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பாதுகாப்பவரும, யாங்கள சகரசமடையத தககவரும, எங்களால பூஜை 

செய்துகொள்ளக தககவரு மானெறீர , துஷ்டகிக்ரஹ சிஷ்டபரி 

பாலனஞ செயது உலகங்களைப் பாதுகரககினற ௮சனே குருவானெரு 

னலலனோ ?* ( நாவிஷணு: ப்ருதிவிபதி;) எனதிருபபதால விஷணுவின் 

அம்சமின றிப் பாதுகாககுங குணமுள தரகாமையினாலும, ( ௮ஷ்டாபிச் 

லோசபாலானாம மாதராபிரகிர்மிதோகருப;) எனநிருப்பதால இந்தி 

னுடைய ௮மசமுடைய னாதலாலேதானே போகங்களை யனுபவிககின்ற 

மையாலும, இரதராஜனும பூஜைகச் கூரிய னாகின்ருன ; ஸ்ரீமகா ராயண 

னுடைய காலிலொனறு அமசமுூடைய சாகியே யன்றோ ? தேவர் ௮வ 
தரிச் இருகடின்றீர் , ஆதலின, கீர உலக। களைப பாதுகாதது உலகஙகளி 

னால் வணங்கப்பட்டவராகி, எல்லாப போகஙகளையும அறுபவிககினதீ 
ரெனபதற கையமுளதோ * தேவா இருமாளிகையி லெழு௩தருளி யிருக 

இனும, காடடி. லெழுததருளி யிருககினும, நிதய விபூதியி லிருககனும், 
லீலாவிபூதியி லிருககனும, தேவரே எஙகளுக இறையவா , ஆதலின, 

உமழமுடைய நாடடிலுளளவாகளும, ஸமஸாரவிஷயங்களைக துற௩து, உம 

முடைய விஷயத்திலேயே குட கொண்ட மன முூடையவாகளும, காமக் 

குசோதங்களை வெனறவாகளும், பிமரைச சபித தீழிககும் செயலை விடட 

வர்களும, (, காஸபூகாஸ்வகஸஸாவே ஹயாதமான? பரமாத்மன$) என் 

இறபடி. உமமைத தொணடு பூவடவ/களும, உமக௫ுப் பிளளைகள 

போன்றவாகளுமாகய எங்களை கீர் பாதுகாத் தருளக் கடவீிரொனறு 
கைகுவித்துககொண்டு வேணடிப பறபல ஆகாரஙகளினால் ஹீதா ராம 

லக்ஷ்மணர்களைப் பூஜித்தனாகள, மறறுமுள்ள முனிவாகளும் விதியின் 

படி. பெருமாளைப பூஜித்து மஓழஈதனர்கள், 

ஆசணயகாண்டததில முதலாவது சருககம் 

Yop pa. 

ணையை வை இஸ: அவது மைலைவவகள்



ஆரண்யகாண்டம். டு௪௭ 

இரண்டாவதுசருக்கம். 

பெருமாள் காடடிடையில் விராதனைக் கணடறு, 

செல் 

    

அநந்தரம் பெருமாள ௮னறிரவை யஙகுப் போக்கி, மறுகாளுதயத் 

இல முனிவர்களைப பணிஈது விடை பெறறுககொணடு பலவகை மிரு 
கங்கள நிறைந்தும, புலி கரடி. செஈநாய முதலியவைகள சூழக.தும மு.றிக 

கப்பட்ட மரஞ செடி கொடிகளை யுடையதும, காணற கரிய மடுவுகளை 
யுடையதும, கூவுகினற பறபல பக்ஷிகளை யுடையதும, பயந் தருவது 

மாய காட்டி ஐட்சென்று, ஹீதா லசல் மணாகளுடன கூட் யங்கே மலை 

யின சகசமபோலட பருத் துயா௩தவனும, கோரமாகக கூவுெறவலும், 

மிகவும ,ஆழாத கணகளை யுடையவனும், பெரிய தலையை யுடையவனும, 

பருத்த வயிறறை யுடையவலும், அருவருப புறக தக்கவனும, பயங் 

கரனும், குருதியினால கனைககபபட்ட புலித்தோலை யுடுத்தவஸூம, வாயி 

னைத்திறகது உலகனை விழுஙக மு.யலும யமன போனறவலும், ஏஃகினால 

செயயபபடட நெடிய சூலததில மூனறு சிநகஙகளையும, மானகு புலிகளை 

யும, இரணடு செந்நாயகளையும, பதது மானகளையும, தந்தஙகளுடன்' 

கூடிய பெரிய யானையின தலை யொனநினையும கோத தேகதிககொணடு 

இங்கராதம் செயபவறுமாயெ விராதகனென்னும சாக்ஸனைக கண்டனர், 

அந்த சாக்ஷளனும இவாகளைக கணடு னமகொண்டு, காலாந்தகனபோல 

வோடி. வ௩து சதையை இடையில பதமி எடுத்துக்கொணடு இரும்பி 

யொதுங்கி, ஸ்ரீராம லக்ஷமணர்களை கோககி, மானிடாகளே [| கீஙகள் 

யாவர்கள ஜடைஇரித்து மசவுரியுதது முனிவேடம பூண்ட BOO ET 
வனததை படைந் திருப்பவாக ளாயிலும், பெணணொருத்தியை யுடன 
அழைத்துககொணடு வநதிருக்கின்றீகள ; எனறுடைய இவ்வனத்தை 
யடைகஈதும் ரீங்கள உயவிரகளோ 1 நீஙகள தவச௫ிகளா யிருக்கையில், 
பெண்ணுடன் வாழவ தெவவணண மொக்கும ? இவவணணம் நீங்கள 

அதருமஞசெயது பாவிகளாகின்றமையின, முனி தாஷகாக எா$ன்தீர் 

கள, நீஙகள யாவசோ உரைசெயம்மின ; யான் விராதனென்னு மரககன், 
கானிவவிடத்தில் ரிஷிகளது மாமஸங்களைப புஜித்துக் இரிகின்றேன் ; 
யான் உஙகளையும் கொலை செய்து, உங்களுடைய ரத்தச்தையும் டானஞ் 

செய்வேன ; இக்தப பெண் எனககே பாரியை யாகுவாள் ; எனறிவ்வண 
ணத் ௮சசமறறுச் செருக்குறறு மொழிந்தனன். ஷீதாபிசாட்டியாரும் 

அம்மொழியைக்கேட்டுப் பெருங்காறறில் வாழைமசம்போல ௩டுங்கெள், 
இவ்வண்ணம் விராதனால் ௮பஹரிக்கபபட்டு ஈடுக்குகின்ற சதையைப் 
பெருமாள் கண்ணுற்றுடி மிகத் துனஅபமடைக்து இளையபெருமாளை 

காக்கப் பாராய லக்ஷ்மணா | ஜனகமஹாராஜன் இருமகளும், ௧௪ரத



டு௪௮ வால்மீகிராமாயணம் 

சக்கரவர்ததி மருமகளும, எனனுடைய பாரியையுமாகியும், ஹீதை விரா 
கீனால அபஹரிசகப்படடு வருக்துசன்றனள் ; நாம் இவ்வகையாகய 

இமைகளையுற நிறபபோமென்பதை யறிந்தேயனமோ ? கைகேயி எனனைக் 

காட்டி லுறையும்படி. வரங்கேட்டனள ; அவளுடைய கோரிககை இப் 
பொழுதே விரைவில் நிறைவேறி விட்டது , கைகேயி தோாககாலோசனை 

யுடைப எரதலாலேயே தன மகளுக்கு சாஜ்ஜியம வாயப்பதுமாசதி.ததில 

தீருபதியடையாமல யான காடு செல்லுமபடி.ச௪ செயதனள, இப்பொழுது 

கைகேயி தன மன மீடேறி மகிழந்தனள, ஷீதை பரபுருஷனால் பரிசிக 

கபபடடன ளெனபதினும எனககுக கடுநதுயச முூளதோ * யான 

தந்தையையு மிழநது, ராஜநியததையும் துற௩து, பாரியையும பறி 

கொடுக்கும்படி கோகத தநதோ ? என்றிவ்வணணம கணணீர் ததுமபத் 

துனபுற றுரை செயகையில, இளையபெருமாள அ௮.துகேடடு மந்திரத்தி 
னால தடையற நெடமியாபபு விடுகனற ந௪சரவம்போல௪ சினங் 

சொண்டு பெருமாளை கோக, ஏமமையரே !-- 
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௮சரதஇவபூதாசாம காசலசவமவாஸவோபம$ 

மயாபரோஷயேண- ரகுலதத கிமொாசசமபரிசபயலே 

தேவர் ஸர்வபூதஙகளுககும் நாதனாகிய ஸ்ரீமர்காராயணனகியும், 

இந்திரனுக்கு நிகரான பசாகரம மு.டையவராகியும, தறமையற்றவன 

போல ஏன தவிகன்றீ£ , தேவருசகுக கொணடனாகிய யானிருக்கையி 

லும், ஸரீகாப முறுவ தொககுமோ ? இந்த விராதன சினமுறற என்னா 

லெயயபபடட கணையினா லடிபட டிற௩து விழகையில, இவனுடலிலுளள 

சத்தத்தை இதப் பூமியே பானஞ செயயப் போடெனமது , மூன யான 

ப ரதனிடத்திற்கொணெட சினத்தை இபபோழது இந்த விராகனிட தீதில் 

விடுவேன் ; இப்பொழுது எனனால தொடுத தெயயபபடட சரம விரா 

தன் மராபில விழக கடவது; அவன மார்பீனின்றும உயி வெளியிற 

செலலக் கடவது ; ௮வனு முடனே தரையில சுபூனறு வீழக் கடவன் ; 

என்றுரைததுத் தேறறினா, 

ஆசண்யகாணடததீல இரணடாவது ௪௬௧௧ம 

முறறிதறு, 
  

பெருமாச பிராட்டியாா இளையபெருமாள் இவாஈள அன்புறுவத மலுஷ்ய 

பாவனையெனறு முனபே கூறி யிருகக்னோம , பிராக்டியாரை விராதீன தொட்ட, 

மையால சறபழியாதோவெளனில, அழியாத ; பெண்களாச ஒருவனைச் சகாமிததத்



அ ரண்யகாண்டம், Rea 

தொடுவார்சளாமின், கற்பழியுமே யலல2, அபச்சை யடைஈத காலத்தில இவர்க 

ஸிஷ்டமின்றி, வலுவில் பிமாகளால சொடப்பட்டமாததிரததில் கறபழியாத , 
ஆகையாலேயே சுந்தரகாண்டததில பிராட்டியார் ஸ்ரீமதாஞசசேயர் மூன லேதிச 

சொண்டு ஸ்ரீராமபிரானிடம் சேர்லசற குடன்பட்டிலா ; இவவணணமே யங்குப் 

பிராட்டியாா உரைசெய இருக்செறனர் (ஸராமம் லக்மணம) எனபது முதலா 

யுள்ள சுலோக௱சளின உணமையாயுளள பொருள யாதெனில, ௮௧கே5 எனபதிறகு 

இடையென்னும் பொருளுமனற, மடியெனலும பொருளுமன்று, ஸமீபமென்பறு 
பொருள் ; (அங்கேசாசாய) எனபதறகு, ௮சே அராதாய எனறு பதம், தையை 

எடாமல எனறு பொருள ; (ஸபாரரயெள ) ஸபையில பூஜிஈ சததசசவாசள ; ( க்ஷண 
ஜீவிதெள ) பிறருயிஸா மாயகதவாகள, (கதமபாபெள, முனிதாஷகெள) ஏன பாவிச 

ளாகுவீரகள ) (அதாமசாரிணெள) அதாமசதசை காசம செயபவாகள ; (பாப்யோ?) 

பாவஞ்செய௫னெற கைகளால , (பாராயா ) காகதியினாற சிற$தவள ; ( பரஸபாசாத ) 

விராதன சமீபததிற செனறிருபபதால், எனறு சிலா பொருஞூரைததப பெருமாளை 

விராதன் புசழஈசதாகவும, ஷவீசையைப பரிசிசசாமலே கினறதாசவும் கூறனெறனா 

சள, இபபொருள கியாயமாகத Carmo; கிரமமான பொருளில குறற மிலலா 
மையின , இவவளவு பிரயாஸம் பபனறற.௮ , ஸம்ப்ரதாயாததம ஏதசெனி௰, பிராட்டி 
யரா விராதனிடததில யா,சசெயவாரினு வெள றசசககொணடு தடுககுததிலா ; 
மகன் கொடியனாயிருக€லும், சாய ௮மமகனமீ தருளகொணடு, இவன பரத தாவினால 

செஷிக்சபபடுவனே என்றஞ கடுககுறுவதை யுலகல யாம சண்ணால் கணடிருக் 
இெரோ மலலோமோ ? இவவணணமே லோகமாசாவாகய பிராட்டியாரும விராதன 
வ்வணணம் இச்செயல புரிச.த பெருமாளால கொலைசெய்யப்படுவனே cron pee ti 

கொண்டே நடுசகுறறனள், அகையாலேயே ௮வனைக காண்சையிலும, தனனை யவன 

பதறுகையிலும் ௮சசருறறிலள ; அவனுடைய கொடிய மொழியைக் கேட்டபின்னே 

யன்றோ 1 ஈநடுக்ளெள ; ௮தலின, இபபொருளே யுணமையெனக கொளச, 

பெருமாளும் பிராட்டி யாரை விராதன கொணடுபோய்கிடுவனோ என்ரு வ 2, 
கம்மை இவன கொலைசெய,து விடுவனோ எனருவது, ௮வனைச் சொலைசெயயுஈ திமமை 

இலலையே எனராவத பரிதாப முறதிலா, இபபொழுஅு யான் ராஜதருமறகளைச் 
அற திருககன்றமையின, இபபொழுஅ ராஜதருமததை யதகேரித2 வில்லெடுத 
இவனைச சொலை செயவது தருமமாகுமோ வெனனும ஐயததஇினாலும், இவனை யான 
கொலைசெயது விரிவேனோவெனறு ஷீதை இவ்வணணம் ௮௪௪சககொண்டு ஈடும்கு 

கையில, இவளை கிராகரிதது ௮வனை எவவணண(। கொலைசெய்வேனோ வெனள்பதினா 
அம்,பெருமாள பரிதாபமுறறனரோயனறி, வேதிலலை; ஆகையாலேயே பிராட்டியாரசை 

விராதன எடுத்தசகொளளுமபோத துனபுருமல, பிராட்டியாா ஈடுக்குவதைச்சண்ட 

பின், தயரல் கொணடனா, இளையபெருமாளூம பெருமாளை சோக்தெ தேவா ஸ்ரீமம் 
சாராயணனே யாதலின், தேவேஈதிரன போலத தேவரும் மூவுலகம்களுச்கும் நரத 

ரா மிருக்கையில, ௮ற்பமாயெ கோஸலராஜ்ஜியததை மானிடபாவனையில் அதர் 

"இருக்கும், அ௮ாதர்போ லாகுலீரோ * சாதரே யாதலின், இவளைச் கொலைசெய்வது 

தீருமமே என்றருளி, மேம் பிராட்டியார சாகதிண்யத்தினாலும், தேவர் ஒருவேளை 

இவளைச் கொல்ல மனமுறிராடல், சேவர்ககுத சாஸனாயெ அடி யேலுக்கு அஜஜனை 

செய்வீராலெ, யானே இவளைச் கொலை செயவேளெனவும் விண்ணப்ப செய்தனர், 

ஆதலின், இதே பெருமாள் இருவுளமென்௮ணர்க, பெருமாளும் இளையபெருமாளை 
சோச்9, தம்பி! பாராய ; ( விராதால்கே) விராதலுடைய வாழ்வில் ( ப்.ரவகேடிதாம் )



GRD வால்மீகிரா.மாயணம் 

மூன்முவதுசரு க்கம், 

விராதன ஸ்ரீசாம லக்ஷ்மணாகளை எத்து 

தோளில தாங்கி நடகத.து, 

0-6 Ho— 

அ௮நந்தரம் மீளவும் விசாதன ஸ்ரீராம லக்ஷ்மணர்களை நோக்க, மர்னி 
டர்களே!நீங்கள் யாவர், எங்கு௪ செலலுனெற்ொன யான கேட்கையிலும், 
பதிலேன்உராக்கின்நிலீர்கள்; பதிலுரைமின்எனறு வினாவினன், பெருமா 

ளவனை நோக்கி, அடா விராதா | யாங்கள் இக்ஷ்வாகு குலத்திற் பிறந்த 
வர்கள் : யாஙகள நறசெயலினர்க ளாதலின, இவ்வதததை யடைந்து சஞ் 

சரிக்னெறனம ; யாஙகள உன்னையு மறிய விரும்புசன்றோம ; நீ யாவன் ? 
இவ்வரணியத்தில ஏன திரிகனறனை , உரையாயென றருளிசசெய்தளனர், 

விராதனும பெருமாளை கோகக, ராஜனே ! யானுராக்கின்றேன் கேளாய, 

யான ஜயனெனபவனுககுச௪ ௪தஹசதை என்பவளிடத்திற பிதகதேன் ; 

என பெயா விராதனெனபாராகள , யான தவஞ்செயது பிரஹமதேவ 

னிடத்தில் சஸ்கிரஙகளினால அழிவுரூத வாறும, பிஎபபுஞ சிதைப்பும் 

௮டையாதவாழம, வரமபெறறிருக&னழேன் ; ஆதலின, 8ஙகள என்னை 

எ.தாககாமல் இந்தப பெணணை விட்டு விடடு விரைவாக வந்தவழி பற்றில் 
செல்லுக ; இவ்வண்ணம் மகள ஓடி. விடுவீரக ளாயின், உஙகளை யான 

கொலை செய்யேனென்று மொழிந்தனன, பெருமாள ௮துகேட்டுச சின 
(poo வனை கோக, அடா அற்பப் பயலே ! கீ வலுவில் யமனைச் 

தேடுகின்தனைபோலும், போரில் என்னெதிரில் நின்றபினபும பிழைத்து௪ 

செல்வாயோ ? மாண முறுவாய ; நிறக , எனறருளிச் செயது, கோதண் 
டத்தில் நாணை ஏறிட்டு, விரைவாகக் கூரிய கணைகளைத் தொுதது, கருட 
வேகம், வாயுவேகஙகளை யுடையனவும, த௫கசகட் டமை%தனவுமாகய 
  

அத ரவசொணடிருகனெற ஷீதையை ; கைகேயி எனனபபடும் மாயையும், யானருக 

லிருசசன, ௯த7தருமகதைத தறவே னாதலின, தன மச்சளாகயே உ௰ிர்கள ஸம் 
ஸார மெனலும ராஜஜியததைப பெறுவாச ளாயிலும, எனனால் திருததபபட்டு வினா 

வில் தனனைச கடத செலவாகள ; என௮ லோசனை செயதே யலலளோ 71 என் 
னைக கரடு புகும்படிப் பிரிச சனுபபினள ; அதலின, அவளுடைய எணணம் இகத 
விராதன விஷயததில இபபோழதே நிறைவேறுனெறதீனறோ 1 (மமமாதால௩மத் 
யமா) மம, மா, தாஸ, மதபமா எனறு பதம் ; எனலுடைய இருவரஏய ஹீசையும், 
௮5௪ மாயை முதலானோகள.து ஈடுவிற சோகதவளே $ இவளும இவனைக் சொலை 

செய்வதில வரு£.தனெறன ளஎலலளோ 7? ஏன ஹீதைககு ( பரஸ்பர்சாத௮ ) Vases 

சொடிய இச விராதன பிழைப்பதாதும, (ஈ.21௪தரம) மிகவும் மடுழ்வு, ( அஸ்தி ) 
உள௮, இவள் தரதையைப் பிரி௩2 வாததறகும, ராஜஜியததை விட்டு வரததற்கும் 
அன்புரு௮, இவளைக் கொலை செய்வதில் தன்புறுனெறனளே எனறு கருத்துச் 

கொண்டே பருளிச செயதன ரொனவு மதிக ;--
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௨. வே. சாமிநாதையர் நூல் திலயம் 
அடையபறு, சேன்னை...20. , 

ஹ்ரண்யகாண்டம். Ges 

pss ஏழுபாணங்களையுமெயது விராதன்மேல் நாட்டினர், அந்தச் சரம் 

ளம விராதனுடலைப பிளந்து குருதிதோயந்து தரையில் வீழங், தன ; 

ிசாதனும சினமுதறுச௪ சதையை விட்டு விட்டெ காலாரந்தகன்படோலச் 
கலத்தை ஏ%இக்கொண்டு ஸ்ரீசாம லக்ஷ்மணர்களை ௪இரத் தோடி. வரு 

கயில், ஸ்ரீராமலக்ஷ்மணர்களும ச.ரமாரிபொழிக் தவனை யடி.த்தனர்கள, 
றந்க விராகனும அதற்கு நகைதது நின்று உடலை உளுக்குகையில், 
YES பாணங்கள் யாவும உதந்து வீழந்தன ; விராகன் வரகானத்தி 

ஜல் இவர்களுடைய பாணங்களுக இறசகாமல உயிரை நிலைககச௪ 
9சய்துகொண்டு சூலத்தைச சுற்றி இவர்களமே லெயதனன, பெருமா 
ஈதனை யாகாயத்திலேயே இ.சணடு பாணஙகளினால மூன்று அண்டாகச் 

சயதருளுகையில், வச்சிராயுதத்தினா லறுச்கப்பட்ட மேரு கரம் 
Bure wbsr சூலம தரையில விழந்தது; உடனே விராதன 
ரீனமுற தருக லோடி வருகையில், ஸ்ரீமாம லக்ஷ்மணாகளும் கரு காகங் 
எ போன்ற வாளகளை யுருவிசகொணடு விரினர்கள, அவன தனை 
ச்ஷ்யஞ் செயயாமல் ஸ்ரீராம லக்ஷமணாக எிருவர்களையுமெடுக்துத் கன 

தாளகளில வைக். துககொண்டு செலலுகையில், பெருமா ளிளையபெரு 
rot நோக்கி, ஏடா தமயி! இவன நாம போகவேண்டிய வழியிலே 

னே செலலுகினறனன ; ஆசுலின், இவன ௩ம்மைச் சுமந்து செல்லுக; 
ஜட்யில கொலவோமென் றருளி௪ செய்கனா, ௮வனும இவர்களைக 
ழதைகளைப போலவே எளிதாகதக தாங்கிக்கொண்டு சிங்ககாதம் 
சயது பலவகை மசக்களடர்ந்து மஹாமேகம் போன்றதும, பலவகைப் 

றஉவைகளினா லொலிச்கப் பட்டதும, பற்பல விலங்குகள் சூழந்துளள து 
ரெ ௮௩௪௪ சணடகாவனதஇ னிடையிற செனறனன, 

ஆசணயகாண்டததில மூன்றாவது சருககம 

(ppp pp. 
a aan anil 

நான் காவதுசருககம். 

பெருமாளும இளையபெருமாளும விரா.தனைக 

கொலைசெய்து புதைத தருளிய, 

௩௮௮3௫2245௮ 
இவ்வண்ணம் விராதன ஸரீசாம லக்ஷ்மணாகளை க் தோளி லெடுத்துக 
ஈட செல்லுகையில், பிராட்டியார் கண்டு கைகளை யுயர வெடுத்துக் 

ஈடு, அந்தோ $ என் பிராணகாதர் தம்பியுடன் கொடிய வரக்கனு 
க்கொண்டு போகப படுகின்மனரே ? எனனைச் செந்காய் புலி கரடி. 
"ப கொடிய மிருகஙகள இன்னும்; அடா அசக்கர் கோமானே | அவர் 
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களை விட0 விட்டு, எனனையே எடுத்துககொண்டு செல்லடா என்று கூ 

கையில, ஸ்ரீசாம லகஷ்மணாக ளிருவரும அதுகேட்டு விராதனை விரைவி௦ 

கொலைசெயயக் கருதப பெருமாள விராதறுடைய வலது தோளையும 

இளையபெருமாள இடது தோளையும, வாளகளினால் வெடடி. விடடனர் 

உடனே விராதன் தோள்கள அுறுபபுண்டு, ௮சனியா லடிபடட மை 
போலச் தரையில் சாயந்து விழம்தனன ஸ்ரீராமலக்ஷ்மணாகளும் அவனை 

காலகளினாலும், முறங்கால்களினாலும, முஷ்டிகளினாலும மிதிததும் 
இடித்தும், கு.தஇயும, உயரவெடுத்துத கரையில. த.தும, தரையில் புசடடு 

யும், துகைத்தும கொனறனாகள இவாகளால விராதன் இவவண்ணப் 
பீடைசெய்யபபட்டும இறக்காமல் வந துவதைப பெருமாள sen 

இளையபெருமாளை கோக, அடா ஊுஷ்மணா ! இவன வரதானத்தால் நப 

மாயுதங்களால் மரணமுறுன்றிஊன , ஆகலின், இவனைக குழிகோண்டிட 
புதைத்து செல்வோமென றருளிச செயதனா, வீராதன அந்த வாக 

யத்தைக கேடடுப பெருமாளை கோகபெ புருஷ சிங்கமே ! இந்திரனுக 
நிகரான பலமுடைய உமமால் யான அடிக்கப் படடேன் , யான மோஷ 

இனால் முனபு தேவலா யறி௩$ீலேன் , இப்போது தேவர் ஸ்ரீசாமொனவு 
இவா இளையபெருமாளெனவும, இவா பிராட்டியாரொனவும நனகுண 

இனெநறேன் , யான சாபதஇனால இவவணணம் கொடிய அ௮ரககனாயினேன் 
யான .தும்புருவெனனுக காதருவன் , குபேரனா லிவவணணம oo 

பட்டேன் , சாபமுறுங் காலையில யான வை ரவணனை வேணடுகையி 

அவன என்னை கோக, ஸ்ரீராமசந்திரா போரில உனளைக கொல்செய்வாஜி és 
அப்பொழுது நீ சாப௩ இர து வானேறக் கடவையெனறு மொழிக திருந்தி 
னன், யான ௮வனிடததிம சேவைபண்ணும வேளையில், யான ரம்ஷீ 

யிடத்தில் மோஹகொண்டு சோக திரு௩,கமையின, எனக் இவவண்ணம் ர 
சாபம் நேர்ந்தது , தேவருடைய ௮ருளினால அதக் கொடிய சாபத்தினாதி 

விடு படடேன, இனி யான என்னுடைய லோகமடோயச சோவேல 

உங்களுக்கு மங்கல முளதாகக் கடவது, இல்கிருகது ஒனறமரையோஜனீ 

தூரத்தில் சரபஙகமஹாமுனி ,எழுந்தருளி யிருகனெறனா , தேவர்கள் 

அங்கெழு£் தருளவீரகளாயின், அவரே உஙகளுககு ௩னமை யளித் தருஞீ 
வா; என் சரீரத்தையும் குழியில் தளளிப் புதைததுச் செல்க ,-- 

   
     

  
    

    
  

   

் 
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சச்்ஸாககதஸதவாகா மேஷதாமஸலஸகாதன? 

அவடேயேகிதீயநதே தேஷாம்லோகாமஹோதயா௨, 

சவத்தைக குழியில் புதைககவேண்டு மென்பதே ராக்ஷஸ தர 
எந்த சாக்ஷஸாகள குழியில புதைக்கப் பினறனர்களோ 1 ௮௪



அரண்யகாண்டம். @G@ x. 

அழிவறற உலகல்களை யடை௫ன்தனர்கள ; என்றிவவண்ண முரை செயது 
வீட்டு வானேறினன, பெருமாளும ௮ரத வாக்கியத்தைக் கேட்டு இளைய 

பெருமாளை கோக்க, லக்ஷமணா ! யானை போனற இந்த விராதனுடைய 

உடலைப புதைக்கப் பெரிய குழியைத தோணடக கடவையென அரைத்து, 

விராதன் கழுக்தைக காலினால் மிதிதது நினறனா, அ௮ஈந்தரம இளைய 

பெருமாளும் அந்த விராதனருகல் மண்வெட்டி முதலிய கருவிகளினால 

பெரிய குழி தோணடிக் கழுத்தைக் தஇருகெ கொனறு குழியில் தவளினா, 

அபடொழுது பயஙகரமாகக கூவுகனற ௮௩த விராதனை ஸ்ரீசாமலக்ஷ்மணரக 
ளிருவரு மெடுத்துக் குழியில் தளளி, இவன் வரததினுல் சஸ்திராதிகளுக் 

கு௫ சாகாவிடினும, இவனைக் கொலலு முபாயம இதுவேயென்று தோக்து 

மூழகதனாகள, அந்த விரதனறாம தநன் நழ்கதி பெறுவதன் பொருட்டுத் 

தானே தனனைப புதைக்கும்படி. வேண்டிக் கூவி இற துகொள்கையில,௮வ 

வனமெங்கும அவவொலியினா லொலிக்த.து; ஸ்ரீசாமலகமணாகளும ௮வ 

வண்ணம அவனைப் பளளததில தளளி௪ சிலைஃகளினால ௮ககுழியை கிறை 

தீது மூடி மழெது, பிராட்டியாராயும் அழைத் துககொண்டு வீணணிடை 
யில சநதிரசூரியாகளபோலக கானிடையில சஞ்சரித்து ததிகழகதனர்கள.4* 

ஆசணயகாண்டததிீல நான்காவது ௪௫௧௧ம 

முழ்.நிறம 

  

ஐதந்தாவதுசருககம் 

சரபங்கர் பெருமாளைக கணடு ம$£ழ்௩த ப்னபு, 

விண்ணுல கடைநதது 

ee வடை 

இவவண்ணம் பெருமாள விராதனைக கொலை செயது விடடுப் பினபு, 

சிறையை யாலிங்கனஞ்செயதுகொண்டு துனபுறறகவென று தேம்.நி, இளைய 

பெருமாளை நோக்கி, அடா தம்பி ! இந்த வனம மிகக கொடியது, காட்டு 
  

* தோபிராட்டியா£ ஸ்ரீராமலக்மணாகளை விராதன கொலைசெயவானோவென 

றச்சம் சொணடிலா ; விராதனை யவாகள கொனறு விரிவாக சொனறே ௮௪௪௫ 

கொண ௮வாகளைத தம்மிடததில ௮அழைபபதன பொருட்டே. தமமைப புலி முத 
லாளவை இனலுமெனறு கூவினா பின பியரசள மீளாமையினால), விராதனை 

கோச, அடா இவாகளை நீ எதெ.தக கொணடபோய அழியறக ; ௮வரகளை விட்டி 

விடட, (மாம்) செலவததையுற்று வாழக ; எனறுமாததனா, ஸ்ரீராம லக்ூமணா 

கள் இவரது பாவததை யறிகதே வினாவாக அவனை வெட்டிசசொனறனாகள், சதை 

ஹிர்ப்ப பசெெறனரே யென௮ அவனைக் கொலதும பக்ஷததில, முனபே gales 
செங்செய திருபபாரகளென ௮ணாக.
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மனிதர்களு மொருவ ரிலர்; ஆதலின, விரைவாகச சசபங்கமஹாமுளி 
யிடம் செல்வோமென்று ௮ருளிச்செய்து, விரைவாகச சரபங்காடரமஞ் 
சேர்ந்து பார்க்கையில், ௮ங்கே தேவலோகத்தினின்றும் தேவேம் இரன 

கேர்மீதேறிவ் து ௮ங்கே தேரினின்று மிறங்சக் கால் தரையில் படாமலே 
நின்று, சிறந்த வாடையா பரணங்களை யணிக்து, தனனைப் போனறவர்களி 

னால் சூழப்படடுச் இகழவும, சிறந்த குதிரைகய கட்டி வானிடையிலேயே 
நிற்தனெற wes இகஇரனுடைய சதம் நிழ்கவும, முழுமதி மண்டலம் 
போனற வெண்குடை. விளல்கவும, தெய்வப பொதுமகளிர்க ளிருவாகள 

இஃ்திச விருபுறத்திலும நினறு வெணசாமரை வீசவும, கந்தர்வாபஸரஸாதி 

தேவர்கள வானில் நினறு இந்திரனைப் புகழவும், பின்பு சசபங்கமஹாமுனி 
இஈதிரனுடன ஸல்லாபம் செயதுகொண டிர.ககவும் கண்ட, இளையபெரு 
மாளை கோக்கி, அடா லக்ஷ்மணா ! பாராய் ஆகாயதஇல ஆத்த லுதித்தாப 
போல சதம் இகழடின்றத, முனபு யாம் இந்தொலுடைய தோககுதிரைக்கள 
எவவாறிருக்குமெனக் கேட்டிருககனறனமோ $ அத்தன்மையனவாகிய 

குதிரைகளே இக்தத் தேரில கடடப்பட டி.ருகனெறன ; இந்த ரதத்தைச 
சுழ்றி நிறறனறவாகளும், குழைக எணிஈதும, யெளவன முறறும, வாள 

களைப் பிடி.த்தும, நீண்டகனற மாரபினில ௮கஇனிபோல ஒளிர்கின்ற 
மாலைகளைப் பூண்டும, பீதாம்பரநகளை யுரதம, வீரமுறறும, இருபத், 
தைநது வயது பொருநதியும், நாறு நாறு கணககுகளை யடைந்தும், நாற 

புறங்களிலும திகழெறனர்கள, பெரும்பாலும தேவர்கள எப்பொழுதும 

இருபததைர்து வயதுடையவாகள போலவே விளஉகுவராகள : இவவிடத் 

இலேதானே 8 சதையுடன முகூாரகதகாலம நிழகக கடவை, இவன் 

யாவனோ ௮,தனை யறினெறேனென ஐருளிச்செயத, €தையுடன இளைய 
பெருமாளை மீங்கே நிறுத்திவீட்டுத் தாம் மாததிரம சரபங்கா, ரமத்திற 
குளளெழுஈ தருளுகையில், இந்திரனும இவரைக கண்டு சரபங்கமஹா 
மூனியை கோக, ஏகாஈதமாக மாதவர் மானே ! ஸ்ரீராமபிரா னிககே 

எழுந் தருளுகின்றனா , இவா இப்பொழுது எனனைக் காண்பது தகுதி 
யற்றது ; இவர் தம பிரதிஜனஞையை முடி.தத பினபு, என்னைக் காணக ; 

பிற சொருவராலும் செயறகரிய காரியம்கள இழ்மஹாநுபாவராலேயே 

செயற் குரியன்வாகி யிருக்கின்றன ; ஆதலின், இவர் இக்காரியங்களை 
படித்த பின்பு, யானும் இவலாக் சண்டு மமழெவேனென அுரைச்து விடை 
பெற்றுக்கொண்டு தேரூர்ஈது வானேறினன் , இந்திரன் சென்ற பின்பு 
உப்கசணங்கள நிறைஈத அக்னிஹோசத்தரஞ் செய்துகொண் டிருக்கின்ற 
சரபங்கமஹாமுனிவரிடம் பெருமா ளெழுந்தருளிப் பிராட்டியாருடலும், 
இளையபெருமாளுட லும் அவராப் பணிந்து, அவரால் பூஜிக்கப் பட்டவர்க 

ளாூப் பர்ணசாலையிலிறங் மகிழர்.து, பினபும் சரபல்கமஹாமுனிவலா 

கோக், ஸ்வாமி ! இப்பொழு இங்கு விண்ணினின்றும் வந்தெய்தின 

யாவனென விஞவி யருளினர், சரபல்சமஹாமுனியும் பெருமாளை கே



அரண்யகாண்டம், ௫௫டு 

ஸ்ரீசாமசந்தரரே | தேவேக்இரன் என்னைப் பிரஹ்மலோகத்திம் கழைத்துக் 

கொண்டு போவதன் பொருடடு வந்இதிருந்தனன் ; யான் பிறர் செயறகரிய 

தவஞ்செய்து, ௮வவுலகஞ் செல்லும் புண்ணியத்தைப் பெறறிருக்கன்றே 

னாதலின், இப்பொழுது மஹாத்துமாவாயெ உமமுடன் ஸல்லாபஞ்செய்து 

மகிழங்து விண்ணுலசளு செல்வேன் ; நீர் ஸமீபத்தில எழுக்கருளஞுவதை 

யுணர்கதே யான இக்திரனுடன பிரஹமலோகளஞ சென்றிலேன ; யான் 

தவத்தினல் வென்ற பிரஹமலோகங்களையும், தேவலோகஙகளையும், 

தேவர்க கர்ப்பணஞ்செயவேன ; ஏறறுககொள்க ; சேவர்ககு ௮ர்ப்பணஞ் 

செய்யாச செயல்கள பயன்படா வலலவோ * எனறு அருளிச் செயதனா, 

சரப்ங்கமஹாரிஷியினல் இவ்வண்ண முரைசெய்யபபட்ட் பெருமாளும் 

அவரை நோக்க, மாதவா கோமானே ! யானே தேவருடைய கர்மபலங்களை 

யக்தர்யாமியாயிரும் தனுபவிபபேன ; யான் இபபொழு 'இக்காட்டில் 

வாஸஞ் செய்யத்தகக இடம யாதோ * ௮தனை யருளிசசெய்வீரொன்று வினா 

வினா, சசபங்கமகாயோகியும், மீளவும் பெருமாளைகோகக, ஸ்ரீராமசந்திசரே! 

இந்தக காட்டிடையில் ஸுூஇுிகஷ்ணரெனலும் மஹாழமுனி எழுந்தருளி 

யிருக்கறனா , நீங்கள ௮ங்கெழுந்தருளவீர்களாகில், அவர் உ௱களுக்கு 

நனமைசெய்தருளுவர் ; இகத ஈதிக கெிசாகச செனமுல் அவருடைய 

ஆஞரமஞ் சோவீரகள , இங்கே காணபபடுகின்றதே £₹ இதுவே நீம்க 

ளெழும் தருளத்தக்க ஈலவழி ; நீர் இஙகே முகூர்த்தகால மெழுந்தருளி 

யிருக்கக்கடீவீ£, யானிந்த மூப்பும்ற சரீர,த்தைப் பாமபு புரையை விடுவது 

போல விட்டு வானேறுவேனென்று ௮ருளிச்செயது, செந்தியை வளர்த்து 

விதியின்படி. கெயயாகுஇசெய்து அததீயில குதித்து ஆஹுதியாச எரி 

தனர், உடனே யவர் அநத மூப்புறற சரீரத்தை எரித்து, இவ்விய ரூபங் 

கொண்டு வுந்தத் இயினின்று மெழுந்து இகழந்தனர், பெருமாளும் 

இளையபெருமாளுடலும, பிராட்டியாருடனும, ௮தனைக் கண்ணுற்று வியப 

ப்டைந்து ம௫ூழ்ந்தனர், சரபங்கமஹாமுனிவரும், ஆஹிதாக்கனிகளின் 

லோகங்களையும், ரிஷிகளின் லோகஙகளையும், தேவலோகம்களையுந் தாண்டி ப் 

பிரஹ்மலோகம்போயச் சோந்து, பரிஜன பரிவாரங்களுடன் கூடி, எழுக் 

தீருளி.யிருஈ,த வாணிமணாளரைக கண்டு பணிந்தனர், பிதாமஹரும் இவ 

ராக் கண்டு உனகீகு ஈல்வரவாகக் கடவதென் றுராத் தாதரஞ்செய்2 

wept serr, 
ஆசண்யகாண்டத்தில் ஐந்தாவது சருக்கம் 

முற்திற்று, 
 ணைைகைைவவர்டு வை ககை



@@a வாலமீகிராமாயணம் 

ஆழுவதசருக்கம், 

பெருமாள சரணமடை.௩2 ரிஷிகளுககு பய மளித்தது, 

RT CE 

சசபககமஹாமுனிவா பிரஹமலோகளு சோந்த பீன்னர், வைகானஸர், 

வாலிலெயா, ஸம்ப.ரகூஷாளா, பரீசிபா, அ்ரமகுட்டா, பத்ராஹாரசர், 

ததோலுூ5லர், உனமஜஜகா, காதரசயயா, ௮மயயா, ௮.பராவகாசகா, 

ஸலிலாஹாரர், வாயுப௯தா, _துகாமஙிலயா, ஸ்ஃணடிலசாயிகள, வரதோப 

வாஹிகள, ஆர்க்ரபடா, ஸஜபா, தபோறிகயா, பஞ்ச,சபர் எனம பேதங 

களை யுடையவாகளும, பிரஹமதேஜஸை- விளயகுபவாகளும, யோகத 

திறமை யுடையவாகளும, ஐமபுலனகளை வென்றவாகளுமாகிய மஹாயோகி 

சள பெருமாள சசபமகாடூசமததி லெழுஈதருளி யிருபபதை யுணாம்து, 

எலலோரும் கூடி யஙகெழுகதருளிப பெருமாளைக கண்டு இவனா கோககிக 

கேளாய ஸ்ரீராமா ! நீர இக்ஷவாகு குல,ததிம்கும், இகம் கேசங்களுககும், 

பிரதானரும, காதரு மாடின்றீர , தேவாகளு. தேவேஈதிர௫ போல கர் 

புகழினாலும, தோளகீலியின்லும் புகழபபடடிருககினநீர் , தந்தையி 

னிடத்தில் பத்தியும், ஷதைதியமும, தருமமும, உம்மிடததில நிறைந்து 

விளககுகனெறன , தரும முணாக்தவரும, தருமத்தில் சிரத்தை யுடைய 

வரும், பசமபுருஷருமாகுய உமமைச சசணமடைந௫து யாநுகள ஓனறை 

வேணடுகினறோம , கீர சு.பமாகவே எஙகளைப பாதுகாககச் சித்தரா£யிருக 
கையில், யாங் கள உம்மை யுதாவீனமைபபோல வேணடுவது தகுதியறற.து; 

ஆயினும, யாஙகள ஆர்ததியினால செயயும இபபிழையைப பொறுத் 

தீருளக , யாவனொருவன் ௮.ரசனாகி யாறில ஒரு பயகு கபடம வாகக் 

கொண்மெ, பிரஜைகளைப பிளளைகளைப்போலப பாதுகாககின்றிலனோே * 

அவனுக்கு மிகப் பாவம விளையும , யாவனொருவன தனனாட்டி லுளளோர 

களைத் தனனுயிர்களைப போலவும, தன மககளைப போலவும், பா.துகாத் 

திளிகெறனனோே 1 ௮வன் அழிவறற புகழினைப் பெழ்று, கடையில் 

பிரஹமலோகஞசேர்ட்து, பிரஹமாவினாலும பூஜிககப பவொன் , ௮னறி 

யும, உயிரகளைத் தருமத்தினால் பாதுகாககின்ற ௮ரசன முனிவர்கள செய 

யு£ தவஙகளின காலிலொருபயகு பெறறு ரிஷியெனப் பவொன ; ஏங்க 

ளெல்லோக்கும் கீர நாதராயிருககையிலும யாஙகள ராசஷஸர்களினால் 
கொலலபபடுகின்றனம ; எழுந்தருனக ; சாக்ஷஸர்களியேல் கொல்லப் 

பட்ட முனிவாகளது சரீரங்களைக கண்ணுறுக ; சில ௮ரககர்கள பமபாகஇ 

யின் கரையில் வாஸஞ செயபவாகளையும், இக மக்தாகனியினருகன 
வஷஹிப்பவர்களையும், சித்திரகூடத்தில வாழபவாகளையும, வெகுவாகக் 
கொல்லுகன்றனர்கள ; இவ்வண்ணம யாங்கள படம் ௮வஸ்தையைப் 
பொறுக்கெறிலேம் ; ஆதலின, கஞ்சமடையசதகக உமமையே சரண



ஆரண்யகாண்டம். (ier 

மாக வடதடைந்தனம ; ஆதலின, நிசாசராகளால கொல்லபபடுெற 

ஏங்களைப பாதுகாக் தருக; இவவுலகனில் இர்தத துனபததைப் 

போக்க வேரொருவரும தஞ்ச மாகா , ஆதலின, எங்களெல்லோரையும 
சாக்ஷஸர்களிடததி னினறும பாதுகாத் தருளக; எனறு மொழிட்து சரண 

மடைந்தனாகள பெருமாளுமீ வறுந்த முனிவர்களலு வாககயததைக 

கேடடு ௮வர்க ளெல்லோலாயும கோகூ, முனிவாகளே * பெரியோர்க 

ளாகிய டீஙகள சிறுவனான எனனை கோகூ, இவவண்ணம அருளிச் செய் 

யத் தககவாக எலலீ£கள , யான உஙகளுக்குக கும்தேவல் செயயத்தக்கவ 

னானெறேன , ௮ரசன எல்லோரையும பாதுகாககவேண்டு மாதலின, என் 

னுடைய காரியதகதினாலேயே யான இ௩த வனத்இறகு வரத்தக்கவன ; 

ததையின் வாககியத்தைப பரிபாலனஞ் செய்பவனாகவும, இகத வன 

மெயதினேன, தறசெயலாய க் தேவர்களுடைய காரியத்தைச செயபவனாகவு 

மாயினேன , ஆதலின, யான் இகத வனததல வாஸஞ்செயவதிலல் என 

னுடைய தருமழும, பிதருவாககுய பரிபாலனமும், சரணாகதாகள£கிய 

உங்களுடைய ஸமரக்ணமும ASR » sen ,— 

GAN TOSI HT JE Se Do Tey DTH NT 

Bo HIG sy S09) Wr) Be GHG srl 

சபஸவிராமாணேசசருன ஹுதுமிசசாமிராகஸான 

ப்பூ பகதுவ்ாயமருஷபஸலஸ பரா. தாமேதபோதனா$. 

