யிடவைச விருவரைச் 

நீடமுடியில் வைத்செமும்பிச் 

errs Sos sais யேறிவீ டணன்மாதற் 

நலை௰ர்வழி பார்ச்திரங்கச் 

செங்களர் சனின்முன்பு போல்லைச்த சைகளார் 
சிறுபமை முழக்யெருளே 

சீரத்திபுனை இன்றதிரி சேத்.ரவநு மந்தனே 

சிறுபமை முழக்யெருளே, என்பதனாலுணாச,



௩௦-வது. 

வச நதகீகரகண LITT SH TWD. 

  

புரைபெறு முளஎழ்சனாடுப் பூவையைச சிழைப்படுத்தா 
னிரைகட னடவணீங்க வெழிற்கணை விமித்தான்கூம்ரால் 

விரைசெறி கமலமேலார் விபுதனே முதலாயுள்ள 
சு.சருடன் வசந்தற்றர்ச சுக. ரனடிகன் போற்றி. 

(இ-ள்.) காமாதி GP Dias om குடியிருக்கு மன த்தினன 

இத் இருமகளைச் சரைவைக்த ராவணன் அலைகளையுடைய 
கடனடுவணதான இலகசையை விடுத்து யமபு. மடையும் 

வண்ணம் ௮றகிய அம்புவிடுத்த பெருமாள் கட்டளையின் 

வண்ணம் மணம்பொருர்திய கமலமலர்மிசை விற்றிருக் 

கும் பிசமதேவன் முதலிய தேவர்களுடன் வசந்தனைக் 

Qa res Sart x ஆஞ்சனேயர.து இருவடி கட்கு ஈமஸ்காசம், 

என்றவாறு. 

விவரம், 
இருபத்தொன்பதாவது பராக்சொமத்தி லஓரசைத்த 

வண்ணம் மயூராசுரன் முதலியவர்களை சாசஞ்செய்த வீர 

தீர பராக்கொமசாயெ ஆஞ்சனேயரைப் பார்த்து ராவண 

சங்காசஞ்செய்து பிராட்டியை மீட்டுத் தியிற்குளிப்பித்து 

விபீஷணருக்கு லங்காஇபத்திய மளித்துப் பிரமாதிதேவ 

சாற் தூதிக்கப்பட்டு விளங்கிய ஸ்ரீராமச்சச்திச மூர்த்தி 

யானவர் பிராடடியுடனும இளையபெருமாளுடலும் மற் 

றைய வானரவிரருடலும் புஷ்பகவிமானத்தி லேறுவான் 

எழுந்தருளிய காலத்துச் சுக்கரீவமசாராசனைப் பார்த்து 

வானராதிபனே அனைவரும் வந்திருக்னெறார்களோ என்று 

கேட்டன !. அதுகேட்ட நீதியிற்சிறக்ச சுக்கரீவமன்ன
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அனும்த் பராக்கிரமம், ௨௩௯ 

வன் பெருமாள் திருவடிகளை வணங்க வசக்தனென்பவ 

னொருவானரவீசனை ன்றி யுள்ளவாகளனைவரும் வந்திருக் 

இன்ரூர்கள் என்றதற்குப் பெருமாள் ௮வன் யாண்டைய 

னென்ன விபீஷணர் கும்பகருணனாற்றிலதமாக இடப்பட்டு 

௮ழிர்துபோயினனென்றனர் அதுகேட்ட பகவான் புன்ன 
கையுடன் அஞ்ச 2னயமைப் பார்த்து மாருதி நீ UME G 

தனை யமராசனிடம் சென்று கட்டு மீட்டுக்கொண்டுவா 

அவனை நியழைத்து வருிறவ DT oh HUD யரனிவ்விடத்தி 

மேலேயே இருப்பேனென்றனர். 

அதகனைக்கெட்ட அஞ்சனையர் இன்றே அயோத்தியா 

புரியடை யண்டிய 61 ம்பெருப டன் எனனை யொரு பொரு 

ளாக மத்தி திதனை ஃ மட்டளையிட்டனரென்று விரைந்து 

ஸ்ரீபெருமானடிமல. களை வண தக அண்ட கொளகையுமூடு 

.ருவத்தக்க ஒரு பெரிய திருவுருவமெயதி ஒரே பாய்ச்ச 

லாக யமபுரமடைந்து யமன ம வசந்தனைத் தருக 

வென்ன வவன் UT th தனி I * திலனென் று கூறினான் 

உடனே ௮த பமனைத் தமது ௮ 1லினாலொரு சுற்றுச் 

சுற்றி யெடுத்து » lg ண்டு ப MT BD BOW F150) LB iy Qa Br 

னைப்பார்த்து வசந்தனைக்சருக என்ன ௮ன்னாலும் வசந்த 

னிங்கு வரதிலனென்றுரைக்க ௮வவிர்இரனையும் மமனு 

டன் வாலிலிறுக்கிக் கட்டி அங்குறின்றும் ஓசேயாய்ச்௪ 

லாகப் பிரம?லாகமடைந்து பிரமனக்கண்டு வசந்தனைத் 

தருதியென ௮ன்னானானும் வசமதனிங்கு வர்திலனென்ன 

௮ப்பிரமனையும் இக்தரலுடன் வாலிற்பின்னி யிமுத்துக் 

கொண்டு ஒரேபாய்ச்சலாக வைகுண்டமடைந்து அங்க



2.40 மாருதி விஐரயமென்னும் 

ரத வசர்தனை வருசவென வமைச்னுப் பிணித்தூக் 
கொண்டு ஒரேபாய்ச்சலாக சுவாமியெதிரே யெய்தி வாலை 
கெ௫ழ்த்தி யாவரையும் விடுத்து வசர்தனைக் காட்ட வசந் 

தன் வானரவுருவுடன் பெருமாளையும் சுக்கரீவமகாராச 

னையும் வணங்கினான் பெருமாளும் சுக்கரீவமகாராசனலுஞ் 

சர்தோஷமடைந்தார்கள். பிரமாதிதேவர்கள் பகவானை 

வணங்கி யொப்புமுயாவுமற்ற ஆஞ்சமனயரது பராக்கெ 

மத்துக்கு மெச்சி weer mm தம்முலகடைந்தனர் 

பெருமாளும் gore sarissnr Weroyin பும்சதவருடன் 

புஷ்பகவிமான மிவாம்து 2தயர்கள் மலர்மாரி பொழியச் 

சென்றனர். இதனை, 
தடிவேம் கரதிதுசசமனை வசந்தனைகச் காட்டென 

வாலினிற் சுருக்கித் 

தசையிச் இரனூர் தேடியவன் றனை யுஞ்சமன் ற 

னோடுடன் சுருக்கப் 
படிசான் மறையோன் புவிதேடிச் சமனிந் 

இரனோ டவனையுமப் 

படியே சுருச்யெ இருக்கேள்வன் பதத. துளானை 

Gu Bie Cae Bs 

_துடியே Sod watacorg Osre%uiu Bus 

விருத்தி முன்னாட் 
சுடரிலெழுர்.து வருஞ் சனசன் தோகை 

போலப் புட்பகத்தின் 
அடியே வசந்தன் தனைக் கொணர்ச்த 

வரசேூற்றில் சிசையேலே 

அனகா இரிரேச் இரவீ.ர வனுமா 
இற்தில் இதையேலே. சன்பசனாலுணர்க,
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அமைத் பராக்கிரமம். ௨௪௩ 

௩௧ - வது, 

பரதரகஷண் பராக்கிரமம். 

  

லீழிவா யனனைசொல்லால் வெஞ்சுரங் குறுகுமண்ணல் 

ஏழியாண் டிரட்டிக்கால மேகுசாள் வருவலென்னா 

வாறியா தாசச்சொன்ன வதீதினச்சமலன் றந்த 
வாழியாழ் பரதற்காத்ச உனுமன்றா எக,ச்துவைப்பாம். 

(இ-ள்.) வீழிப்பழமனய அ௮தாத்தினையுடைய ௮ன்னை 

யான கைகேசியின் வாய்மொழியால் பதினான்கு வருட 

காலம் கொடியவனத்தில் வாசஞ் ச௪ப்வதாகவும் அந்தா 

ளின் முடிவில் வருவதாகவும் உறுகியாகவுசைத்த அத்தி 
னத்தில் ராமபிரானால் கொடுித்தலுப்பப்பட்ட கணையாழி 

யைப் பரதனிட மளித்துப் பரதாழ்வானுயிஎ ரக் காத்த 

ஆஞ்சனேயர ர இருவடிகளை யகத்துள் வைத்துத் துதிப் 

போமாக, எ-று, 

விவாம், 
முப்பதாவது பராக்கிரமத்தி லுரைத்தபடி வசந்தனை 

யழைத்துவர்த ஆஞ்சமேயரையு முடனேற்றிக்கொண்டு 

புஷ்பகவிமானச்தில் ௮யோச்தியை யுத்தேசிச்து வருகிற 

பசவான் சே ௫ுமுதலிய உததமதிர்த்த விசேஷங்களையெல் 

லாம் பிராட்டியாருக்குக் காட்டிக்கொண்டே Ag Ara 

*கோக்க வருங்காலத்தில் இவரது வருகையை ஞான திருஷ் 

டியாலுணர்ர்த பசத்துவாசமுனிவன் தண்டகமண்டலங்க 
ஞடனெதிசெய்தி' த௫ிகூறி யழகயெ தமதாச்சரமத்தில்



2 oy மாருதி விஜயமென்னும் 

எழுர்தருளிப் போகும்வண்ணம் கேட்டுக் கொண்டதற் 

இணங்க, புவ்பகத்தை பாத்தவாச ஆச்சிரமத்தி லிறங்க 

வருளி மாருதியே வருகவென ஆஞ்சனேயரை விளித்து 

நீ ௮யோத்திக்குச் சென்று எனது வருகையைப் பரதலுச் 

குக்கூறி யவனை மரணத்தினின்றுர் தடுத்து விரைச்து வரு 

வாயாசவென்று தங்கணையாழி மோதிரத்தை யளித்து 

விடுத்தனர் இவரும் கணையாழியை யடி.பணிந்து பெற்று 

விரைர்து மேலெழுச்து ஒரேபாய்ச்சலாக அயோத்தியை 

யடைச் , அக்கினியை வலம்வரும் பரதாம்வானைக் சுண்டு 

வர்தனர் ஸ்ரீராமச்சாஇரமார்ததி என்று கூறிநின்றனர். 

HOSE சமயத்தில் பரதாம்வானோ எனக்குரிய தந்தையுர் 

தாயுஈ் தெம்வமுமான ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி முன்னு 

ரைத்தராவில் வராவிட்டால் யான் ௮க்கஇனியிற் புகுர்.து 

உயிரை விடுகின்்றனென்று (8ரதிக்கனை செய்துக்கொண்்: 

டேன். த சங்வற்பப்படி தீக்குழிக் கிவ்வுடலை யிரை 

யாக்குவதவிடுத்து சுமமாமிருப்பதிற் பயனில்லையென்று 

துணிந்து சத்துருக்கன மகாராசாவைப் பாரத்து இளை 

யோய் நம்பெருந்தலசக இன்னம் வரதிலன் ஆதலின் 8 

இத்நாள்முதல் இந்நாட்டை முறைசெலுத்துதி யான் தீக் 
குழியின்வழி விண்ணுலகம் புகுகின்றேன் விரைவிற்றிய 

மைப்பாக வென்றனன் அதுகேட்ட சத்துருக்கினா Boot 

இரங்கிப் பின்துணிந்து தியமைத்தனர். 