கேடடருளீ£ தபோதனாகளே ! உயகளுககுப பகைவாகளாகய அரச 

கர்க ளெல்லோரையும போரில கொலை செயயச சங்கறபித்தேன , இனி 

என்னுடைய ஆண்மையையும, என தமபியினுடைய வலியையும பாரீரகள; 

எனறருளிசசெயது, தபோதனாக ளெல்லோககும் ௮பயமளித்து, ௮வா 

களால பூஜிககப்படட செயலுடையராூப பிராட்டியார இளையபெருமாளக 

ளுடீன சுதீக்ஷ்ணமகாமுனிவரது ஆசமத்தை கோகக, எழுக்தருளினா, 

ஆரணயகாண்டத்தில் ஆராவது சருக்கம 

முதநிதறு 
—<>1@ SIE DSiei— 

எழாவதுசருககம் 

பெருமாள ஸஃஇிக்ஷ்ணமுனிவசால பூஜிக்கப படடது 

  
அவனை வைஷு ட 
வயப்பட்ட சமக் 

ட இரகதரம் பெருமாள ஷீதா லக்ஷ்மணர்களுட்லும், ௮௩5 முனிவர்க 
ஞடனும, சுதக்ஷணமஹாமுனிவரது ஆருரமத்தை நோக்கிப் புறப்பட்டெ



டடு ௮) வால்மீகிராமாயணம் 

பற்பல நஇகளைத் தாண்டிப் பெரிய மலையைக கண்டு அதனைச் கடந்து 

சென்று, ௮.தறகுமேல் பறபல மரஙக எடாந்துளள அர்த ஸூநீக்்ணா டர 

மத்தி னுடபுகுஈது, ஜடாமண்டலதாரியும், தபோவருத்தருமாயெ ஸ.,த 

கத௲ணமஹாமுனிவளனாக் கண்டு பணிஈது ௮வரை நோக, மாகவரசே ! யான 

சக்கரவர்ததி குமாரனான சாமனாகின்றேன ; தேவரைக் காண்பதன்பொருட் 

ஒங்கெய்தினேன் ; ஐ.தலின், தேவொனக கிதமருளிசசெயக ; எனறருளிச 

செயதனர், ஸு௩தக்ஷ்ணமஹாமுனிவரும பெருமாளை ககணடு ஆலிங்கனஞ 

செயதுகொண்டு பெருமாளை நோக்கி, அடா விரனும, தனமிகணுமாகய 

ஸ்ரீராமசந்திரா | உனககு கல்வரவாகக கடவது இந்த ஆடசமத்தில் நீ 

பொன்னடி சார்த்தினமையின, இபபொழுதே இந்த ஆ௫சமம காதனுடை 

யதுபோலும, நீ இங்கெழு$தருளுவதை எதாபார்த்தே இந்தச் சரீரத்தை 

விட்டு வானேறியிலேன ; ட ராஜூியத்தைக் துறது, இருச்சிக்தொகூடஞ 

சோந்இிருக்கையில், தேவேஈதிர னியகெயதி உனனுடைய செய்தியையு 

முராத்து, யான தவங்களினால் பறபல பொன்னுலகங்களைப் படைதஇருக 

இன்றேனெனவும், எழுந்தருளிோ9னவு முரைதது அழைததனன , அந்த 

நலலுலகங்களில என்னிடத்தில் ௮ருளினால ஹீ.தா லக்ஷ்மணாகளுடன 

விஹாசஞ செய்தருளக ; எனறு காமபலஸயகத்தைத துறாது, தம 

மூடைய கருமங்களை பகவானுக காபபணஞ் செயதனா, பெருமாளும ம் 

மஹாயோடயை கோக்கப் பகவானே ! யானே ௮ந்த லோகஙகளை ume 

காரஞ் செயவேன ; யான இபபோழ திங்கே வாஸஞ் செயவதறகுரிய 

தேசததை யருளிச் செயக ; சரபங்கமஹாமுனிவா தேவரிடஞ் செல்லும 

படி. யருளிச்செய் இருக்கனெறனன் நருளிச௪ செய்தனர், ஸூதீக்ஷ்ண 

மஹாமுனியும் மீளவும் ஸ்ரீராமசந்திரரை கோக்க, ஸ்ரீராமா ! இந்த என 

னுடைய ஆ.ரரமமே மிகவும் வாஸ்யோக்கியமா யிருககினறது ; ஆனால் 

சிங்கம் புலி முதலிய கொடிய விலஙகுகள ௮டி.ககடி. இஉகெய்திச் இரின் 

நன ; இவ்விடததில அந்த மிருகங்களினால் மாததிரமே பயமனறி, வேரொ 

ருவசாலும் பயம் கோந்திலது , எனறருளிச் செயதனர், பெருமாள 

அந்த வாககயத்தைக் கேட்டவுடன வில்லை ஏ.நிட்டுக் கணைதொடுத்துச் இத் 

தஞ் செய்துகொண்டு ௮ம்முனிவரை கோக், மஹாயோ? | யானிக்கே 

வாழந்து, கொடிய மிருகங்களைக் கணையினா லடி.ப்பேன் ; அப்பொழுது 

தேவர் அதைக் கண்டு வருத்தமுறுவீர் , இவவண்ணம் தேவர் வருத்த 

முனுமாறு செய்வதை விடக் கொடுமை யுளதோ ? ஆதலின், யான் இவ் 

விடததில் நெடுங்காலம் வாழ விரும்புசன்றிலேன் ; ஏன்றருளி௪ செய்த
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னர், பின்பு, மாலைப்பொழுதாயினமையின, ஸக்தியாவந்தனம முதலிய 

நித்யகருமங்களை முடிததுககொணடு, ஹீதா லக்ஷ்மணர்களுடன் Hs 

ஆ்சமத்திலேயே எழுந்தருளி யிருந்தனா, பினபு, ஸுஇிச்ஷ்ணமஹா 
முனிவரும தவசிகள் புஜிப்பதழ்குரிய க தநுூலபலங்களைச் தாமே நேராகக் 
கொணர்ந்து, ஸ்ரீராம லக்ஷ்மணர்களுககு அர்ச்யபாதயாசமனீயாஇகளினல் 

பூஜித்தளித்து மகிறவித் தருளினா, % 
ஆசணயகாண்டத்தில ஏழாவது சருக்கம் 

Cb Bboy 

Se t= 
எட்டாவதுசருக்கம். 

பெருமாள வட,திக௲ணமுனிவரிடததில் விடை 

பெற்றுக்கொண்டு புபபபடடது 

அல்ல 

பெருமாள் பிராட்டி.யாருடனும, இளையபெருமாஞட்லும் ஸஃதீச்ண 

மகா முனிவசால பூஜிககபபடடவராடு, ௮ஙகு,ச் துயில்கொண்டனறிரவைப் 
போகி, மறுநாளுதயத்தில் துமிலுணாந்து, ஷீதா லக்்மணா்களுடன் 

நித்ய கர்மங்களை முடித்து, அ௮க்கினியையும், தேவர்களையும் விதிப்படி. 

பூஜித்து, வெயயோ ஸனுதயமாகுகையில, உபஸ்தானஞ செய்து விட்டு, 
ஸுதக்ஷணமஹாரிஷியைக கண்டு பணிந்து, அவரை கோக்குத் தபோ 

நிதியே ! யாங்கள இஜிக்கத்தக்க கேவரால் யாங்களே பூஜிககப் பட்டவர்க 

ளாகத் தேவருடைய ஆ 5 சமத்தில இனபுறறு வாழநதோம ; உடன வந்த 

முனிவாகள ஏங்களைத துரைப படுத் துகறனர்கள , நதலின், விடை 

கேட்டினறேன் ; போய வருகிழோம் ; யாங்களும் எலலா ஆ,,_£மஙகளையுப் 

கண்டு களிப்புறச் துஜாபபடுகின்ஜேம் , ஆதலின், எங்களெல்லோர்க்கும் 

voy nig, Aen. கொடுச் தருள்க ,-- 

WOK Me FH ores Sooty BOT GS 

esse Re TPK S00d,0 SJ he wes cpa ll 

தலிஷஹயாதபோயாவத லதாயோசாஇவிராஜசே 

அமாசேணாகதாம்லகஷமீம பராப்யேவான௫வயவாஜித5, 
  

* இளையபெருமாள உணவு யில்களைத துறகதவ ராதலின, முனிவர் தமக 
களிதத சாய கனிகளைப பெருமாளுக் களிதத விட்டனா, பெருமாளும் தம்பி யளித 

free arcypen®, pater sins sellsemsu IT Pus sas serk, gsr, 
ச, ° 
ஹ்ர்ரியாகள பிராட்டியாச சளிததிலரொன்றகிச, 

71
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இழிகுலத்தோன் ௮கியாயத்தால் மிகப பொருளை யடைந்து, பிறரைத் 

,தவிக்கச் செய்வதுபோல, இகத வெயயோன கதா விரிந்து உலகங் 

களைத் சவிககச் செய்வதறகு முனனமே யாங்கள வழிபைக கடந்து செல்ல 

விரும்புனெறோமென நுரைசெயது, மீளவும் பணிகது நினறனர், இவ 
வண்ணம பணிக்த ஸ்ரீசாம லக்ஷ்மணாகளைக் கரங்களாலெடுத்து ௮ணைச் 

க்கொண்டு, சு$க்ஷ்ணமுனிவரும் இவாகளை நோக்கி, ஸ்ரீசககரவாததிக் 

இருககுமாராகளே ! kaso வழியில் இனபுறறு ம௫ழந்து செல்லக கட 
fran, தணடகாரண்ய வாஹிகளாயெ இகத முனிவாகளது ஆமம் 
களையுக கண் ம$ழக ; மிகுந்த காய கனிகள கிறைந்தும், ஈறுமலர்கள 

மலாநதும், சிறந்த மிருக நிரைகள சூழங்தும், பகை நீங்கெ பறவைகளை 

யுடையதும, மலா௩த கமலங்களை யுடையதும, குளிர்ஈ்து தெளிநத கன 

னீரை யுடையதும, கீாபபறவைகள நிறைகதுளள தடாகங்கள பொருநதியது 

மாகிய கானன மண்டலத்தையுங் காணக , இபபோழது சென்று மீளவும 

இங்கெயதுக ; எனறு அருளிச்செயது விடைகொடுத் தருளினர், se 

தரம பெருமாள இளையபெருமாரநடன் அம்முனிவரை வலம வந்து புறப் 

படுகையில், பிராட்டியா£ இருவாககரும் ௮மபரறாச் தூணிகளையும், கோதண் 

டீங்களையும, வாளகளையுங கொடுததனா இவவிருவாகளும் அவைகளை 
வாங்கக்கொண்டு தூணீரயகளைகச் கட்டிககொண்டும, வாளகளைக கசசையி 

லிறுககிக் கொண்டும, கோதண்டீயகளை காணேநிட்டுக கரத்தி லேந்திக 
கொண்டும, பிராடடியாருடன கூடி, ௮2 ஆ.ரமத்தை விடபெ புறப்பட 
ட்ருளினாகள 

ஆரசண்யகாண்டத்தில் எட்டாவது சருககம 

(ppp pai 

— a ——— 

ஓன்பதாவதுசருக்கம் 

பிராட்டியார் பெருமாளை நோக, ௮ரக்காகளைக கொலைசெயவது 

தீருமமோவெனறு வினாவி யருளிய.து, 

exes 

இவவண்ணம் ஸ்ஃதீகூணமஹாமுனிவரிடித்தில் விடை பெற்றுக் 

கொண்டு புறப்பட்ட பெருமாளைப் பிராட்டியாா கோக், ஸ்வாமி என் 
பிராணநாயகரே | தேவர் இபபோழ்து செய்யும்படி. மேறகொண்டிருக்கன்ற 

முனி தருமம் மிகவும் ஸ.ரச்ஷம மார்க்கத்தினால் சித்திக்கின்றது ; இஃது 
காமக் குசோதாதிகளினு லுண்டாயெ துன்பத்தைத் துறர்தவர்ச் கெளிசே 
யன்றிச் சினமும்ளறோகளுக் கெளி காகா௫ ;-
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தீரீ்ண்யேவவயஸகானயதர காமஜாமிபவஈதயுத 

மித்பாவாகயமபரமகம தஸமாதகுருதராவுபெள 

பரசாராபிசமனம வினாவைரஞசரொளதரதா, 

பொயம்மொழியை மொழிவது, பர,த்தையலைப் புணர்வது, பகையினறி 

யொருவளாட் பகைத் தடிப்பது எனலும் இம்மூனறும், காமத்தினால பிற 
௧த வியஸனங்களெனபபபகின்றன ;) இவைகளுள பொய்ம மொழியைத் 

தேவர் இதுவமையி லுசைததிலீா£ , இபபோழது முரைகஇனெநிலீ£ ; இனி 
யுரையீ£ ; பிறர் மனைவிகளையும் தேவா கனவிலும் விருப்புறறிலீர ; இனி 

மேலும் விருப்புறீா£ ; எபபொழுதும ஸ்வபாரியை யிடததிலேயே ஆஸத்த 
யுறுஇன்றீ£ ; தரும மறிநதவரும், ஸததியவாதியும, பித்ருவாக்கிய பரி 

யாலனஞ செயபவரு மாகனறீ£ ; இவை முதலிய ஈறகுணங்கள ஐம்புலன் 

களை வெனறவாகளுஃகு ௮ரியனவலல , கேவா ஜிதேகஇிரிய ரென்பதையு 

மறிவேன ; ஆகிலும, வைரமினறி யொருவரைக கொலை செயவதெனலும் 
கொடுமையே தேவருக இபெபோது கோடின்றது ; தண்டீகாரண்ய வாஹிக 

ளாயெ ரிஷிகளைாப பாதுசாப்பதன பொருட்டு, ராக்ஸர்களைக் கொலை 

செயவேனென்று பிரதிஜஜை செய்கருளினீ ரலலீசோ ? இகனடொருடடே 
யனறோ ? தேவா தம்பியுடன் வில்லைக் கரத்திலேஃதிப புறப்பட் டி.௬க 

இன்தீர; ஆகலின, யான தேவருடைய இஈதச செயலை௪ சந்தை செய்கை 
யில, இஃதெனக்கு ஈலமெனச் தோன். .றுனெறிலது , என மனமும் சிந்தா 

குல மாகன்றது , ஆதலின், யாம் இப்பொழுது தண்டகா வனத்திறுட 

புகுவது தகுதியறறது ; இது ஈலமென யானுடனபடேன ,; அதறகுக் 

காசண முரைககின்றேன் கேட்டருளீ£ ; சேவா ஆயுதத்தைக கையிலேந்தி 
செல்லுகையில், வனசரங்களைக் கணடு பாணஙகளைச் தொடுத் தடி.ப்பீர் ; 
கையில் ஆயுத மிருககன், ௮ஃது வாளா இருக்க விடாது , க்ஷத்திரியர் 

களுக்கு வில்லும், ௮க்கனிக்கு விறகும் ௮ருகலிருசகையில், தேஜஸ்ஸை 

யும், பலத்தையும், பெரும்பாலும் வளரச செயயும் ; முறகாலச்தில ஒரு 
மஹாமுனிவர் காட்டிடையில் தவஞ் செயதுகொண் டி.ருககையில, ௮வரு 
டைய தவத்தைக கெடுப்பதன பொருட்டு, இந்திரன வாளைக கையிறபிடித் 
துக்கொண்டு ஏவலாளனவேஷம்பூண் டயகெயதி, ௮ந்த முனியை சோக்க, 
ஸ்வாமி | யான் ஒரு காரியமாக ஒரிடம்போய வருவேன ; யான் வருமளவும் 
இக்தவாளைச் சேவர் பாதுகாக் களிக்க ; மீளவும் யான் வந்து மெழ்றுக் 
கொள்வேனென்.றுரைத்து, ௮ட்த வாளை வைப்பாக அவரிடத்தில் கொடுத்து 

இட்பெ போய் விட்டனன், அந்த முனியும் ௮ந்த வாளை வாங்கிக்கொண்ே
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வைப்பாதலால், ௮தனை யோரிடத்திலும வைத்துச் செல்ல ஈம்புதலின்றி, 
எப்பொழுதும் ௮தனைக கையில லைத்துகதொண்டே திரிக்தனர், ௮தனை 

விட்டு எங்கும் செனறிலர் ; இவவண்ண மிருசகையில், ,தவழுயற?ியில் 

ஊக்கந்தப்பிக் கொடுமைபூணடு வாளினால் பறபல உயிரகளைக கொன்று 

கடையில் ஈரசக்தை யடைந்தனா, இவவண்ணம நிகழக்தகதெனறு பெரி 

யோர்கள கூறுகன்றனர்கள,- ஆதலின, ஆயுதம் அ௮ருகலிருகசிள, இத் 
தன்மையதாயெ இமையை விளைககும , ஆயுதமெனப.த கெருபபுபபோலச 

சேர்ட்தவனாப் பம்றி*எரிசகும ;-- 
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ஸரேோேஹாசசபஹுமானாசச எ.மாரமேசவாமாச் கூயே, 

தேவா யாவு மூணர்ந்தவரும், எனக்குக குருவு மாகின்றீ சாதலின, 

தேவர்க்கு யான உபதேசஞ் செயகின றிலேன , ஸ்கேஹத்இனாலும், பஹு 

மான,த்இனாலும், தேவருககு நினை வட்டிெறேனே யனறி, சிக்ஷிககினறி 

லேன் ; தேவர் இபபொழுது வில்லையேஇ வைசமின்றி யொருவரைக 

கொல்செய்வதென்பது ஒருகாலும் தகாது , பகையினறி யொருவரைக 

கொலைசெயய யானுடன்படேன் , வீரராக யரசாட்சிசெயதினற க்ஷத்திரி 

யாகளல்லசோ வில்லையேந்தி யாகதாகளைப பரிபாலனஞ் செயயவேண்டிய 

வர்கள , தேவருக்கு இது தகுதியறறது , ஆயுத மெங்கே ? வகவாஸ 
மெங்கே ? ௯ஷததிரிய தருமமெயகே $ தவமெங்கே ? இவவண்ணம் ஒன்றுக் 

கொனறு விரோதமாயுளள தருமஙகளை மேறகொளவதாகாது , சேசதர்ம 

மாயெ தவமொனறே பூஜிக்கப்படீக கடவது இபபொழுது வில் கையி 

லிருக்கையில், பு,த்தி கலக்கமு.றும , மீளவும இருவயோத்தி சோகதபின்பு, 

வில்லேகதி கூததரதருமததைப பாதுகாகசக் கடவீ£, தேவர் இவவண் 

ணம முனி யாகுவிராகில, கைகேயி தசரதர்களும் மிக மஓழவார்கள ,-- 
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தாமாதாத$பரபவதி சாமாதபரபவதேஸாசம் 

சாமேணலபதசேலாவம தாமலாரமிதஞசகத, 

தருமத்தினாலேதானே பொருளினபங்கள் உணடாகின்றன ; மற்று 
முளள யாவும் தருமத்தினாலே பெறப்படுகின்றன ; ஆதலின, இவவுலகமே 
தீர்மமூலமாகின்றது; அந்தத் தருமமும், பம்பல நியமோபவாஸா இகளினால் 
மெய்யை agehs தவஞ்செய்பவர்களால் பெறப்பின்ற து ; 85 
இனுல ஸுஃகங்கிடைக்குமோ ? ஆதலின், தேவர் நியமம் பூண்டு தீயோர்



ஆரண்யகாண்டம். Gan. 

வனத்தில் முனி தாமத்தையே நிதுஷ்டிக்கக கடவீர், தேவர் தஇிருவுளத் 

இல மூவுலகஙகளும இயல்பாக விளஙகுகன்றன ; ஆதலின், தேவருக்கு 

கருமோபதேசம் செய்பவர் யாவருளர் 3 தேவரே a நனகா 

   

  

பெருமாள பிராடடியாக்கு ராக்ஸ் ஸ்ம 

கீருமமென வருளிச செய்தது, 

——— get Ep — 

௮நர்்தரம பெருமாள பிசாட்டியா ரிவ்வண்ண முரைசெயத வாக் 

யத்தைக கேட்டு மழேஈது, பிராட்டியாரை நோக்க, அடி. ஜனகராதன 
இருமகளே ! நீ விணணப்பஞ்செய்த வாககியம், உன குலச்திறகும், உன் 

குணத்திற்கும, என்னிடத்திலுளள ஸ்நேஹ பகுமானஙகளுககும, மிகவும் 

தீகுதியுளளதே யாகனமது ; ஆலும், யான் உரைசெயயும் வாகயெத்தை 

கன்கு கேட்ணெொர்; கூஷத்திரியாகள ஆரத்த ஜனபரி ரக்ஷணத்தின 

பொருட்டு விலலெடுத்துக் கொடியர்களைத் தண்டிப்பது தருமமே 

யெனறு நீயே யுரைத்தனை யலலையோ 1 தணடகாரண்ய வாஹிகளாஇயெ 
அந்த முனிவர்களும், சாக்ூஸாகளால கொலைசெயயட்பட டார்ததி 
யடைந்து என்னைச சரணமடைர்தனர்கள்; அவர்கள நாடோறும் சாக்ஷ 

ஸர்களால பீடிககபபடடவர்களாகி இன்பழுறுகன்றிலர்கள , ௮வர்களே 

என்னிடம் வந்து எங்களைப் பாதுகாத தளிப்பாயெனறு வேண்டினர்கள் ; 

யானும ௮வாகளது வேணடுகோளுக்கிரங்கி, ௮வர்களைப்பணிந்து, அவர் 

களை நோக்க, மஹாயோடிகளே ! தேவா எனமீது அனபுற்றருளக ; 
யானே தேவர்களிடம வந்து பணிஈது குற்றேவலகளை௪ செயது கெல்ல 

வேண்டி. யிருக்க, தேவர்களே என்னிடம வ% தஇவ்வணணம வேண்டு 
வதற்கு யான மிகவும் நாணமுறுகின்றேன் ; அடியேன் இப்போழது 
செயல் வேணவேது யாதோ வென்று வினாவினேன ; அவர்களும் என்னை 
கோக்க, ஸ்ரீசாமா ! கொடியர்களும், வலியர்களும், காமரூபிகளுமாகய 
அசிகர்கள ஹோமாதஇசாலங்களில் வந்து எங்களைப பீடிக்க்றனர்கள் ; 
அவர்களைக் கொன்று எங்களை ரகூஷிக்கச கடவை, eros wit sf 
யன்று தேடிக்கொண் டி.ருக்கையில், நீயே தறசெயலா யிங்கெழுர்
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தீருளினை ; ஆதலின், நீயே எங்களுககுச் கஞ்சம் ; யாங்களும் தவச் 
இறமையினால் ௮.ரசகாகளை நாசஞசெயய வலலோம் ; ஆகிலும், கெகொள் 

செய்த தவங்களின பலன்களை இது விஓூயசதில அழித். துககொள்ள 

விரும்புகின்றிலோம ; தவ மெனபது பறபல விகஇனங்களை யுடையது ; 
செயவதறகும் எளியகனறு ; ஆதலின், ௮க்கர்களால் யாங்கள் பகூஷிககப 

படுகையிலும், அவர்களமேல சாபமிடிகின்றிலோம் ; ஆதலின், நீயே 

தம்பியுடன கூடி எஙகளை ரகூஷிககக கடவை, யாஙகள உனனையே காதனாக 
உடையோமே யனறி, எமக்கு வேறே தஞ்ச மிலதென றருளிச செயத 
னாகள, மாலும் அதுகேட்டு ௮வாகளை கோக, முனிவாகளே | யான் 
உஙகளுசகு விரோதிகளாகய சாகூஸாகளெல்லோராயும் கொலைசெயது 
உங்களெஃலீராயும் பாதுகாக் தருளவேனெனு பிரநஜஞைசெய துரைத 

தேன் ; யான பிரதஜஞை செயதுவிட்ட பின்பு, உயிருளளவரையில், 

எப்படியாவது ௮தனை நிறைவேறறுவேனேயனஜி, பிர ர ஜஜையை யொரு 

பொழுதும தபபி நடவேன, எனககுச் சததியமே மிகப பிரியமுடையது ; 

ஒஷ்ண்௦ல240௨04100 ௪700௭3 8௦% wo 
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அபயஹமஜீவிசஞஜஹயாம சவாமவா; ”?சஸலக்ூமணாம 

சுப ரதிஜஞாமஸம,,,ரதய பராஹம?ணபயோவிபோஷத$ 

கேளடி. ஹீதையே ! யான பிரதஜஞையைப் பரிபாலனஞ செயவ 

தன்பொருடடு எலலோரககும மிகப பிரியமாக யிருக்கினற உயிரையாயி 

தும விட்டு விடுவேன் ; உயிரினும பிரியமுளள உனனையாயினும விட்டு 

விடுவேன ; உன்னிலும பிரியமழடைய லக்ஷ௲மணனையாயிறும விட்டு விடு 

வேனே யன்றி, பிரதிஜ்ஞையை யொருகாலையிலும முடியாது விட்டு 

விடேன ; முனிவாகள் பொருட்டு௪ செயத பிரஇஜஞையை மிகவும 
கைவிடேன் ; ௮டி. வைதேஹி ! முனிவாக ஞூரையாதஇிருக்கிலும, யான 
அவர்களைப் பரிபாலிபபது கடமை , ௮வாகளாலும வேண்டப்பட்டு 

என்னாலும் பிரதிஜஞை செய்யப்பட டி.ருக்கையில, யான அவர்களை 

சசக்ஷிக்கவேணடு மென்பதறகுக கேடகவேண்டுமோ 1 ஆதலின், மான 
முனிவர்களைப பாதுகாப்பதன பொருட்டுப் பலாசர்களைக் கொலைசெய்ய 

வேண்டு மென்பதே தருமம் ; நீயு மிதனை யறிவாயாயிலும், எனனிடத 
இல ஸ்கேஹத்தினாலும், பஹுமான ததினாலும, இவ்வண்ணமுரைததனை; 

அதற்கு யான மிக மகிழ்ஈதேன் ; பிரியமிலாதாரக் கொருவா இதமுலாப் 
பார்சளோ * நீ யவ்வண்ண முரைத்தது உனககும், உன குலகதித்கும், 
மிகத் சகுதியுள்ளது ; 8 இவ்வண்ணம தருமந்தையுறறு என்னுடன் 
கூடி,த் தருமவழிகோணாமல நடக்ெறமையின், சீ எனச் குயிரிலுக்,



ஆரண்யகாண்டம். டு௬டு 

பிரியமுடையாளாயினை ; என்றிவ்வண்ணம் ௮ருளிச்செயது மைதிலியை 
*மூழவித்துத் தமபியுடன் சாபபாணதாரியாகி, மிகவும அழ தபோ 
வனங்களை நோக்க, எழுந்தருளினா 

ஆரண்யகாண்டததில் பத்தாவது சருக்கம் 

முழ்திறத, 
moon Ono 

பதிஷஜொென்றாவதுசருககம். 

  

பெருமாள ரிஷிகளது ஆரமங்களைச சுறறிககொண்டு, மீளவும் சுதக்ஷ 

ணுட்சமம் வநது, அங்கிருந்து அகஸ்த்ய ப் ராதாவின ஆரம 

வழியாக அகஸ்த்யா,ரமததிம கெழுகதருளியது, 

சச் 
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௮சரத$பரயயெளராம? ஷவீதாமதயேஸுமதயமா 

பருஷடதலதுதனுஷ்டாணி? லக்ஷமணோறுஜகாமஹ, 

அநந்தரம பெருமாள முனனும, பிராடடியார் ௩டுவிலும், இளைய 
பெருமாள பின்றுமாக எழுந்தருளினர்கள, இவ்வண்ணம் ஸ்ரீராமலக்ஷ் 

மணாக எஸிருவரும் பிசாட்டியாருடன செனறு, பற்பல மலைகளையும், 
வனங்களையும், ஈதிகளையும, ஸாரஸ சக்கரவாகம் முதலிய நீர்பபறவை 
களையும், தாமரை யோடைகளையும, சிரை நிரையாகக கூடித் இரி௫ன்ற 

மான்களையும், மதமேறிக கொமபை யசைத்துக் இரிகின்ற மஹிஷங்களை 

யும, காட்டுப் பன்மிகளையும், ' மரஙகளை மு.றிககின்ற யானைகளையும் கண் 
ணுற்றுக கொண்டே நெடு தூரஞ சென்று, மாலைப்பொழுதாகுகையில், 
ஒரு காதவழி கீள முள்ளதும், தாமரை மலா் தடர்ந்து யானைக கூட்டங் 
கள் இகழ்ந்தும், ஸாரஸலஹம்ஸகாதம்பாது ஜலசரபக்ஷிகள் நிறைந்தும், 
தெளிந்து குளிரந்த ஜலம் நிரம்பியு முள்ளதுமாகிய ஒரு தடாகத்தின் 
கலா சேர்ந்து, ர.த்த சேவாத்யங்களின் தொனியைக கேட்டும், ஒருவரு 
மில்லாமையைக் கண்டும் வியபபடைந்துநதிம்முடன் வருன்ற முனிவர் 

களுள் தர்மபிருக்தென்பவரை கோக்க, மாதவரே ! வாத்தியங்களின் 

ஒலிமாத்திரம் மிகவும் இனிமையாகக் கேட்கப் படுன்றதே யன்றி, 
யொருவளாயும் காண்டுன்நிலோம் ; ஆதலின், மிக வியப்புற் திருக் 
ஏன்றோம் ; இந்தத் தொனி எங்ஒருக் தொலிக்கன்றது, இது யாதோ *



டு௬௬ வால்மீகிராமாயணம் 

இதனை யாங்கள் கேடகத் தகுமாயின, அருளிச௪ செயக வென்று வினாவி 
யருளினர்கள, ௮ம்முனிவரும ௮.துகேடடு, இவர்களை நோக கேளீர் 
சாஜகுமாராகளே ! இந்தத தடாகம் பஞசாபஸரமென்னும்: பெயருடை 

யது; அழிவற றிவ்வண்ணமே எப்போழ்தும் நிறை$துளளது , மாணட 
கர்ணியென்னும் முனிவர் தம தவத்திறமையினா லியற்றபபடடது ; 
அந்த ரிஷீ பதினாயிரம் வருஷம வாயுபகூூராகி, உண்டி நீஙடுக் கடுந்தவம் 

செயகையில, இஃஈதிராக்கினிகள் முதலிய தேவர்களெல்லோரும ௮௪சங் 
கொண்டு, இம்முனிவர் ஈம்முள யாருடைய பட்டத்தைக கோரித் தவஞ் 

செயகனறனசோ ?* எனறொருவர்க கொருவா உசைததுககொணடு, இவ 
ருடைய தவத்தைககெடுப்பகனபொருட்டு, ௮பஸ_ரஸாகளுள சிறந்தவாக 

ளாகிய ஐந்துபோகளை யனுபபினர்கள , ௮ந்த அபஸரஸர்களும இவரிடம 

வநது இவரை மயக்கி கேளிககாளாககி விடடனாகள், பினபு அந்த 
மாணடகர்ணியும், இவாகளைக காமுறறு மணஞ செயதுகொண்டு தம் 
யோக மஹிமையினால யுவாவாகி இஈதத தடாகத்தையுக, இதன நடுவில 
மாடமாளிகையையும இயறறி, ௮லலும பகலும் அந்த அ௮பஸரஸர்க 
ளுடன் புணாம இனபு.றுகெறனா ; ௮௩௧ மனையும, இதத தடாகத்தி 

னுள மறைக் இருக்கறது, ௮ந்த அ௮ப்ஸாஸர்களே ஆட்டமாடியும், 

பாடியும, அ௮ம்முனிவரை மூழவிககனறனர்கள, ந்த வொலியே 

இம்கே கேட்கப படுகனறதென நுரை செயகனா ஸ்ரீசாம லக்ஷ்மணர் 

களும் பிராட்டியாருடன் ௮தைக கேடடி மகிழ்ந்து, ரிஷிகளுடனும் 
பிரஹ்மதேஜஸு விளங்குகின்ற அ. மமண்டலங்களைக கண்டு புகுஈது 

பூதிக்கப்படடவராகி வாழகதவா, இவவணணஊணம் பெருமாள ௮ந்த ஆஸ 

மங்களில எலலாருடனும வாழம்து, முறையே யககங்குளள ஆ்சமம் 
களுக்கு மெழுந்தருளி, சில விடய்களில பத்து மாஸங்களும, சில விடம் 

களில் ஒரு வருஷமும், சில விடத்தில நானகுமாளமும், சல விடத்தில 
ஐந்து மாஸமும், சில விடத்தில் ஆறு மாஸமும, சில விடத்தில ஒரு 
மாஸமும், சில விடத்தில ஒனறரை மாஸமும, சில விடத்தில மூன்று 
மாஸமும், சில விடத்தில எட்டு மாலமும் சுகமாக வாசஞ செயக்கயில், 
பத்து வருஷங்கள சென்றன ; பின்பு பெருமாள மீளவும் இரும்பி 
ஸுஇக்ஷணா ரமத்திற கெழுந்தருளி, அவரால பூஜிக்கப் படடவராசெ 
சலகால மிருந்து, ஒருகாள ஸுஇக்ஷ்ணமஹாமுனியைப் பணிம்து, 
பகவானே ! இந்த ௮ரணியததிலே அகஸ்த்யமஹாமுனி எழுந்தருளி 
யிருக்கன்றனரொன்று முனிவர்சள் கதை சொல்லக் கேட்டி. ருக்கின்றேன; 

ஆகிலும், இவ்வரணியம் மித பெரி தாதலின், ௮வருடைய ஆஸ்ரமம் 
எங்கருக்கன்றதோ அ.தினெறிலேன் ; அவருடைய ஆடசமம் எங்இருக் 
சின்றதோ அருளிச௪ செய்க ; தேவருடைய அருளினால் ஹீதரீ லக்ஷ 
மணர்கஞட்ன் கூடி யகஸ்ச்யமஹாமுனிவரைக் கண்டு பணிந்து மீழ் 

வேன் ; அம்முனிவலா யான் கண்டு பணிக்து குற்றேவல செற்ற
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வேண்டுமென மிக விருப்புறுகன்றேனென்று வினாவினர். ஸு௩தஇீக்ண 
மஹாமுனியும் ௮துகேட்டு மழெஈது பெருமாளை கோக்க, ௮டா சாமா ! 
யானே உனனை கோக்க, யகஸ்த்யா.ரமத்திற்கு ஹீதா லக்ஷ்மணர்க 

ஞூடன செலலுகவென் நுரைசெயயவேணடூமென திருக்தேன , தைவா 
இனமாக நீயே வினாவினை ; ஆதலின், யான அ௮கஸ்த்யாரமம இருககு 

மிடசதை யுராக்கின்றேன் கேளாய, இங்கிருந்து தெறகாக நான்கு 

யோஜனம் செல்வாயாகில், ௮ங்கே ௮கஸ்த்ய பசாதாவின் ஆ 5 rin fags 

இன்றது ; அவ்விடத்தில் பிபபலிக் காடளது , ௮தில கனிகள பழுத்தும், 
மலாகள மலர்ந்தும், பறபல பறவைகள ஒலிததும, தாமரை py Sg, 

தண்ணீர் நிறைந்தும், பலவகைபபட்ட நீரப்பமவைகள் சூழ்ந்தும் 

இகழும்; ௮வ்விடத்தில ஓரிரவுதஙகி, மறுகாளூதயததி லங்கிருந்து புறப் 

பட்டு அதற்குத் தெற்கில ௮டாஈத வனததின பக்கமே செனறு ஒரு 

யோஜனம் தாண்டுகையில் ௮௩சூ அகஸ்தயா ரம மிருக்கின்றத ; 
அதனைக் கண்டு நீஙக மொல்லீரும மகிழவுறுவிரகள ; அந்த ௮கஸ்இய 
மஹாமுனியைக் கண்டு பணிய ஆவலுளதாயின், இப்பொழுதே புறப் 

படடுச் செல்க; என்றருளிச செய்தனர், பெருமாளும அதுகேட்டு 

உடனே ஷீதா லக்ஷ்மணாகளுடன் ௮வரைப் பணிந்து விடை பெற்றுக் 

கொண்டு, அகஸ்சயாப.பூரமகை மோகப் புறப்பட்டு, ஸுதிக்ஷ்ணர் 

உரைத்த மாககமே பறமிச செனறு, பறபல வனஙகளையும, மலைகளை 

யும், ஆறுகளையுங் கணடு மழெஈது, இளையபெருமாளை கோகட$ிப பாராய் 
லக்ஷ்மணா ! இகோ ௮ந்த அ௮கஸ்தீய பராதாவின் ஆ.ரமங காணப் படு 

இன்று ; பழுத்த பீப்பலிகளின மணங்கமழநத மந்தமாருதம் விசுன்ற 

தனமழோ ? அஙகஙகுக் கட்டைகளும வெட்டிக குவிககப்படடிருக்கின்தன; 
தூபபுறகளும் ௮றுக்கபபட்டிருக்வெறன , இடத ஆஸ்ரமத்தின் ௩டுவில் 
ஹோம தாமமும் மிகக கறுத்து மேலெழுகனறது , பரிசுத்தியுளள 
இர்த்தஙகளில் கீரிலாடித் தூய்மைகொண்ட முனிவாகளும, பகவதா ராத 

னததின பொருட்டு மலா கொய இன்றனர்கள ; ஆதலின், ஸ.டதீக்ஷ்ண 
மஹாமுனிவசால் கூயப்படட ௮கஸதய பராதாவின் ஆ்ரமமே இது 
வாகும் ; உலகஙகளுககு இகஞ் செயவதன் பொருட்டே இவர்சகு 
பராதாவாகய ௮கஸ்சஉயமஹாமுனிவா இந்தத் தெனதிசையை யடைந்து 

மிருத்யுவைப் போககி யருளுனெதனா ; இங்கே முன்பு இல்வல வாதா 
பிக ளெனளும் இரண்டு ௮ஸஃரர்கள வாளஞ செயது கொணடு, பிராஹ் 
மணர்களைக் கொலை செய்துகொண்டி.ருந்தனாகள, அவர்களுள் இல்வலன் 
பிராஹ்மணவேஒம்பூண்டு எம்ஸ்கருதபாஷையுரைத்துக்கொண்டு, வேதி 
யர்களை பூ.சாததமென்று நிமந்தசணஞ்செயது ஆட்டிலுருவச கொண்ட 
வாதாரயை யறுத்துச சமைத்து உண்டிகளில கலக்து, அந்த வேதியர் 

களைப புஜிப்பித.து, மந்திர பூர்வமாகத் தம்பியை' யுத்தேசித்து, ௮டா 
இாகாபி ! எழுக்துவாவென்று கூவி யழைச்கையில, உடனே வாசாபியும் 
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ஆடுபோலக கற்றிககொண்டு அந்த வேதியர்களது குடலைப மீறிக் 
கொண்டு வெளியே வருவான், இவ்வண்ணம அ௮வாகளால் அகேகமாயிரம 

பிராஹ்மணர்கள கொலைசெயயப்பட்டனர்கள, ௮௩த.ரம தேவாக ளெல் 
லோரும ௮கஸ்.த்யமஹாமுனிவரை வேணடி, ௮ந்த வசுராகளைக கொலை 
செயயும்படி யுராத்தனர்கள ௮அகஸ்தியமஹாயோகியும அதற் குடனபட் 

டிங்கு வருகையில், இலவலன் இவமைககணடு வழககப்படி நிமர்தாணஞ் 

செயது ஆட்டினுருவங்கொணட தமபியைப் புஜிப்பிதது, ஸகலம் மை 

பூர்ணமென் அுனாத்த பின்பு, உத்தரா போசன மளிததுத் தமபியை 

யூத்தேசித்து, வாகாபியே ! எழு4இி.ராயென றுரைத்தனன ௮கஸ்திய 
மஹாமுனிவர் அதுகேட்டு (வாதாபே ஜீனோபவ) எனறுசைசெய்து 

இல்வலனை கோக, ௮டா இலவலா ! என்னால புஜிக்கபபட்ட பின்பும, 
வாதாபி எழு£துவருக் இறமையுள னாகுவானோ வெனறு ஈகைத் துரை 

செயதனர், இல்வல னதுகேட் டி.வராக் கொலை செயடமபடி. எதிர்த்து 
வருகையில, அ௮கஸ்இயமுனிவரும் வெகுண்ெ விழிககையில, இலவலன 
பக்கென் றெரிங் இறந்தனன அத. தனமையராகிய அ௮கஸ்தியமஹா 

யோடயின் பிராதாவிறுடைய ஆஸ்ரமம் பாரடா தமப்! என நிவ்வண்ணம் 

உரைத்துக்கொண் டிருககையில், அதஇித்தன ௮.த்த௫ிரி யடைகதனன் ; 

சந்திப் பொழமுதும தோனறிறறு , பினபு, பெருமாள் இளையபெருமஈ 

ளஞூடன நிதய கருமஙகளை முடி ததுககொணடு ஆ ரம சினுடபுகுநது 

அகஸ்த்ய ப்ராதாவைக கணட பணி$கனா அமமூனிவரும இவாகளைக 

கண்டு ம$ழந்து பூஜிகதனா, பெருமாளும சுகமாக ௮ன்மிரவை யக்குப 

போக, மறுகாளுதயததி லெழுஈது செயகடனகளை முடி. ததுக்கொண்டு 
அகஸ்தய ப்.ராகாவைக் கணடு பணிகது ௮வரை கோகி, மாதவரே 
தேவருடைய ஆூரமததல இரவைச சுகமாகப போககினேன ; தேவ 

ருடைய தமைய சாப்ூரமஞ் செலவோம, விடை கொுதது வாழத்தி 

யருள்க , என்றுரைத் தருளினா, ௮ம்முனிவரும ௮து கேட்டுப் பெரு 
மாளை நோக்கி), ஸ்ரீராமா ! நீஙகள சுகமாகப போய வாரீர்களெனறு 

விடைமொழி மொழிநது வாழத்தி யனுபபினா, பெருமாளும விடை 

பெறறுககொணடு ஸடக்ண்மஹாமுனிவா அருளிசசெய்த வழியே. 

பறநிச செனறு, ௮ருகிலுளள வகததிலிரு௩த நீவார பன ஸதாலத 
மாலதி மிசவ குளவஞ சுளதவ மதூக பிலவ சிரிபிலவ இடதுகம முதலிய 

மசககளையும, அமமரங்களில படாந்து மலார்துளள வல்லிகளையும், 
யானைகளின துதிககைகளினால முகிககபபட்ட களைகளையும, Graig 
களினா லசைக்கபபட்ட நுனி மரஙகளையுங் கண்டு மகிழ்ந்து, பின் புறசஇல் 

வருகனற இளையபெருமாளை நோக்கித் தம்பி | இங்கே மரங்கள யானை 
முதலியவைகளால் முறிக்கபபடாமல அ௮டாம்த இலைகளை யுடையன வாத 
லாலும, விலஙகுகளும, பறவைகளும், பகை நீல்டு படக இருககன்ற 

மையாலும், ௮கஸ்ியெமஹாமுனிவரது ஆூரமம் ௮௬௫ லிருககன்றது
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போலும், அர்த மஹாமுனிவர் தம்முடைய தவமஹிமையினாலேயே 
அகஸ்தியர் அகஸ்தியொன் நதெங்கும புகழப் படுகின்றனா ; ஆதலின், 
அவருடைய ஆ.சமமே இது ; இவ்வனம் மிகுந்த புகை சூழ்ந்தும், 
மரவுரிகளினால் விளஙகியும், பகையறற விலங்குகள பொருந்தியும், பல 
வகைப பறவைகள தலித்தும் விளஙகுகன்று ; இக்க அகஸ்தியமஹா 
முனியினிடததி லசசங்கொண்டே ௮ரககாகள இங்குச சேர்கின் நிலர்கள்; 

அம்முனிவா இநதத தென்திசைக்கு எதுமுத லெழுந்தருளினசோ ? 
அதுமுதல் அரசகாகளும பகைகீஙசெ சாந்தியடைக௩ இருக்கின்தனர்கள். 

இம்மஹாமுனிவசால இத்தென்திசை பிடையற நிருககின்றமையின், 

இது ௮கஸ்இிய இசையெனறே கூறப்படுகினறது ; வெய்யோனுடைய 
வழியையும தகையுமபடி. மேலெழுஈது வளர்த்த விந்திய கைலமூம், இவ 
ருடைய ஆஜ்ஞைககு உட்படிஈதே அடங்கி வளரா திருககன்றது ; அத் 

தன்மையருடைய ஆரம மாதலின, இது மிக விநயமுறற ஜனங்களினால் 

அடையப்பட டி.ர௬ுககினறது ; இம்மஹாமுனிவரே நாம் வந்ததை யறிக் 
தா.கரஞ செயது ஈமககு நலஞ்செய தருளவா , யான் அவரைப் பூஜை 

செயது கொண்டே வன்வாஸ சேஷ்ததையும, ௮ங்கு வாஸஞ செயது 

போககுவேன , இவ்விடச்தில சேவகந்தாவ ஷிததசாரணாஇகளும் வக்.து 

அகஸ்சயமஹாமுனிவரைப் பணிகினறனர்கள் , இவ்விடத்தில் பொய் 

யுரைபபவலும், கொடுமையுடையோன், ஏகாஈதமாகத இிமைசெயபவன், 

பீடை செய்பவன, மனம் பேரன்றபடி. நடபபவன், காமங் கொண்டவன், 
இவர்களுள ஒருவ நம இவ்விடத்தில பீழைத்திரான ; இமமஹாமுனிவர் 
அத்தனமைய ரலலசோ ? இவ்விடத்தில் தேவாஇகளும ஆகார நிய 
மூடையவர்களாகிக் தவஞ் செயகினறனாகள , இவ்விடத்தில் தவஞ 

செயதவாகள சித்தி யடைகது திவ்விய விமானங்களிலேகி விண்னுலகஞ 
சேர்கெறனர்கள் ; இவ்விடத்தில தவஞ செயபவாகளுக்குத் தேவர்கள் 

யகஷலோகதசையும, விண்ணுலகனையும, இம்மையில பறப்ல சாஜஜியங் 
களையும் அளிககினறனாகள ; அடா லக்ஷ்மணா | யாம் இந்த ஆஷ்சமம் 
வந்து சேர்ந்தனம ; ஆதலின், நீ முனனே செனறு யான ஹீதையுடன 
வம்திருக்கினறேனென.று ௮அகஸ்தியமகாமுனிவருக்கு ௮றிவிக்கக கடவை 
யென் நருளி௪ செயதனர், 

ஆசண்யகாண்டத்தில் பஇனொன்றாவ.து ௪ர௬ககம 

முத்திற்று. 
 ஸைைைவைவ்கை இணவ; வைகளை 

ட் ர 
ஸி 

அயோததியாகாண்டததில பெருமாள காடு புகுகையில், இளையபெருமாளை 

முனலும், பிராடடி-பானை இடையிலும், தாம பின்னும் செல்லுமபடி. ஏசபாடு செய 

தீருளிச செய்; அவ்வண்ணமே தாம் எழுகதருளினா, இம்சே ( ௮கரத;ப ரயயெள 

மாம$) என்று பெருமாள தான் முனனே எமுகதருளி இளையபெருமாளைப் பினளோ



௫௭௦ வால்மீகிராமாயணம் 

பனனிர்ண்டாவதுசருக்கம் 

பெருமாள ௮கஸ்தியமஹாமுனியைக் கண்டு பணிக்து 

arr பூஜிக்கப் பட்டது, 

அவையவை வகு இதுவவ தனைகையவைவவைைய 

அதந்தரம இளையபெருமாள் அகஸ்தியா, ரமத்திலுள்ளே சென்று 
அகஸ்தியசீட சொருவரை நோக, முனியே ! ஸ்ரீகசசதசக்கரவர்த்தயின் 
மூத்த குமாசரும், சிறக்க தோளவலி யூறறவருமாயெ ஸ்ரீசாமபத்இரர் 
பாரியையாகிய ஹீதாபிசாட்டியாருடன உம்மாசிரியராக கண்டு வந்தனளு 
செய்வதன் பொருட் டெழுந்தருளி யிருகன்றனர்: யான் அவர்ககுச் 
தம்பியு, அஅகூலறும, பக்தி யுடையவலும், , லசஷ்மணனென்னும் 

பெயருடையோனு மா௫னநேன் ; நீர் ஏஙகளைக் கேட்டிருக்கின்றிரோ ? 
அந்த நாங்கள மூவரும் பிதாவின வாக்கயெத்தைப் பரிபாலனனு செய்வ 
தீன் பொருட்டு, இந்தத் சண்டகாவனதக்தை யடைந்தோம ; ஆதலின, 

காங்கள் ௮கஸ்தியபகவானைக்காணக்கோருகின்றோம; இசசெயதியை நம 

மாசிரியருக்கு அ௮றிவிககக் கடவிரொன அுரைத்தருளினர், ௮மமுனிவரும் 
அதுகேட்டு அஒதினிஹோச்திசாலயத்தி லெழுந்தருளியிருந்ச ௮கஸ்த்ய 
  

வரும்படி. செய்த தென்னெனில, முன்பு தணையின லி, மூவரே புறபபட்டனமையாதும், 

அசகாட்டில் எவவிடசதில எகர்களிருப்பசைபும ௮றிரஇலாமையாதும், தாம 

முன்னே செல்றுக்கால், பினபுறததில யாரோஜஐம் ஒளிசஇருஈ.து பிராட்டி இளைய 

பெருமாள இவாகளுககுத தீககு செயவாரகளோவென தையமுறறுப பெருமாள 

அவவிருவாகளையும் பாதுகாககுமபடி. சாம பினனே எழுகதருளினா, இககே எலலா 

விடககளிலுச இரிக௫ ௮ஙசககுள்ள விசேஷஙகளை யறிஈதிருககையாலும, முனிவா 

கள பின்னே அணையாக வருனெறமையாதும, அசசமினறித தாம் முனனே எழுக 

தருளினார், ஸதிரீயாசலாலும், முனனாகலும் பினனாகிலும் பெருமாளை eras 

இருச்சவேண்டியவ ராதலாலும் பிராட்டியா எப்பொழு தம் இடைமிலேயே 
வரதாரொனறுணர்க. ஸமபரதாயாரததமேதெனில், குரு வசனம் செய்பவாகள் 

erent ப்ராசாயன முதலாகப் பிராட்டியார பெருமாளளவாகவாவ௮, பெரு 

மாள தொட? லவாசராயனளவாகவாவது வாதனம் செயயவேணடு மென்பதை 

யதிலிபபதறகரச ௮க்சே பினலும், இங்சே மூன்லுமாச்ப பெருமா ளெழுஈதருளினா 
ெனறதிச; லக்்மணசப்தம் ஸ்ரீடையமரிடததிறும் வாததிசனெ.றமையின, ஆசராய 

ஸமுதாயததையும், தாற்பரிய லக்ஷணையால் அறிலிக்செறத ; அ௮ன்தியும், பெரு 
மாளைச் சரணமடைவோர் ,தசார்யாளை மூன்னிட்டுதக்சொணடே தன்னைச் சரண 
மடைய வேணடுமென்பதை யதிலிப்பதறசாக அங்சே இளையபெருமாளை முன்னே 
செல்லவிட்டுத தாம பினனெஞுர்தி னர், ஜ்செ அரியரா teed செயயப 

படு மூலமாதி ரத்தின முதமெழுச்தின் இொருளி விலை்ல்ய வெளி இலேன் பொரு 
ட்டு முன்னே எழமுாதருளிஞுொனவும் உணர்ச ; பறீமத் வேதார்த தேசிசரால் இல 
குற்ற சுலோசமே எட்டககரததின் முதலெழுத்தின் பொருண் முமைச்சுத் இிருஷ் 
டாாஈதமாக வருவிசசெயயப பட்டத,
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ஆரண்யகாண்டம், @era 

பகவானை நோக்கி, ஆசிரியரே ! தாசரதிகளாயெ ஸ்ரீராம லக்ஷ்மணர்கள் 
தீறீதாபிசாட்டி யாருடன் வந்திருக்கன்றனர்கள் ; தேவரைக் கண்டு பணிய 
விரும்புனெமனர்கள் ; இதைத் திருச்செவிசராத்தி: மேலே கடக்க 

வேண்டுவதை யருளிச செய்க வென்று விண்ணப்ப௫ செய்தனர், அகஸ் 

தியபகவாலும் பெறுமாளெழுர் தருளியதைக் கேட்டு ம$ழந்து, அஹோ 
ஸ்ரீசாமபிரான ஹீ.தா லக்ூமணாகளுடன் தணடகர்வனத்திற்கெழுந்தருளி 
தெநொளரகியும், இப்பொழுதே எமது ஈல்வினையினா லிங்கெழுக் தருளி 

னர்; யானும் ௮வர் எப்பொழுது இங்கெழுக் தருளுவசோ வென்றே 
எதிர்பார்த் இருந்தேன் ; நீர விரைவாகச௪ சென்று ஷஹீகா லக்ஷமணர்க 

ஞடன ஸ்ரீசாமபிரானைப பூஜித தெழுந்தருளப் பணணிககொண்டு வருக ; 

ஏன இதுவரையில் எழு£தருளப பணணிககொண்டு வராமல ஆலஸ்யஞ் 

செய்தாகளெனறு அ௮ருளிச்செயதனா, டரும் அதுகேட்டு ஆ௫ரியரைப 

பணிந்து, ஸ்வாமி ! அவ்வண்ணமே ஸ்ரீசாமாஇகளை எழுந்தருளபபண்ணிக 

கொண்டு வருவேனளென்று கைகுவித்து விண்ணப்பஞ் செய்து விட்டு 

விரைவாக வெளியில் வந்து இளையபெருமாளை கோககி, லக்ஷ்மணரே ! 
ஸ்ரீராமபிரான் எங்கே ? எங்கே ? விரைவாக வெழுக் தருளுக ; உள்ளே 

புருக எறை வினாவினார், இளையபெருமாளும் அது கேட்டு அம்முனி 

வஷா யாரூசமதஇன் வாயிலில் ௮ழைத்துககொண்மி வந்து பெருமாளைக் 

காட்டினர், ௮மமுனிவரும பெருமாளைக் கண்டு ௮கஸ்தியபகவான் அர 

சரிசசெய்த வாகயெததை யுரைத்தும் தக்கபடி. பூஜைசெயது உள்ளே 

எழுந்தருளப் பணணிக்கொணடு சென்றனர், பெருமாளும ஷிதா லக்ஷ் 
ஜணர்களஞடன் ஆரரமத்தினுடபுகுந்து, ௮ஙகே அகஸ்தியாதிகளினால் 

    

   

   

   
   
   
   
   
    

  

   

  

ராயு, இருவநந்தாழவான், காயத்ரி, வல-ஃதேவாகள, வருணன, கார்த்தி 
ததயன், தர்மன் என்னும் இப்பதினேழு தேவர்கள து ஸ்கானங்களைக் 

ணுறறுக்கொண்டே எழுர்தருளினர், அகஸ்தியபகவாலும டர்க 

ஙூ கூடிப பெருமாளை எதிர்கொண் டெழுச்தருளினர், பெருமாள் 

கண்டி இளையபெருமாளை நோக$ூப் பாரடா லக்ஷ்மணா ! ௮கஸ் 

ன் ஆஸ்ரரமத்தினின்றும் புறபபபடிஏன்றனர் ; இவரிடத்திலுள்ள 

காவிஷறோஷத்தினல் இவரோ ௮கஸ்தயபகவானெனநறிெநேனென் 
இதுிச்செய்து, அ௮கஸ்தியமஹாமுனிவரைக் இட்டித் திருவடிகளைத் 
வாழுது ஷீதா லக்ஷ்மணர்களுடன் கைகுவித்து நினறனர், ௮கஸ்திய 

இஞ்வாலும் இவர்களை யழைத்துக்கொண்டு வரது அர்கயபாதியாஸகாதி 

ஆனால் pelos, தலவசவு வினாவிப் பின் புட்கார்கவெனறு அருளிச் 

Mig, அக்னியில் ஹோமஞ் செயது வாளப் பிரஸ்.த விதியின்படி. 

ஜித்துப் போஜனமும் அளித்தனர், பின்பு, கைகுவித்து விற்றிருக்கின்ற 

== LG Lol Cor wen Bus upedtl eu நேரக்), கேளாய் ஸ்ரீராமா ! தவசியாயி



டு௪௨ வால்மீகிராமாயணம் 

னோேன முதலில ஹோமஞ்செயது, பினபு திதியை யர்ச்யாஇிகளினால் 
பூரிககச கடவன், இவவணணஜு செயயானாகில, தப்புஸாகூ சொன்ன 

வனபோல ந.ரகல விழந்து, தன்னுடைய மாமஸங்களையே தானுண்பான் ; 

நீ எலலா வுலகஙகளுக்கும நாதனும, தரும மூடையோனும, மஹாசத 
னும், யாவர்ககும பிரிய முடையோனுமாகி யதிதியாக வந்தமையின, 

நி பூஜைச குரியவனென அரைத்துக் காய கனி மலா முதலியவதமுல் 
பூஜித்த, மீளவும் பெருமாளை கோக, ஸ்ரீராமச௩திரா ! இங்கே பாராய, 

இந்த வில விபூூவகாமனா லியறறப்பட்ட ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவினுடைய 

கோ.தணடம் ; இக்தக கணையோவெனில, சூரியனபோல விளக்க முடை 

யது; பிரஹ்மாவினு லளிககபபட்டது , இது ஒருகாலும் பயனற்த 

தாகாது ; எரிகின்ற ௮௨னிசகள போன்ற பாணஙகள நிறைந்த ௮மபருத் 

Sos ளிவை யிரண்டும, தஙகத்தினாந்செயத உறை யுடையதம, தங்கக் 
கட் டமைந்ததுமாயெ கூரியவாளிஃது, இந்த வில்லினாலேயே முன்பு 
ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு போரில் அ௮ஸ.,ராகளை வெற றிகொணடு, தேவர்களைப். 

பாதுகாச் தருளினா. இவைகளைத தேவேந்திரன உன் பொருட்டு ஏன 

னிடத்தில வைதது௪ சென்றனன , ஆதல்ன, நீ வெறறி கொளவதன 

பொருட்டிவைகளைப பெற்றுகசொளக , எனறருளிச்செயது, அவைகளை 

எடுத் ஈளித்து, மீளவும பெருமாளை நோக யருளிசசெய்யலுறறனா. 

ஆசண்யகாணடததில பனனிரண்டாவது சருககம 

முறறிறறு, 
ஆழ கதத 
lag io 

— anil 

, இகதச சருகசதடில ௮கஸதியாடரமததில HOTS C Saou ws OGIO இருச் 

சையில, சிவாலயம மாததிரம இருஈசதாகக கூருமை.மீன, ஸாதவிகாகளுககுச் சிவன் 

பூஜைக குரியனலலனெனற விளககுனெதத ; பூஜைச குரியனேல் ௮கஸதியழுததா 

யோடியும் ௮வனைப பூஜித திருககவேணடுமனரோ £ ஆதலின, சிவபூஜை செயபவர் 

கள் தாமஸாகளே யாகுவாரெனறு ௮திஞா கூறுனெறனாகள. ஸாசவிகா ஹு 
மாதிகளைமாததிரம் பூதிபபதொசகுமோவெனில, ஸ்ரீமக பரமவைதிகாகத்ி 
தரல்களை; தொழராகளே யனறி, அபரபனனாகள தொழுவா£கள, பிரப oe 

இககுரைச்சபபட்ட பதினேழு சேவாகளும, யாகவிசேஷததி லுரைச்சபட்ஜேயதி 

ளேழு மாதிராகூர தேவாக ளாசலின, ததச௪ சரீ£ரக பரமாதம புததியால் ' i: ர: 

பாரகள, ஸாவ பதங்களும் முகசிய லிருததியால ஸ்ரீமாசாராயண வாசகமெ௫த 

குத்ரகாரராலேயே ஸதாபிச்சப்பட்டி ருகன.றசெனவதிச ; பெருமாள ஸ்ரீபரச.ரரிக் 
னிடத்திலிருஈ.த விஷணுசனுஸ்ஸை வால் வருணனிடததில் சொடதததாகப் பஹ 
காணடததிலே கூறப்பட்டிருக௫ன்ற,த ; இநதிரன ௮௪2 வில்லையே வாகதிக்கொ 
வர்.து ௮சஸதிய பகவானிடத்தில வைததனன ; இததையே பெருமாள ௮க்கே 
தனா. ஜனஸதான யுதததஇிலே இதற குபயோக மாதலின், இதுவரையில சுமைதே 
யென்று பெருமாள முன்னே வருணனிடததல சொடுத்தருளினொனவுணர்க, , 

  

   
   
   
   

 



ஆரண்யகாண்டம். (௫௭௩. 

பதின்மூன்ருவதுசருக்கம் 

பெருமாள் அகஸ்இயமுனிவரிடகதில விடை பெறறுக்கொண்டு 

பஞசவடிககுப் புமப்பட்டது, 

அணு (௫691) 

கேளாய் ஸ்ரீசாமா | யான மிகவும மகிழவுகொணடேன் ; எனனைக் 

ரண்பதன் பொருட்டே வதா லக்ஷ்மணாகளுடன் இங்கெழுக்தருளினை 

ரலலையோ $ வழிகட% ௪,5ரமம் உஙகளை மிகவும வருததுனெறது ; 

ந்த ஹீதையும, ஜனகராஜன திருமகளும், காட்டுவாகைப் பூவிறும 
)மதுவாயெ திருமேனி யுடையவளும், இதுவரையில் துகக முருதவளு 

ர தலின, ௮வள பெருமபாலும வருதத முறுவாள், வன மெனபது 

(ற்பல தோஷங்களை யுடையது ; பாததாவினிடத்திலுளள ஸ்கேஹத்தி 

ஐல இத்துன்பககளைப பொறுத்தும இககெயதினள; இவள இவ் 

॥ண்ணம் உனனுடன் வந்ததென்பது மிகச செயற்கரியது; ஆதலின், 

Dever துனபுருவணணம செய்யக் கடவை..-- 

இன ோ3ி390 90 கடு RV sossys 
வ 9 v4 ee OR Ps HSaQ 0 2.33 Roses Owl 

gagtadu Tam Beal om wrovmapCn.7(Gjt6,5% 

ஸமஸததமனுரஜய 5தி விஷமஸலததமதயஜ௩திச, 

கேளாய ஸ்ரீரகுகந்தனா ! ஸ்இரீகள பர்க்சா செல்வமுறறிருக்கையில, 
£முற்று௪ சேர்கின்மனாகள , ஆபத்துறுகையில, துறகனறனாகள , 

)துதான பெண்களுக கயலபாயுளள பணபு, பெண்கள மினனின நிலை 
'னமையினையும, வாளின் கூரமையினையும, கருடாகிலர்களின் வேகத்தை 

ம் ௮.நுஸரிகனெறனாகள ; உன பாரியையாகிய இசசதையோவெனில், 
*தனமையனவாகிய தோஷஙகளின்மி, அருந்ததிபோலப் புகழத் தககவ 

ன்றனள , ஸ்ரீராமா ! 8 ஹீதா லக்ஷ்மணாகளுடன இங்கெழுந்தருளி 

க்இன்மமையின், இவ்விடம அலஙகாரஞ செயயப்படடதுபோல 
ளங்குகின்ற தூ; என்றிவவண்ணம் அகஸ்தியமுனிவர் பெருமாளை 
நாக்கி யருளிச செய்தனா, பெருமாளும் எரிதழல்போனற அம்முனி 
ரை கோக்கஇக் கைகுவித்து, அகஸ்தியமஹாயோகியே !— 

டவரை, OD*GE Ass PS ONT 
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தன்யோலமயறகரஹீதோலமி பஸயமேழூகிபுள்கவ$ 

குணைலஸபராதருபார்யஸய வரச₹பரிதஷூயதி,



௫௭௪௪ வால்மீகிராமாயணம் 

முனிவர் கோமானாகய தேவரே afar லக்ஷ்மீணர்களுடன் தி: | 
அடியேனிடத்தில ௮னபுகூந்து ம௫ழ்கின்றமையின், யான் தன்யனும் 
அருள்செய்யப் பட்டவலு மா௫னறேன ; ௮டியேன் வாஸஞ செயவத$£ 

குரிய கீரவளமுள்ள இடம் எநகுளதோ அதனை யருளிச் செயக , 4 

விடகதில யான பூாரணசாலை கடடிக்கொணடு வாழவேனென ஐருளி; 
செயதனா, ௮கஸ்தயபகவானும பெருமாளருளீசசெய்த வாக்கெக்ைக4 
கேட்டு முகூர்ததகாலம் இயானம் செய்து, முன்பு நடப்பதை ஞான 
கணணினால கணடு பெருமாளை நோக்க, ஸ்ரீராமா ! இதறபெணடுயோஜல 

தூசத்தில பஞ்சவடியெனனும் பெயருநற ஒரு ஸ்தானமுளது , Hg 

காய் கனிக ஞூடையதும, நீர்வள முறமதுமாக விளநகுனெறது ; ௮9 

விடத்தில நீ பாணசாலை கட்டிக்கொண்டு ஹீசா லக்ஷ்மணாகளுடலனி 
பிதாவிள் வாக்கியத்தைப பரிபாலனஞ செயதுகொண் டிருக்கககடவை 

காகுத்தா | தடை யுனக குரைத்த காலமும பெரும்பாலும சென்ற 

விட்டது , இனி யற்பகாலமே யுள ; ஆதலின, நீ விரைவில பிரஇஜீ 
ஞையை முடித்துவிட்டு” சுகமாக சாஜியத்தையடைட்து மகிழவாய* 

உன தந்ைத யொருவரே யலலசோ ? கலவினையினர் , அவர் மூததகுமாக 

னாய உன்னால் யயாதிபோலக்கடையேறறபபடடு மகிழ வு நறனரல்லரோ। 

யான் தபோமடகிமையினாலே கீ பிறககதுமுதல இதுவரையிலும் நிகழரக் 

சரி. தஙகளையும், உனனுடைய இருவுளச்திருககன்ற பாவத்தையும் 

அறிஈதிருக்கெறேன் , ஆகிலும், இஙகே எனனுடன் சிலகாள வான 

செயது, பினபு பஞ்சவடிக் கெழுகதருள லாகுமேயென றிவ்வண்ணீ 

மூராைததேன் , உன் பாவத்தை யான ௮றிகின்றமையாலேயே பஞ்சவடி. 

கெழுந்தருளுகவெனறு உரைககெறேன , அநதப பஞ்சவடியும மித 

வழகயெ தா.தலின, ஹீதாபிராட்டி. யஙகே மகிழவுறுவள ; அந்த இடஇ 

கோதாவரிஈதியினரு லிருகசனறது ; அதல காய கனிகள கிறைந்துமீ 

பலவகைப் பறவைக ளொலித்தும் விளஙகுகின்றன , அவ்விடம் ஒருவடூ 
மின்றி, ஏகாந்தமாயுளளது ;) அவ்விடதலை இமை நேரின அதனை 
போக்கிக்கொளள நீயே வலலவன் , ஆகிலும், இககே வாழந்து தாபஜஹீ 

களைப பாதுகாத் தருளாயென் அுரைத்தேன்,; இப்பொழுதே யக் ட் 

எழுந் தருளவேண்டுமென்று இருவு... முளதாயின், இதோ இலுப்ச 
மரக் காடு தோழ்்.றுன்றதே * இதறக வடக்காக அதோ பெரிய ஆ 

மரததைச் சேரும் வழிபறறிச செல்வீரகளாலெ, அந்த மலையின் ஸ 
பதில பெரியமேடு எதிர்படும், ௮,தன்மேலேறிச் செல்க ; அவ்விடத் 
லேயே பஞ்சவடியென்பது இருக்கின்ற ; அது எப்பொழுதும் | ம 

கள் மலாந்தும, கனிகள் பழுத்தும், தளி£கள் தளிர்த தும், தழைத்து 

விளங்குமென் ுரை செயதனா, பெருமாளும் HES வாக்கியத்தைக் 

கேட்டுமகழ்கது, அவனாநோக்கி, முனிவரே[எங்களுக்குப் பஞ்சவடிக்குச் 
செலவதன்பொருட்டுவிடைகொடுத்தருள்கவென்றுவிண்ணப்பஞசெய்* 

  

     

    
    

   

    

  

    
   

    

    

   
   

    

  

  



அரண்யகாண்டம். டு௪௫ 

விடை பெற்றுககொண்டு, ஷீதா லக்ஷமணாகளுடன் ௮வரைப் பணி௰து, 

அர்த ஆர்ரமததை விடடுப் பஞசவடியை கோககிப புறப்படடருளினா, 

இவவண்ணம ஸ்ரீசாம லக்ஷ்மணாக ளிருவரும வில்லைக் கையிலேநதி ௮மப 

ரூத் தூணிகளைக கட்டிககொண்டு, ௮சசமின்றி, இரமுற்றுப பிராட்டியா 

சோடு உககமுடையாராய்ப் பஞ்சவடியை கோககி எழுநதருளினாகள, % 

ஆசணயகாண்டததில பதின்கூன்றாவது ௪ருககம 

முறநிதறு, 

பதினான் காவதுசருக்கம். 

பெருமாள பஞ்சவடிககுப போகும வழியில 

ஜடாயுவைக கண்டது, 

em தனலை 

அரஈக்சரம ஸ்ரீராம லஈஷீமணாக ஸிருவரும ப்ராட்டியாருடன் பஞ்ச 

வடிககு எழுஈதருளுகையில, கடுவழியில பெரிய ஆலமரததினமீ துடகரா%£ 

இருஈ௩த இருகதிர ராஜறாடுய ஜடாயுவைக கணட, லிகப் பெரிய உருவமும் 

இிருதமையின, ௮ரககனே இவவுருவல்கொணடிருபபதாக வெண்ணி, 

அவரை கோகடப புளளிறையே ! நீயாரெனறு வினாவினர்கள , ஜடாயுவும 
இவாகளை நோககிக குமாராகளே ! யான் உஙகள தந்தைக்குத் தோழ 

னென றுணாகவெனறு இனியமொழியினாலேயே இவாகளை மகிழவிததனா, 

பெருமா ளதுகேடடுத் தநதைககுக் தோழரென்று மதிபபுக்கொண்டு ப பின 

  

* அகஸதியமஹாமுனி பெருமாளைத சுமமுடன வாஸஞசெயயுமபடி. | உனை 

செயகையிலும, பெருமாள அதனை ம.றத.ஐ, வேறிடம காடடுமபடி. கேட்டதினாலும, 

அசஸஇயபகவாறும இவா ஈம வாததையை ஏன மறுககனறனெரொனறு தியானஞ 

செய. பாத ௫, ஞானததினால இவா திருவுளளததையமி5௮, சினமுறாமல ம௫ழகு 

புக,மஈதமையாலும, பெருமாள ஸ்ரீமசசாராயணனே யெனறும, கீராதிராகூஸ ஸம 

ஹாம ஸமீபித இருகதமையின, ௮கஸதியா _ரமததில வாசஞசெயய உடனபடாமல 

மற ததககேட்டனொன2தம,இஈதஎணணததை யவரும ஞானததினாதுணாஈதேபஞ்ச 

வடிசகுப போவென௮ உரைகனெறேனென௮ு பெருமாளை கோக) யுரைததமையின, 

இவர் திருவுளள மிதுவே யென்றும ஈனகு விளககுனெற.த ; ஆதலின, பெருமாள$ 

தான பரதெயவமெனபதை மறைபபதறகாகவே மனுஷபபாவனையால ஆலகாஙகு௪ 

சோக முறறவா போலவும், சனக கொணடவா போலவும, மூடாகளுககுத தோறறு 

இன்றனர , ததவ முணாஈத ௮கஸதியா முதலானோகளுககுப் பரதெயவமாகவே 

ஸிளகனொ., இவரே பரப பிரஹ்ம மெனபதுவும், ௮ஙகமகே ஈனருக விளக்கு னெ 

ற், ஆதலின, முறறும் கனமுக வுணாஈ தையஈதீாஈது மூழ்க ,-- 
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பவரை நோக்குக குலத்தையும, காமததையும வினாவினர், ஜடாயுவுல் 

ஸ்ரீசாமபிரானுடைய வாககியத்தைக கேட்டு அவரை நோக்கி, ஸ்ரீசகு கட், சன! 

கேளாய முற்காலததஇல் காமா, விககரீதா, சேஷர், ஸம, _சயர், ஸ்தாணு, 
மரீசி, அத்திரி, கரத, புலஸ்தியா, ௮௨கிரா, பிரசே.தா, புலஹர், தக்ஷர், 

விவஸ்வான, அரிஷ்டநேமி, காபூயபரொன்னும் பிரமாகள உலூனைப 

படைத்தனளாகள அவர்களு தக்ஷருக்கு அறுபது பெண்கள பிறகதனர்கள 

அவர்களுள எடபெபெண்களைக காஸ்மி.பா விவாஹஞ்செயதுகொண்டனா, 

அவர்கள 98D, திதி, தனு, காளிகை, தாமரை, குசோதவசை, மனு, 

அலை என ம பெயருடையாகள ; கானாயபா இவாகளை கோகடூப பத் 

இனிகளே 1! மூவுலகஙகளுககும இதையவாகளாகததகக பியளைகளைப் 

பெறுக வெனறு கடடளையீடடனா இதில் இதி இதி காளிகை எனபவர் 

களே விருபபுறறனாகள, இதராகா விருபபுககொணடிலாகள , ஆதலின, 

அறிதி ஆடு த்தரகள பனனிருவா, வஸ௩ஃதேவாகள் ஏண்மா, ருத்ராகள 

பதனொருவா, ௮ டவிகாகள இருவாகள, ஆக முப்பததுமுனறு பிளளை 

களைப பெறறனள , இதி தைபயாகளைப பெறறனள , முனபு இப்பா முழு 

தும ௮அவாகளுடையதாகவேயிரு,கது , தறுவென்பவள ௮ ஃ்வகரீவனைப 

பெறதனள , நரகன காலக ஏன்பவாகளைக காளிகையும பெழ்றனள ; 

தாமரை என்பவா கரெளயசி, பாஹி, பூயேனி, தருதசாஷூடரீ, சு எனி 

னும ஐது பெணகளைப பெறறனள , அவர்களுள கரெளஞ€ உலூகங 

களையும, பாஷஙி பாஸஙகளையும, (யே? பருந்துகளையும, இரு உரஙகளையும, 

தருதராஷடரீ மஸகள நாமஸ சகரவாகயகளையும, சுக நதையையும 

பெற்றனாகள, இரத் ௩தைகரு விகதை பிறந்தன. , குரோசவசை என 

பவள மருகி, மிருகமகதை, ஹரி, பதரமதை, மாதஙக, சா£ததூலி, 

ஸரவேதை, ஸுரபி, ஸுரஸை, ௧2௬ என்னும பத்துப பெண்களைப் பெறற 

னள மருகி எனபவ மிருகயகளையும, மிருகமதை எனபவள கரடி, 

சமரம், ஸருமாம என பவைகளையும, ஹரி என்பவள ௪க௧ம வானரம் 

இவைகளையும ப,ரமதை எனபவ இராவதியையும் பெறழனாகள, 

இசாவதி ஐசாவததைதப பெமறனள , மாதங்கி யானைகளையும, சா£ததூலி 

எனபவள புலி கோலாங்கூலஙகளையும, பூவேதை என்பவள இசாகஜயகளை 

யும பெறதனர்கள, ஸு ரபி எனபவ சோஹிணி க£.தாவி எனபவாகளையும் 

பெற்றன. ; ரோஹிணி பசு5களையும, கநதாவி குதிரைகளையும பெற்றனர் 
கள , ஸுரஸை பல தலையுடைய காகயகளையும், கததுரு ஒரு தலையுடைய 

பனனகய்களையும் பெறறனாகள, மனு வெனபவாகள மனுஷியாகளைப 

பெறறனள ; ௮௩லை எனபவள புணாயகரமாயெ கனிகளையுடைய விருக்ஷம் 
களை யுண்டுபணணினள ; அதக் கத்துரு வெனபவளே பூமியைம் தலை 

மிசை ஏந்திககொண டருக்கின்ற நயிரம் பட்ங்களையுடைய இருவனக்தாழ 
வானைப் பெறறனள ; விஈதை புத்திசாகள அருணன பெரிய திருவடி. 
டியனனு மிருவர்கள, ௮ம்த ருணன பிளளையே நான் ; ஜடீயுவெளலும்



ஆரண்யகாண்டம், டுஎ௪ 

பெயருடையோன ; என் தமையன ஸமபாஇ ; எங்களுக்குத் STU Cu) 
யனபவள, இத்தனமையனாகய யான் கொடிய மிருகங்களும, சாசஷூஸர் 

ம் திரின்ற இககாட்டி. லுனககுத் தணையாக இருது, கீ லக்ஷ்மண 

)டன புறததிற செல்லுக காலையில், யான ஷஹீதையைப பாதுகாப்பே 
னன்று உயிரகளின உறபததியுடன தன பிறபபினையு முரைத் தரை, 

பருமாளும அதுகேடட மூழ்து, ஜடாயுவைத தழுவி வணங்கிக சன 

த௫தைககுச் தோழரென்பதைப பலமுறைகேடபே பிராடடியாலாப பாது 

தாத தருளுமபடி. யொபபுவிதது, ஹீகா லக்ஷ்மணாகளுடும, அந்த 

ஜடாயுவுடனுங கூடப பஞ்சவடிக கெழு ருளினா 

ஆசணயகாண்டததல பதினாவகாவது ௪௫௧௧ம் 

esp si 
> ES a 

பதினைந்தாவதுசருககம் 

பெருமா இளையபெருமாளால பஞ்சவடி.யில கடடப்பட்ட பர்ணசாலையில 

பிராடடியாருடன் எழுகதருளி யிருஈ௪.து 

ENO Ee 

அநந்தரம பெருமாள பஞ்சவடி சோஈதருளி, இளையபெருமாளைகோக் 

இத தமபி லசஷ்மணா ! அகஸதியமஹாயோூயால அருளிசசெயயபபடட 

பஞ்சவடி வந்து சேர்நதோம; இவவிடதிலெங்கும கண்ணுற்றுப பாராய், 

எவவிட்ம் நாம பர்ணசாலை கட்டிககொணடு வாழவதற குரியதாெறது ; 

௮௩த இடம் ஹீதை நீ கான் மூவரும ம$ழவுறத்தககதாகவேணடும் ; 
அந்த இடமும் அழகுறறதாகவேண்மே; ௮.தனைசசா௩த காமே மிகவழகுற 

'திருககவேண்ம ; தூபபுல், ஸமித்து, மலர், காய, கனி, கிழயகுகளும் 

fens இருக்கவேண்டும் ; 8ீரும ௮௬, லிருககவேணமே , இபபடிப் 
ட் fa. இடத்தைத் தேடாயென ஐருளிச  ெயதவர் இளையபெருமாளும் 

குதுகேட்டுக் கைகுவித்துக்கொண்டு, ஹீசதாபிராட்டியாக கெதிரிலே 

இப்ருமாளை கோகி, எம்மையரே ! தேவர் கெடுநாள எழு%தருளியிருந்து 
ஆடியேனுககு ஆஜ்னை செய்துகொண் டிருக்கையில், அடியேன் தேவா 
சுட்டளையின்படி. ௩டபபவனே யன்றி, ஸுதாதரனாகேன ; தேவரே இவவி 

Esso பர்ணசரலை கடடெனறு சுட்டிக காட்டிக் கட்டளை செயதருஎவி 
ல்; யான் ௮வவண்ணமே செயவேன , ஆதலின், தேவரே ஆஜளஜை 

செட்தருளக வென்று விண்ணப்பஞ செய்தன. பெருமாளும அதுகேட்டு 

போ வுகந்தருளி, தாமே ஆசாய£து, ல்ல தோரிடத்தைக்கண் டங் 
கழு தருளி, இளையபெருமாளுடைய இரணடு கரங்களையும், தமது இருக 
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கரத் தினால பழ்றி, அவரை கோக, ௮டா லக்ஷ்மணா ! இடத இடம் மேடு 

பளள மினறிச சமமாகவும், மலாகத மரஙகள சூழக்தும், குளிாஈது மிரு 

இனறது , ஆதலின், இவவிடத்திலேயே பாணசாலை கடடககடவை இ 

கருகில் மலாநது, மணங்கமழ௩து, மதுதோயடத கமலககளையுடைய புல் 

கரிணியும விளஙகுகனறது , ௮கஸ்தியமுனிவரா லுரைககப்பட்ட கோத 

வரி கதியும அருகில் பெர யோடுதனறது , இதுவும் மலாந்த ணன் 

நிறை தும, ஹமஸஸாரஸாதி கீபபறவைக ளொலிததுத தளிரததுட 

பூக்துக காய்த்துப பமுத்துத தழைதத மசககளடாகதகமைகள பொரு௩தி 

யும விள௨குனெறது , நெடுஈதூரகதிலு மிருக்ெறிலத , மிக வருகிலும 

இருககின்றிலது , மானகளின கூட்டங்கள நிறைந்தும, மயிலகளினால 

கேகாதொனி செயயபபடடதும், பறபல குகைகள பொருகம்தியும, உயா£த 

முளள மலைகள சுறறிலுமுளளன , வெளி தஙகம முதலிய தாதுககளீ 

னால சூழபபடட் யானைகள ஜாலகககளுடையனபோல விளஙகுகினதன | 

ஸாலதாலதமால காஜ.ரபகஸாமரக கீவாரத மிசகாகபு௩காகரஸால தமால 

சோகதிலக சமபககேதக சஈதனஸ்ப௩்கன 8 பபனஸலி குசதவா ”வகாண 

கதஇிரறமீகிம சுகபாடலாஇகளா லடா௩து குளிரஈ துளள இவவிட ததலேயே 
இகத ஜடாயுவுடன கூடி. வாஸஞ செயவோம , ஆகலின, இவவிடததயே 

பாணசாலை இயதறுகவென றஐருளிச௪ செயதனா இளையபெருமாளும அது 

கேடடு உடனே சுவரெதழெதுத் தூண்கள நாட்டித் தூலஙகளையேறறி, 

ரூஙடில்களைப பரபபிக கயிறுகளா லிறுககி, வனனித தழைகளை நிரைதது, 

தருபபம, நாணல், விழலகளை நிரபபிக காற்றும புகாவணணம வேயகது, 

தரையைச சமமாக நிரவிக கடடனைசெயது, கோதாவரிககுச் சென்று கீரி 

லாடி. மலா காய கனிகளைப பறிததுக கொண்டுவந்து, விதியின்படி Yoru 
பலியும, சாந்தி ஹோமமுஞ செயது, சிறகாரிததுப் பெருமாளை எழு 