தியமைத்ததை யுணர்ச்ச பரதர் நீராடி நியமமுடித்து 
௮ன்னையரைக் கண்டடி பணிந்து தீயின்முமுகி யுயிர்வி



அனுமத் பராக்கிரமம, ௨8௫ 

டத்துணிந்து செல்வதைக் கூறுதலும் ௮ன்னோர் எரியி 

டைப்பட்ட கஈறும்பூமாலையென முகம்புலார்து வோ 

மகனே நின்னைப் பிரிர்தெங்எனம் இருப்பேம் ராகவன் 

விரைந்து வருவன் என்று பலவாறு கூறியுங் கேளாது 

மாளக்கொண்ட நியமத்தை நிறைவேற்றுகின்றே னென்று 

திக்குழியடைற்து இருகரங்களாலும் ஜகத்பதியான ஸ்ரீ 

ரரமாரிரானை வணக்கி ஐயனே குறித்ததினத்தில் தேவரீர் 

அசாவிடில் யானெரி புகுவேனென்று கூறியபீடி செய்கன் 

மேனென்றுகூறி யக்கினியை வலம்வருர் தருணத்தி லெய் 

திய வாஞ்சனேயர், வநதனர் ராமச்சந்திரசென்று கூறிக் 

கணையாழியை யளித்தனர் ஆஞ்சனேயர் இன்னமொரு 

9ிமிஷேரம் வராதிருப்ப2ரல் பாதருடலர் தீக்கிரையாகும் 
இவ்வாறு புரிதற்குப் பிறரால் ஆகாதென்பது தண்ணம் 

இவ்வரிய செயலினை அஞ்ச?ையர் செய்தது பிராமண 

மவஷத் தூடனேயன்றி வானர மவ ஷதிதுட னனமும், 

மறையவனுருவுட னெ திரில் நின்று வத்தனர் ஸ்ரீராம 

சென்று கூறிய மாருகியை யின்னதன்மையசென் றுண 

சாத பரதனாதியா சஈனிவியந்.து வரலாறுமுழுவதுக கேட் 

டுணர்ந்து சுயவுருவினையுங் காட்டச் செய்து கண்டு 

மகிழ்ந் து விடையளிக்கவுடனே மீண்டு சித்திரகூடத் திலெ 

மூர்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீராமரைள் சென்று சண்டு நடந் 

தனவற்றை யுரைத்துறைரந்தனா ௮திக விரைவில் ௮யோத் 

தியையடைந்து பாதரை ரக்ஷித்தல் பிறரை *யாக்ரெமத் 

தவராத ஓுண்மையை யுயத்துணர்க. இதனை;
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இன்றுஈம்பதி வருமுன் மாருதி யாண்டைச் 
சென்று தி.தின்மை செப்பியத் தேயவித்தளேயோன் 
நின் ஐநீர்மையு சினைவுரீ தேர்ச்தெம்மி னேர்தல் 
சன்றெனாவவன் மோதிரங் கைச்சொடு' ஈடர்தான். 

தச்மை வேசமுக் சன தாயகன் தனிச்சிலையின் 

முர்.துசாயசச் கடுமைய முற்பட முடுஇிக் 
சிர்தைபின்௨.ச் செல்பவன் குக.ற்குமச் சேயோன் 
வர$தவாசகய் கூறிமேல் வான் வழி போனான். 

ஐயன் ௨ர்.சன னாரியன் வந்தனன் 

மெய்யின் மெய்யனை ஸின்றுயிர் விடினல் 

உய்யு மேயவ னென்றுரைத் சட்புகாக் 

கையினா லெரி யைக்கரி யாக்கனான்.என் பனவாகியாலணர்க.
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அனுமத் பராக்கிரமம். ௨௪௯ 

h2. = பகி. 

௦ ௦ ® ௦ 
வீமகாவபங்க பராக்கிரமம், 

நியென மொளிருஞ்சென்னி யிடும்பனைச் செறிக்தார்த் இன்னும் 

வாயினையுடைய பொல்லாப் பகன்றனை வதைத்த கீர்த்திச் 

சேயென வுலகல் கூறுஞ் செழுங்ககை வீமனாற்றல் 
எயென் வடச்கியாண்ட மாருதி யிருசாள் போற்றி, 6 

(இ-ள். தயையொப்ப விளங்குச் தலைசோமத்தினையு 

டைய இடும்பணையும் தன்னெதிரில் வர்தாரைத் தட்டின் 

றித் தின்னும் வாயினையுடைய பொல்லாத பகனையும் 
கொன்ற ரர்த்தியின யுடையவனாக உலகங்கூறுஞ் செழு 
OWA Fs தண்டபயுதத்தின யுடைய வீமனது வண் 

க ர்வமை!! விரைவாக வடக்இ ௮வனை தி Bor Biden wav es 

வாண்ட இஞ்சனேயாது உபப-ரணறாவிந்தங்களைத் துதிக் 

கின்றேன், எ.று, 

விவரம். 

பிரசித்திபெற்ற ரந்தனுமரபில் வரத பாண்டுகுமாரா 

களான பாண்டவர்களும் திருதராட்டி 7 குமா ராகளான 

துரியோ கணாதியரும் ஒருவரோடொருவர் பகைத்து ௮ஸ் 

இனபுரியில் நட்த வஞ்சச்சூதில் நாடகங்களை யிழக்து 
பண்ணிண்டு வமுஷம் வனவாசமும் ஒருவமுஷம் ௮க்ஞாத 

பாசமுவநாகல் சழித்துவருவதாக ஏற்பத் திய நிபமனப் 

படி. வனத்தினைப் பாண்டவர்களும் சாட்டினை த” தரியோத 
ஞதிகளும் ௮டைற்அ காலம்போச்க வருங்காலத்தில் காமி



௨௫௦ மாருதி விஜரயமேன்னும் 

யமென்னும் வனத்தில் பாண்டவர்கள் வாசஞ்செய்யுங 
சாலச்தில் இவர்கஞ்டன் வனமடைநத்திருக்சத திரெளபதா 

தேவி ஒருதினம் வனவாசியரான முனிவர் மடர்தையரு 
டன் ஓருபேராற்றி னீராடினள் நீராடினவள் ௮வ்வாற்றக் 

கரையில் விழுந்த ஒரு புஷ்பத்தினைக்கண்டு விரைச்தெ 

டுத்து ௮. தனழசையும் கிறத்தையும் மணத்தையுல் கண்டு 
வியப்புற்று இஃதுதெந்த நாட்டுமலர், பலவகை நறுமலர் 

களை நாங்கண்டுளோம் ௮வற்றுளெவையிலுமிம்மலர் சேர்ந் 

சசாகத் தோறறவில்லை, ஈறுமணமும் பேரழகும் பொருக் 

திய இம்மலரினைப் புதியதாக காமெவ்வாறடைவது எண் 

ணிய கருமங்களை முடி.க்கவல்ல பார்த்தளைப் பிரார்த்தித் 
தால் ஒருவேளை கொண்டுவந்து கொடுக்கலாம் அனாலம் 

மன்னவனோ இப்பொழு திங்கில்லை பாசுபதாஸ்திரம்பெ 

றப் பசுபதியைச் குறித்து ௮ழுந்தவம்புரியப் போயினன். 

ஈமது காதலரான தர்மரோ எதிலும் விரும்பமற்றவர் 

நரமிதனை wor gered ஈம்மைப் பரிகசிப்பர். மற்றைய 
நகுல சகாதேவர்களிற் சகாதேவன் ஞானிகளையொப்ப 

விருப்பு வெறுப்பின்றி ஈடப்போன் ஈம்முடைய சொல் 

லைப் பொருட்படுத்தான் நஈகுலனோ ௮ளழகன்தான் இருக் 

கட்டும் வீமசேனரிடங் கூறினால் ஒருவேளை சாகித்துத் 

தருவர் ஈம்முடைய சொல்லில் மிகத்தரகூண்ணிய முடை 

யவர் ௮வசே எப்படியாவதவரைச் கண்டு எமதாசையைக் 

கூறி இவவலரைப் புதியதாக ுழைப்பித்துப் பார்ப்பதே 

சரி, இவ்விஷயம் சாஜரிஷியான தருமருக்குத் தெரியப்படா 

தென்று திழுமானஞ்செய்து அ௮ப்பழைய பூவுடன் வீமசே
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னன் இருக்கும் இடத்தையடைர்து இரசசியமாக இவ் 

வழகிய மலரினை விரும்பினேன் எனக்தெனை நும்மைத் 

தவிர வெவர்தேடித் தரப்போசன்றனசென்று காகளவோ 

டிய கருங்கட் செய்யவாய் மாது திரெளபதி கூறினள் 

அவள் மொழியைக் கேட்ட வீமராசன் ௮வள் “கொண்டு 

வத்த ௮ப்பூவினை இப்பூவினி லஃதெங்குளதென்று தேடிப் 

பார்த்துக்கொண்டுவர் துகொடுப்பதாகச்சமாதானங்கூறித் 

தண்டமென்னு மாயுதமொன்றை மாத்திரம் சையிலெடுத் 

அசக்கொண்டு ரோமசமுனிவனால் குபேரரகரத்தி லப்பூவுள 

தென்றறிந்து அற்றக்களரையை யடைர்து இவவாற்றங் 

கரைவழியே சென்றால் இப்பூவினை மிசவுடைய இடத்தினை 

யடையலாமென விரைந்தவ் வாற்றக்கரைவழியாகச் சென் 

றனன். அனேகம் யோசனை தாரத்தை யரைநொடிப்பொ 

முதிற்கடர்து செல்லும் வீமராசன் வளவிய வொரு 
வாமை வனத்தினுட்புகுர்.து செல்லவேண்டியவனாடூச் செல் 

HAIN ௮வவன காவலரான ௮சுரர்பலா தடைபுரிய 
வவர்களை வதைத்துச் சக்கராதத்துடன் விரைவாக இவன் 

செல்லும் வேகத்தினால் வேர்பறிரதோடு மரங்கள் goer 

கள் முன்னேசெல்லுமலங்கா 7 சைனியங்களை யொப்பவரு 

தலை யச்சோலைக்குள் ௮ருந்தவறிலையில் வாசஞ்செய்யும் 

ஆஞ்சனேயரானவர் கண்டு இவ்வளவு வீரமும் Srp 
முள்ள இவன்யாவன் தேவனோ அல்லன் ௮ச௬.ரனோ ௮ல் 

லன்” மனிதனிம் கெய்சப்பெருன் காண்பதற்கு மனித 
2தாற்றமாகவே , இருக்கின்றான். இவன் யாவனாயினுமா 

குக இவன் ஈாமிருக்குஞ் சோலையுளேன் வர்தான் சிறிது
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வன்மை யுடையவஞகக் காணப்படுகின்றான். இவனது 

வன்மையை ஈமதுவாலினாலல ப்போமெனக் தமதுவாலினை 
அவ்வழியே நீள விடுத்திருர் தனர். 