தருளப பணணிசகொண்டு வ௩து காடடினா , பெருமாளும பிராடடியாருட 

னெழுஈதருளிப பாணசாலையின அ௮ழகனைக கணடு, தஇிருவுளமுகநஈது, 

இளையபெருமாளைத தழுவிககொணடு ௮வரை கோக, அடா தமபி ! நீ 

இஈதப பாணசாலையை மிகவும அழகாகக கட்டி. யிருககினறனை , இதனால் 

யான மிக மகிழவுறறேன , நீ செயத இ௩தச செயலுககு வெகுமதி கொடு 

க்கவேண்டு மாதலின, இந்த ஆலிங்கனமே வெகுமதியாகக கடவது, பாவ 

முணாந்தவனும், தரும முணா௩தவனும, கனறி யுணர்ந் தவலனுமாகிய உ ர 

னால் என ததை இறகதிலரொன்று ௮ருளிச்செய்.து, saudi. eGo 

ஷஹீகா லக்ஷ்மணர்களுட்ன் கூடி விண்ணுலகல் சசியுடலும, உபேஈஇிச் 

ருடனும கூடிய தேவேக்திரனபோலச சிறிதுகாலம வாஸஜஞ்செய்து wo OB 

தனபும்றனா, 

ஆசணயகாண்டத்தில் பதினைட்காவது சருக்கம 

முத்தித்று,



ஆரண்யகாண்டம் ௭௯ 

பதினாமுவதுசருக்கம், 

பெருமா.௭ ஹேமநாத காலத$ல பசதாகிகளை நினை$ தகொண்டு 

கோதாவரியில நீரிலாடியது, 

er பகல வடு 8 இடது ளிக்க வயம் 

பெருமா விவவணஊணம பஞ்சவடியில ஏழுநதருளி யிருஃகையில், 

சரதகாலம செனறு, பனிககாலம நிகழகையில, ஒருகா ஸளிரவு நீங்பே 

பொழுது விடிஈத பினனா, கீரிலாவெதன பொருடக்க கோதாவரி நதஇக 

கசெழுஈதருளினா இளையபெருமாளும கல௪௧கை& கையிலேந்திககொண்டு 

பிராடடியாருடன பன்றொடாகது செலலு காலையில, பெருமாளை கோக, 

எமமையரே ! ழேவாஃகு மிகப பிரியமுளள ஹேமககரிது தோன்றிறறு , 

இதனாலேயே வருஷம அலஙகரிககபபடட்துபோல2 இகழனெறது ; இக 

காலகதல உலகம பனியினால கொடிய தானறது , பூமி பயிரகளால் 

செழித்து விளஙகுகனெறது , ஜல. பரிசிபபதறகு மரியன , செழு 

மிக வினியது , இஃ5காலததில் இலலறக்தோகா ஆகசயணமெனனும 

யாகரசெயது, சேவப்திராகளை5 இருபதியுறுவித.து மக(ழகினறனாகள ; 

நாட்டிலு.ளோகா பெருகிய காமுடையோரக ளாகினறனாகள , ரசா 

களும பகைவாமேல படையெசிததுச௪ செலலுகனறனர்கள , வெய்யோன 

தெனறிசையினைச சோந்து இகழகினறமையின, வடதிசை கனகு விளங்கு 

இனறிலது , இபொழுது வெபயோ இமயமலைஃகு கெரகதாரததி லிருப 

பதினால, இம௰யமலை இபபொழுதே ஹிமவானெனனும பெயரை யதாதத 

மாககிப பனியைப பெருஃகி விளயகுகனறது , பகலகள ஈடப்பதம் குரி 

யனவும, இனிய வெயிலை யுடையனவும, இனிய அககினியை யுடையன 
வும, பிரியமலலாத கீ£ நிழலகளை புடையனவு மாகுகனறன , பனி மிகும் 

தும, தேம வளாந்தும, காறறுப பெருகியு மிருஃகின்றன ; இரவுகளும 
புறததில லுயில்வதறறும, பனிகள தோயந்தும, பகலினும வளாஈதும் 

கிகழனெறன , தஇஙகளும ஆதிசகனிடததில் பழறிய அழூனையுடைய 

வனும, பனியினால மலினமடைஈத மண்டலமுடையவனுமாகி கெட்டுயாப் 

பினால் அமுககடைஈத கணணாடிபோல விளககுெறிலன ; பெளாண 

மாவஙியிலும, நிலவு பனியினால் மலின மடைகது, கனகு நிலவுகன்றிலது ; 

iL வுறற இரவும வெயிலில்வாடிய பிராட்டியாரைபபோலவே காணப்பின் 

    

    

  

   
   

இ, இயலபாகவே குளிரசசியுளள மேலகாறறும், பனியினாலிருமடங்குறற 

இ௲ரிாமை யுடையதாக விசுனெறது ; வெய்யோன் உதிககையில், காடுகள 
இத தாலலகளினல மறைககபபடளெளன , சம்பாப பயிரகளும், கர்ஜூர 

3 பஙகளபோன்ற நுனிகளில் முஇர்ஈத கதிர்கள இகழக்தும், சாய்க்தும், 

திகரிறமுறறும விளங்குகன்தன , கதிரவனும், பனி தோய்ந்த சரணக்க 

iz டயனாசெ ச௩இிரன்போலக காணப்படுகின்றனன் ; வன காலையில்



CED) வால்மீகிராமாயணம் 

வெப்பமம்ழம், மம்சியானத்தல இனிமையாகிய வெப்பம் பொருந்தியு 

மிருகன்றனன , செவபபுறறும, கொஞ்சம் வெண்மைபொருகஇயு மிருக” 

இனற வெயிலும் பூமியில விளங்குகின்றது , உத்யான பூமியும, பனி 

படிஈது ஈனைந்த இளமபும்களை யுடைய தா௫னறது , காடடு யானை மிகவும 

பிபொஸைபுற்றும, கீர குககுமபஉயாகத துதிக்கையை நீரில் நீட்டி. மிகத் 

தணமையால tate கொளளாமலே க இககையை வாஙமெ கொள்ளு 

இனறது ; இகத *£ப பறவைக ரஷ குளிரினால அசசமூடையோர போரில் 

புகாமைபோலே நீரில புகு மில , வகராநிகளும, பனியினால் மறைக்கப் 

படமே, மலாகளினறியும 8 உறவகுனெறனபோரலும், ஜலதாமததினால மூடப் 

படட நீருடையனவும, தொனியாலே அறிய 5௧2 ஸாரஸ பறவைகளை 

யுடையனவும, பனியினால ௩னைஈ௩த மராலுளள தரயஃஞடையனவுமாக 5இ 

களும விளஙகுனெறன, ப:௮ி படிவடுனாலும, வெயயோன் விளவகாமையினா 

லும, குளிரமையினாறும, மலை நுனியிலுளள நீரும விவமபோலானெறது , 

கமலஙசள பனி படநது, மடலுமாஈது, நாளமமாத கிரம மிகுகஅிருககினற 

மையின, தாமரை யோடைகளும விளயருகன்றில , இக்கால இல ur 

சாழவான தேவரிடசதல பதமியால தவரூசெயதுகொணடிருககனதனா ; 

அவர் ராஜஜியங்களையும, போகமகளையு துறகது, தவருறறுக குனிமை 

பொருந்திய சிலாதல)தல படுஃகருககடாறனா , ௮வரும இபபொழுது 

பீரஇரு ிகளினாலை சூழபபடடு ஸரயூநதிககு௪ செல்வா , மிகவும ஸ.கமாக 

வளர்கதவரும, ஸஃ௩குமாரருமாகிய வானே மாலை5ஷில் எவவணணங 

குளிரக் ஸரயுவில மூழகுவரா , செஈகசாமரைபோனத கண்களை யுடை 
யாரும், வீரரும, கிலமேஃமபோனற இிருமேனியரும, தாம மறிஈதவரும், 

ஸத்தியவாடியும, நாணமுறறவரும, புலன்களை வெனறவரும, இனியவை 

மொழிபவரும், தாககபாகுவும, மதுரருமாகிய அவா சேவரிடததிலுஎள 

பததியால போகபகளைக் துறக்து, தேவரையே தஞ்சமடைக இருகெற 

னர்; தேவர் பிராதாவாகிய ஸ்ரீபரதா ழவானாலனறோ?விண் ணுலகம ஜயிககப் 

பட்டது ; தேவா காடடி. லெழுஈதருளி யிருககையிலும, அவா நாட்டி, 

லிருந்தே தேவர்போலத் தவசியாதெ தேவரை யநுஸரிகனெறனர் ; 

உலூனில புத்திராகள தாயைக் கொ௱வாரகளே யனறித் தந்தையைச் 
கொளளாாகளெனது பழைமொழியுளது; ஸ்ரீபர.தாழவா ஞூல் ௮து பொய்யா 

கச் செயயப்பட்டது ; ஸ்ரீபரதாழவானுககுத தாயும், ஸ்ரீதசரதசககரவா தி 

இக்குப் ப.த்தினியுமாெய கைகேயி ! இவவண்ணம் கொடுமைகொண்டு ் 

தேனோ ? எனறுரை செயதனர், பெருமாளதுகேடடுக கைகேயியை ou 
ததைப் பொருமல் இளையபெருமாளை நேரக்கி, ௮டா தம்பி ! நீ கைக 

யானா யொருபொழுது மிகழறக ; பச,தனுடைய குணங்களையே பெரு 
பாலும் புகழந் துராயாய் ; யான் வனவாஸம் இரந்த பினபே இருவயேத்் 
இக்குச் செல்லவேண்டுமென்று நிச்சயயகொண் டிருக்கையிலும், 

னிடத்திலுள்ள அன்பினால் இப்பொழுதே போவோமென்று மனம் ௧ள 

      

   

    

   

 



ஆரண்யகாண்டம். டு௮௧ 

மூறுனெறது ; மிகவும் பிரியமுள்ளனவும், மதுரமுள்ளனவும், மனத்தை 

மழெவிககச் தக்கனவும், ௮மிழதம போன்றனவுமாகயெ பரதனுடைய வாக 

இயங்களையே யான நினைந்து மகழெறேன் ; யான பசதனுடலும, சத்து 

ருககஈலுடலும், உனனுடனும கூடி மகழவேஜனே * எனறிவவண்ண முராக் 

துப புலமபி, கோதாவரியை யடைந்து நீராடி, தேவரிஷி பிதிரா 

களைக குறித்துத் தருப்பணஞசெய்து, ஸாயோபஸக்கானஞ்செயது 

தேவர்களையும் துதிசத் தருளினா, இவவணணம ஹீதா லக்ஷ்மணாகளஞுடன 
கீரிலாடி,” தூயமையராகய பெருமாள, பராவதி ந௩இகளுடன ஸ்நாகஞ் 

செய்த சங்கரனபோல விளயகனா,. 

ஆசணயகாண்டத்தில் பறினாராவது சருககம் 

முதறிறறு, 
    

இசசச சருகசுததில டிராயபெருமாள ஹேமாதரிநுவை வாணனை செயற 

பியாஜரதால ராவணனை உலசம மிசப பீடிககப படுகினறமையின, அவனை விரை 

வில சகொல்செயய முூயற? கொளளவேண்டுமென நு பெருமாளுடன ஸ.$சனை செய 

இனறனா , தெற௩னே யென றில, ( *டமஸகால£?) எனறதனால் சாலன போனற 

ரரவணன எனறும, ( அலஙகருக,) என௱சனால அவளால அழிசகபபடடதென்றம, 

பனி மூமற றெனபஇறால, *லசம மோகமூரற திருகறசெனறும், பூமி ( ஸஸய 

ஸாலினி) எனபதினால பாரம மிகககசெனறும, ( ஜலாகயஅபபோகயாசி ) என 

பதிஞல போகந்கள தறககபபட்டன வெள்றும, ௮ச்கினியும ராவணபயததால 

வெபபம நீகனனெனறும, ( ரவாசுரயணபுகாபி3) ௪, வா, எனறு பத மாதலின, 

ஸாதுககள யாகாதிகன செயகினறிலாகளெனதும, எலலோரும காமமே மேறகொண 

டனாகளெனம, ராஜாகள அலைனெறனாகளென றம், வெயயோனும தெனதிசையி 
லிலஙகையில, ராவணஸேவை செயகினறனனெனதும அரககாகள பயமறறுப 

பகலிலும திரிகிறறனாகளெனறும, வீராகளடஙவகினாகளெனறும, தீயாச ளோகஇ 

னாகளெனறும, சாடுகளும முனிவாகளினதிச சூனயமாமினவெனறும, இரவில 

தேவாகளும போக துறகசனாகளெனஅம, ராவணன வெயயோனபோலத திகழ 

கையில, சஈதாரனபோல நீர விளஙகுகினசிலீரொனறம, கிலவுறற ராததிரிபோலச 

சதையும் விளசகுனெதிலளென௮ம, கானமேல காறறுபபோல வீசசெறன னென 

அம், காட்டி லுளள மூனிவா சணணீாவி... டஉமுகனறனாகளெனறம, ௮வாகள சம் 

பாப பயிாகளபோலத தலை வணக யுமமைச சரணமடைக இருகனெறனாச 

ளெனறும், ராவணனைக கொலை செயயாமல சஈஇரனபோல ஏன ஒளிகுனறி இருக் 

இனறீிொ9னறும், பனிசதுளிபோல முனிலாகள கணணீ£பெருககி யழுகையில, 
தேவா கருணைகொணடு கடாக்ஷித திருகசனறீரோ யெனறும, காட்டு யானைபோனற 

ாரனும ஆசைகொணடும பயததால போகெ௫னை திலனெனறும, நீர்ப் பறகைகள 

னற முனிவரும நிஷடை குலைதனாகளெனறும, வஈராஜிபோனத வகிதையா 
ம், ராவணனால வருததபபட்டுக கணணீ£ பெருக மோக மடைஈதனாக ளென் 

ஐ ஈதிகளபோலவும் காரிச ளிருகனெறனாகளெனறும், ராவண னிவவணணம் 
.தினும, சேவர் வீரககொள்ளாமல வெயயோனபோல் ஒளிகுன்றி இருக்ற 
ின்) ரிஷிகள் மிச வருர் தனெ௰னாகளெனறும், நூப்பினாகளும், பொருளுளள 

  

   

    

  



(நி௮௨ வாலமீகிராமாயணம் 

பதினேழாவதுசருககம் 

சூர்பபணகை பெருமாளைக கணடு காமுற்று ப 

பதயாகுமபடி. வேண்டியது 

ee 

பெருமா ளனிவவண்ணம ஹீதா லசஷூமணாகளுடன கோதாவரியில 

ஸகாகஞ்செயது, ௮, ரமததிற கெழுகதருளி நகிதயகாமஙகளை முடிததுக 

கொணடு பாணசாலையில வீதமிருகது, பயபல கதைகளை யருளிச செய்னு 

கொண்டு, பிராட்டியினால தராத ததுடன கூடிய ச,தரனபோல 

விளஊூனர் அததருணததில ராக்ஷஸ ராதனாடுய ராவணனுக்கு உடன் 

பிறந தாளாகிய சூபபணகை யென்பவ. தழசெயலாய Ly L(G, Ole i தேவ 

குமாரவூகரு நிகசானவரும, ௮கனறத மாசப்னையும, ஜானுவளவும நீண்ட 

இருத்தோளகளையும, செடிகாமரை இதமபோனற இருககணகளையும, முழு 

ம௲போனற இருமுகமணாடலததையு முடையவரும, மிகம காணபதற 

இனியவரும, மதயானைபோனற நடை யழகளனை யுடையவரும ஜடை 

இரிததுககொண டி.ருபபவரு ம, காடரவொகைபோனற ஸெகுமாய முத்த 

வரும், சிறகத பல முடையவரும, ராஜலக்ூணஙக பொருநதியவரும, 

கருகெயதல்போன்ற திருமேனி யுடையவரும, கநதாபபனுககு நிகராகிய 

அழகனை யுடையவருமாகிய ஸ்ரீசாமசாஇரரைக கண்டு, வடிவழகலீபெடடு 

மயஙகி, ஸு௩நூகரைத துாமுகியாகியும, அண்ணிடையரை மஹோதரியாகி 

யும், தாமரை மடல்போலகன் ஐய இிருச்கணகளை யுடையவரை இடம் 

யாழந்து கோரமாகிய சணணுடையளாூியும, கறுத்து bor டபழகய 

கேசத்தை யுடையவரை Rasa சுருணடு விரிடிக தலைமயிலா யுடையவ 

ளாகியும, இனிய ரூப முடையவரைக கொடிய ரூப முடையவளாகியும, 

செவிக கினியமொழி யுடையவனமாக கழுதை மூரலபோலப பயஙகரமாஏய 

தொனி யுடையவளா$யும, யெளவனமுடையவரை மிகக கொடிய மூபபின 

ளாதஇியும, பேசுந்திறழமையினரைப பிகமறுபவளாடுயும, கல்லொழுகக 

முடையவமை த தியொழுகக மூடையவளாகியும, பிரியமுடையவலா யப 

பிரிய முடையவளாகியும, பெருமாளை கோகி, மஹாபுருஷா ! நீர ஜடை 
  

வாகளும, எலிலாவறறையு5 தற தனியே நினறனாகளெனறும, பரதகுண வாண 

casio விமீஷணுமழவான உமமிடததில பததிகொண டிருகனெறன னெனவ௦ு 

கைகேயி நிகதையினால வீதையை ர௯திககனற ராக்ஷஷீ கிரதையும, ஞாபப ஊஷு 

யின் நிரதையம, பரதகுணாறு மோதரததால, விபீஷணகுணாு மோதனஞு ம் 

பெருமாள கோதாகரியில அபிஷேகக கொணட இனாலும, ர௬ுதரோபமானததா இ 

ராவணாதி ஸமஹாரம செயது படடாபிஷேசக கொளவாரெனறும கனகு விஸ்த 
ஜனெற.து; அனறியும், ராவணன சாககாலம் ெடிறறென்றும், இவைகள ஆ 
சகுனக குறிகசொனவம தோறறுனெறது ;-- 

   

  

   

  



ஆரண்யகாண்டம். டூ௮௩ 

இரித்துத் தவசிவேலும் பூண்டும், மனையாளுடன்கூடி. வில்லுங் கணையும் 

சையிலேச்திக்கொண்டு ராகூஸாகள் திரிகின்ற இங்கெழுந்தருளியதந்குக் 

காரணம் யாது ? உண்மையாக உலா செய்கவென்று விஞவினள், பெரு 

மாளும சூர்ப்பணகையா லிவ்வண்ணம் வினாவப்பட்டவாாடிக் கபப 

மற்றவ சாதலின், உண்மையாக மொழியலுறதனர், இவர் எப்பொழுதும் 

பொய்யுரைக்கக் இரு முறுன்றில ராதலின், தாபஸவேஆததில் 

பெண்களுடன் பொயயுரைாக் தருவ்வரோ ? கேளாய் பெண்ணே ! த௪ரச 

சென்னும் மஹாசாஜர் தேவேந்திரனுக்கு நிகராக எழு£தரூளி யிருஈ்தனர். 

யான் ௮வாககு மூத்தருமாசன், ராமனென்னும் பெயருடையேன், என் 

பாரியையாகிய இவளும ஜனகமஹாசாஜன திருமகள், ஹீழதையென்ளும் 

பெயருடையாள்,யாங்கள் தாய தட்தையாகள துகட்டளையினால இக்காட்டை 

படைந்து தருமம் செயகின்றோம் , நீ யாவள ?யார் பெண்? யாருடைய 

பாரியை ? இவறறைக் கேட்ணெச விரும்புகன்றேன , உனவுருவம் மிக 

வழகுற்றிருக்கின்மமையின, ந யரக்கியெலலளென வெண்ணுடன்றேன் ; 

ஆதிலின், நீ இவவிடத்திற் கேன வர்தனை 1 நீயும உண்மை யுரையா 

யென்று பெருமாள வினாவியருளினா, அவ்வாறு வினாவப்படட சூர்பப 

ஷணகியும பெருமாளைகோகக காமமோஹிதையாகி, கேளீர் மிக வழகரே! 

உண்மையாக உரைசெயவேன் , யான சூபபணகையென்னும் சாக்ஷி 

ஆதலின,யான் ௮௪ சமின்றிக கணடோர் ௮சசமுறும்படி காமரூபணியாட 

இககாட்டில் திரினெ றேன், ஊக்குடன்பிறந்தவன ராவணனெனனபபடட 

வன், அவன் அரக்கர்களெல்லோரககும் ராஜன், மிகப் ப.ராகரம முடைய 

வன், அவன் பெயரை நீரும் செவியுறறிருத்தலாகும், அவன தம்பி கும்ப 

கர்ணன், எபபொழமுதும் உறககமுடையோன, ௮வன தமபி விபீஷணன, 

இவனமாத்திரம் சாகூஸசேஷ்டை யுடையோனல்லன ; மிக ஈலலோன் ; 

அன்றியும், கர.தூஷணர்களென்னு மிருவர்கள் ஸஹோதசாகளிருககின்ற 

னர்கள் ; உம்மை யான் கணடதுமுதல யான் அவர்களை மீறி ஸதகா 

யா௫ன்றேன் ; ஆதலின், உம்மைக் கண்டு புருஷேோசத்தமராயெ உம்மையே 
பர்த்தாவாக எண்ணி வந்தடைந்தேன் ; யான் மிக மகமை யுற்றவள், 

சிறந்த பல முற்றவள், வேணடுமிடத்திற்குச செல்ல வலலயள்; ஆகலின், 

தீர் எனக்கு பர்த்தாவாு கெநொள் வாழம் இனபுுக ; இத இறமை 

ஊற்ற தையா லென்னபயன் ? இவள் மிகவும் விகாரமுற்றவள் ; ஆகலின், 

வள் உமக்குத் சககவளல்லள் ; யானே ௦ மக்கு Beats தகுதியுத்றவள, 

என்னை ஈன்முகக் கண்லுற்௮ப் பாரீர்) உமககுச் சகு.தியற்ற இவளையும், 
74
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உம்முடைய தம்பியையும், யான் பகூஷித்து விடுசன்றேன , பினபு, கீர் 

பகையற்று என்னுடன் கூடி இன்புற்றுப் பறபல மலைகளையும், காடு 
களையும கணணுறறு மறிந்து வாழக வென்று பிதற்பினள, பெரு 

மாளும இந்த வார்த்தையைக் கேட்டு நகைத்து, ௮வளை கோக, மேற 

கூறுமாறு மெரழியலுறற்னர், 

ஆசணயகாண்டச்தில் பதினேழாவது சர௬௧௧ம 

முத்திழ்று, 
ai O1S|¢ PID @1e-— 

பதினெட்டாவதுசருக்கம். 

ஸ்ரீசாம லக்ஷ்மணாகள ஞாப்பணகையை யலைத்து 

மூக்குச செவிகளை யரிந் சோடடிவிடடது, 

RE SOE Spier 

௮க௩தசம பெருமாள காமவேட்கைகொண்ட ஞாபபணகையை 

கோச, அடி. சிறந்த வழகுடையாளே ! யானிந்தச தையை மனைவி 
யாகக கொணடிருக்கின்றேன , உனனைப் போனறவாகளுககுச சக்களத்தி 
யிருப்பது மிகத துனபததஇற் கிடமன்றோ * என தமபியாகிய இந்த 

லக்்மணலும, மிக வழனெலும, ல முடையோனும, இமமையுடைய 
வனு மாகின்றனன் , யெளவனமுடையவன, மனைவியிலலாகான, ஆதலின், 

மனைவியும கோருனெறவன, கண்ணுஇரு மினியவன், அவனே 
யுனககுத தகக பாத்தா வாகுவான் , ஆதலின், சீ யவனை யடைந்து ௪கக 
எததியினறி, வாழக வெனறு ஈகைத் துரைத்தனர், சூர்ப்பணகையும் 

தனை யுணமையெவவே எணணிப் பெருமாளைவிட் டிளையபெருமா 

ளிடம் வந் தவரை நோக, லக்ஷ்மணரே ! உம்முடைய ௮ழூனுக்கும், 
  

௪ ரூரபபணகை காமரூபிணி யாதலின, பெருமாளைக கணடவுடன காமுற௮ு, 

அவா தன்னைக சணடு காமுறவேணடுமென௮ கல்துருவவகொணடனசென்றதிச ;, 

சவி யவளுக பெலபாயுளள உருவததையே வாணனை செயதனரெனறனா, வியாகக 

யாதா, ஞாபபணகை காமாதிசயத்தால மதிமயக9, ராக்ஸபுததியால தனனையே 

அழ௫னெளாக தண்டை வேமபினையே மது. ரமாக வெணணுவதுபோல எணணி, ௮வ 

வுருவததோடே வ5தனள, ராகஷளரூபததையே தீதெனறதிகதவளாயின, பிராட்டி. 

யாலா இகழவளோ ? இவளும் ௮வளைபபோலன்ளோ * உருவஙசொணழடி ௬ுபபள 

(ஈஹிதாவன மனோஜ்ஞாக£ ராக்ஷஷீபரஇபாதிமே ) எனபசறகு ரீ யழயெ ௨௫௬௮ 
மூணட்யாளல்லை , ஆசலின; ரீ எனக்கு ராக்ஷஷியாகவே தோறறுனெ.றனையெனது 
பொருள கூறவேணடும் ; இவள தன்னை இகழ அ௮றவாமைக்சாசவும், தன்னுடன் 
பிறகதோர்களைப புகமாதனள, சூர்பபணகை என்பத, முறம்போன்ற ஈசமுை 
சொனழு சாரணவிடுகுதிப்பெயரானெறது ;--
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என்னுடைய ஆழூறுக்கும், மிகத் தகுதியானெறலு ; ஆசலின, யான 
உமக்கு மனையாளாகின்றேன , கீர் எனனறுடன கூடி. இனபுற.று வாழக 
வென் .நுரைததனள், இளையபெருமா எதுகேட்டு ஈகைத்து, சூர்ட்ப 

ணகையை நோக்க, ௮டி. பெண்மணியே ! யான் ஸ்ரீராமபிரானுக்குத் 

தொண்டனாடுப் பணிவிடை செய்கெெறே னாகலின், அடிமைபூணட 
எனககு 8 பாரியை யாகுவது தகுமோ $ ஆதலின, மிகச சிறந்த உருவ 

முடைய கீ எமமையருக்கே பாரியை யாகக் கடவை மிகவுய குரூபியும், 
மூப்பினளுமாயெ சீதையை விட்டுவிட்டு, இளையாளாயே உனனிடத்திலே 
யே மோகமுறறின்புநுவா; ஆகலின, ௮வரா மணஞசெயதுகொளளாய , 
சிற்த வலிமைகொண்ட இகத ராக்ளரூபத்தை விடபவிட்டுத இமை 

யதற மானிடரூபததில் யரவன் விருப்புறுவானெனுரைத்தனா, சூப்ப 
ணகை பரிஹாஸமெனப்தை யறியாமல, இந்த வாக்கியயூம உண்மை 

யெனவே எண்ணி, மீளவும பாணசாலையில வீ.றமிருகனெற பெருமா 
ளிடம வந்து, காமமோஹிகையாக, மீளவும் ௮வரை நோக்கி, ஸ்ரீராம 

௪௩இரரே ! இநட்த௪ சிதை மிகவும் குரூபியா யிருககையிலும், இவளிடத் 
தில் ஆசையுற்று என்னை மணஞசெயதுதொஎளுகினமிலீ£ ; ஆதலின், 

இவளை இபயபோழதே பகூஷித்து விடுகனதேனென்றதுசைதது, தூமகேது 
சோஹிணி நக்ஷத்திர.த்தைப பிடிக்கச் செல்வதுபோல ஸ்ரீதோபிசாட்டி. 
wher பக்திககுமபடி யோடினள, பெருமா எவளைம் கண்டு அவென் 
றதட்டி, இளையபெருமாளை யழைதது, ௮டா லக்ஷ்மண !..... 
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கரூசைரசரயைஸஸலெளமிதரே பரிஹாஸ$சதஞசச 

கசாரய$ப, ்யவைதேஹீம கதஞ*தலெளமயஜிவழீம் 

கொடுமையுறறவர்களுடலும், மூடர்களுடலும், ஒருபொழுதும் பரி 

ஹாஸமுஞ செயலாகாது; யாம இவளைட£ீபரிஹாஸஞசெயது உபேகை்ட 

யா யிருக்ததனாலன்றோ ₹ இவள இவ்வணணஞ் சீதையைக கொலை 

செயய முயனறன்ள, சீதையைப் பாசாய், ஈல்வினையால இவளிடததில 

தப்பிப் பிழைததனள், ஆதலின், கொடிய இவ்வரககயைக் கொலை 

செயயாமல் நாசியையறுத் தோடடாயென் நருளிச்செயதனர், இளைய 

பெருமா ளஎதுகேட்டு மிக௪ சினமுற்று வாளையுருவிச சூர்ப்பணகையின 

செவிஈரசிகளை யரிகத, வெருட்டி. யோட்டிவிடடனர், ௮வளும் செவி நாசி 

களி லறுபபுண்டு, கோசமாச வீறிட்டமுது சத்த ச்தை வழியில பெருகக் 

கொண்டே வக்தவழியே யோடிக் கைகளை யுயாவெடுத்துக் கூவி யமுது
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சாக்ஷஸாகளால சூழப்பட்ட கரனிடஞ்சென்று, விண்ணினின்றும் இடி. 

விழக்தாப்போல2 தரையில வீழகது, ஸ்ரீசாமபிசான ஷஹீதா லக்ஷ்மணா௫ 

ஞடன இககு வ5இருபபகையும, தன செவி நாசிகளை யரிஈததையும், 

காலுக்குக் குருதி பெருகப் பெருக கொணகொணவென றஅுரைத்தனள, 

ஆசண்யகாண்டத்தில் பதினெடடாவது சருக்கம் 

Pe po 
ree REIN வவட 

பத்தொனபதாவதுசருக்கம் 

சூர்ப்பணகை பெருமாளிீடததுக்குப பதஇினாலாயிரம் 

சாக்௲ஸாகளை ௮ழைத துககொணடு வநதத 

  

அவயைளைடனி. EE படனபரம் 

அநந்தரா। கரன இவ்வணணம் மூககறுபபுணடு, குருஇியைப்பெருக் 
இச் தரையில் வீழகது புலமபிய ஞாப்பணகையைக கண்ணுழறறுக கடுஞ் 

சினங்கொண் டவளை நோக்கி, அடி. ஸஹோகரி ! எழுஈதிராய , நிகழந்ச 

வா நுரைசெயாய , பதைபபை விடுக , 8 யாவனா லிவவண்ணம் ங்க 

வின முறறனை, வெளிபபட உரைசெயக , யாவன் பகையினறிப் படுத் 

இருந்த கோடிய கருகாககதை வலுவில விரலினால தூண்டி. எழுப்பு 

சனெறனன் , யாவன மதிமயக்கினால காலபாசதீதைத் தானே கழுததில 

சுறதிக்கொளளுகின்றனன , யாவனொருவ னிப்பொழு துனனை யனுக் 

கொடிய ஈஞினை யுண்டனன ; பல முழ்றவளும், பசாக்கரம முடைய 

லளும், நினைத்தவிடஞ செலல வலலவளும, நினைத்தவா துருவ௩் தரிபப 

வளும, யமனுக்கு நிகரராகெயவஞுமாகய நீ யாவனால இவ்வகையாகத் 
துயருறறனை , உனனை இவ்வகையாகச செய்தவன தேவர்களூள சிறந்த 

தோளவலி யுறறவனா ? ௮லலது, க௩கருவனா அல்லது, பூதமா? ௮லல ௮௪, 
நிஷியா ? என்னுடன பகை” தவ்வணணக் இீநருசெயய வலலவன 

ஆயிரங் கண்ணனே யாகுவானலலத, வேளொருவனு மாகான, உனககுச் 

இங்கு செய்தவனமேல் கூரிய கணைகளைத் தொடுத்து, ௮அனனபபறவை 
சீரினிள்றும, பாலைப் பிரித் தெயெபதுபோல அவன உடலினின்றும், 

உயிரைப பிரித் தெடுப்பேன ; அவன என கணையினா லடி.பட்டு, நுரை 
யுடன் குருதியைக் கக்க, ௮.து தரையில படியக் காணபாய ; என்னு wip. 
பட்ட யாவலுடைய மெயயைப் பறவைகள சூழந்து மாம்ஸத்தைச் கடித் 

இழுத்துத் இன்னப் போகின்றன , என்னு லெதிர்க்கபபட்ட வவனைத் 
தேவகந்தர்வ பிசாச ராக்ூஸாதஇிகளுள ஒருவரும் பாதுகாத்தளிசக 
வூலலவசாசார்; ஆகலின, சீ மனந்தேதி, யாவனால அவமதிப்பு. த்றளையேர?



டத்ச் Bw வை 

ஆரண்யகாண்டம். டு௮௭ 

அவனை யுராசெயா யென்று பகைவாமேல் சனமுற்று வினாவினன் ; 

சூர்ப்பணகை ௮துகேட்டு ௮வனை கோக்க கேவபபா சகோதரா!..... 
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தருணெளரூபலமமபனனெள ஸுகுமாரொளமஹாபலெள 

புணடாீ சவிசாலாக்ஷ)ள €ீரகருஷணாஜினாம்பரொள. 

நிதய யெளவன முடையவாகளும், காமனுசகு நிகரான ளெளந்தாய 

முடையவாகளும், காடடுவாகைப பூவுககு நிகரான, ஸெளகுமாய 
மூடையவர்களும, சிறந்த பல முடையவாகளும, தாமரை இதழபோல 

weer இருககண்களை யுடையவாகளும, மரவுரி மனாயுரி யுடுத்தவர் 

களும், காய கனி கிழாகுகளை யுணபவரகளும, புலனகளை வெனறவர் 

களூம, தவஞ் செயபவாகளும, தருமவழி கோணாமல் ஈடபபவர்களும், 

ஸோதகராகளும, ஸ்ரீசாம லக்ஷ்மணாகளெனனும் இருகாம முடையவர்களு 

மாகிய இருவா த௪ரதசககரவாதஇக்குப புத்திராரக ளிருக்கனறனாகள, 

அன்றியும, ௮வாகள கநதர்வ ராஜனுககு நிக. ரரசியவர்கள, சாஜலகூ௲ண( 

கள நிறஹறை% துளளவாகள, அவாகள தேவாகளோ * மானிடாகளோ * யான 

தெளிகினறிலேன , ௮வாகளுடைய அருகில யெளவன முடையவளும், 
சிமஈக கடடழகுறறவளும, பலகலனு மணிந்தவளுமாகிய ஒரு பெண் 
காணபபட்டனள ௮நதப பெண்ணின் பொருட்டு ௮வவிருவாகளாலும் 

நாகனறறுக் குலஙகெடுதத பெண்போல இவ்வண்ணம் அ௮ங்கவீனளஞு 

செய்யபபடடேன , ஆதலின, ௮வளுடையவும, ௮வ்விருவர்களுடைய 

வும, உருதிசத்தைப போககளத்தில பானஞ்செயயக கருதுகெதேன் ) 

அமகுூவர்களுடைய ரததததைப பானஞ்செயவேளனென்பகே என 

னுடைய இறந்த கோரிக்கை; இஃது உன்னாலேதானே நிறைவேற்றக் 

கடவதென்று கண்ணீர் ததுமப வழுது உரைத்தனள, கரனும் இவ 

வண்ண முூரைதத தங்கையின் மொறி கேட்மி மிக முனிவுகொண்டு 
ப.தினானகரயிரம் சேனைகளுக்குக் தனித்தனி ளேனாகாயகர்களாகய ப.இ 

ஞான்குபேர்களையும் ௮ழைத் தவர்களை நோக$க் கேளீர் சேனாகாயகர் 

களே ! மரவுரி மரையு॥ யுடுத்தவாகளா௫ியும், ஆயு,த% தரித.தும, பெண் 
ஜொருத்தியை யுடன கொண்டும், மானிட ரிருவர் சண்டகாசணியம் புகும் 

துறைகனறனர்கள ; நீங்கள் விரைவாகசசென்று, அவ்விருவனாயுங் 
கொலைசெய்து, அவர்களையும், ௮ப்பெண்ணையும் கொணர்க; அவர்கள தூ 

சோணித,த்தை இந்த என் தங்கை பானஞ செயவாள் ; கேளீர் ௮சகசர் 
களே ! இதுதான என் தககையின் கோரிகை; எனக்கும் இஷ்டம ; 

ஆகலின், நீங்கள இவ்வணணம் விஸாவில செய்,து முடிக்கக் கடவீர்க 
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ளென்று கட்டளையிட்டனன, ௮பபதினால்வரும் அதுகேட்டு காற்றின 
லலைக்கப்பட்ட மேகங்கள்போலக் கர்ஜ்ஜிக் த, ௮ந்தச சூர்ப்பணகையுடன' 
அங்கெய்இனர்கள் ; இவர்கள கூரிய கணைகளை யுடையவர்களும், சாகஸ 
ஜாதியர்களும, கொடியர்களுமாகியும, பெருமாள் லீலாமானுஷ விகசஹ 
சாயும், ௮திமானுஷ தேஜோபல பராககசரம முடையவ சாதலின், 

அவர்க ஸிவரை வெல்லச் இறமைகொணடிலர்கள ; காட்டிடையில மத 
மேறிப் பிளிறித் இரியுங் களிறுகள பல கூடியம், மிகப் பற்றி ஏழு 
தெரியும் காடடுத் தியீனை யணைகக வலலன வாகுமோ ? ஆதலின், அவர் 

கள பெருமாளைக கண்டு ௮ச்சஙகொணடு நின்றனாச௭ள, 

ஆசணயகாண்டததில பத்தொன்பதாவது சரகக௧ம 

முற்திற்று 
re nD a ne 

௧ 

Soh Core ஸஹி?தவைருசோணலய ரரவணஸ்யவதராததிபி£ தாதஇிசேர் 

மாறஜுஷேலோகே ஜஜஜேவிஷணுலஸகாதன$ ) எனூதபடியே தசகணட குணடித 

சகதிகளான சேவாகள் ராக்ஷஸலாகளுடைய ரஜஸலைப் போககுமபடி. ரஜோ தாஸர 

மான வடிவுசளும், ராக்ஷலஸ்தரீகள மாககலயஙகள வாகும்படி கழுததிலே 
கட்டின சபபடககளும், ராவண ப5$ீகருசைகளான தஙகள ஸதிரீகஞூடைய விரித்த 
தலை, ( விமுகதகே யோ ஃச்சாரததா?) ௭என3 ராக்ஹிகள தலையிலே யாமபடி. 

sraser dass தலைமயிரும, ( ஹாபுதரோதிசவாதினயோ ஹாகாசேஇிசலாவஸ்ா$ ) 

எனூறபடியேயவாகள முக௫களிலே விலாபாகூர ககளாமபடி. தஙகள முககுகளிலே 
ஸபபுரிககிற சாணாகூஷரககளும, ( உததருதயசபுஜெளகாசித ) எனகறபடியே gait 
கள கைகளை எடுத்துக கூபபிரிமபடி. சாககள தொடுசத அஞ்சலி ப தமஙகளம, 

(ஸசாபயநதிமுசமபாஷ்பை ஸதுஷாரைரிவப௫கஜம ) எனூறபடியே அவாகள கண் 

சளிலே கணணீ£ பாயும்படி. தாககள கணணுக கணணீருமாய, ( சாயாவ்ருக்ூஷ 

மிவாததவகா?) எனறம, (௪சகோரா இவ?தாம சுஞ்சாசசா இவதோயதம, அகாதா 

இலதாதாரம சேவாஜசமாஜஞாதனம ) எனறம சொலலுகறெபடியே அதசவட ராகத் 

சானவர்கள சாயாவருக்த்தைசசெனறு சேருமா போலேயும, சகோரஙகளானவை 

சரசசதரனை யணுகுமா போலேயபஇ சாதகககளானவை வாஷாுகவலாஹககசளைச் 

செனறு இட்டுமா போலேயும், தரிதர.ரானவாசள தாதாவை௪ சென்று கட்டுமா 
போலேயும, ஸ்ரீயபதியைச செனறு இட்டி, ( தமபருவனஸ-ரரஸஸாகவே ஸமபிஷ$ 

யஸநததா$) என்று ஸதவ பரியனானவனை ஸதோதரம பணணுவா£களாகச் தொட 
ஸ் , ( ஸதைகரூபரூபாய ) எனறு ௮விக்ருதரான சேவா காடடி.ற பிறா படாதன 
பட்டு மனிசறகாய என்கிறபடியே அழிவுககட்டு, தரிபாத விபூதியிலே இருச்சச்சடவ 

தேவா சதஷபாததாய ஹிரணயாக்க்பணம் பணணுத.தும, சேவலம் தாயக் தவத் 

தீரலே போராதென்று ஈரலகலகத சிறகமாய ஹிரண்ய கிரலனம் பண்ணுற்றும், 

மஹதக்கும மஹத்தாயுள்ள வடிவைக குறஞருவாக்5, அலலி மலாமசஏ போக 
மயக்குகளை மறக, பரஹ்மசாரியாய் ( ததயானன ப்ரஇ ச்ருஹ்ணீயாத் ) என்௮ம, 

( சோலஹஸ்ரபரசாதாரம் ) என்றும, அலம்புரிசத செடதடச்கை யெனழும் 
சொல்துறெபடியே ப்ரஹ்மாச்யக பதப்ர[தரான தேவா மஹாபஜி பக்கலிலே பத
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தரயததை யாததிததம, பிரஹம ௯ஷதரககஞக்கு உதபாசகரொன்ற௮ு ஓதபபட்ட 

'செவர் (பிதாயமமசமுபலீதலகூணம் மாதருசகஞசதலுரூர்ஜிதம்ததத்) என றெபடியே 
ஜமதக்நி ரோணுகைகள பசகலிலே பிரஹமக்ஷததிரியராய வக தோன்றி இருபத் 

தொருபடிகால் ஐஷ்ட கூஷததிரியராப பரசுவுககுப பிராதரசனமாக்கியழம், 

(பகதாகாம ) எனறம, ( வரதஸசலமேததஸம (ருசார்ததஞ்சசர்த்த) என்௮ம், 

அடியேரககளுக்காசவன்றோவெனறு ஸ்சோதரமபணணி, சாபமானயவெனறு 

கையிலே தயதமெடுக(ுமபடி தலகளுடைய வஜரபரசு தணட்பாசாத யாயுதள்களைப் 
போசட்டும, ௮வன (ஸாகரம சோஷயிஷயாமி ) எனறும்படி கண ணீமைாக் காட்டி, 

(ஸுகீரீலம் சரண ககத$) எனறும, ( ஸமுதரம்ராகவோராஜா ச. ரணமகஈ தமாஹ.தி) 

எனறம, ௮வன சரணம புகும்படி 'தாறசள சரணம் புக்கும், ( அஞசலிம்பரால் 

மூக$ச்ருசவா) எனது ௮வன அஞ்சலி பணனும்படி தாங்கள அஞ்சலி பணணியும், 

(பரஷீத5,தபவசசோமே) எனறு அவன ஸதோதரம் பணணுமபடி தாககள ஸதோத 
ரம் பணணியும, (ஸாவேஸநஈரிஹிதா$) எனறு தமையனான இகஇிரலும முறபாடனாம் 

படி இருவடிகளிலே சமரராய, (கஈமேயம) எனறிருககிறவாசளைத் தலையழித்தத தர 

வேணடுமென௮ விணணபபஞுசெயய, பரமசாருணிசனான ஸாவேடவரலும் தயான 

பாயினியான பிராட்டியாரும, (பிதரமரோச யரீமாஸததா தசரசமாருபம) எனறும், 

(ஜனகஸயகுலேஜாதா) என்றும் சொலலுகறெபடியே தாம் சாசரதியாயும், ௮வள 

ஜனககுல ஸுராதரியாயும் திருவவதரிச.த, இருவரும இரணடிடச இலுமாக வளரச 

தருஞூறகாலததிலே, இமமிதனம இபபடி. யகலவிருககப பெரு.து , இபபடி, யகல 

விரூரதபோ௮, ரக்ஷகராகை யன்றிகசே (ஜகதஸசைலம பரிவாததயாமி) எனறும், 

(ச.றஸாசரமேகலாம மஹீசசஹத) எனறும, இவாகள தலகளாலே ஜகததககு 

அழிவுவருமெனறம, சோகதபோது (அவாபயாசகாமாணிசா தவயாநிபரஜாட, 

சோதபாதிதவயா$) எனறம, (உபேசமஹீதயாபூய சிதரயாசசினமயதா) எனறம, 

ஜதத.றககு மஙகளாவஹமாயிருககையாலும, இமமிஐனததை௪ சேர்சகவேணடு 

மெனகற அபிஸ$தியாலும், (விசாசாய ௪ழஷரு சாம) எனம, ( ஸமபவரமி) 

எனறும், (யஜஞ.விகனகரமஹனயாம) எனறம, அவருடைய ௮வதார ரஹலய ஸல 

சல்பததை யடியொறறதின௨னாகையாதலும, வி வாமிதரபகவானானவன தீசரதரதனா 

சரததைக இட்டி. ராமரத்சததை யபேச்ஷிசச, அவலும வாதஸலயததாலே மதி 

யெலலா மூளசலகூட பெருமாளை யுளளபடி யறியாதே (ஊுஷோடசவாஷோமே) 

எனறம, இனனம பதினாறு பிராயம நிரமபிறறிலலை ; ( பால ஷோடசாசவாஷாத 

பெளகணடட்்சேதிசோதயதே ) எனறெபடியே ௮அபராபதவய வஹார ராகையாலே, 

தனித் தொரு காயததுக காளலலா ; (௪ச.ீரககபலோாயுகசம மயாசலஹ.தாகய ) 

முத கணணாக வெனனையும கூட்டிக்கொண்டு போவென்ன, வி. ரூவாமிததிரரும இவா 

பருவத்இற சறுமைகணடோ நீர வராததை சொல்லுறத ; றுலமயின வாரத்தை 
யை மாவலியிடைசசெனறு ஸாக்ஷிபாவிததப போயகசேட்க; முறிததாயாடுல், 
( வஹிஷ்டோபமிமஹாதேஜா யேசேமேதபஹிஸததிதா; ) எனறதியு மங்ர்களுமாய, 
meddle gurus பலருமான இவாகளைக சேட்கமாட்டாயோவெனறீடேறதி இசை 
விக்ச, இவனு மிசை5 த, ( ததெளகுசெபுதராய ) எனறு இவலுசகு இஷ்டவிகி 

யோகா£ஹமாசப் பிள்ளைசளிருவராயக கொசெச, அவலும ராம லக்டமணர்களைச் 

கொண்டுபோய், காமஜ்ஞானககளாலே அவிசயையை சிரஹிக்குமாபோலே wat 
களை இடுவித். தத் தாடகையை கிரஹிப்பித2, ௮௭ஈ27ம அவிதயாசஞ்செமாய்ப் புண்ய 
பாபரூபமான உபயவித கர்மசகளைபும்போலே தாடசாஜனிதரான ஸு௩பாஹு மாரீசர் 

Rory மழிதன, ௮௮ தன்னில், ( உச்சரபூர்வாசயோரூலேஷவிசாசெள ) என்லுமா



(௫௯௦ வால்மீகிராமாயணம் 

போலே, ஒருத்தனைக்கொன்று, ஒருததனை யகல வடி, விபவாமித்ராத் தவ 

ரதராணம பணணி, ( ஸ்ரீயமிசசேத,ததாசனாத) எனறு லக்ஷமியைப பெறுமபோ.த 

அக்னி புரஸஸாமாகப பெறவேணடுகையாலே, (வி. ஆுவாமிதோணஸஹிதோ யஜஞச 
தீ ரஷமெஸமாகத;) எனறு ஜனகனுடைய யஜஞலமயததிலே செனறு, ௮சனிதரயக 

களையும் உபாஹிச2 , விலலிறுத.௯, மெலலியல தோள தோயஈதாயெனறுஞ சொலலு 

இறெபடியே ரொளதரமான விலலை யழைபபித௫, தேவசாஈசரஸபாசத்தாலே வத 

௮*துடைய தோஷம போமபடி திருககையிலே வாகி குனாரோபணம பணணி, 

பலகசுலகையான பிராட்டியானாயு கைபபிடித.த, மீணடு வருகிற வளவிலே, 

சாமதவம் ஈரரசு பட்டதோவெனறு அதிகுபிகனாட் வத பரசுராமனைக கணடு, 

புத ரவகஸலனான சகரவாததி சசதெனாய, ( அபயமஸாபூதேபபோததசாமி ) எனனக 

கடவ , பெருமாள தமக கதிசசகைபணணி, ( பாலாரசாமமமபுதராணா மபயகஈதாது 

மாஹஸி ) எனறு போ வாசகரும் பிணககஏ வநதவ னாகையாலே, பெருமாள திரு 

தாமஞ்சொலல வ, ஸாசாரணமாக என பிளளைகளுககு அபயபாதானம பணண 

வேணடுமெனதிரகக, இவவார£தசையைககசேட்டும புரவாகயமபோலே சளொகசெரிகிற 

இவனைக கணடு தணிய விடுவோமெனறு பாத, வஹிஷடாதி ரிஷிகளும (தாச 

ஷூடவாபீமஸககாஸ்ரம ஜவலகதமிவபீ£வசம், ரிஷியோராமராமே தவசோமரமபரு 

வன) எனகிறபடியே உனனை யொழிய ராமாஈகர மூணடோ வென௮ பெருமா 

ஞூடைய ராமத்வசசையும, அவன தலையிலே இரடடிககமாடடெறிக௮ கெருபபிலே 

நீரைச் சொரிவாரைபபோலே குளிர வாதை சொனன விடத்திலும, அவன ஜாம 

தகனி யாகையாலே யாறாமையாலே, பெருமாளாம இவன கையிலே இகதக கஷட 

மிருககை! £லயிறே இவனெரிஏறெதெனற பாரதது மேலெழுகது கூதரதேஜஸ 

ஸோடே யத்தை வாஙக எஹஜமான பராஹ்மணயமே சேவஷிசகுமபடி. பணணி, 

(௮அகூயம மதுஹாதாரம ஜாரசாமிதவாமல-ரோக தமம், சறஷோலயபராமாஸறாத 

ஸவஸத்தேஸ௪பரகதப) எனறவனுஈ தன ஸவாபாவிகமான பராஹமணயததுக 

இடாக ஸவஸதி சொலலத தனனுடைய வைஷணவமான விலலை வாககுகசையாலே, 

பெருமாளுடைய வைபவம ஸாவ லோகஹிதசமாம்படி மழுவேரதிபபோக, பெரு 

மாளும (பராஹமணோஷீதிபூஜயோமே) எனறு இவன ஸவஸதி சொலலுசையாலே, 

பராஹமணனென ற.றுதியிடடு, அருகுஈதாளியும பதித திவன காலிலே போசட்டுச 
கும.9டடு மாரில நாலே கடகாக விட்டு ரக்ஷித, மீணடு தருவயோததியிலே புககு, 
இசசரககுப பெறுகைக குட்பட்ட வருதத மறியுமவ ராகையாலே, இவள சீர்மையை 

யதி ( ராமஸதுவஷீதயாஸலா£கதம விஜஹாரபஹ_ூஈாருதான ) எனூறபடியே பெரு 
மாளும, பிராட்டியாரும், இனிதமாரீ செமுகசருளி இருசசககணடு ஸ்ரீபூமி பிராட்டி. 
யானவள ( லோசபாலோபமமகாதம ௮காமயதமேகிரீ) தானும் நாசசியாரோபாதி 

அம்ஸுறபாடினியாகையாலும (யதா.தபாககவோராமஸ ததாபூததரணீதலியம் ) 

என்று தனக்கு வகுதத பரசுராமாவதாரததிலுடைய தேஜஸ்ஸாு மிகசே ஸற்சர 
மிசகையாலும், தன கூததககொககப பெருமாளை ஸலவயமவரமாச வரிகக, ராஜாவு 
மிது சாரதாவ விவாஹமாக வொண்ணா, ஸமஈதரகமாகக சரசரஹணம் பணணி 

வைக்க வேணடுமெனறு பாத2, பெளரஜான பதமதந்திரி புரோஹிதாதிகளைத இரட்டி. 
மரதரித.த) (மகதரயிதீவாததபூசகரோ கி,ூசயஜஞலலஃ நி. ,சயம்) (ஏவ புஷ் 

யோபகிதா வோ பிஷிஞ்சாமிமேலஸ-தம ராமமராஜீவதாம்ராகூம் பெள்வராஜ்ய 
QBury3) எனப. ஸம்பனன ஈகூதரமான பூசத்திலே பெருமாளை யபிஷேகம் 
பண்ணக் கடவதெனறு கி.ட்சயித2, அதக வேண்டும் ஸம்விதானங்களைப்பணண, 

( ஸோஹமகி,,ரமமிசசாமி ) என்றும், ( யெளவராஜ்யோலம்யோக்.துமைச்சத )
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or md, நாட்டாரோடு ராஜாலோடு பணணின ஆசைபபாகெள சாஙசள பண 
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சலபமாய ( தவாலைதவஹமிச்சாமி பர திஷடமிவகாகசே) எனறும, ( தபல 

விசாம்ரணேஸாதரூன ஹாதமிசசாமிராக்ஸான் ) எனறம, ஸதய ஸககலபரான 

வா தம்முடைய ஸஙசலபமே ஸுசலபமாம்படி. கைகேயி மாதராகதாயாமியாய 

கின்று கலக௫க கர்ட்டிலே எமுஈதருளி, சணடகாரணய வாஹிகளான பரமரிஷி 

களைக சாணுமபோ,௪ ( ரிசதஹஸசேஈகோபயேயாச ) எனூறபடியே வெறுக்கை 

கொணடு காணலாகாதென்று பாாசு.த, விராசவத புரலஸரமாகச செனறுகாண, 

அவாசளாம மஹாராஜலாபபோலே பெருமாகரூடைய வாயததிலே ௮திசசசை 

பணணிப பரிகதிசதசக தெளிய வேணடாசபடி. விராசவதசதிலே தருஷடோசா 

ஹரணராகையாலே, விரீசராய வகு (பகிபாலயகோராமவத சயமாகானகிசா 

Foor) gory mst ரக்ழிககவேணடுமெனறு சரணம புச , ( பவதாமாத als 

யாதமாக சோஹமயசருசசயா) எனறு ஓம கொடுதத, (ஜகாமசாடடாமாமஸ 

தேஷாம பாயாயேணதபஸலிரசாம) என்கிறபடியே ௪ரபஙக எ $கூணறாகஸலதய 

தீதபராதருபரமுகரான ரிஷிகளா ரமககசிலே பாயாயேண வெழுகதருளியீருக 

இற பெருமாள ௮கஸ்தயோபசேசதசாலே கோதாவரீதிரமான பளசவடீபரிஸரச 

திலே பாணசாலையுஞ ச௪மைச,த, (ஸராமபாணசாலாயா மாவீரலலஹஸஷீசயா, 

, விரராஜமஹாபாஹு௩ட, சிசரயாசகச.ரமாஇவ, லக்ஷமணே ஈகஸ்ஹபராதசா) எனறு 

காசசியாரோடு மிளையபெருமாளோ கூட இனி சமாக செழமுகதருளியிருக௫ற 

எள விலே, / சநதேசமராக்ஷீகாசி சாஜசாமயதருச்சயா, ஸாதஞாபபண சோம) 

எனறு ஞாபபணடியாயிருககிற ராகூஹி யாளவள யாதருசசிக ஸு ஈருதமடியாச 

வநத டெடி, பராபத விஷயமாயிருகசச செயசேயும, சட்கனான ஓராசராயனடுி. 

யாச விசேஷஜஞாசம பிறவாமையாலும, புருஷசாரம முனனாஈப் பறருதவ ளவ 

ளன்றிசகே * அவவிஷபததிலே அஸ்ஹயாபசாரமபணணி, ஈக்ூமாமிகலககாக 

் இதயுகதோலக்ஷமணஸசஸயா$ கருததோராமஸயப யத, உசதருதயகட்சம 

ச௪சே சசாணராலெளமஹாபல; ) எனறும, கூராசத வாளால கொடி மூகதங 

சாதிரணடும் மீராவிரிததெனம, காதொடு கொடி மூககனறுட னறுதத கைத 

தலததாவென்றும சொலலுறெபடியே தக்திணபாஹுவான இளையபெருமாளாலே 

தாக கைசொடாராய வைரூபயததை விளைபபிகச, ( விரூபணஞசாசம்நிசோணி 

தோ௯திதா சசமஸஸாவமப௫னீகரஸயலா ) எனது வாரஈத மூககும, வடி 

உதிரமுமாயக தன பராசாவான கரலுககறிவிகக, ௮வலும குபிதனாய (வயகதமாக் 

யாஹிசே ஈதவமேவமரூபாவிரூபிதா) எனறு உனனை இப்படிச் செயதவாசளார? 

அவாகளைத தெளியச௪ சொலமெனறு Cas, ௮வாகளை இனஞொன௮ அடை 
யாளா தெரிய௪ சொலஜலுஇழுள, (கருணெள) என்று தொட (புதாளதசரத 

ஸ்யாஸதாம, பராசரொளராமலகூமணெள) எனறு, இனஞாமசனெனறும், இன்ன 

பேனரை யுடையவரன்றும சொலல பராபசமாயிருகச , ( சருணெளரூபஸமபன 
னெள ) எனற பருவததையிடடு௪ சொலலுவ2, வடிவழசையிட்டுச் சொல்துவ 
தாவ தெனனெனனில, இவளுக்கு வைரூப்யம பிறகச திசதனைபோச்டு, வைராச 

ெம பிறஈத தலலையிஹே; ஆகையாலே, ( சாமமோஹிதா ) எனற தன்னபிகி 

வேசம் வடி.விடடு பராதாகசள மூனனெனறு பாராதே தன்றுடைய ஹ்ருசசதத 

தைச் சொல்துகிருள், ௮றுகூலராலுமாம், பிரதிகூலராஇலுமாம, இவவிஷயத 

இல் அசப்பட்டவாசஞுக்குப பணியிழேயி௮ ; ( யாரிராமஸ்பரினஹாசி ) என 

அடையாள தெரியச் சொலலெனறு பிராட்டியார் இருவடியைச் கேட்ச;



டு௯௨ வால்மீகிராமாயணம் 

( தரிலததிரஸ்தரி:பரலமப ௪) எனறு சொலலுவசதறகு முன்னே (ராம$சமன 
பதசாகூலலாவஸதவமனேோஹர9 ) எனறு சொனனானிறே, இவை தனக்கு பர 

யோஜாரூபசாமஙகள சொல்ல வென்று முணடிழே, அதிலே ரூபககளைததேடியே 

பினபு பெயரிட்டுச் சொலதுசனெறனொரொனறு ச௬ருய்ன சடையில கூறபபட்ட 

சரமச்திலே பசதமபாவியான ரூபதை முறபடச சொல கருளாகவுமாம் , 

அனறியிலே, (ஸஃபதபர மததகுபிதாசாம பால ஐஞாஈமதருஷடம) என்று குமிதை 

யாகையாலே, ஹ்ருதசசாசததசை வசமாக டெலியிடுகிருளாகவுமாம; இதிலே 

( சாமமிகதிவர நயாமம சச தாபபஸதருசபரபம, பபூவேசதரோபமம்.தருஷடவா 

சாக௲வ£ சாமமோஹிசா ) எனூறபடியே சானவனரைககணூ? காமுசையாசைச 

கடியாயிருபபதொரு அசாஷகமான அகாரமூம, தன பரிபலததாலுணடான 

கோபாகிசயததாலே (சயோலசஸயா சர சரமமிபேயமஹம) எனறஞ சொலறு 

இறவ ளாகையாலே, (கோயமேவம மஹாலீாய$) எனதிவாகளை அசாவிடமாட 

டாதே அருகிருககிற பராசாலான கரனுககு (பலமூலாசிகெளசாகசெளதாபலெள 

தாமசாரிணெள) எனறவாகள எளில மசொலதுகிற தொரு அகாரமும, (ராமஸய 

சமஹ தகாம மஹானஸதராஸோபவேனமம) எனறிவாகளுக சஞ்சினவ ளாசை 

யாதும, அவன கெஞலே எரிசசல பிறககைககாசவும, (புயாஹமலும்யாமி 

நதவமராமஸயஸமபரதி, ஸசாுமபரதிமுகேசகதஸ ஸலசாபஸயமஹாராணே ) 

என சையும விலலுமாய ௮அவவாணபிளளை புறபபட்டால் நீயோ ௮வா முவனே 

திறகிராுயென றவாகளுடைய வாணமை சொலதுய தொரு தகாரமுமாக, அரத 

ரயமுமவிவக்திசம, ௮ சலமுறபட்டவாகாரததில யோஜனையிருககிறபடி (தருணெள 

ரூபஸமபனனெள ஸ- கமாரொளமஹாபலெள, புணடரீசவிசாலாகெள ரகருஷ 

ணுஜிஷமைபொள) அவாகளடைய பருவமிருககிறபடியும, வடிவழகருககிறபடியும, 

செயலிருகசறெபடியும, மிரிககிருககறபடி.யும, கணணழூருகறெபடியும, ஒப்பனை 
wip இருககிறபடியும, ௮வாச விருவருககு முணடிததனைபோககி வேளொருவாககு 

மிலலைசாணெனகிறாள, எனனை இழுவிளைசத வீரிரணடுமாலவலாததோளமனனவ 

னெனறும, எனனை யகபபட விபபடி யாககிற2, ௮௩5௪ குணஸமுதாய மனே 

(தருணெள) யுவாகுமார$ எனறும, (யவீயஸே) எனறம, (அருமபினையலனா) ௭௨ 

ம, வேதாகதசிசதமான அாததததை இவளொரு ராக்ஷஷிசை யாட்சியாக/ 

சொலதுகிருளிறே ? இதுதான ராகூஷி*ஞககுப பணிடாயிருஈசதீழே 1 ( வயச, 

மேஷமஹாயோ€ ப ரமாதமாஸகாத5£, தமல$பரமோதாதா சககசகரகதாத.$) 

எனமுளிறே, மணடோசரியும் (கருணெள) முகசரானவாகளோ பததரானவாச 

ளோடு தசரசவஸ-ு தேவாதிகளோடு வாசியற , சரியானொருகாளை யெனறும, 
சாளை புரு சசகனாக சணடேனெசறும, பரணயினிகளை யகபபததிககொளஞுவு 

பருவததை யிட்டிறே ? அபபருவததிலே யாயததிவளும, முறபடவீமிபட்டத ; 

(தருணெள) இவள பததபாவையாயத த பெருமாள பசசகலிலே,.பாலெ, வைரூப 

யம விளைசசாள, இளையபெருமாளாச லிரணடு பக்ஷசதிலும ஒருததசே யமைஈ 
Bours, தவிவசனாகசதமாகச சொலலுவா ளெனனெனனில, (அஈயோமக்யஸதரு 

ஸெளகவீரெள) எசறழகுககும, ஆணபிளளைசதனத.தசகும், ஒருவாககொருவர் 
குறையாமையாதும, ( கருதசாசோலமிபவதீ பாயேயமதயிதாமம ) எனறும், 
(ஸ்ரீமாரகருசதாரூச லக்மணோகாம வீர்யவான, அபூர்லபராயாப்றாரத$௫ 
தருண$ப்ரியசாசன), ஏசமபஜ.ிசாலாக்ஷிபர்தசாரம்) எனறு சான் ச்ருதவிவா 
ஹனலுமாய ஸடிச்தபாரயலு மாசையாலே, உனசகு யோசயனல்லன், இகன ௮௧௫2 
விவாஹதுமரப் விலாஹம பண்ணஷேணடமெனசிற வாசைகயையுமுடையஞுபிரு4



ஆரண்யகாண்டம் @ Jom. 

ரன். பின்'பிவனைப பாததாலாசவரிியென2 பெருமாள் தீருவுளளமாச, ௮அவவழி 

மாலே இளையபெருமாள பசகலிலே இவள பச்தபாவையாக ( கசமபதாஸஸயமே 

Stef பாரயாபலவிலமாஹஸஹி, நாடஸயசகம விசாலாக்ூஷ பாரயாபவயலவீயஹி ) 

என்றவா ரடிமையான வெனககு ஸ்ரரீயால் நீயு மடிமையா வாயிசசனை ; 

He omnes லரகசரான உஙகளுசகு௪ சேராத, சாசசியாராக உரழலாமபடி. 

௮௮ர சமசசூ இளைய ச௩சையாராசப பாசாயெனறு இளையபெருமாள சொலல, 

பெருமாள பகசலிலே ௮வக்குணமாச, இருவா பசகலிஓச் தவககுடு இப்படி. 

பசதபாலை யாசையாலும், வல ரூபய கரண கதிலும (விரூபயிதமாஹஹி) என்ற 

பரயோஜச காததாவாயும, (உசசருசயகடசஞ்சிசசேத காணரசாளெளமஹாபல?) 

என றிளையபெருமாள சரியாகாசுதாவாயுமாக இபபடி. இருகசையாலே (தாபயாம 

உபாபயாம ஸம்பூய, பரமசாமதிகருசதியசாம இமாமவஸதாமகீசாஹம) என் 

திருவரையும கூடடாகச சொலலுகிறவ ளாககயாலும, இஙகிருவனாயும ஓக்கச் 

சொலறுகமுள , (சருணெள) (இருவராய வகசாரொன முன்னே கின) என்னு 

மாபோலே ஒருவா இருவராய வதன 1 எனனை யீடமிதத2 , ( தருணேள ) 

தம்பி தமையனானால பருவ*சதிலேயும இறிறு வேறுபாடு காணலாமிறே ? ப்படி. 

யனறி, ஒருபடியாயக காணிருககறத , புனாப பூசம பூசமாய பினனாளு 

மூனனாஞூமானால் ௮ததனை வாசி செரி.பாதிறே ! இபபடி பரூவத்தையிட்டு மயசகு 

மிதசனையாய் வடிவ, சனப பாதசால போலியா யிருககுமோ வெனனில, ( ரூப 

ஸமபனனெள ) ரூபசதைப பார. சரல அழகுேணடியிருபபாரசகு ௮வாசள பகக 

லிலே இரஈதகொணமடிபோக வேணடுமபடியாயகாண கூடு குறிச தககிடாதபடி. 

(ரூபலமபனனெள) காமஞாதாதையெனற ௮5சககரமனசபபட இவா திருமேனி 

யிலேகதேசததிலே உதபகதஞமையனே 17 அவளமகுசாலுணடாயிறற, (ர௬ூபஸம் 

பன்னெள - உசபகஈமசரவயம கூணமறநிரககுணமதிஷடதி ) எனகிறபடியே 

முறபட வாடரயமுணடாய, பின்பு அவவாபரயசதிலே குணககருணடா 

கையனறிககே ( ௬பசாச்திணயஸம்ப55$பரஸ.5௪2) என கறபடியே Huss pT 

பரகள ஸ்ஹோதபஈ௩ஙகளாயககாண, அவாகளபகக லிருசசிற த ; ( ரூபஸம 

பனனெள) வடிவுடைவாஜனோ தலைவனேயெனறும, ௪சோ வொரு வழயெவா 

வென்றம, எனமுலையாள ஒருகாளுனனசலகதாலாளாயெனறும, ( காரார் இரு 

மேனிச கணடதுவே காரணமாப, பேராபபிதறராத Bisque) என்றும், 

(ராமேதிராமேதிஸதைவபுதயா) என்றும, பெண பிறஈசானைப பிசசேறறி வாய 

வெருவப பணணும வடிவுகாண வருவது ஆ௨ா சமமபியா ரனமோ? மறற யாவ 

ரி௨உர்க விருவருடைய வடிவழடலேசாண நசானுழதுகிறத, இவவழசேயாய 
ணை ததப பாததால உறைத்திருககுமோ வெனனில, (ஸுகுமாரொள ) மூரட்டு 

இராட்சக ரான உககளைபபோலே யனறுுசாண ; ௮வாகள மார்தவ மிருக படி. 

பூவிலே யணைத்தாபபோலே காணிருபபது சருஷடாசசஞ்சொலது மவாகளும் 

(அசஹீபுஷப ஸமகாச) மெனழம், (ராமமிநதீ வ.ர,யாமம) என்றும, பூவைப 

பூவணனணா கென்றும, காயாமபூ வணணா வெளறும, புஷபததை இட்டிறே சொல 

கிற ; ( ஸ-ஃகுமாரெள ) வடிவினை இலலா மலாமசசா மறற நிலமகள் பிடிக்கு 
மெல்லடி யென்றும, பூவீற பரிமளதசையும, மண்ணில பரிமளத்தையும, உபாசான 

மாசவுடைய பிராட்டியாரும அசபபட்டவனைச சையன்றிச்கே அதெதட0ச தப 

பசர்சசவும போராதபடியாய்க் சாண , ௮வர்சள மாதவம இருககுமபடி. ( ஸஃகு 

-ாள) ஈடரத சாலகணொகதவேோவெள்ழம்,அடியாரல்லல தகிர்ச்ச வசைவயோ 

ன்று மிபபடி சான் ரீண தாகிய வசைவோவென்றும், சாளா அலகமளாத



௫௯௪ வால்மீகராமாயணம் 

வசைவேசொலென்றும, ஸ்வாபாவிகமான வியாபாரம. அசபபடத திருமேனிச 

குபபொழருதெனறு ௮னுகூலா வயிறுபிடிககுமபமயாயகசாண அவாகள மாதாதவ 

மிருக குமபடி (சகுமாொள ) இவயனான காம னொருவனிறே * இவாச eile sip 

யைப பாரீர; இரண்டு காமராயககசாண தோறறுறத , ( ரூபஸமபனனெள ௬4 

மாரொள) ௮வனனகனாயிறே யிருபபத, (கஈதாப்ப இவமூர்ததிமான) எனகற 

படி.யே ரூபவானசளாயசசாணிரஈதசசாமாசளிருபபத (சாமமஈமதஸாாோணதாடிதா 

துலஸலஹேசஹ்ருசயேகிஸ்ராசரீ) எனறு காமனாகவே பரிகரசததச சொன்னா 

ளிஹே ? இபபடி எழிலு மழகுமாயத தாரததிலே யகபபடுததுமளவேயாயச் 

இட்டி யனுபவிககப பராததால உடறகொடுகக மாடடாதபடி தாப்பலராயோ 

விருபபதெனனில, ( மதமாபலெள ) வையாசயத்தில வ5சால தோறோம; மட 

கெஞ்ச மெமபெருமரஞசணறகெனறும, வரையெடுதத பெருமாலுக கழகதே 

னெனவ ரிவளை யெனறும, பெணபிறஈதா£ தொதசெழுதிக கொடுசகுமபடியாயக 

சாணிருபப௫ (மஹாபலெள - ராமல தஹீதயாஸாததம லீிஐஹாரபஹ-56 ரதான, 

மைஈதனைமலராளமணவாளனை) எனறஞ சொலலுகிறபடியே ூருஙகாரததில 

வநதால ௮கேச ர௬ுதுசகளை யொருபடிபப... 6.930 dorggiv, எதிரத்தலைய 

பரதானமாயத தாமே பரதானராமபடிகாண, ௮வாசள பராபலலிய மிருசகும 

படி. யனறிககே (மஹாபலெள) (காதறகஃடலபுனமாய விளைவிதத காரமாமேனிக௨ 

சணண்ன) எனகிறபம. பருவததையும,ங்டி௮வழகையம, சிவபபையுமிட்டுப பிறறாப 

படுசொலைபபடுதீதித துடிககுமபடி பணணிப பினனை யவாக ணினைவிலோடியும 

புகுராதபடியாயக காணவாசள அ௮ததியவஸாய ப.ராபலலிய மிருககுமபடி. என 

னவுமாம; ஆக இபபடி சமுதாய சோபையிலும ௮வயவஹோரபை மட்டமா யிரு 

சகுமோ வென்னில, ( புணடரீசவிஸராலாக்ஷள ) ௮௮ கணணழகசைத தபபினா 

லன ? வேறொரு ௮வயவததி லிழியவொட்டுவது (புண_ரீசவிராலாக்ள) 

௮வையெலலாக கிடடினா லழிககுமவ இனி இத ௮அஙகனனதிககே த செய 

யச சணகள கொண டொன்று பெசி யெனறும, தாமரைாக சணசள கெரண 

டதிதி யாலோ வென்றும, தாதிலே சோறதினபோதே அழிககுமபடியாயககாண 

கணகளிருபப து , (yom Ps Syren aor ) புணடரீகம ஹிசாமபோஜமிறே ? 

(ஸமரக்தசயரகாகோரா$) என்றுககளைபபோலே எரிவிழியா யிருக்சை யனறிககசே 

சுப்ரஸஈதவளமான வககணகலிருகசபடிகாண , ( புணடரீசவிசாலாக்டள ) 

சக்௲ணோபயோகியான சருவிழியும, செவகிழியும, கண பரப்பும, தமோகுணோ 

தரேகதசாலே கிதராகஷாயிதமாதல, ரஜோகுணோ தரோகதகாலே கோபலமரசத 

மாத லனதறிககே, ஸதவபரசுர ராசையாலே, ௮வாகளுடைய தருஷூடி ப்ரஸாத 

மிருகதபடிசாண, (புணடரீக விசாலாக்ஷள) gar தாம ( ஆதமாகம் மாறுஷம் 

மகயே ) எனறு தம்மை மறரதாராசலும, ௮சவாயிறகிடஈத பரதவததைச கோட் 

சொலலிச தாராரினற தாயிறறுக சணகளதான, (புணடரீச விசாலாக்ஷ)ள் ) 

, புரறசடலபோலே யககணகஞககுளள அகலம ஒருவரால சலா சாண வெணளுத 

படிய LIE SHG கணகளிருபபத, (புணடரீக விசாலாக்ூள) சணணிலுணடான 
தெளிவு சருபாபணடீசததை யொருபோலி சொன்னோ மிசதனை போக ௮௧௮3 

தைப பார். சதாஒ 'சீடலில புககா£, கரைாகாண மாட்டாசே மயககுமாபோலே 

புடை பரத மிளிர்ச், செவ்வரியோடி. நீணட வப்பெரிய வாய கணகளெனறு 

மித்தனைபோச்ச றொரு பாசா மி. வொணணாதகாண ; ( புணடரீச விசால 
க்ஷள) உயரச் செலலாச தாயாய அளிககினற தணடாமரைக சணணனெனழமழ் 

தீட்கசொள சாமரைாச சகண(விழிச௫ இட்ககொள் மூவுலகுஈ தொழ விரு தரு



ஆரண்யகாண்டம். ட௫ு௯டு 

பயென௮ம சொலலுதெபடியே பதத முக்த கிசயாதமகமாய் தரிகிச சோடியான 
பய விபூகிடிம, ஏசோத யோகசதிலே கடாக்ஷிகக வைததாய சாண கணக 
௬பப,௪ ;) (மஹாபலெள - புணடரீசவிசாலாக்டள ) பலத்தைக் காட்டி யவா 

தீ தோறபிதத, அவர்களை (ஜி.2நதே புணடரீசாகூ ) எனறும, தாமரைச் கண 

சை விணணோ பரவு தலைமகனை என.றும, எழுதிகசொளவது சணணழகசை 

இட்டிறே ? (மஹாபலெள புணடரீக விசாலாக்ெள) ௮வாகளளகவிலே யீமிபட்ட 

ay ser நேராசுச கைவாஙச மாடடாதே (அவலோகநதாகநே ஈபூயோமாமபாலய) 

னறும, (புண்டரீசாக்ஷ£கூமாம) என்.நும, காமணாக சணகளாலே சோசகா 

னம, திரியசைபணணிசக சால 2.டுமபடி பணணுவறு இககணகளில தண 

ளிசாண , (புணடரீச விசாலாக்ஷள சுகுமாள) எனகிற பதசவயததாலே 

ர்மாக்ளெனறு சொசலிறதிமே ? தனால புஷபபாண ராகவேணமடமே ? அபபடி௪ 

௪ கணட செனனெனனில, கடைசகணெனறஞ சிறைககோலால நெஞ்சு 0௬ 

வே வுணடு கிலையு/ தளாகறு நைவேனை எனறுமபடி எனனை நிலைகுலை*த புஷப 

பாணகசை ளிருககிறபடி சாண , அவயவ சோபாமாசரசசாலேயோ ௮சபபடுத துவ 

இதெனசில, (ரசருஷணுஜிகாமபொள) உபபனையழகாலும, அ௮ழிபபாரகள சாண 
(ஐவ ளெனகிருள, (£ரசருஷணாஜிசாமபரொள) செவவலாக,க வுடையாடை யசன் 

ரோ செவவளிகைககச சொலலுகிறபடியே உளளுபெபது மரவுரி, மேற      
      

  

      

இ. 4௮௫.2 கலைததோலுமாயகதிருபப௮, ( €ரகருஷணாஜிசாமபொள ) தாருணா 
இசியான குணஸநுூதாயததப பொதிநத தொரு சிழிசச€ீனா இருகதபடிசாண், 

ருண எரூபலமபனனெள சுகுமாரள மஹாபலெள, புணடரீ கவிசாலாகள 

ர சிருஷணாுஜிசாமபொள, எமிஉஹிமதராணாம மணடனஈசகா கரு$ரசாம) எனகற 
படியே வஸா மூறுகலான ரிவிசஞு மசபபட விகருகமாமடடி யிருகசசசடவ, 

அமமரவுரியு சோலும அ௮வாகள வடிவிலே சோகத வடியாலே அழகுபெறறிருத 

படி.சாண, (£ரகருஷணாஜிசாமபொள) ஏதேனுமாக வககே சாறற வமையுமிறே ? 
தசாஷ்கமாகைசகு ( தாலாமாவிரபூசசெளரி” ஸமயமானமுசாமபுஜ$, பீசாமப 

ந தரஸ்ஸாசலீ ஸாக்ஷானமனமதமனமத? ) எனூறபடியே பீதகவாடையுடைதாழ 

கிருகதாவனததே கணடோமே யெனறம, செயயவுடையுக திருமுகமும, செங 

(கனிவாயு குழலுய சணடெனறும, பெண பிறஈதார வாய புலாததமபடியாயச் 

காண, இடையழூருபபது (சீரசருஷணுஜிஞமபரொள ) உடுதறுக சளைநத நின 
பீதகயாடையு௪,த எனறஸவருபஜஞ சாசைபபவெதும, பெருமாளளாயிற பீதக 

வண்ண வாடைகொண டெனனை வாட்ட தணிய SACD Que py CGureur 

ரசாசைப படவ.தம, பரியடடததையாயதத, ( €ரகரூஷணாஜிசாமடரொள ) (ரூப 

ஸமஹாஈமலக்ஷமீம ளெளகுமாயம சுவேஷதாம, ததருசரவிஸமிசாகாரா8) 

Fargo, ஸ்வரூப சயானபரரான ரிஷிசளசபபட இவலவிகரஹீகுணததலே படை, 
லைபபடா கினராகள; ( கனயாசாமயதேரூபம ) எனறு பெறறக காலவஞுசம ' 

பண பிறகோ மூயயேரமோ வெனறும, உடமபை யுகபபிசசசச 

ரழல காறபட்ச சொலல வேண்டுமோ ? எளிமை சொலலு 
தருணெள ) அவாகள் பககலிலே சரசகுணடாக நினைத்த 

( ஈயுத்தயோகய தாமல்யப யாமி) என்றபடியே பூசந 

பாலரநயக காணிருபபது சானேயோ விது சொனனேள, 

யடி சசசவேததி பலாபலம், ஈசாஸதரபலஸலமபனனோ ச சரத) என 

பத்த தப்ப னகப்பட செஞ்சாறல ப... டிலனோ 1 ( ape ஈள - யெஸ்வமே 

ஞயைஷிஞும் ) என்ியபடியெே விஷயபரவணராய் ஏ 

ப 

   
   

    

 



௫௯௬ வால்மீகிராமாயணம் 

சளுககும ஒரு பூசீறுணடோ போருவ.த ; பாலரான el a aor ey மன்றசாண, 

(ரூபஸமபனனெள) கனயாகாமயதேருபம எனறம, ரூபேண்வரநிதாஜனமெனறும, 

ஸதிரீச ளகப்படுகைககு மேனி மிலுககி,௫ திரியு மசதனை போகூ, புருஷாச சாசப் 

படுமபடியான வாணமை யுடையவாக எலலாசாண, (ரூபஸமபன்னெள) ரூஙக 

பொரதபோலே சோலில பசசையிததனை போசககி ய௨ரபிதுள ளீடிலலைகாண 

அசகடி எனனெனனில, (சகுமா9£ள) ஸ்ரீமத புதசாச ளாகையாலே, செலவம் 

பிளளைசளாயக காணிருபப௮௪, ( சுருமாரள ) (பரபூூவதஹதஸ்யாதய மகதபரச 

ணலயபூகலே ) எனகிறபடியே சடைகசண ௮௧52, 8 பாரககும் பாலவையி௦் 

மாயுமபடி இருசகு மவாகளோ உனனுடைய அதயுகரமான வாயுதககளைப 

பொசசப புதகிறாள , வடிவைப பாரததால திறவியரலலரரசிலும, காயததி 

வதால் இறவியரா மிராகளோவெனனில, (மஹாபலெள) பலஹீஈரான வள? 

யனறுகாண, கரமாகதமான ராஜயததைக கொகெசச செயதேயும, ௮கபப 

அளமாட்டாதே யொதுககுப பெணடாட்டிக சஞ்சிப போசட்டுப போருமப 

அதயஈதம பாலராய காணிருபப௮ , ௮ன்றியிலே, ( மஹாபலெள ) பலவானகள 

சானானாலும, இவாக எிருவரு மிசதனை போக, இவாசளுககுமேல பலமாய 

வரபபுகுசிமுகஞ்ணடோ 3 ( தருஷடாததரமயாசாரீ தயோமதயே சமதயுமா ) 

எனூறெபடியே காறகட்டாமபடி குழைசசரசகா விருபபா ளொரு பெண்டாடத* 

யையும முறதுகலேகொணடு திரிகிறவாகளோ 7 பூசலாடப புகுராகள, பூசலாது 

மாட்டடாகளெனறம, அதிநதபடி எனனெனனில, (புணடரீச விசாலாக்ஷ 

விளைவ ததியாமையாலே இவளுகரு வைருபயம விளைததோம, மேலெனனாக 

புகுகிறதோவெனற ௮வாகள வெளுகக வெளுகக விழிககற விழியிலே சணடே 

சாண, புணடரீகம ஹிதாமபோதஜமிறே ? ( புணடரீக விசாலாக்ள ) நீரிற் 

ரூமனாயை வறளிலே இழுபபாரைபபோலே சுனனிறமான நாட்டு சவாகளா 

ளிசதனைபோகக, வெறறு நிலமான காட்டுக காளலலசொனறு மிடம sarser 

கணகளதாமே சொலலித தருகனறனசாண, ௮வா தாககள சசதராஞூல ஐலா 

யததாலே படையாண0 போரததட்டெனனென திருககவேண்டா 1 (2ரகருஷளு 

ஜிசாம்பாள) உசெகைச கொரு புடைவை யகபபட வனறியிலே, காட்டில மரத 

தோலையும, மான்தோாலையுமுசெ.தத தரிகிறவாகளேோ?காச சோத படையாளப் 

புகுகிராகள, (சீரகருஷணாஜிசாமபசொசா) உடுககசிற புடைவை இரணடுமே கஜாதிய 

மாகப் பெறறதோ? உளளுடையொனறும, மேலுடையெரனறமாயனறோ யிருக 

௫௦௮ , (£ரகருஷணாஜிகாமடரொள) லதாவரமொனற கொசெச, ஜலகமமொனஅ 
சொசெச௪, இபபடி பலா பககலாக விரகதனமோ 1 இழு தானு wasbog; 

பெளருஷோப பாதன யோஜனையில, (தருணெள-ஊ5ஷோடஸ்ூவாஷ$) என்றும் 

படியான பிளளைப பருவமு மனறியீலே, (௮கேசவாஷஸாஹஸரோ வருத்தஸ்தது 

மஹிபார,சஇில) என்றுமபடி முதாஈத பருவமு மனதியிலே, பூசலெனமுல காட்டி 
காட்டென்அ வருமபடியான சலல பருவககாண், ( சருணெள - யெளவசே! 

விஷயைஷினாம ), என்றும, ( ராஜயகாமவிஷயாவிபேதிரோ பவதவிஷயவாஹிர;) 
எனறம, விஷயராட் தம் சாஜயவாசி யாகையாலே, இனனம் ராஜ்ய கொள 

லேணடுமெனறு மேலே விஜயை ஷு௩ச்சளாமபருவசகாண, (தருணெள) இப்பரு 
மூடையாரொருவர் அமைச்திருகச, இருவா கூடிஞல இயலாச துண்டோ 1 இப் 

பருவமும் யோசயதையு மதிய வடிவு பாரசதால் இவாகளெனன பூசல் போரு 
சென்றுமபடி. ஆபாலமா யிருசகுமோ வெனனி௰, ( ரூபஸம்பஈகெள - ஸஹிஹ்? 