விரைந்து பலர்காடி வசதமாருது மாருதியின் வாலைக் 

கண்டு 8, புல்லியகுரங்கின் வாலையோ கடந்த) செல்வது 

எந்தப் பிராணியையுஈ தாண்டுவது ௦ சிகமன்னாம். இவ 

வளவு நீளமாக் வாலிசனவிடுத்த குரங்கெங்கே யென்று 

சிறிதுகின்று பார்த்து ஆஞ்ச யரைச் கண்டு அடா 

குரங்கே வாலையெடுத்து வழிளவிடென்று கூறினான். இவன 

வாய்மொழியை பொருசிறிதும் லகஷிபஞ்செய்யாமல் அவர் 

இருந்தனர் உடனே வீமன் இப்பெருங்குரங்கு பெருக 

கருவமுடையது இதுவாளையெடாது இந்தச்கு! ங்கு வாலை 

சாமே யெடுத்து அப்புறத்திற் ரள்ளிப் போவோமென 
மலையகைய தண்டத்தால் அஞ்சனேயரது வாலைப்பார ட்டி 

பார்த்தான் ௮வ்வாலிலுள்ள ஓரு சிறு?ராமமும் மை 

யாமைகண்டு கடுங்சோபக்கொண்மி தன்று wood So ti 

களையெல்லா நிகாத்து யானிப்பொழுது ஒரு குரங்கின் 

வாலினை அசைக்க முடியாதவனானால் என் வீரமென்னைச் 

FF சான் ஈன்ராபம் சதையைப் பிடித்து வாலிபப் புரட்டி 

யிருக்கமாட்டேன் ॥னறாகப் பாட்டிப் பார்க்கின்டிறவ 

அசையவில்லை2ய என்று வேசாறி இதுகுரங்கன்ரூயிருக்க 

லாம் ஒரு 8 ar “om வாயுகுமாசனும் அஞ்சனி குமாரனுமான 

அ னுமாலே 'ஒனுமானானால் கானவரடி மலர்களை வணஈகு 

வேன் இத உணமையை எவ்வாறறிவது மலைகளையும்
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புசட்டியெறியும் வலிய எனது கரங்கள் ஒரு குரங்கின் 

வாலினை ௮சையாதா நாம் ஈமது வரலாற்றினை ஒருவாறு 

கூறி இக்குரக்கை ௮றிர்துகொள்ளலாம் இதளைக்காட்டி 

௮ம் உபாயம் வேறொன்றுமின்ரும் என்று தனது மனதி 

னுள் நினைத்து அஞ்சனேயர் சட்கும்வண்ணம் யான் 

மாருத தேவனை வாயுபகவானை த் தர்தையாகக்கொண்டு 

மாருதியென .,லகங்கூற நின்றும் கேவலமாகிய புன்ருரங் 
இன் வால்ப்புரட்டும் ஆற்றலில்லாதவனாக் அனதாச்சரி 

யம் எனது தமயனாப் மூனனுஈததில் ஸ்ரீராமச்சந்திரருட 
Bt ih மாருதியை பகாபலசாலி யென்பார்கள் Your 

QFE hu வுருவினசாக விரார். இஃதெர்த வானரமோ 

Hua CRF dar Ss ep வேளை இர்தவுருவத் துடன் வந்தி 

ருக்கின்முரோ ௮வரானால் ௮டிபணிவேன் உண்மைவிளக்க 

வில்லை:பப என் மிரைஈ்து கூறிஞன். 

இம்மொழிசளைம் கேடட ஆஞ்ச ?னபயர் தமது மணி 
வாயைத் திறஈது மானிடவிர2ன என்னெதிரில் வருதி 

யென்றனர் மும்மொழிகட்ட வீமராசன் இடுக்இட்டுக் 

கூரங்கென்று நின தமீதாம் குரங்கு2பசுமோ பேசாதே 

பேச்சிலும் கெமபிரமும் ௮ழகுமமைந்து கிடக்கன்றதே 

இனி இதனைக் குரககென்றவமதித்மு சாமிங்கு நிற்கப்ப 

டாது ஒருவேக இவ்வனதேவதையோ ஏன்ன ச்சரியம் 

என்று கருதிக்கொண்டே எதிரே சென்றனன். 

சென்றவுடன் மாருதி மனிதர்வரப்பெரு விவ்வனத் 
தில்வந்த நின்வரீலாறென்னை நின்றந்தையை வாயுதேவ
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னென்றும் முன்னுகத்திலிருர்த ௮னுமார் நினக்குத் தமை 
யனென்றும் கூறினையே அர்த வரலாற்றினைக் கூறுவாயா 

னால் நினக்குவழி கிடைச்கும்போதற்கு இன்றேறல் நீ வந்த 

வழியே திரும்பிப் போகவேண்டியவனாவாய் என்றனர் 

அனுகேட்ட மாருதியான வீமசேனன் தன் வரலாற்றினை 

இவவாறு கூறினான் எவவாறெனின். 

நின்விருப்பத்தின் வண்ணம் என்வரலாற்றினை யுரைக் 
கின்றேன், யான் சந்திரவக்கச வசசனான பாண்டுவின் 

மனைவியான குந்திதேவியின்பால் வாயுபகவானைப் பிதா 

வாகக்சொண்டு பிறஈ்தவன் என்பெயர் வீமன். என் சகோ 

தர்கள் நால்வர் மூ.த்தவன்பெயர் யுதிஷ்டிரன் இவன் 

குர்தி தேவியினிடம் தருமதேவதையை ஆதாரமாகக் 

கொண்டு பிறந்தவன் என்னிளையவன் பெயர் ஏர்ச்சுனன், 

இச்திரனைப் பிதாவாகக்கொண்டு குர்திதேவியினிடம் பிறக 

தவன் பாண்டுராசாவின் மற்றொரு மனைவியான மத்திரா 

தேவியிடம் தேவவைத்தியர்களான அசுவினி தேவர்களை 

யாதாரமாகக்கொண்டு பிறந்தவர்கள் இரட்டையாகளான 

ஈகுல சகாதேவர்கள் இவர்களும் எனது சகோதரர்கள் 

ஆக எங்களைவர்களையும் உலகினா பஞ்சபாண்டவரென்று 

கூறுவர் என்றான் இதுகேட்ட அஞ்சனேயர் பாண்டுராசா 

வின் வழியாச நீங்கள் பிறக்காமல் தேவர்கள் வழியாகப் 

பிறத்தற்கு ஈடர்ச விஷயமென்னை? விளங்கச் சொல்லும் 

என pert.
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அதுகேட்ட வீமன் வானரமே என்றச்தையான 

பாண்டுவும் அவன் தமையனான திருதராட்டிலும் சகோ 

தரர்கள் இவர்களில் திருதசாட்டிரன் பிறவிக்குருடன் ‘9p 

விச்குருடனானாலும் பெலமுமறிவுமூடையவன் அவனையர௪ 

னாக்கி எனஅ௫.தர்தை சேனாபதியும் இளவரசுமாக இருக்து 

இசாச்சியம் ஈடத்திவந்தனர். அ௮வர்கட்குத் தந்தையான 

பீஷ்மர் திருதராஷ்டிரனுக்கு சார்தாரராக குமாரியான 

காந்தாரியையும் பாண்டுவிற்கு குரக்தியையும்உமத்திராவை 

.யும்மணம்புரிவித்து வவத்தனர் இருமனைவியருடன் எந்தை 
ஒரு வசநதநமாலத்தில் வனசஞ்சாரஞ் செய்து வேட்டையி 

லொரு புணர்சசியிலிருர்தமானை அலோசனையின்றி ௮ம் 

பெய்து கொன்றனர் உயிர்விடுவான் £ம்விழுமானானது 

ஒரு முூனியினுருவாகித் தவசிகள் பலவுருவங்களைக் கொள் 

வரென்பதையும் ஆணும் பெண்ணுமாகச் கூடியிருக்குங் 

காலத்தில் எஈதவுயிரையுங் சொல்லப்படா தென்பதையு 

மறிச்தும் நீரன் இன்பத்தை யிடையிற்பெடுத்தமையாலுன் 

னைச் சபிக்கனெறேன் தாவது நீநின்மனைவியசைச் சேருக் 

காலத் திறந்தொழிதி என்று இங்ஙனஞ் சாபங்கூறி முனி 

வன் விமுர்திறந்தனன் இச்சாபமொழி கேட்ட எந்தை 

மனம்வருக்திப் பிரதிசாபமான அ௮னுக்கரகத்தைப் பெறு 

முன்னர் முனிவனிறர்தான் ஆதலினினி ராம் மனைவிய 
சோடு நாட்டிற்கிடர் அுழைப்பதினுங் காட்டில் தவம்புரி 

தீலே ஈலமெனக்கருதி மனைவியரிருவருடன் வனமடைந்து 

முனிவரோடு கலர்.து வனவாசியாக விருர்தனர் இருந்த 

காலத்தில் புத்தரப்பே றில்லா தார்க்குச் சுவர்க்கமின்றென்
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௮ம் புத்திர்களைப் பலலழியாகவும் பெறலாபென்னு நான 

முறையில்கினைவுண்டாக என்னன்னையைப்பார்த்து நானோ 

முனிவனிட்ட சாபத்தினால் உங்களிடத்திற் புத்திரோற் 

பத்திசெய்யக்கூடாதவனாக விருக்கின்றேன் புத் திரனில்லா 
தாருக்கோ ஈற்கதிட்டாது ஆதலினால் நீ தர்மசந்தானம் 

ச.ம்பாதிக்கக்கடவை என்னனுமதியினால் நீ மற்றொருவ 

ளைப் புணர்ர்துண்டாக்கும் பிள்ளை என்பிள்ளையெனவு, 

அவனாலெனக்கு நற்கதியுண்டென்றும் பலதினம் என் 

னன்னையிடங்கூறி யவள்மனதை ௮சப்படுத்திய பின்னா 
௮ன்னை பாண்டுராசனைப் பார்த்து யான் என்தற்தை இர 

கத்தில் கன்னிகையாக விருக்தசாலத்தில் சிறந்த மகரிஷி 

யான அருவாசருக்குச் சிலகாலர் தொண்டுசெய்தேன் ௮ன் 

வுச்தமசெனக்கொரு மகாமச்திரத்தினை யுபதசஞ்செபய் த 

சென்றனர். அ௮ம்மகா மந்திரத்தினை யெந்தத் தேவனையு gr 

தேசித்தேனுஞ் செபித்தாலத் தேவனுடனே தோன்றி புத் 

திரதானஞ் செய்வானென்று கூறியுள்ளார் உம்முடைய 

திருத்தியினிமித்சம் யானம்மர்திர வழியாகப் புத்திசோற் 

பத்தியை யுண்டாக்குகிறேனென்று கூறினாள். ௮ம்மொழி 

கேட்ட வெம்மையன் சாலமகழ்ந்து ௮வவாறேசெய்யென் 

றனர் என்னன்னையான குர்தி ௮ம்மந்தா செபத்தால் 

தருமதேவதையை யழைத்தும் சேர்ந்து தருமனையும் வாயு 
தேவனையழைத்துச் சேர்ந்து என்னையும் இந்திரனை யைத். 