IMG ம் மஹாபாஹும்) எனூறபடியே வேறொரு அயுசம் வேணடாதபடி அல 

  

     

  

   

  



ஆரண்யகாண்டம், டு௯௪௭ 

ரரடைய தோளையும, மார்பையுககணடபோதே எ திரிகள காலவாககும்படியாயக 

சோணிருப்பது , (ரூபஸமபனனெள) ரூபமெனனும மதிபபாயிப பருவகசகொணடு 

௮னமிசகையன றிசசே, ( கதலாலெளமிதரிஸஹிதோ சாவிஜிசயகிவாததே ) என் 

அம, (பஸுறஸ சை சபாஜூம) எனறம, சொலலுறெபடியே யோசயா பரிஸரஈ 

தொடூ, சுபாகு மாரீசாதி விரோதிவச.ம பணணினததாலே பெருமதிபபாயிருப 

பவாகளவலரோ வெனருகவுமாம , இப்படி விரோதிவதமபணனுமி..ததில வருக 

*சதோடே சகேசிதசோ பணணுவசெனனில, (சுகுமாொொள) ௮வாகள ஆண்மைத 

தனததில லஈதால ஒரு லகைககுச சிறித சொலலலா மித்தனை Guise apap 

கைப் பா£ததால பருமுஈமாயப பொலலாசா யிருசசை உன்றிககே ? தயாத 

மபிரூபமாய சாணிருபப௫ , ( சகுமா9௭ள ) அவாசகளுமாய்ச ஏறிப பா£ததா£க 
சரால, முனனே வ53 கரலிரணபேராக கொளனழுவிடுமளவேயோ 1! ( ஸதேவ 

சநதாவ மனுஷ்ய பனனகம ஜகசஸ்சைலம பரிவாததயாமி) எனறம, (ஸாகர 

மேசலாம மஹீசதஹதிகோபேஈ ) எனறும, பூமியை இருந்ததே குடியாக சிப்பி 

யாரகளோ 7 இப்படி நசிபபியபது எத கசைமமூதலாக வெனனில, (மஹாபலெள) 

மஹசசபசததாலே கேவலம பாகுபலமே யன்ற, மகோபலழமு முடையவாகள, 

கேவலம மனோபலமே யன , பாகுபலமும, மனே பலமு முடையவாகளெனழு 

்'இரணடையும் நினைதமச சொலலுகிரறாள, ( மஹாபலெள ) உன்னுடைய சதர௩கச 

பலமும அஸதசகலபமாமபடி காண, ௮வாகள பலசதின் மிகுதி யிருககுமபடி. 

.[மஹாபலெள) கெடுமபோ.த யுததம பணணினாதும, ,ுரமகதட்டாதபடி பலாதி 

பலைசகளெனகிற விசசைகளை யடையாராயக காணிருபபது, இபபடிசகு ots 

தீட்டாதெனறு ௮றிஈதபடி எனனெனனில, (புணடரீசவிசாலாக்ஷ)ள ) வெறறு 

நிலமான விசகாட்டிலே தீரியச௪ செயதேயும, சனனிலசதிலே கி௯ற தாமனா 

போலே, ௮ககணணிற செவலிதானே சொலலா நினறது காண, (புணஉரீச 

விசாலாக்ஷள ) எதிரிகளெனமு லவாகள பகலிலே ஒரு செளரவததைப 

பணணி, சிறுதசல பருகதல செயகை யனதிசகே ? அவிசருதமாய காண் கணக 

விருபபத, (புணடரீசவிசாலாக்ஷ)ள ) பரீ.தவிஸபபாரிதேகூணம எனறு எ தீரி 

களைக கணடாலு ராவுகை யனதிககே ? மேனாணிபபாலே ஒருகாலைக கொரு 

சால விஸகருதககளாயசகாண கணகளிருபபத, (புணடரீசவிசாலாக்ள) ௭ திரி 

களைக கண. லிப்படி முக மலருகைக கடியெனன * பூசலுச்கெனறு சட்டி. யுடு 

தீத ஸலரரததரானாலனறோ 1 அபபடியே இருககலாவ௫ , ௮ஈ௮ஸ.ரததிலே வா 

தோறறிஞருணடாகல, செயயும தெனனெனனில, ( சரசருஷணுஜிசாமபரெள ) 

(ஸஈஈசதெளலிசரிஷயத$ ) எனறபடியே உளளுடையு மிறுககி, உடமபுக €டு 

மிட்டு, ஸ5ஈத்தராயக காண ௮வாசளிருபபத, (8 ரகருஷணாஜிசாமபொள ) காஃ 

டிலே ஸரவவித ஸசவங்களையும வேட்டையாடித இரிகிறவாச ளாசையாலே, 

உடைததோதும மரசசடடையுமாயக சாணவர்களிருபபத ௪ விபபடி. (ஸதயே 

ஈலோசானஜயதிதீ சானதாகேகராக்க3, குருன்பாாப்ூ்ரூத்யாகீசோ தலுஷாயுதி 
ஸராசரவான ) எனூறபடியே தபலைகளை யழகாலே யழித.தம், ௮ரிகளை யமபாலே 

யழிததம, அ௮சஇிகளை யருளாலே யளிததம, தககராககுத தக சருலிகளை 
வுடையராயக காணவாகளிருப்பத, தனபினபு, (வலலாளனதோளும்,வாளரககன 

மூடியுடு தமகை பொல்லாத மூககும போக்கு வித்தா) னென்றெபடியே கான 
தச்கறுப புணடாபபோலே நீயும் முடி பறுபபுணடுபோ மிததளை போக்கி, அவர்ச 

os புசசால் பலியாதுசாணெனறு பரிபகிச2ச் சொலதுறொள, ஸ்ரீமதபெரிய 
(இர்ச்சானபிளளை யபருளிச்செயத வியாகயொனம முற்திற து,



Gay வாலமீகிராமாயணம் 

இருபதாவதுசருக்கம், 

பெருமாள பதினானகு படைத்தலைவாகளையுய 

கொலைசெய தருளியது 

Eo 

அ௩ஈந்தரம கொடியளாகிய ௮௧௪ ஞூபபணகையும், பெருமாளெழுக் 
தருளி யிருசனற பர்ணசாலைஃகு ௮௩ தப் பதினானகு படைத்தலைவா 

களையு மழைத்துக்கொணடு வந்து, பெருமாளையும இளையபெருமாளையுங் 

காட்டி, இவர்களே எனனுடைய செவி நா௫களை யரி$தவர்களெனறு 

கூறினள பெருமாளும் பிராடடியாருடனும, இளையபெருமாளுடலும், 

அவாகளையும, அந்த ௮ரககியையுங கணடு, இளையபெருமாளை நோகடூப் 

பாரடா லக்ஷ்மணா ! நமமால் மூககறுபபுணட இகத அரக்கி இவவரசகா 

களை யழைத்து வ%தனள , ஆதலின, முகூரதி.தகாரலம ஹிதையை யர 

லிரு௩து பாதுகாவாய , யான இவ்வரககாகளைக கொல் செயது வருவே 

னென ஐருளிச செயதனா இளையபெருமா ளதுகேட டவ்வணணமே 

யாகுகவென நுடன்படடுப பிராட்டியாரைப பாதுகாகநு நினறவர்., 

பெருமாளும் தஙகககடடமைகது சிறந்த கோதணடததைத இருககையி 
லே%தி காண்கட்டி ஹிகதஞ செயதுகொண்டு, ௮௩த ரக்ஷஸர்களை 

கோகூக் கேளீ£ பலாசனாகளே ! யாஙகள ஸ்ரீதசரசசககரவாதஇத் இருக் 
குமாராகள ; ஆயிலும, ஹீதையுடன காய கனிகளையுண்டு தவ!"வேஷம 

பூணடு கொடிய இத்தணடகாவனம புகு௩ துறைகின்றனம , ஆதலின், 

நீங்கள எமமையேன் பிடைசெயயக் கரு துகின்றீர்கள் , மூனிவாகளது 

கட்டளையினால பாவிகளாகிய உஙகளைக கொலை செயவதன் பொருட்டே 

யானி௰ காயுதமேந்தி,ம் திரிசெறேன் , ஆகலின, கீயகள விரமுறறுப் 
போர்செயய விருப்பங் கொளவீர்களாயின, செல்லறக; நிறக, உயிர்வாழ 

விரும்புவீரகளாயின், மீணடோுக, எனறு இரமுற றருளிச செயதனா, 

Hes arses ஸிம்மொழிகேடடு மிக வெகுணடு, சூலத்தைக கையி 
லே௩திப பெருமாளை நோக்கி கேளடா மானிடப் பயலே ! எங்களுக் 
இறையாகய கரஜனுச்குக் இஙகுசெயத பினனும, நீ உயிர்வாழவுறுவாயோ? 

நீயே எஙகாரல அடிபட டுயிாமாயம் இறபபாய் ; நீ யொருவனாூப் 
பஇனொால்வசாகிய எங்கள முனனே நிறக வாகலும வல்லையோ £ ௮௩௧ 

மாயின், பேராசெய்ய ஏங்ஙனம் வலலாய ; ஆணபிளளையாகல, வெளியே 

வாடா ? எங்களுடைய படைகளினா லடி.பட்டு உயிர் விடுவாயென னுசை 

sg, எல்லோரும் ஒருமைப்படடே சூலஙகளை யோங்க எறிந்தார்கள், 

பெருமாளும் உடனே அ௮ந்தப பதினான்கு சூலங்களையும், பதினான்கு 
கணைகளைத் தொடுத் தறுத்து விடடுப் பின்னும் கூரிய பதினான்கு 
நாராசங்களைக் தொடுத்து, அவ்வாக்கர்களது மார்பைக் குறித்
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டெயயப பொன்கட் டமைந்த அ௮ககணைகளும, இ்திரனால் விடுக்கப் 
ப்ட்ட வச்சிராயுதம், மலைகளைப் பிளபபதுபோல ௮வ்வரக்கர்களது மா 
பினைப பிளநது, குருதி தோயந்து, வேகத்தினால தனாயிலும் fipé saps 

தன ; அவ்வரக்காகளும் வேரில் அறுபபுண்ட மங்கள் போலச் தனா 
யில சாய்ந்து விழந்து உயிர்மாயந் இறந்தனாகள், ஞாப்பணகி இவ் 

வண்ண மிவாக ளிறந்ததைக சண்டு பெருங்கூசசலிடசே சினமும் ௮௪௪ 

ங் கொண்டு, திருமபி யோடி. வந்து கரனைக கண்டு டெடிக கொஞ்சம் 
உலர்ந்த உஇர முடையா ளாதலின, பால் பெருகப் புஷின கட்டிய ஆனை 
வணக்கி மரம்போல வீழநது, அடிக்கடி. கூவி முகஞ்சுளித்.துக் கண்ணீர் 

பெருகப் புலம்பி, அந்தப் பதினால்வரும் போரில மடி.௩ இறந்ததைக் 

கூறலுறறனள, 

ஆசண்யகாண்டததில் இருபதாவது சர௬ுககம 

முழ்றிறு, 
ட் எனாது வக் 
கட் மை 

இருபததெொதொன்ழமுவ-துசருக்கம் 

சூர்ப்பணகை கரனை மீளவும் போசெயய,த் தூணடியது 

nee ero 6 

nw aye டர 

இவ்வணண மேன்மேலும் தீஙகுசெயபவளாக வந்து வீழந்து புலம் 

பிய சூர்ப்பணகியைக் கரன கணடு இருமடங்கு வெகுண்டு அவளை 

கோக€, அடி. ௮ருமைத் கஙகையே ! உனககு ஈலம செயவகன பொரு 
ட்டே சூராகளும, கொடியாகளும், அன்புடையோகளும, எககாலையிலும 
எனக் கதமே செயபவர்களும், பிறராக கொலைசெயவேராகளாயிறும், 

பிறசால் கொலைசெயயத தகாதேரகளுமாகய பஇினால்வரை யுனளுடன 
கூட்டி, இபபொழுதே யலுப்பி இருந்தே னல்லனோ * மீளவும் ஏன 
தனியே வ%து வீழச் தழமுன்றனை ? இதெனனகாரணம் ? உனனைப பாது 

காப்பவன யான இருககையில, நீயேன் இவ்வண்ணம் ௮காதையைப 
போலப புலமபுகின்றனை ? எழுக; எழுக; அஞ்சற்க ; துனபுமறக ; 

என்று இனிமையாகத தேநறறி வினாவினன், சூரப்பணகியும் ௮து 

கேட்டு மன௩ தேர்ந்து, கண்களைத் துடைததுக்கொணடு கரனை நோககிக 
கேளடா ௮ண்ணா | யானிபபொழுதே மூககறுப்புண் டோடிவந்து உன் 
னிடத்தில முறையிட்டு, உன்னாலும் தேறறப்பட்டு, என்பொருட்டே 

பதிஞன்கு படைத் தலைவர்களையும், எனனுடன கூட்டி யனுப்பினா 
யல்லையோ 1 HATEOHD His ராமனுடைய கூரிய கணைகளா லடி.பட் 
டி.றந்தனர்கள் ; கணப்பொழுதில ராமனொருவனுலேதானே யவர்கள 
கடி.க்கதைககணடு ௮சசமுற்றோடிவகது உன்னையே தஞ்சமடைச்தேன்;
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ஆதலின, துயசமெனனும முதலை யுடையதும், பேரசசமென்னும் ௮லை 

பொருந்திபதும, கரைகாணப் படாததுமாடுய சோகககடலின் மூழகம் 

எனனை ஏன் பா.துகாத் தளிக்கெறிலை $ எனனைப் பறறி இபபதினால் 

வரும, சாமனால கொலைசெயயப்பட்டு விழஈஇருகனெறனாகள ; என் 

மீதும், ௮வ்வரசகர்மீதும, உனக கருளு மன்பு முளவென்ப துணமை 

யாயினும, ராமலுடன் போர்செயய உனசகுத இறமை யுளதாயிலும், 
உனக்குத தோள்வலியும வீரமும் இரமும உளவாயினும், ௮ரககாகளுக் 

குப பகையாகிய ௮௩தக கொடிய ராமனைக் கொலை செயயாய்; எமக்குப 

பகையாகய wos ராமனை நீ இபபோழது கொலை செயயாயாூல், 
யானிப்பொழுதே உன்னெதிரில உயிரை மாயத் திறப்பேன்; நீ சதுரங்க 
சேனைகளுடன கூடிப போரில செல்வாயாயிலும், 8 சாமலுக கெதிரில 

நிறக வலலமை கொளளாயெனறு எணனுகனறேன, யான மிகத் தோள 

வலி யுற்றோனெனவும, விரமுடையோனெனவும், வாளாச் செருககுற் 

ஜிருக்கின்மனையே யனறி, நீ யுணமையாகச சூரனாகாய ; மானிடர்க 

ளாகிய ௮வவிருவர்களையும, 8 கொலைசெயயத் திறமை கொள்ளுகின நிலை 
யலலையோ £ சாமனுடன பேோரசெயயக இறமையுளளாயென்ப துண்மை 
யாயின், இப்பொழுதே சென றவனை வெதறி கொள்ளாய ; வீரமும 
இிரமுமின்றி, ௮றபனாகிய 8 இவவிடகதில வாழவகென் பதெவ்வண் ணம்? 
ஆதலின, விரைவாக இனததார சுறறததராகளுடன் கூடி இடத ஜனஸ் 

தானதக்சை விட டோடிச செலக ; இவவணண மிகஇருபபாயாகில், சாம 
னுடைய தேஜஸ்ஷஹினால எரிககபபடடவனா9, நீ விரைவில் அழிவாய , 

தச. ரத்சககரவர்த்தித் இருமகனாயெ ௮௩த ராமன மிகவும் தேஜஸ்ஸஃற 
திருககெனமனன் ; ௮வன் தமபியாகிய லக்ஷ்மண ம மிகவும பரரத்சரம 

மூடையோன் ; அவனாலேயனோ யான மூககறுபபுணடேன் ; எனறிவ் 
வண்ணம் பலமுறை மொழி இகழ்$௫, கைகளினால வயிறறி லடித்துக் 

கொண்டு மிக வரு௩இப் புலமபி யமுகனள், 

ஆசணயகரணடத்தில் இருபத்தொனருவது சருக்கம 

முற்தித்று, 
அவவ இத்த தடை யவயயயயை 

இருபத்திரண்டாவதஅசருக்கம் 

கரன் பெருமாளமேல் போர்செயயப் ven. 1055 gp. 

  a0 Cg 0 : 

கர னிவ்வண்ணம் சூர்ப்பணயொல் இகழ்ந்து மொழிந்து போர் 
செய்யத் தூண்டப்பட்டவனா 5, அரக்கர்களது நடுவில தங்கையை 
நோச்சக் கேளடி. ஈங்காயி | உனககுறம ௮வமானத்தினால் பெருகிய



ஆரண்யகாண்டம், ௬௭௧ 

எனது கோபம் பொங்கோதம்போலத் தடைசெய் தடக்குவதற கரிய 
தாடு மேலெழுனெறது ; தான செய்த் இசசெயலினாலே யாவனொருவன் 

என்னா லிப்பொழுதே யடி.பட் டி.றக்கப போடுன்மனனோ $அத்தன்மைய 

னாய அ௮மமானிடலுக்கு யான அ௮சசமுறுெறிலேன ; அந்த. சாமன 

எனக்கு நிகராகுவானோ 1 யான அவனைப் போரில மதிககனெ நி 

Goer; ஆதலின, கணணி விடற்க, பதைப்பை விரக: யானிப் 

பொழுது தம்பியுடன ராமனை யமனிட மனுப்புவேன் , ராமன கோடா 
லியா லடி.பட் டி.ற௩்து தரையில் வீழகையில, 8 யவலுடைய வெப்பம 

கொண்ட உதிரத்தைப பான்ஞ செயவாய , தேறி எழுந்தஇிராயென் 

துரைததனன, ஞாபபணாடயு மதுகேட்டு மகழ்௩ தவனைப் புகழ௩ 
தெழுந்தனள தங்கையினால தாணடபபடட ௧ரஐ,ம, மீளவும ௮வளால 

புகழப்படடவனாட ம௫ழக்து, தூரதணனை கோக்க கேளாய ஸேகாபதி! 
என் மனததுக் சசைஈதனவும, கொடிய வேக முடையனவும், போக 

களத்தில் வெறறிகொளளாது மீளாதனவும, 8ீருணட கொணடலவண்ண 

முூடையனவும, இசசெயலினவும், உயிர்களை வருத்தி மகழவனவம, 

சிறந்த சோளவலி யுறறனவும, புலிபோலப பாயு தன்மையனவும, 
கொடியனவுமாகிய ௮சககாகளது பதினுலாயிசஞ சேனைகளையும, சந்த் 

தழுசெய்க; விரைவில வில முதலிய படைகளையும, தேரையும கொணாக; 

வில், கணை, வாள், சக்நி இவவாயுதங்களைப பலவாகத தேரி லேற்றுக; 

யான் இப்படைகளுககு முூனனாக ௮ந்தக கொடிய சாமனைக் கொலை 
செயவதன பொருட டேகக கோருகினறேனென்று கட்டளையிட்டனன, 

தூஷணனும் உடனே வெய்யோனபோலத் இகழந்து, பறபல வணணம 

பொஞுந்திச சிறகத கு௫லொாகள் கட்டிய தேரைக கொணாந்து கரனுக 
கறிவித்தனன், கரனும மேருகிரியின் சிகரமயபோல உயாந்தும, சிறநத 
பொன்னணிகளால அ௮லங்காரஞ் Gewwiu On, பொனனாலியற்றிய 
சக்கரம பூட்டியும, நெருககமினறியும, வைரியத்தகாற செயத ஏாக்கால 
அமைக்தும, மீன் மலா மரம செடி. கொடி. மலை இரவி மத விண்மீன் 

ப்வைகள தங்கத்தினால்செயது சஙகாரிககபபட்மே, ுவஜம காடடியும், 

ச,தங்கைகள் கணகணவென் ஜொலித.தம், குதிரை கட்டியும், சித்தமாய 
நிற்கின்ற ௮ரதத தேரின்மே லேறினன், சேனைகளும இவனைக கண்டு 

படை ஏந்தி வந்து, இவனையுந் தூவணனையுஞ சுற்றி நின்றன ; ௧ரன 

தேர் கவி லிருந்தே எல்லா வரக்கர்களையும் கோக்செ செல்லுக செல்லுக 
வென்று கடடளைசெயகையில் தானைகளுமுடனேபுமப்பட்செ சில்ககாதஞ 

செயதும், ஈட்டி. தடி. வாள சூலம் சத்தி பரிகம் கோடாலி வில உலக்கை 
முதலிய கொடிய படைகளைக கரங்களிலேந்திக கரன் கருத்தின்படி 
ugeahenu கோக்செ சென்றன , இவ்வண்ணம் பதினாலாயிரம் சேனை 
களும் விரைந்து செல்லுவதைக் கண்டு, கரனுடைய ஸாரஇயும் யஜமான 
னுடைய மனமதிந்து தேரை மெல்ல ஈடாத்தினன், அப்பொழு தந்தத்
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தேரி ஜெலி பத்துத் இசைகளிலு மெழுந் தொலித்தது; இவ்வண்ணஞு 

செல்லுகையில, கரன சினழும இரமும் அஇகரித்துப பகைவரைக 

கொலை செயவதில விாவுகொண்டு சிஹமகாதஞ்செயது யமனபோலப் 

பய£$தருபவனாகி, கற்களையும் விசி எறிகின்ற பெருங்காறறுக கருமுகு 
லை த் தாக்கி யோடச செயவதுபோகச சாசதியைச் தாண்டித தேனா 
விரைவாகச செலல விடடனன 

ஆசண்யகாணடத்தில இருபததிரணடாவது சருககம 

முறறிறறு, 
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இருபததுமூன் ருவதுசருக்கம் 
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இவ்வணணம கரன பதினாலாயிரம சேனைகளுடன போரசசெயயப் 

புறபபடுகையில, தீமை தருவதும, கணணுதற கரிய தும, கழுையின 

வணணம பொருகதியதும, கொடுமைகொண் டொலிப்பதுமாகிய மேகம் 

குருதியைப பொழிரஈதது , மேடுபளளமின றி கறுமலாதூவிய சாஜவிதி 

யிலேதானே தோககுஇரைகள கால்மடிந்து வீழந்தன; ஸரியனைச 
சுறறிலும கறுததும், முனையில செவந்தும, குமைககொளளிடோலப் 

பரிவேஷ முளதாயிறறு , தங்கககாமபுடைய தோ துவஜச்திதமேல 

கொடிய கழுகுவ௩ துடகார்ந்தது ; புலாலுண்ணும் பறவைகளும், வில 

ஙகுகளும, ஜஸ்தானத தருகில் வந்து கோரமாக வொலிததன ; தறசெய 
லாய எரிகினத தென்மிசை கோகக, ஈரிகள் கிரை நிரையாகக கூடி. பூளை 

யிட்டன ; இந்திரனால சிறகுக எறுப்புணடு குருதி பெருகிய மலைகள 
போன்ற செமமேகஙகளும, ஆகாசமெங்கும் பரவி மறைத்தன; மயிர்க் 

கூசசெறியத்தக்கதா௫ிக் காரிருள் மூடிறறு? திககுகளாயினும, விதிக்குக 
cri gud, wag விளகக முறறில ) ரத்தம்போலச செவந்த சநஇயுள் 

காலமல்லாக் காலையில தோனறிந்று ; கரனுக் கெஇராகப பதவைகளும், 
விலஙகுகளும், கோரமாகககூவின ; கழுகு ஈரி கூளி முதலிய பறவைகள் 
அசசமும் தீமையுந் சதருவனவாகி யொலி செயதன ; நரிகள் இயெழுக் 

தொலிககனெழ முகங்களுடன் படைகளை கோக, ஊளையிட்டன ; பரிகம் 
போன்ற தலையற்ற உடல கதிரவனருஇல் காணப்பட்டது ; பருவமல்லாக 
காலையிலும், சாகு சவியை விழுங்கென்; பெருங்காற்றெதிர்த்து வீசிற்று; 
வெய்யோலும் ஒளி மிழந்தனன் ; இரவனறியும், விண்மீனகள்: மின் 
மினிப் பூச்சிகள்போல வீழ்ந்தன, காமனா யோடைகளும், அடல்பெ
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மின பறவைகளை யுடையனவும, உலாந்த தாமரைமலர்க ஞள்ளனஎமாகக் 
காணப்பட்டீன , மரமகஞம தளி மலா காய கனிகளை யுதாத்தன ; காற 

நினநியே செந்தூளி எழுநதது ; சாரிகைகளும் வீசிக் கூசி யென்று 

கூவின , கொளளியும் ஒலியுறற சுழல்காற்றுடன வீழமதது ; மலை செடி. 

காடு கடலகளுடன் கூடிய பாரும ௮சை௩த்து ; கரனுடைய இடது புறமும் 

நகெகுழ்றது ) ஒலியும கணடததில் தடையுநறது , கண்ணும சோகநீ 

ருறறது , நெறறியிலும கோயுளதாயிறறு ; இவவண்ணம பல ௮வசகுனங் 

கள காணப்படினும், கரன மிமயககனால் இருமபிச் செனறிலன ; ௮னறி 

யும், ௮வன் ௮௩த ௮வசகூன௰களைக கணடு கனகனவெனறு நகைதது, 

தனனுடன் வ௩ச ௮வவரககாகளெலலோரையும கோகூக கேளீ£ வீராகளே! 

யான் மிகத தஇறமையுற்றவனா யிருககையில், இவவுதபாதங்களைக கண் 

டசச முறுவேனோ 7 ஒருக்காலும ௮சசமுறேன , கூரிய கணைகளினால் 

விணமீளையும, விண்ணினின நறுதது வீழச் செயவேன் , யான சின 

gpm Garey Kon, யமனையுய கொலை செயவேன , ஆதலின், அறபாகளாகய 

இகத ராம லசஷ்மணாகளைக கூரிய கணைகளினால கொலைசெயயாது மீணடு 

செல்ல விருமபுகின்றிலேன , என தஙகையும அவர்களுடைய 7தத,ச்தைப 

பானஞ்செயது கோரிககை யீடேறி மகிழக, ௮வளபொருட்டே யல்லவோ ? 

சாம ல௯்கஃமணாகள இமை செயதனாகள ; யானிதுவரையி லெங்கும 

போரில தோலவி யுபறிலேன , இவவிஷயத்தை நீஙகள கனாணாரக கண் 

ழூ. ருககெனநீரக ளஎலலீரோ * யான பொயயுமாயேன , வசரிரமேதி யைரா 

வச மூக தெதாககு மி ிரனையும யான வெல்வேனாலெ, இமமாவிட மிரு 

வரை வெலலேனோ * எனறு வீரவாகஞசெய் தாரைததனன அ௮பபடை 

Sep ஆயுளமாயநகதமையின, அமமொழிகேட்டு மகிழஈது செனறன ; 
அ௮பபொழுது தேவகடீதாவ ௦றிததசாரணாதிகளாயுளள தேவகணங்களும் 
இவாகளுடைய போரைபபாரக்கவேணடுமென.றம கெளதூஹலயகொண்டு 

இவகு வ௩து சோந்து இபபடைகளைககணடு பெருமாள ஜயமுறூுசோவென 

ஹைய்முறது -- 
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ஸவளதிகோபராஹ்மணேபயோஸத லோசாகாமயேபிஸககதா$ 

ஜயதாமரராகவஸலலகசயே பெளலஸதயான /ஜநீசரான. 

ஆனிரைகளின பொருட்டும அந்தணர்கள பொருடமே, உயிர 
களஞுக தெயகருதும் ஈல்லோகள பொருடமே, ஈலமுண்டாகக் கடவது, 

புலஸ்கியமஹாமுனியின் குலததில் தோன்றிய இவவரக்கர்களை ரகுகுல 
ணசான பெருமாள வெழ்றிகொளளககட்வா, சக்கசபாணியாகிய ஸ்ரீம 

8£சாயணன போரில் அஸாுரர்களை மடீப்ப் கபோலவே இவரும் பகைவலா
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வென்று நறபுகழ பெறக்கடவர், எனறிவவகையாக ஆச£வசஈஞ்செயது 

சூழ்கது கினறு பராத்திருந்தனாகள ௮வவண்ணம கரனலும தேராது 
விரைவாக வருகையில், ௮வனைச் சேர்நத ராசஷஸாக ளெலலோரும புறப 

பட்டு விரைவாக வ௩தனாகள அ௮வாகளுள சியேககாமீ, பிருதுகரீவன், 

யஜஞசததுரு, விஹஙகமன, தாூஜயன, கரவிராக்ஷன், பருஷன், காலகார 
முகன, மேகமாலீ, மஹாமாலீ, ஸாபபாஸயன, ர௬ிசாசனன எனனும 

பனனிரண்டு மந்திரிகள கரனுககு நாறபுறஙகளிலுஞ் சென்றனாகள , 

மஹாகபாலன, ஸ்தூலாக்ஷன், பீரமாதி, இரிசிரன் எனனும நான்கு சேனா 

பதிகள் தாஷணனுககுப பின்புறததிய௰ சென்றனர்கள ; போசெயயக 

௧௬இ௫௪ சிறகத வேகமுறறுச௪ செல்லுகனற ௮௩தப பதினாலாயிரம் ௮ரக்கா 

ப்டைகளும, விண்ணிடையில விணமீனகள ௪௩இர சூரியாகளைச் சோவன 

போல ஸ்ரீராம லக்ஷ்மணர்களை ச சோககனாகள 

ஆசணயகாணடததில இருபத்துமூனருவது சருககம 

முதறிதறு 

இருபததுதான்கவஅசருககம. 

பெருமாள போசெயயச சனனத்தராகி யருளியது 

  

A ME வய வனை யவை 

இவவண்ணம கரன் போரசெயயப புறபபட்டு வருகையில், ௮வனுககு 

கோக ௮வசகுகவகளையே பெருமாள பாணசாலையில்ர௬ு௩தே சடாகூழிதது, 

இளையபெருமாளை கோக, பாரடா தமபி! இகத உழ்பாதஙகள ஏலலா 

வுயிகளையும அழிககத் தககனவும, அரக்காகளுக்கு மிகவும தீமை தரு 

வனவுமாகினறன, இமமேகஙகள செவபபுறறுக குருதிபொழிரெ.றனவா௫, 

வான் முழுதும் பரவிக அழமூதைபோலக க$வொலி வொலிகனறன , 
எனனுடைய கணைகளும புகையெழுகது மினனுனெறன ; கோதண்டய் 

கஞம அ௮சைனெறன ; இப்பறவைகளின ஒலிகளும ௩மககுக கணப் 
பொழுதிலேதானே மஹாபய௩ தோனறுமெனச் சூசனை செயடன்றன ; 

ஆதலின, பெருஞ்சண்டை விளைஃபபோடின்றதெனபதில் ஐயமிலத ; 
எனனுடைய இகத வலது தோரும அடிக்கடி. துடிப்புற் நிருக்கெற 
மையின, எமக்கு ஜயமும, எதிரிககுத் தோலவியம கேருமென வுரைக் 

தினறது , உனது முகமும் ஒளியும்று விளஙகுகெறது — 

BSL Tramrosrawnaryo SbarosSBo ௫ 

64)940867௦ 82௦ 4881 ௧50௫05, 

LSU SCOT gM SST SSW யேஷாமபவதிலகூமண 
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ஆரண்யகாண்டம், &e at 

போர்செய்ய முயலுங்காலையில், யாவருடைய முகம் ஒளியிழந்து 
வாடுனெநதோ * அவர்களே ஆயுளமாண் டிழப்பார்கள ; எமது முகம் 

அவவணணம ஓளி இழக்திலதாதலின, யாமே வெற்றி கொளவோம் ; 

சணபேரியின் முழக்கமும, ௮ரககாகளது சிமஹகாதமும், கலக தொலிக் 
னெறன , ஆதலின், விரைவில் பெரும்போர வீளையும,-- 

ONKED PHT FA 0 HEOVT 

6-2604053 63 ஒல.) ௧7, 

ஆராகதவிதாகா ஐ சாசவயம சுபமிசசதா 

அபதம்சககமானேன புருஷேண விபச௫தா 

அறிவுடையோன் நனமைபெற விரும்புவானாகல, துனபம வருமென 

வறிததபின, அத்துனபம கோவதன் முனனமே அ௮த்துனபம தனனை 
யணுகாவண்ணம cy woe செயயத்தககவன் ; ஆகீலின, é இப்பொழுதே 

வில்லி னாணேறிட்ெ கணைதொடுதது ஊககயகொணடு வைதேஹியை 

யழைத்துக கொண்டுபோய மரயகளடாநது கெருஙகிய இமமலையின 

குஹையிஐட்புகுஈ.து பாதுகாத் தளிககக கடவை, என்லுடைய இக்கட 

டளையை ம.றுத துரையறக ; எனனுடைய இருவடிகளின்மேலே ஆணையிட் 

டிருகனெறேன ; தாமஸஞ செயயாமல் செல்லுக, நீ மிகத தோளவலி 

யுழ்றவனும, விரமுடையோலு மாதலின, இபபடைகளைக கொல்ல 

& யொருவனே வல்லை , ஆயினும, யானே இவுவரக்காக ளெல்லோரையுப் 

கொலைசெயயக கோருகனறேனெனறு கட்டளைசெய தனுபபி யருளினர், 

இளையபெருமாளு மதுகேட்டு ௮ய௩னமே யாகுகவென்று விலலைக் கையி 

லேந்திட பிராட்டியாலாயு மழைத.துககொண்டு பிறர் புகு தறகரிய குகையி 

னுட் புகுந்தனா. உடனே பெருமாளூம இவாகளை நல்லுபாயஞசெய் 

தனுபபி விட்டேனென்று மகழகது, கவசமபூணடு, களளிருளில் புகைகீய்இ 

எரினற செடதழலபோலக் தஇகழந்து, கோகதண்டீச்தைக இருககரத்தி 
லேக், கூரியகணைகளையும ஸ£ஈத்தஞசெயது, விலலின் டம்காரததினால் 

இசைக ளெல்லாவழ்றையும ஓலிக்கசசெயது நினறருளினா முனபும்ற 

தேவ கநதர்வ ஷஹித்த வித்யாதர சாரண செனச கமெபுருஷாஇி தேவகணங் 

களும, தேவரிஷி பிரஹஷமரிஷிகளும் வந்து கூடி, கோபராஹமணாகளுககு 

மஙகல முணடாகுக வென்றும, ஸ்ரீமாகாசாயணன ௮ஸ-ரர்களைபபோலப் 

பெருமாளும் ௮ரக்காகளை வெலலுகவெனறு ஆ,ச£வாசஞசெயது (தெருச் 

சண்டை கண்ணுககுக் குளிச்சி ) என் ஓம, பழமொழியின்படியே 

இவர்களுடைய சண்டையைக கணணுறக கருதிச் சுறறிலும் அடர்கது 

நின்றனாகள , ௮வர்களுள சிலா ௮ரககா பதினாலாயிரவாகளுடன ஸ்ரீராம 
பிரானொருவனே எவவண்ணம் டோசெயது வெம்றி கொளவானோவென்று 

வியதனாகள, யுத்தத்திழ்குச் சிக்சமாக மஹாவெரளிடொருஈதப போரக்



௬௬ | வால்மீகிராமாயணம் 

களத்தின் முன்னித்றெ பெருமாளைக்கண்டு எல்லாப்பூதங்களும் நடுங்கெ; 
அப்பொழுது பெருமாளுடைய திருமேனியும் ஊழிகாலததி லுருதஇர 

னுடைய உடலபோலத்திகழந்தது, உடனே ௮வவரககர்கள.து சேனைகளும், 

பறபல படைகளை ஏ$தியும், சிம்ஹகாதஞ் செயதும, தனுஷடஙகாரஞு 

செயதும, வி.ரவாத முனாத்தும், பேரிகளை மூழகடயும, விரைநது வம்து 

சுறறிக் கொண்டன ; ௮வவொலிகள யாவும ஒன்றுசோச தொலிததன , 

அவவொலியைச செவியுமறு, அவவகத்திலு.ள விலஙகு பறவைகள யாவும 

பயதோடின , பெருமாளும தனமே லெஇதது வருகின்ற அதச் சேனை 

முழுவதும் கடாகரிததுச கோதணடததில காணைககட்டி யமபறாக் தூணி 

களினினறும கணைகளை யெடுத்துக கடுஞ்சினம மேறகொணடு ஊழிகாலக் 

இயபோலக கணாணுறம் கரியராகி விளஈகினர் பெருமாளுடைய அவவுரு 

வதனதக் கண்டு வ௩தேவதைகளூம அஞ்சி யோடின , 965 ரூபம 

தக்ஷயாகத்தை யழிகக வந்த பீனாகியின ரூபம்போல% கோரமாய் விளங் 

Gin, ௮வவுருவததை எலலாப பூதங்களும கண டஞசி யோடின , 

அந்த அரககாகளது தானையும, காமு கயகளினாலும, அணிகளினாலும, 

துவஜவகளினாலும ரூழபபடடதாகி, உதயகாலாதல் கருமுலெகளின 

இரளபோல விளங்கியறு 

ஆசணயகாண்டததல டுருபததுகான்காவது சருக்கம் 

முற்றிற று 

3 ES oo 

இருபததைந்தாவதுசருக்கம் 

பெருமாளுககும ௮ரஃகாகளுககும துமுலய௨தம நிகழநதது. 

“<> OF Om   

அாந்தரம கரனும சேனைகளுடன சூழம்து வந்து, விழபிடிததுச4் சன 

முற்றுப் பகைவனாக கொலைசெப்பவராகி நிற்கிற பெருமாளைக் கணடு 

தானும வில்லை மேலெடுததுக் கணைதொடுததுச் கேரை ராமலுக கெதிராக 

நடாத் துகவெனறு சாரதியை ஏவினன் , சாரஇயும் ௮வவண்ணமே தேரை 

ஸ்ரீசாமபிரானுககெதிமாகவோட்டுகையில, sons FFF ORD Yb GS sy loots 
சுற்றியே வீரவாதஞ்செயதுகொணடே னா, கரனும ௮வாகளுககு ஈடுவில 

விண் மீன்களினிடையி லஙகாரகனபோலததிகழக்து, ஸ்ரீசாமபிரானைக்டெடி. 
யாயிரம் கணைகளைத தொடுத்து, ஸ்ரீராமசம் திரன்மேலே விடுததுச் சமஹ 

காதஞ்செய்து நிறகையில், மறறுளள வரக்கர்களும் பற்பல படைகளினால் 
பெருமாளையடித்தனாகள், ௮வாகளுள சிலர்தேரிலும், சிலர் யானைகளிலும், 
சிலா குதிரைகளிலும ஏறிககொண்டு பெருமாளை எதிர்த்து கருமுஒல்கள 

பெருமலையைபபோலச௪ சரமாரி பொழிந்து ம௫ழநது கர்ஜஜிததனர்கள,



அரண்யகாணடம ௬௱௭ 

பெருமாளும் ௮வவரக்கர்களது படைகளைக கணைகளினால் ஈஇகளின் பெரு 
தருகளை யாழகடல் அலைகளினால தபெபதுபோலகத் தடுத்துத் சம்முளளட 

க்சி யருளி, யவவாயு தஙகளினால் பிளக்கபபடட தருமேனியுடையசாயிலும், 
துயருறறிலா ; ஆயினும், பலவகைபபடட ஆயு தலகளினால ௮டி.பட்டு இரு 

மேனியெங்கும இச் தம்பெருகி, வசசிரஙகளினால் பளககபபட்டுக காவித் 

துகளெழுதக்து பரவிய மகாமலைபோலவும, மாலைபடொழுஇில சிவந்த மேகய் 
களி னிடையில தஇிகழுங கதிரவன போலவும காணபபடடனா இவவண 

ணம் பதினாலாயிரம சேனைகள சூழ தொருவரையே குறியிட டடிக்கக 

கணடு தேவ கந்தால ஷித்தி சாரண மஹாரிஷி முதலிய யாவரும் துயர 

மடைந்தனா, பெருமா ளிவவணண மடிபட்டுக கடுஞ்சினததை மேற் 

கொணடு, நாமுயிரம் பதினாயிரமாகப பாணஙகளைததொடுத்து விடுததருளு 
தீலும, ௮கசணைகள காலபாசஙகள போலப பகைவாகளுடைய உயிர்சளைப 

பதறி இமுகதுககொண்டு அவாகளி னுடலையும பிளநது குருதி தோயட்து 

வானிறசெனறு செஈதழல்போலத இகழநது வீழந்தன , இவவண்ணம் 

கணக்கிறடத LIT 6061 I} Boll பெருமாளுடைய கோதண்டிதஇினினற மிடை 

விடாது புறப்படடி வானெஙகும நிறைந்தன ; இவவணணம பெருமாள் 

௮௩தச கணைகளினால், பகைவர்கள து வில் கணை துவஜம் கவசம் தலை கை 

கால தொடை, முதலியவற்றைப பலவாக வறு,ததும, ஸாரதயுடன் தோக் 

கு.திரைகளையும, யானைப பாகாகளுடன யானைகளையும, @ Dents காசாக 

ஞூடீன் குதிரைகளையும, காலாளககையும கொலைசெய தருளுதலும, அரக் 
காகளெல்லோரும பலவகைப்பட்ட பாணங்களினா லறுபட்டுக கூவென்று 

கதறி, முதுவேனிம்பருவததில் தீயினாலெரிக்கபபட்ட காகே௱போல மடிந் 

திழிந்தனர்கள அவாகளுள சூராகளாகிய சிலா பெருமாளுக கெதீராக 

வந்து கூரிய சூலம வாள கோடாலி முதலிய வாயுதயகளை எயதனாகள ; 

பெருமாளும் பாணஙகளினால் ௮வாகளுடைய ஆயுதங்களையுக் தடுத தறுத 
௮,க் தலைகளையும ௮ரிக தருளுகையில, ௮வாகளெலலோரும பெரிய இரு 

வடி. எழுகதருளுஙகாலையில, சறகென காறறீனால் முறிபடட மரங்கள 
போலச சாயச்து மாயடதனாகள, தபப்ப பிழைத்தோரும், ௮சசத்தினால் 

இரும்பி மோடிக் கரனையே தஞ்சமென றடைந்தனாகள தாஷணன் ௮வர 
களைக கணடு தேறறித் தருபபி யான் வ%.து போசெய்வேன வாரீரகளென் 

தழைத்து வநதனன் ; அவர்களும் இவனுதவியினால வெய்றி பெறுவோ 

மென றெண்ணி, மரம மலை கல் மூதலியவைகளையும, பாணங்களையும், 

மதறுளள ஆயுதங்களையும், பெருமாளமேல சொரிஈது சூழகின் றடாத்தனா 
கள, பெருமாளும இவாகளெங்குஞ் சூழநினறு பொருவதைககண்டு காந்தர் 

வாஸ்திரம பிரயோகஞ செயகையில், அ௮தினினறும் கணகடூறக்த கணைகள 
தோனறித் இசைகளெய்கும் நிறைந்து, வெயயோனையும் மறைத்தன ; 

அப்பொழு தவவரக்கர்கள பெருமாள கணைகளை எடுப்பதையும், தொடுப் 
ப௬தயும், விடுப்பதையும ௮றியாமல், இகைத்து டின் றடிபடடு இறந்தனர்



௬௭௮ வால்மீரரொமாயணம் 

கள், இவவண்ணம் இவாகளால போர்ககளம முழுதும நிறைந்து, பறபல 

வணிக ளண்%த ரதகஜதுரகபதாஇகளின் ௮வயவககளும, சூலம வாள 

மூதலிய ஆயுதங்களும அறுபடடு, எயகும நிரமபி இரு௩தமையின, கண் 

டோ ௮சசமுறதக்ககதாட விளங்இம்.று -- 

ஆசண்யகாண்டக்தில் இருபததைஈகாவது சருககம 

நேற்றிழ்று. 