அச் சேர்ந்து ௮ருச்சுனளையும் பெற்றனள் மூன்று மக்ச் 

ளைக்கண்டு'ம௫ழ்வுற்ற எர்தை எனது சிற்மன்னைக்கு மந்த 

மந்திரத்தை யுபதேசிப்பித்தனர் ௮வள் ௮சுவினிதேவர்



அமைத் பராக்கிரமம். 'உ௫௭ 

களை யந்த மந்திரசதினு லமைத்துப் புணர்ஈது பகுலசகா 

தேவர்களை இரட்டைப் பிள்ளைகளாகப் பெற்றனள் இவ்வ 

னம் ஐவர்களைப் பெற்றபின்னை யெந்தை சிலகாலமிருந்து 

ஒரு வசர்தகாலத்திற் சாபத்தினைமறந்து சிற்றன்னையுடன் 

சோந்து மரணமடைந்தனர் மரனராமடைந்த எர்தையுடன் 
எமது சிற்றன்னையும் உடன்கட்டையேறி விண்ணுலகெய் 

தினள் இறர்.த எச்தைக் மேக்கடனாதிபவனை த்தையும் ரிஷிய 

சிருங்கசென்னும் முனிவர் எங்களைக்கொ ண்டு ஈடத்தி எங 

களை யன்னையுடன் எங்கள் பாட்டனாசான பீஷ்மரிடஞ் 

சேர்த்சனர் எங்கள் பெரிய தர்தைக்காத்துரி2யோாதனன்முத 

லாக நூறுபேர் பிள்ளைகள் அவர்கள் நூற்றுவர்ரள் நாங்க 

ளைச்துபேர் எங்களைப் பாண்டவர்களெனவும் அவர்களைக் 

கவுரவர்களெனவும் உலகனர் கூறுவர். பாண்டவ கெளர 

வர்களான நாங்கள் வெகுகாலம் ஓற்றுமையுடன் வாமழ்ச் 

தோம் எங்களிலொருவனான தருமனை இளவசசனாக வெக 

கள் பாட்டன் செய்தது காரணமாக விசோத மேற்பட்டுக் 

கடைசியாகத் தருமனை த்தனியே காண்டவப்பிரஸ் சமென் 

னுமொரு ௮காகரீக பூமியிற்சென்று சேர்க்து வாழும்வண் 

ணம் ஏற்பாடாயவண்ணம் ௮ங்குச்சென்று காட்டைத் 

திருத்தி சாடாக்கி ஒருபெரிய ஈகரமமைத்து அ௮தற்டிந்தி 

ரப் பிரஸ்தமெனப் பெயரிட்டு மகாராஜாக்களை வென்று 

மகாசாச சார்வபெளமனாகித் தருமராசன் முடிசூடி யர 
சாண்டகாலத்தில் நடத்திய சாஜசூயமென்னலும் யாகத்துக் 

சழைப்பிக்கப் பட்டுவந்து எங்கள் செல்வப் பொலிவைக் 

சுண்டு பொருமையுற்ற துரியோதனன் தன் லூருக்குச் 

1



௨௫௮ மாருதி விஐயமேன்னும் 

சென்று துராலோசனை செய்து புதிதாகக்கட்டிய ‘Sur 
மண்டபத்தின் கரகப்பிரவேசத்துக் கழைப்பதுபோல ஏகல் 
களையழைப்பித்து தனது மாமனான சகுனியைக் கொண்டு 
தீருமராசலுடன் மாயச்சூதாடுவித்து அடிய சூதின்வழி 
நாடுககரங்களைக் கைப்பற்றிக் கடைசியாகப் பன்னிரண்டு 
வருஷம் வனவாசமும் ஒருவருஷம் ௮க்கியாதவாசமுஞ் 
செய்து வர்தாற் பழையபடி நாெகரல்களைக் கொடுத்து 
விடும்படி, பொதுஜன முன்னிலையி லேற்பரடு செய்தபடி 
நாங்கள் சாகெகரங்களை எதிரிகள்வசம் விடுத்து எங்களைவ 
சாலும் மணந்து கொள்ளப்பட்ட திரெளபதியென்னும் 
மாதுடன் வனவாசிகளாக இருக்கின்றோம் ராங்கள் வாசஞ் 
செய்யும் வன த்தினடுவே செல்லும் ஆற்றுரீரிலொரு புதிய 
வலரினைக்கண்ட திரெளபதி யசனைத் தேடித் தீருமா 
கேட்டுக்கொண்டனள் வள விருப்பத்தை நிறைவேற்ற 
இவ்வழியே வஈதேன் வந்தவிடத்தில் நின்வாலினாலித் தன 
wa Song இங்குகின்றுவிட்டீடன் வாலினைவிலக்இ யெனக்கு 

வழிவிவெதுடன் நினது வரலாற்தினையுக் கேட்க விரும்பு 
கின்றேனென்று ங்தானமாகக் கூறினான், இம்மொழிகளைக் 
கேட்ட ஐஞ்சனேயா வீமனைச் சகோதரனென் றுணரச்ஈது 
புன்முறுவலுடன் நின்னால் முன்னம் அஞ்சனே பனென 
ஒருவன் பெயர்கூறக் கேட்டேன் வாயுதேவ குமாரனாக 
லால் நினக்குத் தமையனுமாகன்னான் அவனை ஒருமுறை 

காணவேண்டு மென்று நினக்கும் விருப்பமிருக்கலா:ம 
அவனேயான் என்று கூறினர். இம்மொழிகேட்ட வீமன் 
அச்சத்துடனும் அடக்கத்துடலும் yh Leah go அடி.



அனுமத் பராக்கிரமம். உட௫௯ 

யேன் தேவரீரை யறியாது கூறிய குறைமொழிகளைப் 

பொறுத்தருள வேண்டுசின்றேன் சங்கரன்வாழுங் கைலை 

யையெடுத்த அ௮சுரவீரனுடைய மார்பிற்குத்தி பவனைமூர்ச் 

சிக்கச்செய்த திருவுருவம் இவ்வாறுதானா இருக்குமென் 

றஹையுறுகன்றேன் என்றான் ௮ம்மொழிகேட்ட ஆஞ்சனே 

யர் நின்னையத்தினை யகற்றுசன்ெமானென்று நகூஷத்திரமண் 
டலமானது இடையணியாக விளக்கப் பேருருவங்கொண்டு 

நிமிர்ந்தனர் ௮துகண்ட வீமசேனன் அஞ்சி அடிமலரைப் 
பிடித்துப் போறும் Sia ga O) wear 2! கெஞ்சினுன் உடனே 

௮வ்வுருவினைக் குறுக்கிச் சிறிய வுருவுடனிருந்து வீமனை 

விருப்பாரத்தழுவி என்னிகாயோப் நினக்சென்னா லாக 
வேண்டுவசென்னை என்றனர் அதுகேட்ட வீமனவரடி.களை 

வணக்இப் பாரதயுத்த ஈடக்குங்காலத்தில் என்னிளையவ 
ணை அருச்சுனனுடைய கொடியாடையி லுண்மையாக 

எழுந்தருளி விளையாடக் கேட்டுக் கொள்ளுகின்றேன். 

சான் கருதிவர்த காரிய நிறைவேறுமாறு கருணைசெய்ய 
வேண்டும் என்று கூறிவணங்கினான் அவரும் அவ்வாறே 

யாகுகவென்று வரமளித்துக் குபேசாகரமான ௮ளகரபுரி 

யிலுள்ள ஈர்தவனத்திலுள்ள மர்தாரமலசே நீ தேடிச் 
செல்லும் புஷ்பம் இவ்வழியேசென்றா லதனைப் பெறுவா 

மென்று கூறிவாழ்த்தி யனுப்பினார். விமனுமடிபணிந்து 

அளகை நோக்கிச் சென்றான் இதனை, 

அம்முனிவன் மொழிப்படியே வரம்பில்கேள்வி 

யறன்மகனுர் தம்பியரு மரிவையோடு , 
மெம்முகமுத்தம்முகமா யிலையுங்காயு மினியகனி 

யுடனருர்தி யிருக்கு சாளின்



௨௬௦ மாருதி விஜயமேன்னும் 

மைம்முகில்வா கனன்சனச முடிமேலம்பொன் 
மலசொன்று தழன் மயின் முன்வீழச் 

செம்மலரைச் செங்கண்மலர் தன்னானோக்செ 

செய்யமலர் கரத்தேர்திச் "ரதத சாளே, 

இச்சமலருலசனைத்து மீன்்_சோல வெழின்மலரோ விரவிதிருக் 

க.ரத்தில்வைகு 
ம தமலரோவரமுதிம் பிறச் சுபாவை யமர்ச் தூழயு மணிமலரோ 

வவனிசன்னி 

லெர் சமலருங்கருகக கமழாகின் 2 தெல்குமி சன்மணமே 
யென்றுபோற்றிக் 

க$சவகன்மைர் தலுச்குக் கசலோனல்குங்கனங்குழைசென்றுவை 
யுடன்காட்டி சொல்வாள். 

இம்மலருக்சொருமலரு மவனிதன்னி லெதிரில்லை யென்றிதழா 
யிரத்கின்மிக்க : 

வம்மலரைக்கைம்மலரிம்கொடுத்தீதொச்கு மணிமலர்நீயெனக்க ௬௪ 

பவேண்டுமென்னச 

செம்மலையிற் றிகழ்செகரச் திண்டோன்வீமன் றெய்வமூனிப்புங்ச 

வன்றன் திருத்தாள்போத்றி 

மெய்மமலரைச் இருமுன்பு வைத்துகின்று வின வினான வலுமெதர் 

விளம்பினானே, 

என்பலவுமியாமுரைப்ப இர்.தப்பூலி ஸியல்பினையும் பெருமை யய 

மியச்சாதங்கள் 

மன்பதியிலுளதன்றி வரம்பிலாச? வாலுல, லுளசென்னின் 
... மற்றுமுண்டோ



அமைத் ப்ராக்கிரமம், ௨௧௧ 

உன்பிறருக் ”தகோடம் கெளிசோமாய லும்பர்பதி 

புகுச்சொருபைச்தோசைகச்£ச் 2 

பின்பதனைக்கண்டறிவா ரில்லையென்று பேசினான் யாவரோடும் 

பேச்சிலாதான். 

இயச்சாபதி சனிலளதென் றிசைத்தமாற்ற மின்பு றச்கேட் 

டொருசாலுமீறிலா,ச 

வயச்சொடுவெஞ் சராசனமும் வன்போர்வாகை மழத்தண்டுங் 

கரத்தேர்திமடச்தைகெஞ்சிற் 

றுயச்கமற விசக்சணச்திம் றெய்வபோகச் சுாரபிமல ரளிச் திடுவ 

னென்றுசொல்லிச 

சயக்கரட முறுதறுசட் சயிலமன்ன சதாகதிமைந்தலு 
மிமைப்பிற்றனிசென்றானே. 