இருபத்தாமுவதுசருக்கம், 

பெருமாள தூஷணன் முதலிய சேனைகளைக 

கொலைசெய தருளியது 

இவவணணம சேனைகள போரில மடிஈ திறத்தைக் தூாஷணன 

கண்டு, மிகக கொடியவாகளாயே ஐயாயிரம ராக்ஷஸாகளுககுப போர 

செயயுமபஃ கஉடளையிட், ௮வாகளும சுமறி நினறு, பறபல படைகளையம், 

மரம் கல முதலியவைகளையும, சசமாரியையும், பெருமாளமேல் சொரிக்து 

காஜஜனை செயதனாகர, பெருமாளூம பாணவாஷததீனால் ௮வைகளைகச் தடு 

தது௪ சிலவறறை மழைமாரியைக காளைபோலம கணகளை மூடிககொண்டு 

பொறுத் துடனே சரமாரிபொழிநது சேனைகளை யடிததுக கொலை செய்கை 
யில, தூஷணன மிக முனிஈது, பேரிடிககு நிசசான பாணஙகளைப பெரு 
மாளமேலே சொரி%து மகிழஈதவன; பெருமாளூம உடனே மிக வெகுண்டு 

ஒரு கணையினா லவன விலலை யறுக்து, கானகு பாணயகளிஷல கானகு 

தோககுதிரைகளையும, மதறொரு பாணததுனால் சாசதியையும் கொன்று, 

நமூனறு சரஙகளைக் தூாஷணன மாபில நாட்டினா தூஷணனவும முனிஈ 

தெழுந்து மலையின சிகரத்தை நிகாதததும், பொனகட் டமைகத்தும், 

எஃெ முளோள நிறைகத்தும, பிறரைப பிஏபபதும, கருகாகத்தைப் 

போன ழதுமாகிய பரிகததைக கையிலேஈடுப பெருமாளை எதாத தோடி 

வந்தனன பெருமா ளவனைக கண்டு இரண்டு கணைகளைத தொடுதது கங்க 

ணாங்கதங்களை யணிகத அவனுடைய இரணடு புஜஙகளையும அறுத்துத் 

தளுகையில, அநதப பரிகம் அறுபட்ட நஇிநதிரச தவஜமபோல கழுவி ' 

வீழஈது விடடது ; ௮வலும் இரண்டு தநதஙகளையும் முறித் தடி.ககபபட்ட 

மதயானைபோலத் தரையில வீழ் தறந்தனன , இவவணணம ௮வனிறக்த 
தைக் கண்டு எல்லாப் பூதங்களும் ஈலம நலம எனறு பெருமாளைப புகழ 

bg மகிழந்தன; இதறகுளளே தாஷணனைக கொலை செயதனசே 
யெனறு மிகவும் சினயகொணடு மஹாகபாஉன், ஸ்தூலாக்ஷூன், பிரமா



ஆரண்யகாண்டம் ௭௯ 

என்னு மூவர்களும, மூறையே சூலம, படடஸம, பரசு எனூற மூனறு 

படைகளையுங கையிலேகதச் சாகுஙகாலய இட்டினமையின, ஒரே காலத்தீல் 

பெருமாளை எதிரத் தோடி வ௩தனாகள , சணவீரரான ஸ்ரீசாமசகதீரரும 

அவாகளைக கணடு கூரிய கணைகளினால் ௮திஇகளைபபோல எதஇரகொண் 
டக$கரித்து, மஹாகபாலனதுடைய சிரததைப பாணமகளினா wpe gi, 

கணகூறெ௩த பாணககளினால பிரமாதியை மாத்தித்துக கொலைசெய த 

ளினா , ௮வாகள வேரி லறுபபுண்ட தழைத்த மரங்களபோலச சாயந்து 

வீழநதனாகள. ஸதூலாக்ூனுடைய ஆழகதுபருத,தகனற கணகளிரணடை 

யும், சரமாரி பொழிந்து நிரப்பி யமலோகமனுபபித தூஷணனா லேவப் 

பட்ட ஐுதாயிரம அரககாகளையும, ஐயாயிரம பாணவகளினாலடி.த.து, மடி. 

த்து, யமபுரி சோத் ,தருளினா கரன இவாகளெல்லோரு மிறம்து 

விட்டதைக கணடு, மிக முனிவுகொணடு, சேனாததியகூஷாகளை கோகூக 

கேளீ£ ௮னபாகளே ! இந்தத் தூஷணன் ஒரு ௮றப மனிதனுடன போர் 

செய்து மிகுகத சேனைகளுடன் மடி௩தனன , ஆதலிள, நிவிரொல்லீரும 

பற்பல படைகளினால ௮மமானிடப பயலைக கொலை செயக வென்று கட 

டளைசெய சனுபபித தானும பெருமாளை எதாக தோடினன ; உடனே 

சியேககாமீ, பிரு இககிரீவன், யஜஞசததுரு, விஹயகமன, துஜயன், ref 

சாக்ஷன, பருஷன, காலகாரமுகன, மேகமாலீி, மஹாமாலீ, ஸாப்பாஸ்யன, 

ருதிசாசனன எனனும பனனிரண்டு பலாத்தியகஷ£களும, சேனைகளுடன 

பெருமாளையே எதாததுச சரங்களை தொதே தெயதனாகள, பெருமா 

ளூம் கடுஞ்செனம பூண்டு, வசசிர,ததுககு நிகரான கணைகளினால மிகு£த 

சேனைக ளெலலாவற்றையும ௮டி.த தருளினா அந்தக கணைகளும புகை 

சூழந்த திபோலப் பாயந்து, பேரிடிகள சிறந்த மரஙகளை எரிபபதுபோல 

௮வவரககாகளைப பறறி எரித்தன , இவவண்ணம பெருமாளும், order 

தூற்றுவரை நூறு கணைகளாலும, ஆயிரவரை ஆயிரய கணைகளாலும ௮டி.ச 

தருளுகையில, ௮வவரககாகள பாணஙகளினால பிளககப்படடு, வில்லறு 
து, கவசம் சிதறிக கூந்த லவிழ௩்து, தரையில் வீழ£ இறந்தமையின, 

அப்போக்களம் தூப்புல் முதலியவம்றால் பரபபப்பட்ட யாகலேதிபோலச் 

இகழஈ.தது; இவவாறு ஒர கணபபொழுதில ௮வவனம் முழு.தும மாமஸ 
சோணிதஙகளினால் நிறைந்து, ஈரகம்கோலாயிழ்று, காலாளாகியும், மானிட 

னாூயு மிருககற ஸ்ரீராமபிரானொருவனாலேதானே கரன, திரிசிரன, இவ 

விரண்டு பேர்கள தவிர மறறுளள வீசர்களும, கொடியர்களுமாகய பதினா 

லாயிரம் ௮ரககாசளும் அ௮டிககபபட் ட.றந்தனாகள, இவவண்ணம் எல் 

லோரும் இறந்துவிடட்தைக் கரன் கணடு மிகச சினமுறறுப் படையைக் 

கையிறபிடித்து, வச்சிராயுதக்தைக கையிலேந்தி எதாககனற விண்ணுல 
கானிபோலப் பெருமாளை எதிர்த்துக் தேருட னோடி. வ தனன, 

ஆரணயகாண்டத்தில் இருபத்தாறாவ.து சருக்கம் 

pips.
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இருபத்தேழாவதுசருசுகம் 

பெருமாள இரிசிரறுடைய தலைகளை யரிட தீருளியது, 

many g —e 

  

பின்பு, கரன பெருமாளை ohrsg agnungss RAFreaar Coreg, 

வந்து தடுததக கரனை கோக, மஹாபிரபு ! ராமனைக் கொஃைசெயயு£ 

தொழிலில் எனனை ஏவி கீ£ மீண்டு நின்று கண்ணுறுக ; கான ஒருவனே 

ராமனைப போரில் மடிபபேன ; யான் படையைக கையிலேநதஇிப பிர 

திஜஞஜை செய்வேன ; ஈமமெலலோககு௰ பகையான ராமனைக கொல் 

வேன , யானே அ௮வனுககு மிருததியுவோ £ ௮வனே எனககு மிருகதி 

யுவோ ? இரணடிலொன்று இபபோழதே முடிவானெறது, யானே வெறறி 

கொளவேனாூல, 8 மகழ௩து ஜனஸதானஞ் செலலுக , ௮வனே எனனைக 

கொனறு வெறறி பெறுவானாகில், ௮டாததவனுட்ன போ செயக; ஆதலின், 

முகூரத,தகாலம சாகூஷியாக நிறக, யானே சென்று பொருவேனென து சாகுய 

காலம டெடினமையின், வேணழ. யுரைத்தனன. கர னதுகேட்டு மகிழ நது, 

அ௮வவண்ணமே சென்று போ செயயாயென்று ௮னுமத்செய் தனுப்பு 

தலும, இரிசிரன சிறந்த குதிரைகள கட்டிய தோமீதேறி, முமமுடியுடைய 

மாமலைபோலத் தஇிகழந்து, பெருமாளை எதாத தோடி, மஹாமேகமபோலச 

சரமாரி பொழிஈது, நீரில் கனைகத நு௩துப்போலக காஜஜிதது மூழக 

தனன, பெருமாளும தஇரிசிரன இவவணணம ஓடி வருவதைக் கடாக்ஷித் 

துக் கோதணடத்தில கணைகளைக் சதொடுதத, அவனை எாதது விடுத் 

தனர், இவவிருவர்களுககும் சணடை மிக வளாஈதது , பினபு, திரிசிரன் 

கூரிய கணைகள மூனறினால், பெருமாளுடைய தெறறியில காட்டி யடி.ககப் 

பெருமாள மிகவும இருவுளளம சீறி யவனை நோக்கி, ௮டா தஇிரிஏரனே ! நீ 

யரககர் குலத்திற பிறந்கோனும, மிகவும பராககரம மூடையோனு 

மாயினும, மூனது பாணஙகளையும மலர்களபோலவே எனனெற்றியில் தாக 
இனாயே ? அந்தோ ? உன இறமையே இறமை ; இகத எனஇஓடைய கணை 
களையும், தாங்கக்கொளளென்று இகழக தருளிச்செயது, பதினான்கு கணை 
களை யவனுடைய மாபில் காட்டி, நானகு ஸாயகங்களினால் தோக் குதிரை 

கள நானகினையும அடித்து மடித்து, எட்டுப் பாணங்களினால் சாரதியைக 

கொலை செயது, கோத் தட்டிலேயே சாயத்து, ஒரு சரதஇினால் துவஜத்தை 
யும் ௮றுத்துத் தளளுகையில், இரிசிரன அந்தத் தேணாவிட டோடி, வந்த 
னன் ; ௮.து கண்டு பெருமாள மீளவும், பல பாணங்களை யவன் மார்பில் 

நாட்டினார், ௮தனால் இரிசிரன் ஜடீனாடுத் தகைத்து நிழ்கையில், வினாவாக 
மூன்று கூர கணங்களை எய்து, அவனுடைய மூன்று சிரங்களையும் 
அறுத்துச் தள்ளி யருளினர், உடனே யவலும் குருதி பெருகச சாய்ஈது 

தீனாயில் வீழஈதனன், மிகுந்துள்ள ௮ரக்காகளும், இவனிறந்ததைக்
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ஆரண்யகாண்டம். ௬௧௧ 

கண்டு புலியைக்கண டஞசிய மானகளபோல நாறபுறங்களிலும் பயங் 
தோடினாகள கர னவாகளைக் தேற்றித இருபபி, ராகு சந தரனைககண் 

டோடுவதுபே ற ஸ்ரீசாமசகதிரராக கண்டு வெகுண் டெஇர்த் தோடினன, 

ஆசணயகாண்ட தஇல இருபத்சே பவது சருக்கம் 

bs pm 
அணிந்து வை 

இருபத்தெட்டாவதுசருககம் 

பெருமாளுககும கரனுககும போ விளைகதது, 

an அலாதற்த்த கட 
—! ae 

பெருமாள பதினாலாயிரம ராக்ஷஸாகளுடனலும, தூஷண தஇரிசரா 

களையும, ஸமஹாரஞ செயதருளியதைக கணடு, கரன் தானும ௮௪௪ய 

கொண்டும இரததை விடாமல், கழுசிதானவன வாஸவனை எதிர்பபது 

போலப பெருமாளை எதாத்து, சீறிய நாகயகய போனற கூரிய விலுமூடடிய 
பாணஙகளை விலலில தொடுச் தெயது, மேனமேலும ஆயுதப பயி.றசியின 

திறமையிஞல, பறபல ௮ஸ்திரயகளையும தொடுத்து, இக்கு விதிககுக 

ளெலலாவறறையும, சரமாரிகளினால் கிரபபினன் 

பெருமாளும அது கண்டு தாழும் கோதண்டத்தை இமழுததுச் சர 

மாரி பொழிந்து வான முழுதும நீறைத தருளினா, இவவண்ண மிருவாக 

ஞூடைய பாணங்களாலும, பததுததிசைகளும ஊூழுனை நுழையவும் 

இடமினறி கிறை$தமையின, கதிரவறும கதர விரிந்து இகழநதிலன் ; 

௮.தீதருணத்தில பலவகைபபடட கூரிய கணைகளைக கரன தொடுத்துப் 

பெருமாளைப பாகன்மாவெடடியினால மதக்களிம்றினைபபோல அடித்துச் 

சின மூடடினன. அப்பொழுது எலலாப் பூகஙகளும கரனை? கணடு 
இவனே காலாந்தகனோவென் றசசங்கொண்டன ; ஸ்ரீராமன இதுகாறும் 

போர்செய திளைபபும் றநிருககனறமையாலும யான எஇளைப்புருது 
தோமீ திருகெறமையாலும், வெறறியே பெறுவேனெனது கரன் நினைத் 

இருட் தனன, கரன் மிகக கொடியனாச எாததுவரிறும, காம இளைத் 
இருககனும, பெருமாள ௮வனைச சிறிதும மதித்ஜர் , சிஙகம் இளைப்புத் 

நிருககிலும், ௮றப மிருகயகளைக கண்டு ௮சசமூறுமோ ? அனந்தரம் கரன 
விரைவாக வோடி. வ%து விளக்கு வெடடுப் பூச்சி செந்தழலை யணுகுவது 
போலப பெருமாளைக் கிடடி,, இவருடைய பரணத்துட்ன கூடிய கோதண 
டீ.த்தைப பிடிககு மிடததி லடித் இருதுணடாக வறுத்து, மேலுட் எழு 
பரணஙகளினால் கவசததி லடிதது௪ இதறுண் ட்து வீழகையில், மேன 

மேலும் அகேகமாயிசம் சரங்களை விரேெ.தப பெருமாள மெய முழுதும் 

78



௬௧௨ வால்மீகிராமாயணம் 

நாட்டி, கர்ஜ்ஜிகத்தனன், இவவண்ணங் கரனால் பெருமாள் அயருற்று 

மிகவும் இருவுளஞ் சீறி மிகக் கம்பீரமாக வொலிக்கெற வேறு சராஸ௩கத் 

தைத் இருக்கரத்திலேக்து, இந்திரனிடத்தில வாங்கி யகஸ்யெபகவா 
னளித்த 265 விஷ்ணுவிலலில காண்கடடிக் கணை தொடுத்துக கரனுடைய 

துவஜத்தை யறுத்.து,த் தளளுகையில், ௮து தேவர்களது கடடளையிஞல் 

சவியே வீழவதுபோலப் பொனனொளி திகழ வீழக்தது , கரனது கண்டு 

முனி, கான்கு பாணங்களினால் பெருமாளை யடி.த்.து, மேனமேலும பல 

பாணங்களினால வருத்தினன, பெருமாளும இவவணணம் வருத்தப் 

ப்டடவராகி, சத்தம் பெருகச் திருமேனி கனைந்து மிக முனிந்து, ஆறு 

புரணங்களைத் தொடுத்து, ஒனறினை௪ சரததிலும், இரண்டினை இரண்டு 

புஜங்களிலும், மறற மூன்ற்னை மார்பிலும் நாட்டி, மீளவும் பதின்மூன்று 

பாணங்களைக் தொடுத்து, ஒன்றினால் நுகத் தடியையும, கானகஷல கானகு 

குதிரைகளையும, ஆறினல் சா.ரதியின சரததையும, மூனறினால் ஏாககாலை 

யும், இசண்டினால் இருசையும, ஒனறீனால் காணுடன கூடிய வில்லையும் 

அறுத்துத் தளளிப பதினமூனராவதான மறஜொரு கணையினால கரனை 

யடித் தருளினா, 

கரன் உடனே வில் முறிந்து, தோ சலி%த, குதிரை யிழகது, சாரதி 

யழிஈது, மெய வருஈதித் தேலாவிட் டெழுந்து ககாபாணியாடத் தரையில் 

நின்றனன, பெருமாளுடைய இசசெயலைத தேவகநதர்வ ஷஹிததசாரண 
வலைமானிக பரமரிஷி முதலானோ கணு, கைகூபபித தொழுது மகிழந்து 

புகழ தனர்கள், 

ஆசண்யகரண்டத்தில் இருபததெட்டாவது சரூககம 

முததிதறு 

கதி இர டூடு ணை 

இருபத்தொன்பதாவதுசருக்கம் 

பெருமாள கரனுடைய கதையைப் பிளக் தருளியது, 

உட அவதி லக்டடட * 

தேரிழஈது கதாபாணியாஇத் தரையில் நிற்னெற கரனைப பெருமாள 

கடாக்ஷிதித, இனிமையும் கொடுமையும் கொண்டீ வாக்யெங்களினால் 

அருளிச்செயலுநதனர், கேளடா கரா | தகஜ அரகபதாஇகள மிகப் புடை 

சூழக் இருக்கையில், நீ எல்லோரும் அருவருப்புறத்தக்க இச்செயல்களைப் 

புரிந்தனை ;--



அரண்யகாண்டம். ௬௧௩ 

6562 ல்” 68௦5 FO? JOYS FS 

Sasi srg? grog 368658. 
36 6260 STG cao severe 

OGOSIG BSD OLE OS BOTT XS, 

உதவேஜமீயோபூகாகாம ஈருசமஸ$பாபகாமகருத 

சரயாளாூமமிலோகாகா மீசவரோபிஈதிஷடஇி 

காமலோசவிருகதசத காவாணமகூணதாசர 

தகூணமலாவஜகோஹத ஸர்பம் தஷடமிவாசசம் 

பூதங்களை யசசமுறச் செய்பவனும், கொடுமையுடையோனும, பாவச் 

செயல செயவோனுமாகிய வொருவன, மூவவுலகங்களுக்கு மிறையாயினும 
அழிவானேயனறி நிலையுறான, உலகததாரகரு விசோகஞ்செயது கொடுமை 
கொண்டவனை நச்சரவததைபபோலக கணடோ ரொல்லோரும் அடிக்கின்ற 

னாகள , யாவனொருவன பொருளாசையினாலாயிலும, பெண்ணாசையினா 

லாயினும், பாவமகளைச செயதும, இவை கலமலாகனவென வறினெ 

நிலனோ ? வன கடையி லழிம் இகழவும்று,த் துனப மடைந்த பின்னே 

கமககே தீங்கு செய்.து கொணெடோமே யென்று மழையில விழுகிற ஆலய் 

கடீடி.க் கலலைம் ,தனககூ மரணம் தருமென அுணசா துண்டி செயயானைப் 

போல வருத்த முறுவான ; அடா பாபி ! இந்தத தணடகாவனததில் காய 
கனிகளை யுண்டு தவஞசெயதுகொண்டி௬௩த யோடிகளைக கொலை செயது 

நீ நழ்பயன பெறுவாயோ ?-- 

895005 0ூ6₹ (058 00௦3) 870 
24680003௬3 தவராசா இல்ன, 

கசிரம்பாபகாமாண சரூராலோகஜுகுபஹிதா? 

ஐசவாயமப.ராபயதிஷடகதி சோணமூலா இவதருமா$ 

கொடுமை கொண்டு தீச்செயல் செய்து உலககத்காரா லிகழபபட்ட 
பாவிகள மூன வினையினால் மிகச் செல்வமுறினும, வேசறுந்த மரங்கள 

போலத் தாழவுற்றுச் செலவம் நீங்கி யழிவார்களேயனறி, கெடுங்காலம் 

பொருளுடன வாழா£கள ; பாவிகள தாம் செயச இச்செயலின் பலனை 
விரைவி லடைவாராகளே யனறி, அ௮சசெயல் வீண போகாது 1 மரங்கள 

தச் தீம் காலங்களில மலரை யுறுகனறன வல்லவோ ? மிகக கொடிய பாவங் 

ன பிலனகள விரைவிலேசானே யடையுமே யன்றித் தாமஸப்படா ? 
ப்கலந்த சோறறை யுண்ட்வாகள் உடனே இறக்கன்றனரே பன்றி, 

வராகளோ $ இசசெயல புரிஈ து உலகஙகளை வருத்துபவர்களைக் கொலை 
ய்வசன பொருட்டே யானிவ் கெயதினேன் ; இப்பொழுது என்னால் 

      
  



௬௧௫ வால்மீகிராமாயணம் 

விடப்பட்ட. பாணங்கள் பன்னகங்கள புறறினுட் புகுவனபோல உன்னுட் 
லில் புகப்போடின்றன ; நீ முன பிங்கே எவவெவர்களைக் கொலை செய 
தனையோ 1 ௮வவவர்களை, நீயு மிப்பொழுது எனனால் கொலை செயயப் 

பட்டவனாக, எலலாச சேனைகளுடலும் பின்றொடாகது செல்வாய் ; முன 

புனனால் கொலை செயயபபடட் பரமயோகெ ளெல்லோரும், இவவிய விமா 

நத்திலிரு$.த, என்னாலடிபடடி.றஈது ௩ரகில் வீழகின்ற உனனைக கண்டு 

மூழக் க௨வாகள, அடா பாவி! டீ இப்பொழு துன விருபபினபடி. என்னை 

எதிாத்துப பொருக, உன தலையைப பனம பழ,த்தைபபோல அரிக் து 

தளளிக தரையி லுருளச் செயவேன , எனறிவவண்ணம பெருமாள இகழ 

துரைச் தருளினா இவவா றிகழந துரை செயயபபடட் ergo மிக முனி 
ஈது, கண்கள சிவாது, கோபத்தினால் ஈகைத்துப பெருமாளை கோககி, 

அடா தசர.தன மகனே ! அறபாகளாகய சில வரககாகளைக கொலை செயத 

மையின, இமமையறறவனென் நிகழஈது கொளளக்தகக உவனையெ நீ பு5[2 
ந்து கொள்ளுளெறனை — 

D[TrMaosS Parad SSONTL.E Ds 

SSAHOS ROOT BAIR LXE St 
(areSy TW Fy TALS ST BH [Basar owas 

RESTODES S aT oramHyayvs 
Msgrmarumase Sram Cusieut& or day Lig 

கதய இகதேகஞித சேஸாஸவே£சாம் gio 

பாராகருதாஸசவகருதாதமானோ லோசெக்ஷரரியபாமஸகாஃ 

நிராசதகமவிகததஈதே யசா£ாரமவிகசதளே 

பல பராக்கிரமமுடைய ஈரவிராகள யாவருளசோ ? அவர்கள தமது 

இறமைக்குத் தாமே இறுமாபபுற்று யாதுக। கூரூரகள , விவேகமின்றி யற 

பர்களாகய ராஜாகளில கடையோர யாவருளரோ * அவரே அடா ராமா ! 

நீ பிதறறுவதுபோலப் பயனின்றிப் பிதமறுவராகள , கம்குலததிற பிறக்த 

வீரன யாவனதான தன்னைப் புகழ௩து கொளவான், ஒருவன தான் மரண 

முறுங் காலையிலேயே மதிமயஙகப புகழததகாத காலத்தில் தானே புகழ 
நீது கொளவான , ௮வவண்ணமே நீயும் புகழந்து கொளளு௫னறனை ; நீ 

இவவணணம் புகழகது கொளவதினாலே யுன்லுடைய திறமையின்மையே 

கன்கு விளக்கப்பட்டது , இறமையுடையோன தனனைப் புகழந்து கொள 
வானோ ? புல்லில பழ்றிய த பொனபோலச செவந்து காணபபடிலும், ௮து 

தன் மேனியை மினுகடிக் கொளளுமேயன்றிச் சுடுமோ $ கதைவைக் கையி 

Cais பலவகைத தாதுக்கள நிறைந்த மாமலைபோல அுசைவறறு நித 

இன்ற என்னைக் காண்இனறிலையோ ? உன்னைக் கொலை செயய யாஷெ் 
வனே போதுமானவ னல்லேனோ * யமனொருவனே மூவுலகங்களை இழ 

  

   

 



அரண்யகாண்டம் ௬௧௫ 

கொலை செய்கின்றன னல்லனோ ? யானும உன்னை கோக்கி, உரை செயயத் 

தக்கன பலவாகவுள, ஆயினும, உரைககனெறிலேன், வெய்யோன் மறைக௰து 

விடுவானாஇில், சண்டைக்குத் தடை கேரு மனறோ ? பதினாலாயிரம ராக்ஷ 

ஸாகளை நீ கொள்றமையின், உனனை யான கொன்று ௮வாகள துன்பததைப 

போகி, மழெவேனென் றுரை செய்து, ௮௩தக கதையைச சுழறறிப 

பெருமாளமே லெறிர் தனன ; ௮கதக கதையும, எரிகனற அ௮கனிபோல 

மசஙகளையும, புதாகளையும் எரி துககொண்டு பெருமாளைக இட்டி வஈத.து, 

பெருமாளதுகண்டு பாணங்களை எயது, ௮தனைப பல துணடுகளாக அறுத 

துச சிதற வடிகதனா, உடனே ௮௩5௧ கதை மணிமகஃதிரொளஷத் பலததி 

னால ஈசசரவம சிதறுண்டு விழவதுபோலச் சிகறுணடு தரையில வீழ௩தது, 

ஆசணயகாணடததில இருபததொனபதாவது ௪௬௧௧ம 

முறதிதறு 
பப ஆ *-“-:-: பப்பட் 

மூப்பகாவதுசர௬௧௧ம 

பெருமாள கரனைக கொலை செயது ஸாது ஜனஙகளைப 

பாதுகாத தளித தருளியது 

mat SEE க வம பவமை 

பெருமா ளஎ௩தக கதையைக கணைகளினால பிளகது புனனகை 

கொணடு கரனை நோககி, அடா பலாசனா | உன இறமை இவ்வளவே 

யனறோ ? உனனுடைய Boon Epsom காடடப பட்டதா * நிறமை 

யினறியும மதஙகொணடு வாளாப பிதறமினை யலலையோ ? மொழி 

வதறகே தறமைகொண்ட உன்னுடைய இக்கதை என் னுடைய பாணய 

களினால ப்ளசகப்படடுத் தரையில வீழ௩து இடகனநதே 9 உனனை 

யான் கொலை செயது, உனனால கொலை செய்யபபடட பதினாலாயிரம 

சேனைகளின் துனபத்தைப போகூக கொளவேனென் நுரைத்தனையே 
அவவுரையும பொயயாயிதறோ? நீசனும, ௮றப௪ செயலினனும, பொயய 

னும், ௮சக்கனுமா௫ெய உனனுடைய உயிகளைப பெரிய இருவடி யமிழதத் 
ைப்போல அபஹரிப்பேன ; யானிப்போழ துன தலையை யறுக்கை 

யில்,, அரை குமிழிகளுடைய உன்னுடைய சத்தததைப் பூமி பானஞ 

செயயப போடுன்றது ; நீயு முடனே துகள படிந்த மேனியனா௫, ௮சசத் 

னா லிருகரஙகளையு& கனராயிலூனறி, மனத்துக் கனிய மனையாளைப 
பாலப பூமியை யணைகதுகொண டத குவாய ; நீ இவ்வண்ணம மீளாத் 

யில் கொள்ளின, தஞ்ச மினறி யலை5*த ஸாது ஜனங்களுக்கு இந்தக் 

கெள் தஞசமாகக் கடவன ; எனத சங்களினால் 8 இறந்த பினனர், 

    

  



௬௧௭௬ வால்மீகிராமாயணம் 

(தனிவர்கள் அச்ச மின்றி, ஜனஸ்தானத்தில் உறைவார்கள் ; உங்க 

ளுடைய மனைவிபர்களாகிய ௮ ரகக ளெலலோரும், கைமபெண்களா௫க்' 
கண்ணீர் பெருக்கிப் புலம்பிகொண்டு ௮சசங்கொண் டோடபபோகிருாா 

கள; உனக கஜுரூபர்களாகிய உன மனைவியர்களும், இது வளாயில் 

யச மென்பதையே அறியார்களாயினும, இப்போழ.து தய சமென்ப 
இததனமையதென றுணாம் தனுப விபபராகள, அடா நீசா ! கொடிய 
அற்பா !| வேதியர்களுக்குப பகைவா !!1 உனனிடத்தி லச்சமுற்றே 

யனரோ 1 முனிவாகள செந் தவளாகது ஹோமஞசெய்யவும், ஏகாந்தக் 

தேடி. காறறிசைகளையும் கோக்கித் இரிந்தனாகளென ஐருளிச் செயகளர், 

கர னதுகேடடுப் பெருமாளை வெருட்டி, ௮டா சாமா! நி மிகச செருககுற் 

திருகனெநனை ; அசசமுறுங் காலையிலு மச௪சமற தநிருக்கின்றனை ; 

ஆதலின், ட இது உணாக்கத தக்கது, இது உரைககத தகாததென றுணர் 

இனகிலை ,-- 

TrosePPR TTA Hooargrrov 

550௩9 5560 08055 8602685983 

காலபாசபரிக்திபசா பவாதிபுருவஷாஹியே 

காயாகாராயமகஜாகரதி தேரிரஸதஷூடிஈ தரியா? 

யாவா சாகுங்காலங கட்டிக காலபாசததினால் கட்டுண டி. ருக௫ன்ற 
னர்களோ ?£ அறுபுலன்களு மழிந்த ௮வாகள செயவனவும், செயற கரி 

wera முணராரகளிறே ? எனறிவ்வணண முரைததுப புருவத்தை நெரி 

SB, ௮ருலுளள நெடிய வொரு ஸாலமரததைக கண்ணுற்று, அதனை 

இருக ரஙகளினாலும பற்றி, உதட்டைக் கடித்துககொண்டு வேருடன் 
பிடிககச சிஹமகாதஞசெயது, ஸ்ரீசாமபிரானை நோக்கி, ௮டா சாமா ! நீ 

இறந்தனையெனறுரைத் தமமரததை எறிந்தனன, பெருமாளும அதனைப் 

பல பாணங்களினால் முறித தறுத்துத் சளளி, மிகச் திருவுள றி, இரு 

மேனி புழுஙகக கண் சிவந்து, கரனை யாயிரம பாணகுகளினால பிளம் 

தனர், அ௮வனுடலினினறும் சத்தங்கள மலையினினறும் அருவிகள் 

போலப் பெருனெ; கரனும கணபபொழுது Ames gy நினறு தெளி 

qn, வீரைவாகப் பெருமாளருகி லோடிவ%து விட்டனன் ; பெருமா 

ஞூம கோதண்டததில் கணைதொடுத் இழுக்க முனனே இடமினமையால், 

இண்டு மூன்றடி. பினனே எழுந்தருளி, உருக்கொணட வேதியர்களது 

சாபம் போனறதும், செந்தழல் போனறதுமாயெ வேரா சரீத்தைத 

தொடுத்து விடுத் தருளினர், தேவேர்இரனா லளிக்கப்பட்ட அந்தி 
ச.ரமும் ஸ்ரீசாம கோதண்டத்தி னின்றும் புமபபட்டு இடிபோல முழங் 
கொண்ெ கசலுடைய மார்பில் வீழ்ந்து புதைந்தது; ௧7 னுடனே ௮ச்
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பாணச் இயினு லெரிககப்பட்டு சவேதாரணியத்தில் ௬ ததிசனா லெரிககப 

படட அந்தகன போலவும, இந்திரறுடைய வச௫ரத்தினா லடிபட்ட 

விருத்தராஸூ.ரன போலவும, நுரையினா லடிபட்ட நமுசி போலவும, 

௮-௪சனியா லடி.பட்ட வலாஸுரன போலவும, தரையில வீழம் திறக் தவன, 

அநந்தரம் சாஜரிஷிகள, தேவரிஷிகள, பிரஹ்மரிஷிகள் முதலிய 

யாவரும் சோந்து, பெருமாளைப புகழ்கது மசழம் தவரை கோக்க, 

ஸ்வாமி சக்கரவர்த்தத இருமகனாரே ! இவவரககர்களைக் கொலை செய் 

விபபதன டொருடடே மஹேந்திரன சரபஙகாசரமம் வந்து விணணப 

பஞ் செயது செனறனன; ழானிவாகளும் உபாயத்தினால் முறையே 

தேவரை இவ்விட மெழுந்தருளப் பண்ணிககொணடு வதனர்கள , எங்க 

ளுடைய இந்தக் காரியம தேவரால நிறைவேறநப பட்டது , இனிமேல் 

மூனிவர்கள இவ்வனஙகளில அசசமின்றிச சுகமுறறுத இரிவார்களென 

றுரைததனாகள அத்தருணத்திலே தேவகந்தாவ இத்த சாரணாதியா 

களம ஒனறு சோந்து, தேவதுதுபிகளையும டூழககி, வியந்து மகிழந்து 

பெருமாளமேலே ௩றுமலா மழை பொழிந்தனாகள, அந்தோ ? மூனறு 

நாழிகைக்குளளே பதினாலாயிரம சேனைகளுடன் தூஷண இரிசரர் 

களையும, கரனையும், பெருமாள கொலை செயதனரசே * இவருடைய 

செய்கை மிக வியககத் தக்கதும், செயற கரியது மாகினமது ; இவ 

ருடைய இறமை யதோ £ இவருடைய வலிமை யந்தோ 1 ஆரசாயுங்கால 

இவர் ஸ்ரீமகநாரணனாகவே காணப்படுகின்றனரொன்று எல்லோரும புகழ 

ந்து மகிழந்து நிகழந்தனாகள, ௮பபோழ இளையபெருமாளும பிராடடி. 

யாரைக் குகையினின்றும், பர்ணசாலைக கெழுந்தருஎப் பணணிக 

கொணடு வக், பெருமாளுடன ௮௪. ம சேர்ந்தனா...- 

BAYT F [Hor HH BS Tom gS 

வன்க 2 0 & ௦550380509) 2. 

தீதருஷட்வாசதருஹுதாரம் மஹாஷீணாமஸுகாவஹம 

பபூவஹ்ருஷடாவைதேஹீ பாதாரமபரிஷஸவஜே 

இவ்வணணம் பெருமாள ௮வவரககர்க ளெலலோரைாயும கொலை 

செய்து, முனிவர்களை மழெவித்துச் சிறிதேலும சிரமமினறி, ஆண 

இீப்கம்போல வெற்றி கொண்டு வது கிறகப பிராட்டியார் கண்டு மிக 

மீ£ழ்ந்து, தம் இருக்கரங்களினால ஆலிங்கனஞ் செய்துகொண்டு, மீளவும்



௬௧௮ வால்மீகரொாமாயணம் 

௮வவரககாகள மடி.ந திருப்பதையும, பெருமாள வருததமின்றி கிறபதை 

யும, மஹாரிஷிகள மகிழகது பெருமாளைப புகழவதையுக கண்டு ம$ழவு 

மிகப் பெருகி, முழுமதிபோலச் இருமுகக தஇகழகது, பெருமாளூடைய 

சிரமநதீர ஆலிஙகனஞ செயது கொணடு பெரும$ழ வுறறனள, 

ஆசண்யகாண்டததில் முபபதாவது சருககம 

Yep pm. 

  

    
தீனி ூலோ, (௪றாதசலஹஸராணி) இதிபரகரியையாலே ராகூஸவேடடை 

யாடின பெருமாளுடைய யுசசாயாலசரம பரிஸவினனமான திருமேனியில ராடசஸ 

சரவராத வரணாரோபண தியயெளஷதமான காடாலி௫கனததைபபணணி, பிராடடி 

ஸததைப பெறறாளெனூஏறத, (தம) ஸதரியமபுருஷவிசரஹம, என விணணபபஞ 

செயய வேணடுமபடி ராடசஸ பூயிஷடமான தேசததி ஓனனைக சொணடுபோக 

அஞ்சவேனெனறவரை, (தம) ஸதரிடமபுருஷ விகரஹமெனறு பிராடடி வாயாலே 

அக. நமகமாக அனறு தொடக$த திருவுளளத்திலே கறுவியிருகத, பதினாலாயிரம 

ராடசஸலாயும முடியும உடலுமாகத தெறிதத, உ£ர வெளளததிலே மிதகச 

விடடுப பிராடடியாரைக கையைப பிடி. துககொணடு காடடினவரை, (சம) அதிதய 

இவசேஜஸகீ, இதயாதிபபடயே லீரபபாட்டுககுச சிறுவிரல முடககுமபடி. ௮வ$ரண 

ரானவளா, (தம) பரிககைத தலையீல இ? பூ விழுது தீருமேனி சிவககும ளெளகு 

மாரயாஇிசயததை யுடையவரை, (தம) ௨கபபாலே அடுததப பாரககல ஈயமான 

தேஜஸஸுககும ஸதானமான இருமேனி யுடையவரை, (சம) ரிஷிகளுககுப பண 

ணின பிரதஜனஞயைக கடலோசை யாகாசதபடி தலைக கடடுகையாலே, பூணரான 

வரை, (தம) ரதனகசிதமான பொனனரிமாலை்போலே சக .தருசாவராசவரணாங்கெ 

மான இவய மஙகள லிகரஹத்சை யுடையவராயுளளவரை, (௪ருஷடவா) கருமுகை 

மாலையைப பனி ரீரிலே தோயத தெடுபபாரைபபோலே யுதசரயாஸ பரிஸவிக5மான 

இருமேனியைத தம பராவையான பனி நீராலே வழிய வாரது (சருஷடவர ) 

ஆதபாமி பூசருடைய சீததடாக பரவேசமபோலே ராட்சஸாசடிகராபி பூகமான இரு 

மேனியை சம பாரவையாகிற பூணதடாகததிலே தோயததெடுதத, ( சதருஹ£ 

தாரம் ) பரதிபடச நிரலனதகாலே வத புகருடைமை, ஸமோஹமலா௫பூதேஷ-, 

எனற பெருமாளுசகுச௪ சததுருககஞுணடோ வெனனில, ஜஞாகீதவாசமைவ, 

மமபராணாஹி, இதபாதிகளாலே அ௮சருதீ விரோதிகள தமசகு விரோதிகளாமிததனை 

UCD, (மஹாஷீணாம சகாவஹம) யு௧த பராரமபம தொடக௫, சமபவிஷயதி, எனறு 

வயிறுபிடி தத அக௫தராயிருகத மஹரிஷிகஞடைய பயக$ீரச சதருககளடககக 

Osher DY ௮வாகளுககு ஸ-காவஹராயுளளவரை, (மஹாஷீணாம ஸ-காவஹம) தம் 

முடைய போஷய குடுமபததககு௪ சு,தததைபபணணித தமமுடைய ஸததைககு 

ஆபாதகரானவரை, (பபூவ) மாலையும மணமுமபோலே அதயராதம் சுகுமாரமான 

விகரஹததையும, ஸவபாவததையுமுடைய பெருமாள கடினகாதரஸலவபாவரான 

முரட்டு ராடசஸரோடே ய,ததம பராரமபிசத்போது தொட பரேமாதிசயததாலே 
oases மாணடு டொத பிராடடியாா திருமேனியி லொரு தீஙகனஜி நினற 
பெருமாளைக சணடு ஸததைப பெறருரொனகற௮ , ( ஹ்ருஷடா) தாமி யுணடானால் 

தாமம பிறசசக கடவதிறே, ராமலெளகதாயததை முழுசசக கணு தஇிருவுளள மீடு 

பட்டபடி (வைதேஹீ) ௮அயயா வயிறதிலே பிறகதிலேனாலெ, எனக பெபேதிலலைபே 

( வைசேஹீ ) இககுடிமிற பிறஈதிலேனாலெ, பெருமாளெனனைச சைப்பிடியாரே,
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( வைசேஹீ) இகநிலசத்திற பிறகதிலேனாலெ, இவவில்லோட்டை ஸெளபராதரம் 

இடையாதே, அ௮வ்விலலோட்டை ஸலெளபரரதர மில்லையாலை, வீர்ய சுலகையாச 
விவவாகாரக கூடாதே (வைசேஹீ ) தீழாபபககமாதசதசதிலே எனனையும், தம் 

முடைய வமசததையும, பெருமாளுசகு அடிமையாக வெழுதிக் கொடுதத அய்யா 

இசதை யாசாரகசணடா லெனனபடுகிருரோ 3 (வைதேஹீ) (பும்ஸாம்தருஷ்டி சிததா 

பஹாரிணம) எனூறபடியே ஸாவலோகாகஷாகமான விஈநிலையை அய்யராயொழிய 
நான காணபதெனறு, பிதருஸ்மிருதிபணணுடரொ. (பாதாரம்) பாணிசரஹணம் ஜீகித் 

5.௫, (பரிஷஸவஜே) ஆலி௫கனம பணணினா, பரிபூணமாகத தழுவினார், பாயா 

பதமாகத தழுவிஞா, தமுமபு மாறுமளவுகஈ தழுவினா, சரவரண௰களாலே வநத 
தமுமபெலலா மாறுமளவ இருமூலைத தடததாலே வேது கொண்டா, தாம் 

கைகசணட மருகதிறே, சரவ ரண௫களுக காலில்கனமாமிடததி லை$தோ டைகநா 

ஜொடுவாசி யிலலையே $ அஈதரங்க ருளளூற வெயத புணணுககு மருஈதான விது 

தோலபுரையெயதப புணணுககு மரு5தாகச சொலலவேணடுமே எனறிருஈதா£; ஒரு 

கொடியாறெ2, கொழுசொம்பைத சமுவியலல த, கிலலாதிறே ? (பாதாரம் பரிஷல 

வஜே) கிசய ஸமயோக ஸதிதிரூபமான பாதருதவாகாரம், ஒரு கொழு சொரம்புச் 

குணடானால, ததாசாரமாயககொணடு கொழு கொமபை Wp UUs அ௮ததைச் 

சிறபபிததுக கொண டலல 2, warn மிலலையோ₹ பாரயாதவாகாரமான கொடி.ககு, 

(பாதார மவலமபயைவ பாாயாயா ஸதிதிரிஷயதே, அவலமபய தருமமவலலீ ஸதி 

யதே ஈவிசாதருமம) எனனுமாபோலே (ஈம) எனகற பதம பெருமாளுடைய ஸம் 

வாசாரககளையும காட்டுற , (தருஷடவா) எனகிற பதததாலே பெருமாளுாடைய 

ஸாவாகா,ரகளையம கநோகடுிக காணக் கணணுடையார பிராட்டி. யெனகிறத , சத்ரு 

ஹகதாரம (மஹாஷீணாம சுகாவஹம) என பதககளாலே தனனோடு குடல வக் 

குணடான சேதனாககு அநிஷட நிவருததியையும, இஷ்ட. பராபதியையும பண 

ணினபோதலலது, இவனாக காணக கணணிலலை யெனூழறத ; (பபூவ) அததலைககு 

அ தசயாவஹையாயஸததை பெறறபடி (ஹருஷடா) ஸதிதாமிணிதாமாசசிஈதயஈதே 

(வைதேஹீ உபகாரஸமருதி பணணுகரா) தயகாயம சமது டத தகையாவது, 

பிஜாதச குணமமாதா வென கையாலே தம புதரரடசணம் பணனுகையிறே, 

(பாதாரம் பரிஷஸவஜே) ஆ௪சருத ரடசணததால வநத களிபபுககுப போக்கு வீடு 

தலிங்கனமபோலே மிருஈதது , ௮வருககும் ப்ரயோஜனம் ௮.துபோலே கானும், 

(நாதாதேமுதிதேஹருஷடா) எனற பதிவ ரதாலட்சணததிறகு பரசமோசாஹரூண 

பூதை யாகையாலே, பிராட்டி வெறறிகொணடு மோதமடைகத பெருமாளைச சணடு 
மூழஈ2 தழுவினா. 