கைச்சாற்று சொடைச்சாற்று மூச்சுக்சாற்றுப் 
சனசமணி வளாபோல சவீன்கொள்சோதி 

மெய்க்காற்றும் பரர்தெழுர்து வனத்திலுள்ள 

வெழ்புகெடர் தருவனைச் க மொடிந்துவீழ 
வெக்காற்று முடன்றெழுர்5 வுசாந்தசால மெனச்சென்று 

னிளஎவளைச ளெண்ணில் கோடி 

செய்க்சாத்றுஞ் செழுர் தரள நிலவுவீசச் சேதாம்பல் 

பசன்மலருஞ் செல்வ சாடன், 

இலங்கைசகர் சன்னில்விஐ லிராமதூத னிகலரச்சன் 

சேரலையெலா மிறுத்த வாபோ 

னிலங்குலுங்ச வரைகுலுங்க உனத்தி ஓுள்ள- 

செடுர்தருச்சள் யாவையும்வே ௬ுடனேராச்9



4 

௨௬௨ மாருதி விஐறயமேன்னும் 

விலங்கினொடு புள்ளினமு மடையத்தாக்கி மெய்ச்ஈடுங்இத் 

தடுமாறி வெம்பியுள்ளங் 
கலங்கிவிழச் சனமதிர்வ போலவார்தத.ச் சாஞ்சனப்பே 

ரெழில்வனமும் சடகதிட்டானே. 

Hida son. Sse sees 75008 யஙகிடைவிட்டுத 

தீரத்தி னப்பாலேடி 
மெய்வனப்பு மடல்வலியு மிகுத்த வாகை 

வீமனெனும் பேர்.திசையில் விளங்கும்வீமன் 

மைவனப்பி ஓடன்பணிபுஞ் சனைக்கைவாச மலர்ப்பொழிலி 

னெருமருங்கே மத்தமாவின் 

சைவனப்புர் தழைசெவியு மருப்புஞ்சேரச் சவினளிச்குங 

குலைச்சசலிச் காடுகண்டான். 

௮ச்கதலி வனச் சனச்குக் சாவலாகு மடல.ரச்கரனேகருட 
னடுபோர்செய்த 

மிக்கதலக குருதியினால் வெள்ளமாக வெகுண்டவர்தம் 

மாவியையும் விண்ணிலேற்றித் 
இக்கதல மு,சலாமெல் வுலகுமேங்கச் சிங்கசாதமுஞ்செய்கான் 

செய்சகாலை 

யுச்சசலைமணிய ரச ராசர்ச்கென் ருலும்பர் பர் துயர 
மெம்மாலுரைக்கலாமோ. 

வரைகலங்க வனவ்கலக்சச் சலங்குறாச மண்கலங்கவிண்சலங்க 

மகரமுக்நீர்த் 

இரைகலங்கச் திசைகலம்ச வீறிலாசசெசங்கலங்ச வுகங்கலங்கச் 
ச்ர்சைசயோ



அனுமத் பராக்கீரமம், 2 Bah 

ருரைகலங்கவுள௫கலங்கச் தளங்குமெய்யிலூண்சலம்ச விலக்சொடு 
புள்ளினங்கள்யாவு 

நிரைகலங்கவுலகனுயிர் படைத்ததம்மி னிலைகலங்கா தனவுண்டோ 
85 ip & Sleor wor, 

௮ சவோசை யப்பொழி லிடைக்சவம் புரிர் சருளு 

2ர்,ச.ராசல மனையதோண் மாருதி சேட்டு 

விர்சமன்ன இிண்டயாசல வீமனுச் செதிர்போய் 

மூர்தமற்றவன் வருகெறி யசனிடை முன்னி, 

வெறிபிரண்டினில் வேலைமுன் கடச்சதா ணீட்டிப் 
பொற்புயாசல மிரண்டைய மிருவரை போக்கி 

யர்ப வாழ்வுடை யச ரமாசச ரழலூட்டுஞ் 

சிற்பவாலதி இிசையெலாஞு சென்றுகின் றோக்க. 

எம்பிரான்றன& கொழியவேறி யாவர்ச்குர் தெரியாச் 

செம்பொன் மாமணிக் குண்டல மிருபுறச் திகழ 

விம்பமால்வரை மீதொரு மேருவே யொக்கு 

மம்பொன் மால்வரை யிருர்சென விருஈசனனுமான். 

குகைத்தடல் இரியனைய தோள்கொட்டி யார்த துப்பி: 

ஈகைச்துசாகமு ஈடுங்டெ ஈடர்தன னடர்து 
மிகைத்த வாளர போல்வருவீமன் மூன்சண்டு 

இிகைத்த நின்றனன் மறமையுக் திறமைய முடையான். 

அண்டா சானவ ரரச்சரு மனுகொணா வனச்தி 

லெண்டிசாமுச மெங்கணு மிரிர்திட வார்த்து 

மண்டி மேல்வரு மானுடனாடா வென்றான் , 

சண்டவாயுவின் தனையனை மற்றவன் றமையன்,



உள்ள் மாருதி விஜயமென்னும் 

என் உடல்லீம னிசைத்திடு முன்ன 
மொன்றியில் வேழுலகககளு மொன்றா 

மன்றுளசாள்புளை வாமன னைப்போ 

er obits ser of 3 OP Cy eller. 

படியினதெல்லை பதத ன தெல்லை 

மடியின செல்லையல் வாணினதெல்லை 

அடியின மெல்லை யளப்பரி தென்றான் 

முடியின தெல்லை மொழிச்கிட லாமோ. 

இச்திரசால மியற்றி னரைப்போன 

மைசர்தொடு தொல்லையில் வடிவுசொள் பொழுசத் 

கந்சமிலாய$ு. யேன்பிழை யெல்லாம் 

புந்தியரா. த. பொறுச்சரு ளென்ருன், 

என்பன arr Baer ரலுணாச௪,
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கட - வது, 

சரசேதுத்வமிச பரர்கஇரமம், 

இருஈ்தெழி லமார்சாட்டைச் சயெனவெறுச்.து விண்ணோர் 

பொருச்திரா டோறும்போற்றும் பொலிவுறு சேதுப்பாங்சர் 

விருர்சென வெய்திநின்ற விசயன்றன் செருக்குமாள 

வருஞ்சர வணையைமாய்ச்ச வனுமன தடிசள்போற்றி, 

(இ-ள்.) திருத்தமான வழூய தெவருலகத்தினைச் சீ 

யிஃதெவ்வளவு என்று வெறுப்புற் மூராய்த் தேவர்கள் 

வர்துதங்கியெப்பொழுதும் துதிக்கின்ற வளம்பலவமைர் த 

சேதுவினருகல் விரு தனனைப்போல வக்.துநின்ற னிசய 

னென்பானது கருவமடங்கும் வண்ணம் ௮வனமைத்த சர 

சேதுவினை யழித்த ஸ்ரீ அஞ்சனேயரது திருவடிககாத் 

தொழுவோமாக, எ-று. 

விவரம், 

பாண்டவருள் ஈடுவணோனான அருச்சுனனென்னு மர 

சன் சாரதியா லோட்டப்பட்ட தேருடன் வனத்தில் பற் 

பலவிடங்களில் மிருகங்களை அம்புகளால் அழித்து வன 

வாசிகளுக்கு இதத்தை யுண்டாக்கினவனய் ஒருதினம் 

நல்ல உச்சிப்போதிற் சேதுவென்னும் பெயசமைந்த புண் 

பணிய பூமியையடைக்து மாத்தியானிச ஈடத்திக் கடலில் 

மற்றைய விடம்? பால ௮லைமுதலிய வில்லாதிருக்கும் ௮ம் 

இனைக்கண்டு மஒழ்வுற்றிருர் தனன்,



௨௬௮ மாருதி விஜயமென்னும் 

அக்காலத்தில் அவ்விடத்தில் ஸ்ரீ ஆஞ்சனேயர் ஒரு 

பிரமசாரி யுருஉடனெய்திச் சேதுவை வணங்? யுச்சிக் 

கடன் முடித்து அருச்சுனனைப் பார்த்து யாவனென வினு 

விப் பின்னர் ஸ்ரீராமசரித மாரம்பித்து அவர் சேதுவினை 

தூறுயோசனை யளவினதாகக் கட்டி ராவணசங்காரஞ் 

செய்ததனை எடுத்துக் கூறியிருந்தனர். ௮ம்மொழிகளைக் 

கேட்ட அருச்சுனன் மிகுர்த அ௮அகம்பாவத்துடன் ஐயோ 

பாவம் ராமச்சர்திரர் ஏனிவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சேது 

கட்டினார் இக்கரையிலுள்ளவர்களை ௮க்சரைசேர்ப்பதற்கு 

மலைகளைக் கொண்டுதானா சே துகட்டவேண்டும் ௮ம்பினா 

லேயே சேதுகட்டலாமே ௮ஃதிருக்கட்டும் நும்மையின்னா 

சென்றறிய விரும்புகிறேன் என்றனன் உடனே யாஞ்சனே 

யா தம்மையின்னவரென்று கூறிச் சரத்தாற்கட்டும் சேது 
வானது போர்வீராகளைப் பொறுத்து நிற்குமோ என்றனர 

அதற்கு அருச்சுனன் யானிப்போதே ச.ரத்தா லணைகட்டு 

இன்றேன் அதனில் நீர் ஏறியாடி. யோடிப்பாரும் நும்மால் 

எனதுசரசேது ௮ழியுமாளுல் யாலுயிருடனிரேன் எனது 

வில்லுடன் நீயில்விழுந்து சாகின்றேன் நீரிச்சே துவினை 
யழியாவிடினோவென்ன மாருதியான் நீகட்டுஞ்சரவணையை 

அழியேனேல் எனது வீரத்தையிழர்து நினக்குக் கொடி 

யாகி யுனது சகாயத்தை விருப்புகின்றேன் என்றனர் 

உடனேபார்த்தன் சரசேதுகட்டினான் ஆஞ்சனேயர் அந்த 

அம்பணையைத் தமது கைவிரலினாலழுத்தி மடமடவென 

வொடித்தெறிந்தனர் ௮தனைக்கண்டு வெட்டிய வாச்சுனன் 

பொருட் ஸ்ரீருஷ்ணபசவான் அங்குத் தோன்றி மற்



அனைத் பராக்கிரமம். ௨௬௯ 

ஜொருமுறையுஞ் சாஸேது கட்டச்செய்து இருவருக்குக் 

தெரியாது தாம் ஓடியினின்று தாக்க ஒருச்சுனளை சட் 

தித்து நீ மாருதியோடு பகைக்கலாகுமா என்று ஆஞ்சனே 

யர் பிரதாபங்களை அருச்சுனனுக் குணர்த்தி ௮வனெஞ் 

சைத்தேற்றி அருச்சுனன் பகைவரோடு பொருங்காலத்து 
அவன் கொடியாடையில் விளங்கி அவனுக்கு வெற்றி 

கொடுக்குமாறுஞ் செய்வித்தனர் பகவானேவர் திவவாறு 

செய்த அதனால் தனது ௮கம்பாவமொழிக்த அருச்சுனன் 

அஞ்சனேபரை வண&டூப் புகழ்ர்சனன். இதனை, 

யதப்.தாபச்சராமேண சிலானி:சகயோஜனம் 

பர்தோயதிஸாசரேஸேத ஸ்சம்மாம்த்வம்வித் திவாயுஜம் 

வ்ருசாராமேண3ஸைவர்த்தம் சீரமபூர்வம்க்ரு தத்ஸ்வயம் 

சதம்சகேனசரஸேதும்ச்ரு சவா சாரயம்க்ரு தரஈஹி 

௮துசாஹம்சரிஷ்யாமி சாஸேதும்தவாச் ரத: 

த்வம்தஸ்யோபர்கிர்த்யாதி குருஷ்வாச்ரயதாஸுகம் 
யதிமசன:சரஸேதுஸ்தத் பாத்தாஹயஹம்சவே 

விசாம்யசரானலம்ஸத்யம் துசாப்க்வணம்௨த 
மயால்த்வாம்குவ்டபாரெணத் வத்ச்சே ச்சென்னலோபித: 

தர்ஹித்வத்த்வ ஜலம் ஸதோஹம் சவஸாஹாய்யம்மாசசே 

நிர்மமேசரஸமஜாலை: ஸே தும்,த்ருடதரம்சனா 

தம்ஸேதும்மாருதிம்த்ருஷட் வார்ஜ்ஜுனாச்ேேரோங்குஷ்டபாசத: 

அ௮சரோச்ஸாசரேமச்னம் கூணமாச்ரேணலீலயா, 

என்பனவாதிகளா லுணர்க. 

ES ED



௨௭௦ மாருதி விஜயமேன்னும் 

hd- பகி. 

தும்புரு நாரத கருவபறங்க 

பராக்கிரமம். 

அம்பு இகுழுலகத்தி விசையினமிச்சா ராருமெமச் கணையின்றென் 
ஈககசைகாங்கி 

வெம்புமனச் துடடன்சலாம் விளைத் து.ச்£றி வீணையடனருசெய்தி 

லீறியேரார் 

செம்பதும கிகரமுசத்தாய் நின்னையன்றித் தெரிபவராரெமதுதிற 

மென்னநின்ற 

அம்புருகா ரதர்செருச்சை யிசையினமாய்ச்த தாயவெழிலனுமனடி. 
தொழமு.துவாழ்வாம. 

( இ-ள்.) கடல்சூழ்ர் தவுலகத்தில் இசையில் வல்லவர்கள் 

எம்மிலுயார்தா ரெவருமிலரெனச் செருக்கெய்தி ஒருவ 

சொடொருவர் கலாய்த்துச்சறி வீணையுடன் தமதருக௫ 

லெய்தி யிறுமாப்புடன் ௮ழகுமிக்க செவ்வியகாமரையலர் 
போன்ற முகத்தினையுடையாய நின்னயன்றி யெமலுதிறக் 

தெரிச்துசைப்பா ரெவரெனறின்ற தும்புருகாரதர்களின் 

செருக்கை யிசைபாடி. மாய்த்த தாயவழகிய வாஞ்சனேய 

ரது திருவடி. மலர்களை த் தொழுது வாழ்வோமாக, எ௨று, 

விவரம். 

உபவேதங்களி லொன்முய் விளங்கும் கர்தருவ வித் 

தையின் மிக்ச வாற்றல்பெற்ற அம்புருவும் சாரலும் ஒரு 

காலத்தில் இசை மாலின் முழு௮றிவும் யானே உடையேன்
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௮னுமத் பராக்கிரமம், Doth 

யானே உடை ப்பன் என்று செருக்குமீ றி யொருவரையொ 

ரவர் மதியாசாகி ரம்மிருவரி லுயர்சதவன் இன னவனென்் 

௮கூறவல்லவன் சூரிய௪ஷ்யனான அஞ்சனெயனே தக்கவ 

மனன இழுவருமாகக் தர்மானித்து ஐஞ்சனேயரிருக்கு 

மிடத்திற் சென்று தங்கள் வரலாற்றையுரைக்து இரு 

வரிசை வன்மையையுமளக ரு om ULB BON கூறினர்.ரள் இவர் 

வாய்மொழி கேட்ட அஞ்செ பர் புன்னசையுடன் வீணை 

யினை யொருகம் பாறைமீனு வைக் திசையை மிழற்றின 1 

உடனே கல்லான. ஈன்றாயுருகயவ உருகிய தற்திலையுள் 
வீணையை யழுச்திவைக்தனர் சிறி சாத கட் சல்லிறுஇ 

Wd Bl உடனே Dy ut Kare பார்த்து இசை நால்வல்லீர் இவ் 

வீணையை நம்பாடல்! வன்மையால். எடுமி னென்றனர் 

உடனே இருவரு பாடினா. நல் உ௫ கற்றிலக என்செய் 

wi நனி சரணமுற்றனராக அஇஞ்சனெ ப்ரே நீவிர்பாடி 

வீணையை இனக்சிர்காட்ட வேண்டுகின்றோமென மீட்டும் 

இசைபாடினர் ஈருங்ரல் உருயெது வீணையை எடுத்து 
வெளியில் வைக்சனர் இதனைக் ஈண்ட அம்புருகாரதர்கள் 

கஞ்செருக்கடங்கி வாளாபோயினர். இதனை, 

அச நெடுங்கிரி யின்சண் முரண்படு அம்புரு சாரசனா 
செரல்லிய வீணைபிண் வல்லப மோதஇனர் சொல்லை யடைர் இ௫கொள் 
அங்கை பொுஈ ஈயற்கொடு பாடி நெ௫ழ்ர்த கருங்கலிலே 
அமய விருத்திய சமயமு மகர யாலிரு வீணையுகீர் 
இக்கசெடு மென்ன மயங்கனெர் பாடி யெடுத்திடு மாறிலசாய் 
எச்சை பசாக்சது சிரசை யகர்சை யிரல்சென வாயிடையோர் 
தீங்செை பாடி வீணை யளித்த ௭லோ காலேலோ 
sarusy PCa s Somer மாருதி காலோ சாலேலோ, 

3 என்லுமிது போல்வனவற்றா ணாக, 

1



௨௪௭௪ மாருதி விஜயமென்னும் 

௩௫ - வது. 

கருடகாரவபங்க பராக்கிரமம். 

இிக்லொ ரிணையெம்கென்னச் செருச்சடைர் இருக் தவக்தப் 

பக்சொ யகனைவாட்டிப் பலன்செருக் கனையமோட்டி 

ஈக்வொ லதிவிண்டுசை ஈனி௫டைச் தில கரினற 

பொக்கிலா வனுமன் செய்ய பூங்கழ லடீகள்போ ற்றி, 

(இ-ள்.) எட்டுத் திக்கிலும் எனசக்ணெயானவ ரெவக்ூ 
மிலசென்று செருக்குற்றிருந்த வந்தப் பட்சிரா ஜனான 

கெருடனது கெருவத்தைப் பங்கஞ்செய்தவரும் பலராம 

னுடைய அகந்தை யொழித்சவரும் விண்ணிற் படிக்து 

தூசனைத் துடைப்பதுபோல வாலசைந்து விளங்கற்ன் ற 

குற்றமற்ற வாஞ்சனேயரு செவ்விய தாமரை மலரை 

யொத்த கழலணிஈத திருவடிகட்கு ஈமஸ்கா ம், எழு. 

விவரம். 

ஒருதினம் பலராமன் அ௮கம்பாவத்தால் மூடப்பெற் 

ME 'இருஷ்ணபகவானை ப்பார்த்து எனக்கணெயாக வெவரு 

மிலசென மிசப்புகழ்ந்து கூறிச் செருக்கிருந்தனன் மற் 

ஜொருதினங் கருடன்வர்து என் புயங்கள் மிகுர்த தினை
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௨௭௬ மாருதி விஜயமேன்னும் 

AY SOLU) OBI GUT Si விருக்கன்றன தங்கள் பகையாளர எ 

'ரனுமிருஈசா லவர்களொடு பொருது என் முட்டின வை 

நீக்கக் கொள்ளுவேளனென்ற செருக்கிககூறினன். அதற்கு 

ஸ்ரீகருஷ்ணமூாக்தி இப்பொழுது பகைவ செவருமிலா 

பகைவா வருங்காலத்தி ன்னை யமழைபபி கன்றே னென் 

றனர் உடனே கருடனை விடைபெற்றுச் சென்றனன் பின் 

னர்ச் கண்ணபிரான் Dad Hamas முண்டாயுளள கார 

வத்தை யனுமாரைக் கொண்டடக்கக் Sins சாரதரை 

யமைப்பித்து உபாயமாக ஆஞ்ச 2னயரை இங்கே யழைத் 

துக்கொண்டு வர2வண்சிமென வவரும் அதற்வெங்ளிச் 

சென்று அஞ்ச 2னயரை i, நண்டு இதவச னங்கூறு Big 

யாத்திரையாக மமறரமுததிரம் கரையையடைய வக்கட 

னவெண் ரரெொணமபமான பசகோபுசாதிநரளோரி கூடின 

நகரமொன்றைந் ௨௭% இலங்கையி அஞ் சிறந்ததா ஸ்ஸ் 

சடனடுவண் விளங்கு WYbA KAT ID 1 ol ge TROT FOOT dd op) 

மார்கேட்க வவர் இர துபாகை இதன் ௮ ரசன் பலராம 

னென்றனர் 

௮ தன 1 2டட அஞ்சனேயர் மிகுந்த TG hl 

டன் எங்கள் ரயான் வெறுராமன் இவன் பலராம இவ 

னுடைய பெலத்தை ய/னளக்து விடுறேன் பலவெ.ரனு 

மிரண்டெழுத்தை யெடுத்துவிட்டால் சும்மாவிடுவேன் 

என்று கூறினர். இதுகேட்ட சாசதர் நான்சென்று இந்த 

விஷயத்தை ௮சர்தப் பலராமனிடம் உரைத்தவ ஊபிப்பிரா 

யம் அறிர்து வநகின் 2றனென்று துவாரகை பபடைர்து



அனுமத் பராக்கிரமம். ௨௭௭ 

அஞ் னெயமுடைய முபரிப்பிராயத்தினை யுரைத்தலும் பல 

Tine Rh மோபத்துடன். ச௪துரங்ளன சைனியங்களுடன் 

பாரம் caro wos. oO சாத்தயுடன் சமுத்தாதீரத்தை 

புடைர் து அஞ்சனேயரை மதியாது பொருது அவா் 

வாலி கட்டுண்டு சமுத்திர 6B av omyan ஒரு பரரையி 

Ms Sapa ரருவமொிந்து மெல்லென வெழுர்.து 

ாரைரகை யடைகது ஸ்ரீ ஒருஷ்ணமூர்த்தியிடம் அஞ்ச 

er tit i eo SIMD F ௮பசயத்தை யுரைக்கவவர் யான 

அவ்லாஞ்சமீனய/ரை யபடைக்து உமது ஈண்பராகச செய்து 

வைக்வன்றோோனென்று கூறப் பலராமரை அுகததப்புரத்துக் 
“Gy 4 ட dg ச . ச 9 * 

சுனுப்பிப் பின் கருடனை நினைத்தனர் உடனே கருடன் 

விரைவாக வங்குத்தோன் றி வணக்க நீகடற்கரையில் வந்தி 

ருக்கும் ஆஞ்சமேனயனை இ 5 அமைத்துவருதி யென்ன 

மஹா கருலவத்துடன். அதிவிரைவாக அஞ்சனேயரீடம் 

வந்து மரியாதையின் றி அடா HT BSS என்னுடன் வாடா 

வெள்றமைக்க அதனான் I MU (ly Fi BLD பெரும்போருண்டா 

இக் எருடனை UIT GF CoV 111 Fol NPWS FGI மரணஞூர்ச் 

சையடையும்படி செய்த. ॥ 0ர.டனங்கு நின்றும் துவா 

ரரையடைந்து பகபா வணங்கிப் பணிவுடன் ஆஞ்ச 
9 _ . 5 ச v ச உ ° உ 

னயாது பராச்கிரமத்தினை யுரைத்துத் தன்கருவமடங்கி 

நிற்றலும் கருடனே நின் மோநரோளிலுண்டாயிருந்த தஇனைவு 

pi) i eC xr நீயனுமான மரியாதையுடன் அழைகத்திருக் 

தால் வந்தேயிருப்பான் இன்னொருமுறை சென்று ஜான€ 

ஸமேத ராமச்ஏஈஇிரர் அ௮மைக்கன்றாசெனர் பணிவுடன் 

சொல் வருவானென அவ்வண்ணமே கருடன் அ௮னுமாரை



௨௭௮ மாருதி விஐய€மேன்னும் 

* ள் + ட = டர ௫ ௪ 1 

ய்ழைததுவரச் சென்றவுடன் கான ஸ்ரீ T TING) F FOS 
௪ ௪ ry e . 

மிஞ்சிப கறபினரில்லையென விக்க சத்தியபயாமையை 
, பூ ச 5 e . ௫ ச ட e 

யது FOS OF NF Faro யான தசரதரரமனாத வருச 

கொண்டு நிற்கின் 2றன் ந் ஈனாபுத்இரியின் உருவ தாரி 

Guerk சிஜாரிராட்டியில் 32, வருவாயாக (வனச் FT HUTT டியின் 2 ரண்டு படைப் 

வாறறலறறு சத்திய வம Bt, WNL Bw பின்னா BT 
ra [அ] ச . 3 . 

பணி செவியைச் சீகபிி ley in ari olgursy Ont gy 

ண்ட பத் திலிருக்தன il சு டனான் ம ரியாதையா பல பைரி 

கப்பெற்றதனால் BG WT DMHI LAY Hl QBPORT vos IT ரீ 
. உ ரூ கட்டு . ட்டு ச 

ராமச்சந்திர ஜேர்த் தியையும் சீகா பிராட்டிலயயும வரைல 
௫ ௧ க ye ச . “ர 

மகிழர்தனர். கருவமொ][£க்த கருடனும் அஞ்ச னப 

டைய பராக்கிரமததை மெச்ச ச் தன்னிடஞ் சென்றனன் 
. a . [2 . ‘ 

இதன விரிவினை 5 FHL. BALI 5 முதலிய pla) ratio 

Hit ண்க.



    
  

ச்ச க லட் 

  
  

 



௩ - வதி. 

ஜலபான பராக்கிரமம். 

  

இன்னருள் சுரச்0யெனனா வீரஈ5வாக் சனுகூலிக்க தீ 

சன்னருட் டேமை வேண்டு ஈசுவந்தன் றனக்காய்வேச 
முன்னவன் மொழிபின் ௨ண்ணம் மூரி£ீர்த்தபஇிதன்னை 
சன்னகட் டடக்கிவிட்ட தயாகிதி சரணம்போற்றி 

(இ-ள ) இணிய ௮ருளைச சுரப்புயாநவென்று 2கட் 

டிரஈதவரின் பொருட்டு அனு-ூலஞ்செயயும் வண்ணம் 
தமது Gap gw >in Tar LT TILES ob இர மூ, 1B Blan 

இரந்து வேண்டிய மருவுக்சு/பெொடுட்டு தாரக” தனாக்கி 

னைப்படி பிரவாசம। கவத வாரறுவெளளத்தினை ப பானஞ் 
செய்துப் பின்ன! வெளியில்வீரச்த இருபை Se uy de 

மான அஞ் FD So LIT Si திருவடிசட்கு நமஸ்காரம, எ-று, 

விவரம். 
அடதேயத்தில் சு! தி தி கரையிலுள்ள வ௱ம்பொ 

ருஈதிய பேரடாவில் ௮ாகணர் (Gu Boas 1 ய நிரா மதமா 
ஸ்மணை ச oat Bp) Hon ws பம hy gow ob gy ont 

ஜொரு ITAL BI BIOTA ௫5 த. இவ தா பின்பு ஸல 

என்புறலதெனம் கழ். BIA A ih S தனரா தலால் தம் ப்மாடி 

டழகஞுமனை பல௰ரயும் ஸ்ரீர1மப agit முபடும்படிசெய்தனர் 

இக்கனமிவரிர௩க மாலத்தி லிவரிருககு மூருக்குக் 

கருசலுள்ள சபதிர தியி ல பெரு பென் ளளமுண்டாகி Fiend 

ஊர அழியுறி லைமைய தாகக் ஈண்ட ஜனங்கள் இதனைத் 

தெய்வந்தான் திக்கமவண்மெ இங்கே தெய்வகடாகூஷ 

முடையலார் க ஜஸுவர்தா இருச்கமுர அவரிடஞ் செல் 
வோமென ஊரினரஊ வரும ஒருககுதிரண்டசென்று sav | 
வநதரை கோக்க யா ft மவனே நீர் Ti toi Lb euing Seer 

யிலிருக்கதீர் ஊரோ வெளளத்தா லழியப்போகிறது ராம 

பிரானது கருணையையுடைய நீர் இந்த ஆற்றுவெள்ளத்தா



அமைத் பராக்கிரமம். ௨௮௧ 
லூரழியாத வண்ணம செயய3வேண்டும் நாங்களெல்லாம் 

மிகவும் பயப்படிஎமரும் ராமராபஸ்மரணை செய்பவர் சளக் 
ப்ச் "இங்கு? DHT IG) தாங்கள் சொல்லுவதை நம்பி நாற 

கள் இழுக்க 2ம் தியவுசெயயுமென்று ஊர ஜனங்களை வ 

மாக உரைப்பதைப ம்கட்ட BV aU Bil Dh LI, SF TIDE FB திச 

yp, த்தியையுகதேசுக்து ஐகதிசா! ஜான ரமன , சாப? 

என்னை யிவவர்ச்சனமசள அவமதிக்க தவண்ணம aI 

வா றிறுமிரை மிதப்படுத்தி ரக்ஷிக்க 2வண்டுமென்று பகவத் 

சரணாவிகதததி OO art TJ cleat perl Bung si 

௮சரீரியானது தாஸ; அஞ்சற்க ADF னையர் இந்தப் பிர 
வாசுநிரைப் பானஞ்செய்து 5இயின் கோபத்தை யடக்கு 
வார் ௮வரது விககரகமொன்றை இற்றுவெள்ளத்தி னெதி 

சேகொண்டு வையுக்களென்றுகூறியது ௮துகேட்ட Zev 

ou it BOM Za UTI SB ஈண்பர்களே எம்பெருமான் 
ஒரு ஆஞ்ச னேயர் இருவருவை ஆற்றுவெ வள்ளத்தி னெ இர 

வைச்சு உத்தரவளித்தனா என்றனர் ஜனங்கள் உடனே 

ஓ) ஆபச ன்படி BHT BOOB Ae I IF Qs Bir 

வைத்தன! உட னராமபிரானது அணையை நிறைவேற்று 

Yor Cov it wage தோன்றிப பேருமுவட ணாறுநீரி 

னெ திர மின்று (ரஙவாக ஜலமனை த்தையும் வற்றக்குடி. த் 

குருளின ! இவரியு மச் செயலினை க்கண்ட + a BHT ஆச் 

சரியமடைஈதகாாகள், 
BM (Hib tL Bat DUP & Be இல குமதிகள் இரத உண் 

மையையறியாது விச்சரகம் ர்ரருஈ அமமாவென்று பரிகா 
சஞ் செய்தவனை ௮ர்ச்சாறுபியான அஞ்சமனேயர் காபி 
மனெவழிற்பை) தழவிடக்கண்ட. ௮னை வருஈடுங்கி ஆஞ்ச 

னேயரைப பிர ர்ததித்து தஸுவகதனரசைத்துதிக்க வெள் 

ளம்கின்றது இதுகலியுக பரா க்கொமககளிலொனறு இதன் 
விரிவை பக்தலீலாமிருதி சொந்தங்களிற் காண்க,



௩௭ - வது, 

யவன ராஜ ஐ கருவபங்க பராக்கிரமம். 

சகுமலர்ப் பொகுட்டுமேய சான்முகன் முசலதேவர் 
செகுமல மென்னவாழ்த்துஞ் 22£ற் கடியன்மாட்டு 
புகுமிட ரசலப்பற்பல் புத்துரு வெய்தித் இில்ஸி 
யகுபறை யடகீயொண்ட வள்ளறா எச் ூள்வைப்பாம், 

(இ-ள் ள்.) a or is Ft, oar தாமரைமலரி னடுவிலிருக்கின்ற 
பிரமன்மு தலிய கேவர்கள் எங்களுக்கு ஞானங்களைமொழி 

யென்று துதித்து ais gap திருமகள் மணாளனுக் 
கடியவராய் விளங்கிய து.௮சிதாசரிட முண்டான காவற் 
றுன்பமொழிய ௮னேகமான புதியபுதிய வுருவத்துடன் 

தோன்றி தில்லியிலிருர் திர்மாடாணட ௮குபரென்றும் 

யவனராசனை யடக்யொண்ட சுவாமியான ஆஞ்சனேயர து 
திருவடி.த் தாமரைகளை இருதயகமல த்தில் வைத்துத் துதிப் 

போமாக, எ-று, 

விவரம். 

அஸ் தீனாபுரியிற் பிராமணகுலத்தில் (பிறந்து ஈல்வியறி 

வொழுக்கங்களி யர்க திரு, த அதமமாமன என்னும் 

௮ர்தணா் புகல்வளுய் அளசிதாசன் என்னும் பிரசித்த 

காமக் தாக்யே ஸ்ரீராம பச தரானவர் கா 2௦ தசத்திலிருக க 

காலத்துப் பகவத் கடாரு.த்தால் ஈடநத சில அற்புதச் 
செயல்களால் பெருமையுளள PVG Hm யன ரஜ 

னான அகுபர் என்பவன் காசியினின்றும் இவரைத் தில்லி. 

கழைப்பித்து நீர் இறக்தபுருவஷளை எழுபபிக் கொடுத்தல் 

முதலிய காரியககளை* செய்திரா?ம ௮வவாறு கத 45" 

ரச்தைக்கொண்டு செப்தீரென்று கேட்டான் அதற்குத் 
துளசிதாசர். ௮ரசனே ஜகத்ல்வாமியான ஸ்ரீசாமபத்திர 

மூர்த்தியின் தயவினால் செய்தேன் என்றனர் ௮துகேட்ட 

e
e



   

    

  

       Per, Ce ee : ம் a த பன் ப்ட் 

— ப டா 
॥ is 4 7 on 

be I ‘i 
ve Wal 

Mi 1 i" if (ரி 

த்ர 
ரு ih 4" ,; 

‘ai my 
aid ae ! a ! 

    

      
    

      

      

   
    le a 

(பு be 
| யு ti 
bl Hh at ப ம் 

      Vy 1/4 
[ji 

Vl i I, up 
an 

yt 

   

  

இட்டது 
a ம ரு ட fit 
டம 2 q 

ம்! டட 

    
    



௨௮௫ மாருதி விஜயமென்னும் 

௮குபர் அர்த ராமபத்திர ஜேர்த்தியை சான்காண விரும்பு 
இன்றேன் எனக்கவளா நீ/ சாட்டும்வரைக்கு மும்மையிக் 
தச் சிறையிலடை சீஏன்ே னென்று துளச்தாசரைச் சிறை 

யிலடைதது வைக்கான். 
துளசிதாசர் ஸ்ரீராமரார்சதியைத் தியானித்த ஜான 

சமணா கருணாசாகரா யவனமாரன் தேவரீரைக் காட்டச் 

சொல்லுகின்றான. யானென் செய்வேசனென்று அழலி 
லிட்ட வெண்ணெய்ப் பாவைபோல உ ள்ளமுருகத் Bl BB 

தனர் அதுகேட்ட பக்தபராதீனரான பகவான் அசரீரி 
மொழியால் அஞ்சற்க ஈமதாஞ்சமனயரை நீ தியானஞ் 
செய் அவர் ௮வ்யவனசாச னகநதையை யதறறுவாரெனக் 

கட்டளையிட்டனா அம்மொழிகேட்ட துளசிதாசர் நஞ்ச 

னேயரைத் துதித்தனர் ௮வரிவர் கண்ணெதிரே தோன்றி 
ஏனழைத்தனை யென்றனர் துளசிதாசர் ஆஞ்சனேயரடி 

மலர்களை வண ந்இ GU hear ௮கஈதையை யடக்கி என் 

னை ரக்ஷிக்க வெண்டுனெறேனென் றன ஆஞ்சனேயர் வ 

வாறேயாகுரவென் று கூறிமரை துனை யி ரரபெரிய 

வானரவுருவ£ தாக்கித் தில்லிநகர த. அட் Gr SF FGF 

சனங்களை அச்சுறுத்தியும் மாடகூட மீகாபுர ங்கே wih 3 

அம் பல உபத்திரவக்களைச் செய்தகால த்தில். நக. மாகதர் 

பலவசையாக வானரங்களின் வருகையைத் ஹ் CH, க்சுமூயன்று 

கற்கள் தடிகள் முதலியவைகளால் வானரங்களை படித்த 

னர் ௮வை எதிரிகள் அ௮டிதத கற்களைப்பிடித் தவாகண்மீ 
தெறிக்தும் தடியைப் ஏடிங்கியடிததும் ௮வா htt & FBG 

ரித்தன இதினால் தில்லிசசாரதநில் பெர௫ுங்குமப்பமுண் 
டாகி யனைவரும் பயமடைற்து ராசாலான ௮ குபரிடஞ் 

சென்று மன்னவனே உல.ூலெங்கு முண்டென்று கேள்வி 

7 பெருங்குரங்குகள் இந்நகரில் ௮(னைகமாயிரமாசப் 

புகுந்து 3) ahem பெரும்பாகத்தை யழிததன இச்செ



அமைத் பராக்கிரமம், உ௮டூ 

யல் துளசிதாசரைச் சிறைப்படுத்தியதா லுண்டாயதெனச் 
ஏனங்களிற் பலர் சொல்லிக் கொளளுகிறார்கள் என்றனர். 

௮வர் வாய்மொழிகேட்ட அகுபீர் ௮ரசன் சிறைச் 

சாலையிலி.நத்திய துளசிதாசரை யழைப்பித்து இஃது 
“என்னை இந்ககரி லென்றுமில்லாத புதுமையாகப் பெருக் 
குரங்குகள்வர்து தொர்தரை செய்கன்றனவே யென்றான். 

௮துமீகட்ட துளசிதாசர் சக்கரவர்த்தி திருமகனா 
ரான ஸ்ரீராமபிரான் வானரசேனைகளை யன்றோவுடையவர் 
௮வர பழைப்பித்துக் காட்டுமாறு உரைத்தனிசன்றோ 

௮வ்வெ ங்கள் பெருமான் வருவதற்சடையாளமாக வான 

ரங்கள் வாத்தொடங்கெ 2 om & மாயிரமாகவுள்ள இந்த 

வானரங்ரளுக் கஞ்சுகின்றீமர பெருமாள் எழுசர்தருளு 

முன்னம் ஈழுப துவெள்ளமெல் று கூறுமனேதகங் கோடி 

வானர வ்ரள் வரம வண்டு2ம இப்பொழுது வர் தள்ளவை 

அவ்வானாகோடியின் மிகவுஞ் சிறியன இனிப்பெரியனவா 
கிய வாரைகல்கள வருமென்று கூறார், 

அது pi A HT oat ளேக?்கிச் தயவுசெய்து இக் 
குரங்கு களைப் பாத சொல்லும் எனக்கு ராமனைக் காண 

வேண்டுமென்றிருக்க விருப்பமொழிர்கது என்றனன் அப் 
பொழுது தூளசிகசாசா ஆனாலென்னை விட்டுவிடுமென்ரான் 

௮வனுமவரைச் எறையினின் றம விடுத்து உயாந்த மரியா. 

தைகளைச் செய்தான் ௮வரும் தஞ்சமனயரை மனதிற் 
நியானித்து எனதிடுக்கண் ஓழிர் த.து மிதவரீர் இனிஇக்கசக 

ரத்தினை யழிக்கவேண்டாமென்று வேண்டிக்கொண்டனர். 
அவருமவ்வாறே © மறைக் துசென்றனர் யவனசக்கசவர்த் 

தியும் பாகவதரிடம ஒரு பெருமதிப்புவைத்துச் செருக் 
கொழிந்திருந்தனன். இதுவும் கலியுகசரிதம். இசன் வர 
லாற்றினைப் பக்தவிசய முதலிய மூல்சளிற்காண்சு. 
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அ௮மத் பராக்கிரமம். ௨௮௭ 

௩௮1 - வது 

யவனாலயபேதன பரரக்கிரமம். 

  

ஏ.தரிசரண மொன்றே எழுவகைப் பிறவிப்பெளவ 
மோதலை சடர்துமுத்தி முழுச்சரை யேறற்கென்னா 

ஆசரமிகுச்,து போற்று மடியரை யலைச்சபொல்லாப் 
டீசரை யுடையார்பள்ளி பெயர்த்தெறி பெருமபோ த்தி. 

(இ-ள்.) எழமுவகையான பிறவிக்கடலின் பேரலையிலகப் 

பட்டுத் தமொரறாது முததியென்னலு முழுக்கரையை யடை 
தற் கேதுவாகவுள்ளஅ ஸ்ரீஹரி ச௪ரணாரவிக்த ஸ்மாணையே 

யென்னா£ ௮ன்புமிக்கு ஸ்ரீபகவாளைத் அதிச்த பாசவதோத் 

sors Gast gar deus மிசர்ஈகாத் அலுக்கரின் 
கோரியை யழைததவர்களை யடக்கிய Apis பெருமானே 

உமக்கு ஈமஸ்காரம, 57-2௮, 

விவரம். 
உத்தவ சித்கனரென்றொரு பாகவதோத்தமர் தாரக 

சாம சக்2ரத்தனம்பாடி. யானந்திப்பவராய் தமது ஈகரான 

தாருருக்குச் சிறிது தாசத்திலுள்ள பிகர் என்னுமூரிற் 

'சென் றங்குள்ளாருக் கரிபஜனையில் ௬ுசிவருமாறு ஹரி 

கசா காலக்ஷேபஞ்செய்து வருசாளிலுண்டான ஸ்ரீராம 

சவமியுச்சவத்தை யிக்குச் சிறப்பாக ஈடத்திவறாசாளில் 
ஒருதனம் ஸ்ரீராமமூர்த்தியை யுச்சவமாக ஊர்வலம் வருத 
லைச்கண்ட துலுச்கர்கள் கோபத்துடன் அவர்களை யுபத் 

ards அச்சவத்தை நிறுத்தினர் ௮,தனால் சரசர்கள் சனி 
வ்ருத்தமடைர்தார்கள் உடனே ஆஞ்சனேயர் 40க்சோபச்



மாருதி விஜயமேன்னும் 

அடன WF EB ba Pom மஜ்ஜிசென்லனுபி கோவிலை யொடு 

காலாலுதைக்கம் கால்தூக்கனர் WES ர பலினை ஈன்னடக் 

வகையு/டைய ஓரு பாதிர் துலுக்கன் பசவத கடாக்ஷ தீத 

ore UFO Goo Cor SE aT WH 110 Usd QenpaCear Boi 

2வமையின் குடிசையை அழிக்க வெண்டாமென்று மன்ற 

டிக் கட்டுச் கொள்ளுகிறேனென் ௮ இரசக் தூகூறி வணங்கச் 

னை ௮துகண்ட மற்றைய அலுக் ஈர் இவன் பைத்தியத 

சன் இவண் - -* வெளிக்கு வீணாக வணர்கஞ்செப்இச 

மூன் என்று பளாசஞ்செய்தனர் wy BCS AMIDE 

௮ நரன் பைக்தியகானே இகதா மசூதி இடிர் தவிர 

ற து பாருங்கள் என் அக்்திஞன் அவன் கூறிபபடி DG 

னயல் மசூதி அஞ்சன்யரொரு இருவடி hit, லிடி த்து 

சுள்ளினர் ௮து கண்ட னைவருநடுக்னெர் இச் பலி 

பறிக்க ௮வலாரசனை தவனராசன் உத்தவ ௫ம் எண்டு 

வைகர் இரவியங்களை அவைத்துவணங்ூ கம்மை வாட் 

அம்படியாகவு ம ந வமியுக்சவத் இனை மூறை ய நடபபி 

வக கட்டுக்கொண்டான் அவரும் அவ்வாேேயென் 

10 (PALL. ௭ஞ்ச னேயரைப் பிரார்திஇிக்கப் பின் யாதெ, 

உபத்திரவமுஞ் செய்திலர் அ.ஓக்க௫£ ஈவமியுச்சவம் 

குச் சகாரயிகளா யிருந்தார்கள் @ eq eeu as FH; 

இதனைப் பத்தலீலாமிருதத்துச் சாண்ச, ': 

மாருதி விஜரயமேன்னும் 
அனுமத் பராக்கிரமம் முற்றிற்று. 

nares: ரற்கிலயத்தித்க 

Qur. erate uvenss aly’ 
am rises celine 
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