பெருமாள இரணடு மூன்றடி. பின செனமு, கரனைக கொலைசெய தருளினரே ? 

இவவணணம் முனனிட்ட காலைப பினனி$வ2, வீர,சதசனமைககுக குறைவ 

வெனில, குறை வனறு ; ௮ச்சத்தினால மூனனிடட காலைப பினனிட டோடி.விட்டால் 

குறைவே யனறிப பகையை வெல்து முபாயதஇறகாகப பின செல்லின், குறை 

வாகாலு ; கர னோரடியி லெதிரில வரது விட்டமையில, ௪சரகதொதெ.த சாணை இழுப் 
பதறகு இட மினமையால், பினனடு. இட்டனரோயனறி, ௮௪சமுறறு மீணடிலா ; 

இ௮வும “தோஷமாகுமாயின், மலலாகள பொரு காலையில, முனலும் பினலும் 

ஆற்தியுச இரிச,த, எதிரியை௪ சாயககு முபாயக தேவெ.தம், குற்தமே யாகவேணடு 

மனோ ?.ஆகலின, பெருமாள் கரனைச் கொலை செயவதீன பொருட்டுப பின்னெமுக 

தீருளியது குற்றமாகாதென் ௮ணர்ச, 
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௬௨௰ வால்மீகிராமாயணம் 

முப்பத்தொன்முவதுசருககம் 

சாவணன கராதிக ளிறக்ததை யகமபனன் சொலலக& கேடடுச சதையை 

யபஹரிபபதறகு மாரீசனிடஞ்செவறு ௮வன வாக்கிய 

இதனால ௮தை விடடூ மீணடு லஙகை 

மேசோந௩தது 

ணவ ட யை 

இவ்வணணம பெருமாள கராதி ராக்ஷஸ கணங்களைக தாமொரு 
வரே கொலை செயது வெமயிகொணடதை அகமபனன கணடு ௮ச௪சும 

ஆசசரியமு மடைநது, விரைவாக லங்காபுரளீ சோந்து ராவணனைக 
கணடு, கேளீ£ ௮ரககா கோமானே ! ஜனஸதான சதிலுளள பதினாலாயி 
சம் ராக்ஸாகளுடன் கரனும போரில் மடி௩ இறகதகனன் , யான மாத் 
தசம தபபிப் பிழைத தோடி வ௩தே னெனறனன ராவண ன கேடடு 

War Her shen ax Fata, ௮அகமபனனை கோச, அடா யாவனவன? 
ஆயுள மாணடு மிக வழகய எனனுடைய ஜ௩ஸகானததைப பாழாலாகப 

படை பொருதான * யாவனவன அனை ததுலகஙகளிலும தசம பெறு 
கின் பிலன ? எனகருச் தமை செயத err), அவன Qo fs Corum uD gon, 

குபேரனேயாயினும, யமனேயாயினும, விஷனுவேயாயினும, சுகழுறு 

வானோ * யான யமனுககும யமன், தீக்கும இ, மிருத்சியுவுஃகும மிருத் 
இியு வானெறேன , யான சினமுறுவேனாகல, தரணி பாவகாக ளிரு 

வனாயும எரிபபேன , வரயுவின வேககதையும தடை செயவேன ; 
தீங்கு செயதவன யாவனோ ? அவனை யுரை செயக வெனறனன ௮௧ம 
பன னதுகேடடு, இவன சினமாற நிருபபதை யுணா௩து, ராவணனை 
கோக்கு, ராஜரே ! யான் யாதுரை செயிலும, சனமுறா தருள செயவீ 
சாகல, உரை செயவேளென்று வேணஒனன், சாவணறும அவவண 

ணமே யாகுகவெனறு ௮பய மளிததமையின. ௮கமபனன அவனை 

கோக$கெ கேளீ£ மஹாசாதரே ! தகரதசககரவாத்தியின குமாரனும், 
Apis ரூப முடையவனும, யெளவன முற்றவலுூம, காளைக்கு நிகரான 

ஸ்கந்தத்தை யுடையவனும, நீணடுருணட திருத்தோளகளை யுடைய 

வனும், விரததனமையனும, மெடும்புகழ பெறறவனும, ஒப்பறநற பவ 

ப.ராகரெம முடையவனலும, Foose ஜஞான பலைசவாய முடைய 

agp, ஸ்ரீசாமனென்னு௦ பெயருடையவ௫,மாகே ஒருவன வந் 

இருககனறனன ; ௮வ ஸனொெருவனாலேதானே ஜனஸ்கானத்திலுளள 
தானைகள் யாவும, கரதூஷணாகளும், கொலைசெய்யப் படடனர்களென்று 

அசசந்தாஈ துரை செயதனன், பெளலஸ்தஇயனும் ௮கமபனன வாக, 

ய,த்தைக் கேடடு, சினமேறிய ஈசசரவமபோல கெடடுயிபப்பு விடடுக் 

கேளடா ௮கமபசா ! சாமனொருவனே இசசெயல செயஇசான் ; ௮வன்



அரண்யகாணடம். ௬௨௧ 

தேவர்களுடலும், தேவேக௩இசெுடனுங் கூடியே வந்து அவர்களைக 
கொள்றனனே? உரைசெயயாயெனறு வினாவிவன், அ௮கம்பனனதுகேட்டு 
சாவணனை கோக கேளீ£ ௮ரககா மோனே ! ஸ்ரீசாமலுக்குத் தேவர் 
களது உதவி வேணபவெதிலலை, ௮வறுடைய பல ப.ராககசமககளை 

யுனாசெயவேனெனறு மொழியலுறறனன், மஹாசாஜரசே ! ஸ்ரீசாம 

னென்பவன மிகவும பராகசசமமுடையோன, விலலாளிக ளெல்லோரக் 

குஞ்சிறகதவன், இவவியாஸ்திசஙகள யாவும உணாந்தவன், போரில் புர 

தரனை நிகாத்தவன , ௮வறுககுத தமபி யொருவ னிருக்கினறான் , ௮வ 

னம இவனுக்கு நிகரான ரூப பல பசாககிரம முடையோலும, செட் 

தாமரைக கணணனும, துந்துபி முழககமபோனம காத மூடையோலும், 

மதி முககதோறும, லக்ஷ்மணனெனனும காம முடையோ று மாற 

னன, ஸ்ரீராமன yrs தமபியுடன சோகது, தியுடன சேர்ந்த 

பெருஙகாதறுப்போல வொளி யுறறவனாகி, ஜனஸ்தானததி லுளள 

வாக பொெலலோரையுக கொலை செயகனன தேவாக ளிவவிஷயததில 

சேர்ர்திலா , ஐயமுறகை , உணமைய௰யாகக கூறுவேன , ஸ்ரீசாமனால 
விடபபட்ட ச.ரஙகபோ வாயைத இிறகது கொணடு ஐந்தலை நாகவகயாரகு 

யசககாகளை யுணடன , உனனைச சோத அரக்காகா ஸ்ரீசாம றுக கஞ்சி 

எங்குச செலலுசெறனாகளோ 7 அஙகும ௮சசத்தினால ஸ்ரீசாமன்போலக 

கணடு மறழோரிடததிறகோழி ம தமினெயனாகள , ௮௩ ஸ்ரீராமசமஇர 

றலை உனறுடைய ஐஸ் தானம நாசஞ செயயப பட்டது , ஏனறிவ்வண 

ணம் மொழிர் தனன அ௮கம்பனன வாகயததை சாவணன கேடடு, ௮டா 

௮கமபகா ! யானிபபொழுகே ஜனஸ் தானஞ்செனறு, தமபியுடன ராம 

arn கொலை செயவேனென அுரைசெயது புறதபபடுகையில, ௮கமபனன் 

மீளவும அவனை நோககக கேளீ£ர கொறற வேந்தே! ஸ்ரீராமனறுடைய பல 
பெளருஷஙகளைக கண்டவணணம உரை செய்வேன , ஸ்ரீராமன உள 

ng சறுவானாயின, பிறரால் வெலல வொணணான் ; மேனமேலும் 

நிறைந்து விரைவாகப பெருகிவரும மஹா௩றியின வேகத்தையும், 

சசங்களால் தடை செயவான , கரஹஙகளுடலும, விண்மீனகளுடனும் 

கூடிய விண்ணையும அழிபபான , இப்பூமி யூழிகாலகதில கடல நீரில் 

மூழடிவிடி.னும், மேலெடுக்க வலலான ; கடலின கனாயைப பிளகது 

உலனெை மூழ்த்தினும மூறததுவான, கடலின் வேகததையாயிலும், வாயு 

வின் வேகத்தையாயினும தடுப்பான , அனைத் துலகங்களையு மழிதது, 

அவ்வண்ணமே படைககவும வலலான , கேளீ£ தசகணடரே ! ஸ்ரீசாமன் 
உம்மர்ல வெல்ல தககவ னலலன , மற்றுளள சாகஸ ஸேனைகளாலும், 
வெலலசதக்கவனாகான்; சுவர்க்கம பாவிகளால வெறறிகொளளபபடுமோ? 
யான் ஸ்ரீராமசம்இரனைம் கேவாஸ௩ரர்க ளெலலோரும் garg சோந்து 
போர்செயிலும், அவன தோல்வியுறுவானென யான் நினையேன்; ஆதலின், 
௮வனைக கொலை செய்யு மூபாயத்தை யுரை செயவேன் ; கேளீர் ௮வ
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னுக்குச் சதையென்னும் மனத்துக் இனிய மனையா ளொருத்தி ; உல௫ 
னின் மிக்காளும், நுண்ணிடையினளும், யெளவன முத்றவளும், இசைஈத 
இருமேனியஞும், பல மணிகளிழைதத வணிகளை யணிக்தவளுமாக 
யிருக்கன்றனள ; அவளுக்கு நிகராகியவள தெயவட் பெண்களுளளும; 

கந்தர்வப் பெண்களுளளும, அபஸரஸர்களுள்ளும், தானவப் பெண்க 

ஞூளளும், நாககன்னியாகளுளளும், ஒரு பெண்ணு மிலள; மானிடப் 

பெண்களுள் ௮ததன்மைய ஞளளோ வெனறும ஐயம் யார்ககேனளுக் 

தோற்றுமோ $ ௮௧௪ சீதையை யவர்களுககுக் காணாமல எடுத்துக 

கொணடு வந்து விடுக, பின்பு, மனையாளைத துறந்தும, காமியாகெ 

சாமன் உய்யான்; இவவணணம் துனபுற்றவன இறக்கவேண்டுமே 
யனறிப் போரில ஒருவரிடத்திலும் தோலவியுருனென.நு உரைத்தனன், 

சாவணனு மதுகேடடு, இதுவே நலலுபாயமெனத தோந்து, முனபு 

தனக்கு ஸகத்குமா£பகவா னருளிசசெயதிருஈ௩த வாககியகதையும நினை 

ந்து ௮கமபனனை கோக, அடா அ௮கமபனா ! 8 யுராசெயதவண்ணம 

செயவேன; நாளைத்தினம் உதயத்தில யான தனியே சதமேறிச சென்று 

இதையைக கொணா௩ இரககரி சோபபேனென் நுரைசெயது, மறுதின 
முதயத்தில கோவேறு கழுதைகள கடடிய கோமீதேறி, விணணிடையில் 

செல்லுகையில், மேகத்திடையில் தன தோ சநஇரன்போலத இகழும்படி. 

மாரீசாசாமஞ சோகது, ௮வன செயச புஜோபசாரஙகளைப பெறறுக 

கொணடு ஆஸத்தில உடகாரஈ்தனன, ௮பபொழுது மாரீசன ராவணனை 
நோக்க, சாக்ஷஸராஜரே ! உஙக ளெலலேோராககும குசலம ௩ன்கமைக் 

இருக்கிறதா ? டீ Que விரைவாக வந தமையின், யாதோ மனத் 

இல பிந்தையுற தநிருப்பதாக நினைக்கினறேன் ; தனை யுரைசெயக 

வெனறு வினுவினன, ராவணனும் ௮துகேட் டவனை நோககிக கேளடா 

மாரீசா | ஏன னுடைய எல்லையைப பா.துகாபபவாகளாகிய கரன் முதலிய 

சரக்ஷஸாகளெல்லோரும மிக வீரனான சாமனொருவனால் கொலை செயயப் 
பட்டனர்கள ; ஆதலின, ௮வன பாரியையை யான பறிததுவரக கருது 

இன்றேன் ; நீ யுதவிசெயயக் கடவை யெனறு மொழி%$தனன. தாட 

யனு மவ்வாக்கிெயசகைக் கேட்டு ராவணனை நோகக, வேந்தே ! ஏந்தச் 
சிதையை யபகரிககுமபடி. யுமக் குரைத்தவன் யாவன் 1? அவன மித் 
இ.சன்போலிருககிலும், சத்துருவே யாகுவான , யாவன் உன்னூல தமை 
won, 8 வாழம் இனபுறுவதைப் பொறுககன்றிலன் ? அவனை யுரை 
செயவிர் ; சதையை யபஹரிக்கும்படி. யுரைத்தவனை மாததிரம் எனக 
குரை செய்க ; அ௮சக்கர்க ளெலலோரும் புகழுற்றுச சிறந் இருப்பதை 
யாவன அழிக்க நினைக்கின்றானோ ? உமமை யாவ ஸனிவ்வண்ண மேவு 
இன்றுனோ * ௮வன் உமக்குச சத்துருவே யென்பதி லையமேயில்லை ; 
உம்மைக கொணடு நசச_வத்தன் வாயினினறும், ஈச்சுபபல்லைப் பிடுங்கு 
விகக நினைப்பவன் யாவன் ? உம்மை இவ்வண்ணர் இசசெயலில் மூட்டி.
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யழிபபவன் யாவன் $ பகை நீங்கு, இன்புற்றுத் துயில்கொண்ட உம் 

தலையில சோலகொண் டடி.த்தவன் யாவன் ? ௮டா ராவணா ! நின்மலமாக 
கறகுலத்தில் பிபபெனனும துஇிககையையும், தேஜஸ்லென்றும் மதத் 

தையும, உயாந்த தோளகளெனனும் தந்தஙகளையும் பொருந்திய ராம 
ளென்னும மதயானையைக கணணெடுத்துப் பார்ககவும் தகுமோ? 

போரில ௮சசமுறறோடாமல நிலைத்திருப்பதெனனும ௮றகஸ௩இ வாலவ் 
களை யுடையதும, சறஈத சாகூஸாகளென்னும் மானகளைக் கொலை செய் 
வதும், பாணஙகளெனனும ௮ங்கஙக ளஎமைகததும, வாளெனலும கோசப 

பலலுடையதுமாகிய ஸ்ரீசாமனென்னும Fin சிஙகம் படுத துதங்கு 

கையில, அதனை படி.த தெழுபபுவது முமக்குத் தகுமோ ? விலலென் 
னும முதலையையும், புதவேகமெனலும் பஙகத்தையும, சரஙகளென்னுக 

தரங்கயகளையும, பெருஞசணடையெனலும வெளளத்தையுமுடைய தாக, 

Yes கொடிய சாமனெனலும் பாதாளமுகத்தில வீழவது சகுதியதறது; 

கேளீ£ ராஸ ராஜரே ! யானிவவணண முரைத்தேனெனச் இறேறக ; 

௮ருள செயக, மனகதோடது மீண டெயதி லங்கைசோ% தஇினபுறுக ; 

நீர உமமுடைய மனைவியாகளிடததிலே இனபுறறு வாழக ; ஸ்ரீசாமனும் 

தன மனைவியைச சோக இன்புறுக, நீர் ஏன பரவறிதையைக காமுதறுக் 

கெடுனெறீ£ , கெடறக வென்று வேண்டி. யுரைச்கனன, ராவணன் ௮ம் 

மொழிகேடடு, இதுவும் நலமெனவே ௧௬இ மூழ௩த, மீளவும லங்கரபுரி 
யுறறுத் தன மனை சேர்ந்தனன, 

ஆசணயகாண்டததில் முபபததொனமுவது சருககம் 

முத்திற்று 

  

  

சரணாகதி மரதிர விவரண ரூபமான இரத ஸ்ரீராமாயணததில இதவமையில 
அமமஈஇிரததின உததகணடததின பொருள கூறப்பட்டது , அ௮மமகதிரததை 
யனுஷூடிககும கால, பூவகணடாததம முதனமையா யிருபபதாயிலும, பொருளை 

யறியுஙகால, உததரகணடா£ததமே முதனமையாக்க கூறததகச,து , பலனை பறிச்சு 

பினபே உபாயததில முயறசி கொளவது வழககமனறோ * ததலின, உததரகணடச் 
இன பொருள முதலில விவரிக்கபடடடத ; எநனே எனனில, பாலகாணடததில 

இரும5திரததின உததரகணடததிலுடைய முதல பதததன பொருளாகிய புருஷகார 

யோகமும், அயோத்தியாகாணடததில இரணடாவது பதததின பொருளாயெ 

ஸலெளலபயாதிகுண யோகமும, ஆரண்யகர்ணடததில ஞாபபணகை வருவதனமுன 

வரையில, சானகாவத வேறறுமையின பொருளாயெ கர வருததியும, ௮தமுதலி 
கரவதம றரையிலுளள வருததாகதததால கடைபபதததின பொருளாடிய விரோதி 

திவருததியும கூறப்பட்டன ; மேல முடியும் வரையில, பூவசணடார்ததள் கூறப் 

படுகனறத , அதலுள் இதமுதல ஆரணியசாணடம் முடியும வரையில, விபீஷண 

ரூச்குப புருஷசா.ர ஸாககிதயமும், ஷசெதாகாணடததில் சா.ராயண பதபபொரு 
சான வாதலஸல்யமும், ஸ௩ஈசரசாணடததில சரணபதோபாதத இவய மககள விச
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முப்பத்திண்டாவதாசருக்கம் 

சூர்ப்பணகை யோடி வநது ராவணனைக கண்டது 

    

ச் 

௮நந்தர மஙகே சஞூபபணகையும, ஸ்ரீராம னொருவனே பதினா 

லாயிரம சாக்ஷலாகளுடன க.ராஇகளையும கொலை செயது வெதறி 

கொணடதைக கணடு, நீருண்ட சொணடலபோலக காஜஜிதது, மிக வ௪௪ 

(pom விரைவாக வோடி வநது லஙகாபுரி சோநது, புவபகவிமானகஇின 

நடுவில ம௩திரி புசோஹிகாதகள சூழ£ இருகக வீ.றறிரு௩து, தேவாகள 

ரூழ விீறறிரு௩க தேவேகதிரன்போலக் இகழந்து, தயகச சிஙகாஸலனத் 

துல பொன வேழியில செழுந்தீபபோல வொளிகொண்டு, தேவகநதாவாதி 

களால வெறமிகொளள வொண்ணாமல, வாயைததிறக துலகனை விழுங்கு 

மமதகனபோல ௮௪௪௩ த௩தும, தேவாஸஃராகளுடன போர செயது, 

அவாகளஞுடைய வசசிரம், ௮சனி, இவைகளினாலடி.பட்டுக காயம பொருக 
  

ரஹ யோகமும, உயுததகாணடச தில சரணாகதியும உகதாகாணடததில சரணாகத 

திஷடையும கூறபப?கினறன , ௮கமபகன பெணவேஷமபூணடு சபபிப பிழைத 

தோடி வக சனனென வுணாச ,-- 

இச,சசசாசககதினபொருளை கனகாராயுஙகால, ஸ்ரீராமபிரானே தசாவதார 

செயதருளிய ஸ்ரீமகசாராயணரொனபதும, ஜகஜஜனமஸதிதிளமஹாரகாததா வென 

பதுமகனகு விளாஙகும , முனபு இருசயுகசதில ராவணன ஸனத குமாரரைக சணடு 

பகவானே ! _£ீமஹாவிஷணுவினால கொலைசெயயபபடடவாசள ௭௨௫௪ செலலு 

இனருரோ ? ௮ருளிச செயக வெனறு வினாவ , அவரும இவனை கோகூத தசாரீகா ! 

ஸ்ரீமசசாராயணனால கொலைசெயயப்படடவாகளெலலோரும கிரத்சய வினப வீட 

டையே யடைழ மகமவா£கள, பகவரனுடைய றறமும, வரத.றககு நிகொனவே 

யறிக; எனறருளிசசெ.பதனா,. ராவண னுகேட்டு எனசகும ஸ்ரீமாசாராயணனுடன 

சணடை கோகு, கறக வாயககுமோ வெனறு சிரதையற , ஸ5தகுமாரா அதனை 

யறி5 தவனை கோக, ராவளு! 3 சிகை யுறறக, உனகரும அமமுசறபெருஈதேவடன 

போர விளையும , நேருககாலததை எதிபா£ததிருவெனறு ௮ருளிசசெயத, மேதும 

அடா ராவணா | ௮சணனை பெளிபபட அதிய விருமபுவாயாயி ஐுரை செயவேன ; 

இகதக கருதயுகளுசென.௮ு தரோதாயுகசதனகடையில, ஸ்ரீதசாதசககரவாததியெனனு 

மொருவா இக்ஷவாருகுலததில பிறபபா, ௮வருககு ஸ்ரீராமபததிரொனறம திருகாம 

முடையவராூ, ஸ்ரீமககாராயணரே ௮வதாரஞ செயயப போகிழா , நீ யவருடன 

போசெயதிறக 2, அழிவிலாவீடடைப பெறுவாயென வருளிசசெயதிருஈதனா, ௮ஈத 

வாககயததை கினைதே ராவணன தான நறகதி பெறுவசனபொருட்டுச் சதையை யப 

ஹரிததனன இவவணணமே உததரசாணடததில பெருமாளை கோக, அகஸதியமுனி 

வருளி௪ செயகரா, ராவணலும் ஜயனெனனும துவாரபால காமச மாகையால 

உணமையறி$ இவவணணம செயவதில தடையிலலை , இவன பெருமாள பிராட்டி. 

யாகளை யுததேசித துரைசெயயும வாகசியயகள தாபபாஷணமாகத தோறதிலுழ், 
ஆராயுங்கால ஈநறடொருளுளளனவே யாகும், அதனை யஙகலம் குரா செயவோம்;..-
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தியும், ஐராவதததின் தகதத்தினால மோதபபடடு மாாபீல காயபபுறறும, 

இருபது தோளகளையும், பததுச சிரஙகளையு முடையவன க, வெண் 

குடை கவிய, வெணசாமசஈு/களால வீ சபபடமிம, ௮கனம மார்ப்னை 

யுதறும், வைடூரியத்தை நிகாத்தும், சிறக்க பொனனாற்செயத குண்டலய 

களை யணிந்தும், நீணடுருணட புஜங்களையும வெணமை பொருந்திய 

பறகளையும், பருதத முகங்களையு முடையவனாகியும விஷ்ணுவின 

சககராயுசததாலும, தேவர்களுடைய பற்பல படைகளாலு மடி.பட டம, 

கலககமறற கடலகளையும கலஃகுக இமமையு£றும, எக்தொழிலும 

விரைவில செயயும வல்லமை பொருநழமியும தஇகழபவலும, மாமலை 

போனறவனும, சிறஈத மலைகளையு மசை பபவனும, தேவாகளையும அடி ப 

பவனும, தருமஙகளைக கெடுபபவனும, பரதகையலகளைப புலா பவனும, 

இவ்வியாஸி)ிசஙக ளெலலாவறறையும உலசாந தெயபவனும, யாகஙகளைம் 

தடுப்பவனும, போகவடி பட்டணஞ பென்று, வாஸூகியை வென்று, 

தக்ஷகனையும கிராகரிதது, அவறுடைய மலாததுக இனிய மனையாளைப 

பிடி.ததுக்கொணடு வ௩தவரும், கயிலைமலை சோகது ருபேசனே வென்று 

புஷ்பக விமானகதைப பறிதகவறும, சைதடுரரதம ௩௩ ௧னம முதலிய 

தேவோததியானஙகளை ய/நி2தவனும, ௨௧௧௮௫ ஸாாய சநொகளையும, 

கைகளினால சமிபபவனும, பதினாலாயிரம வருஷம இல முகபதேவனைக 

குறிமநு5 தவஞ்செயது, சன அலை மாயே கொயது ஹேோறோமஞூ செய்த 
வஜனும, தேவதானவ க௩தாவ ப்சாபேோரகபககாதி பூயஙகளாலும, மிருத 

இயு வினாலு௦, மறறுளஎள உயிகளாலும இறவேனென ௨உமபெறறவலும, 

அ௮பபொழுது மானிடரை மடியா நகரநது உபேசைக செயதவம, 

வேதியர்களா.ம மந்திர பூவமாகக கலஙகளில பிழியயபடட ஸோமஙகளை 

யுண டழிபபவறும, கொடியறும, வேதியாகளைக கொலை செயபவறும, 

இசசெயலினனும, தயா தாக்ஷிணய மறறவனும, பிரறைகளுகுத இமை 

விளைபபவனும, தனககுப பிராதாவுமாயெ சாவணனைக கணடு கஇடடி. 

யவனை கோகஇிக கொடுமை கொண்டு மொழிய லுறறதனள 

ஆசண்யகாண்டததில முப்பததிரணடாவது ௪ருககம 

முதறிதறு, 
3 6B oe 

முப்பத் துமூன் முூவதுசருக்கம் 

ரூூப்பணகை ராவணனை யசசாடட நனகு 

செயகனெறிலையென இகழஈதது 

SERIE DA 

அ௮கக்த.ரம மிகவுக தீனமுற்ற ஞூபபணகை யுலகற்களை யெல்லாம் 
கூவி யழச௪ செயயும் ராவணன் மக்இரிகள ஈவில் வித்நிருக்கக் கண்டு



௬௨௬ வால்மீகிராமாயணம் 

அவனை நோக்கக் கேளடா ஸோதரா ! நீ வேற்கணார் கலவி இன்பத்திலே 

மூழகி மயக்குற்றுக கேடபோரினறி €9 suds soa is Si 

கினறனை ; இபபொழு இத்தீங்கு விளையுமெனறு முன்னமே யாராயக் 
தமிய வேண்டியதை யறியா இருபபது மன்றி, தமை கோநத பின்ன 
ரம, ௮றினெறிலை யந்தோ ₹-- 

BE OLA HG sos Rey FHS SombsrhBo 

onosaremsag SF, FPIPAy S| SAE, 

WE acoso ast 3 STHBLHI-OS 

பதத பபப டப் 
Oa oryyse wre SfosorPso 
Sal ash ortirrory yh SOY DSAG ars, 

ஸ்சதமகராமயேஷ*ஃபோகேஷு காமவருததமமஹீபதீம 

ஓபதமஈபஹுமனயகதே சமசானாகறிமிவபரஜா? 

ஸவயலகாரயாணிய₹காலே நா. ஈதிஷடஇிபராததி௨5 

ஸதுவைஸஹராஜயேஈதைச சகாரயைாகவிகசச.ி, 

௮அயுகதசாரஈ.தாசாச மலவாதீகமகராதிபம 

வாஜயகதிரரா.தாராக ஈதபலகமிவதவிபா? 

இராம்யபோகஙகளில் ஆச த்இயும்றவனும, தீனமன த்துககுக தோன் 

நினபடி.செய்பவனும், லோபமுடையவனுமாகி, ராஜனைபபிரஜைகள முது 

காட்டிலுளள இயைபபோலக் கணடிகழவராகளேயனறி, உகவராகள, யாவ 

ஜனொருவன தகககாலத்தில செயயததககன செயகனதிலனோ ? அந்த 

ராஜன அந்த சாஜ்ஜியததுடனே ௮௩௧ காரியஙகளினாலேயே யப் 

பொழுதே யழிக்து விடுவான் ; சாரசாகளை யேவாதவனும், சுளித்தமுகத்த 

னாடக் காணற கரியனும, ஸ்வாதீன னாகாதானுமாகிய ராஜனை பானைகள் 

கதியின சேறறைப்போலப பிரஜைகள அுறககன்றனாகள ; எந்த ௮சசர் 

கள ஸ்வாதினம் தப்பித் தேன்மொழியா ரதினராஏப் பாதுகாககன் 

நிலரோ $ அவர்கள் கடலிலாழகக மலைகளபோல மேனழையுத்று 

விளங்கராகள; மிகத இறமையுள்ள தேவகக்தர்வ தானவாஇிகளுடன் 
பகையுற்றும, சாரர்களை ஏவிச செயதி யறிந்து கொளளாமல சபலனாகத் 
இரினெற கீ எவ்வண்ணம் ராஜஜியக்தை யாளவாய $ ௮டா £€ மதியினதி, 
மடத்தன்மைகொண்டு, அறிந்து கொளளத்தக்க காரியங்களை யறிந்து 
கொள்ளுகின்நிலை ; ஆதலின், 8 எவ்வணண மாச னாகுவாய், எந்த ராஜர் 
களுக்கு வேவுகாசர்களும், பொருளகளும், 8இகளும், இட்டங்களும்,
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ஸ்வாதினஙக எலலவோ ? ஸ்வாதீனமாற ௮௬.௧ சாஜாகள ௮றபாகளுககு 

நிகசானவாகளே யாகன்றனாகள் , வேட௩தர்கள சாசணர்களைஃகொணடு 

தேசாதேசஙகளிலுமுளள சமாசாரஙகளை யறிகதுகொளளுகனெறமையின, 

அவர்க தாரஇருஷ்டிகளெனீபபடுெறனாகள , ஜனஸ்தான த்திலுள்ள 

கரன முதலிய யாவரும் அ௮ழிஈஇருககையில, நீ இதுவரையில தெரிக்து 

கொளளாமையால, ௮றபாகளான மக்திரிகளுடன் கூடியவனெனவும், 

சர.ரணனிலலாதானெனவும, உனனை யானெண்ணுனெறேன , பதினாலா 

Wr ராக்ஷளாகளுடன கரன முகலானோகளும, ஸ்ரீசாமனொருவனாலே 

தானே கொலைசெயயபபடடனாகள அந்த ஸ்ரீராமன ரிஷிகளுசரும ௮ஞ் 

ச௪றக எனறபயஙகொடுத்தனன ஆகலின, கணடகாசண்யஙகயின்புறமன; 

இவவணணம அநத ஸ்ரீராமனால ஜனஸதானம பாழாளாககபபட்டது, இவ் 

வணணம தஙகுகோக்திருககையிலும, அதனை யுணசாமல லோப(ம, 

மதமும, காமமும கொண்டு ஸ்வாதினமினறி, மடமைகொணடிருக் 

கினறனை , கொடுமை கொண்டவனையும, ௮றபமாகக கொடுப்பவனையும, 

மதமுறதவனையும, காவமடைநதவனையும், வஞ்சனைசெய்பவனையும, 

பிரஜைகள சேரராகள, அவனுக்கு இடையூறுவருககால base Georgy 

மூழவாகள, அகஙகாரமுறறும நிலைமையதறும தன்னைத்தானே 

புகழந்தும, சினமடைஈநும, கொடுமைகொண்மி மிருககின்ற சாஜனைத் 

தீன் ஜனமே ஸமயமபா£ததுக கொலலும, பயம நோகையி லசச 

மினறியும், செயறகுரிய காரியங்களைச் செய்யாமலுமிருககனற சாஜன் 

விரைவில ௮.ரரிழகது, புல்லுக்கு நிகராகுவான் , உலாந்ச கட்டைகளி 

னாலும், உடைந்த சில்லி யோடுகளினாலும், துகளகளினாலும் கூடப பயன 

கேரும, அரடிழந்த ராஜர்களாலேமாத்தரம் ஒரு பயனும இலது; 

உடத.துக &ழிர்த துணிபோலவும, ௮ணிர/ துவாடிய மலாமாலைபோலவும், 

அசசிழநத வேநதன இறமை யுறறவனாயிலும இறமை யறறவனே ; 

ஊக்கமுடையோலனும், யாவுமுணா௩தோனும, புலனகளை வென்றவலும், 

நனறியுளளவலும், தாரமிகனுமாகய சாஜனே நெடுமகாலம் உலகாண்டு 

வாழவான , கணகளில் துயிலுறறவனாயினும, நீதியென்னும கண்களால 

விழிச்திருபபவனும, பயனபடும சினம, ௮ருளகளை யுடையஙவலுமாயெ 

சாஜனே, யாவராலும கொணடாடப படுவான் , ௮டா ராவணா ! டீயோ 

“வெனில, மதிமயங்கி யானுமாத்த நற்குணங்களை யிழஈது, இக்ருணஙகளை 

மேறகொண்டு, சாசாகளினால் கராதிகள் இறந்ததையு முணரா திருக்க 

நனை , பீறாகளை யிகழர்்தும, விஷயஙகளிலாழ்6தும், ேசகாலஙகளுக 
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குரிய செயலகளை யிழந்தும, குணதோஷங்களை யறியு முணர்வைத 

துற௩து மிருக்கனெறமையின, நீ விரைவில ௮ரஏழஈது துனபு.றுவாய் , 

எனறிவவண்ணம சூரப்பணகையாலுராக்கபபட்ட வாக்கியத்தை ராவண 

னும ஈன்காரரயநது, செலவமும, செருககும், பலமும உறறவ னாதலின், 

கெடுகோஞ சிக்தையுறறிருந்தனன 

ஆசணயகரணடததில முப்பத் துகரனருவது சடுக்கம 

முதறிநறு 
te 

முப்பததுதானகாவதுசருககம். 

சூபபணடு ராவணனுககுப பெருமா எிளையபெரு மாள இவர்களுடைய 

இறமையையும், பிராடடியின அழகளையு oS» ge 

சதையை யபஹரிககுமபடி யுரைததது, 

a ணை orien, 
— ~ 

Sa. 

௮௩௩தரம ராவண்ன பகைமேல கினமும்று,க சனனை வன்மொழிகளா 

லிகழந்த ரநூபபணடூயை கோக்கும் சொலலடி. ஞாபபணூ ! ஸ்ரீராமனென 

பவன யாவன் ? எத்தஇறமையன * எவவுருவசதவன? எக, தன்மையன? அவன 

புகம்கமிய தணடகாவனதது ளேன புகு௩தனன ? எபபடையினன்? அரககர் 

களை எதனால் மடி. ததனன் * விரைவி லுரையாயென வினாவினன சூப்ப 

ணஷடியு மிடத வாககயததைககேடடு ராவணனைகோக்கெ கேளாய ஸோதரா ! 

நீணடுமுண்டி இிருககோஎ௭களும், ௮கனற இருககண்களு முடையவனும, 

மரவுரி மராயுரிகளையுததவனும, காமகோடி சுதரனுமாகிய ஸ்ரீசாமனென 

பவன த௪ரதசக்கரவாதடுயின இருககுமாரன, டொன்கடடமைஈத தேவே 

ந்திரன விலலை நிகாதத இருககோதணடத்தைக கையிலேதி இழுத்து 

ச்சரவங்கரபோனற கணைகளை ஏயகனறனன ; அவன கணைகளை எடுப் 

ப்தும, தொடுப்பதும, இழுப்பதும, விடுப்பதும, யாராலுய கண்ணுறப் 
பட்டில ; சரமாரிகளாலடிபடடு மடி.௩5 சேனைகளை மாதஇரமே கணடேன ; 

மழைக கல்லுகளினா லடி.பட்டு மடி.&த கெயபயிரகவ போலச் சரமாரிகளால் 

பஇினாலாயிரம ராக்ஷஸசேனைகளும் ௮டி.பட்டு மடிந்து சாயகதன , இவ 

வண்ணம ஞகூனறு காழிகைக்குள ௮௩த ஸ்ரீசாமனொருவனே எலலாப படைக 
ளுடன் கரதூஷணக் இரிசிராகளையும கொலை செய்தனன, ரிஷிகளுககும் 

அபயமளித்தனன, யாவருமின்புறறனாகள, அந்த ஸ்ரீசாமனமிகவுமசூரலும், 
தரும முணாந்தவனு மாதலின, பெண கொலை ததென வுணர்ம் தெனனை 
யுபேக்ஷைசெயது கொல்லாது விடடுவிட்டனன, ஆதலின,யானெருத்தியே 
தபபிப் பினழத.து வநதேன் ; அவனுக்குத் தமபியு மொருவன மிகவும்
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தேஜஸ்ஸுடையவலும், ரூபெளதார்ய பல பராக்கரமககளினால் ௮ண்ண 

ஹ்ககு நிகசானவனும, அ௮னபும பத்திய முடையோனும, பிழையைச றி 
தேனும பொறுத்தருளாகாலும, பிறரால வெலலவொண்ணாகாலும், பகை 

வரை வெல்லுபவனும, கூரிய புத்து யுடையோனும், ஸ்ரீசாமனுக்கு வலது 

இருததோளெனஉம, வேறுருக்கொணடு புறததி லுலாவுகின்ற உயிரே 
இவனெனவுமூரைக்கபபடடவனும, மிகத தோளவலியுறறவனுமாகி, இலக்ஷ 

மணனெனப் பேருடறு விள௫குகன்றனன, ஸ்ரீசாமனுடைய மனையாளொரு 
தஇயும, ௮கனற இருககணகளையும, முழுமதிபோன்ற இருமுகமணடலத் 
தையும பொருநதி, மிகப பிரிய முடையாளும, மிக வழகிய சுரிகுமலின 

Cho, அழகுழ்ற காசி யுடையாளும, கடடழ$யும, புகழபெழ்றவளும், 

௮ந்த வனதேவதையோவென வெண்ணபபட்டவளும், மநஜொரு மஹா 

லக்ஷமியோவென ஐயுற,ததககவளும, உருக்கிய தயகம்போனற வண்ண 

முழ்றவளும, சவ௩துயா௩ த நகஙகளை யுடையவளஞும, நுண்ணிடையினளும, 

இதையெனனும இருகாமமுடையவளு மாகனறனள , தேவக௩தாவ யக்ஷ 

ராக்ஷஸ பதகோரகாழிப பென்களுளளும, இவவணணம வணணமழூய௰ 

பெண்ணை எயகும கண்டிலேன் ,-- 

05 ம் டு 25 து பால்ல 805) மா$வி3ம ௦்௫ுல65.6 85 
“ வ 2x Df, x eo OBE BIW OL HTP ESS BY OF, 

யஸயஹீசாப?௮சபாரயா யரூசஹீதாபரியவ க 

அ சிவேதஸஸாவேஷாு லோகேஷஒபிபுரகதராச, 

யாவனொ ரவனுககுச சதை மனையாளாகுவாளோ ? யாவனொருவனைச் 

சீதை யாலியகனஞசெயதுகொளளுவாளேச £ ௮வவிருவரே எலலோனையும 

விடச சிறகத பிறபபுடையோரும, இந்திரனிலுஞ சிறந்த போஃமுறறோரு 
மாகி வாழவாகள , ஈலலொழுகக முடையவளும், உருவததி லொப்பறற 

வளுமாகய ௮௩த௪ சீதை யுனககுத தககவளாகுவாள , நீயு மவளுககுத் 

தக்கவனாகுவாய , ௮வளை யானுனககுப பாரியராககமாகவெடுததோடி வர 

முயனறேன ; ௮பபொமுது கொடியனுன லக்ஷ்மணன முனிஈ தென்னைச் 

செவி நாசிகளை யரிஈ சோடடி. விடடனன் ; அவளை நீ கணணுறுவாயாலலெ, 

மனமதபாண(களுககுக குறியாகுவாய் , ௮வவிஷயததி லுனககு மனமுள 

தாயின், ஜயாததமாக வலதுகாலை இபபொழுகதே முனனெடுத் இக, 
ஸ்ரீசாமனைக கொலைசெய்வதினால் ௮வவரககாகளுககுப பிரியஞ் செயக; 

அந்த ஸ்ரீசாமனையும, லக்ஷ்மணனையும் கூரியகணைகளினாலடி.த.து.ப் பதியறற 
சீதையைச சுகமாகவெடுத்து வஈ இன்புறுக , யானுரைசெயத இவவாகயெம 
உனக்கதமெனத தோம்றுமாயின, உடனே யவவணணாஞ் செயக , உன 

னுடைய இறமையையும் நனகுணர்ந்து சதையை ஏதுததோடிவருக ; என
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வாக்கெயத்தைச் செவியுறறு, ஸ்ரீராமனுல கரதாஷணச் இரி௫ரர்களும், 

பதினாலாயிரம் சேனைகளும் ௮ழிஈதனர்களெனபதையறிக் து, மேல்செயயக 
தக்க காரியத்தை நனகாராய்ம் து செயயககடவையென மொழிந்தனஎள x 

ஆசணயகாண்டததில முபபததுநான்காவது சருககம் 

மூற்திதறு, 

எத) ணட 

முப்பததைச்சாவதுசருககம். 

சரவணன தேரூ௩து கடலையும, ஸுப்.த்தரமெனலும ஆலமரத்தையும, 

பாரத்துக்கொண்டுபோய மாரீசனைக் கண்டது 

கன் ee 

அ௮நந்தரம ராவணன சஞாபபணகையின் வாக்கியத்தைசககேட்டு, மந்த 

ரிகளுட னஞூ.ராய௩து தோந்து, ம£திரிகளை யனுப்பிவிட்டுத தாலும் தனியே 
— - nie ee Ne ஆ ee ee a மு மெய a 

  

% யஸய எனறும சுலோகச இன கருத.துரை 

எவனுக்குச௪ சதை பரரியை யாகுவாள ? எவனை௪ €தை ம௫ழஈது தழுவிக 

கொளவள ? அவன ஸ்ரீராமனே யலலனோ ? அவனே எலலோரககும இெகத பூரு 

ஷோததமன , அவனே இகதிரறுககுப பின னவதரிசத உபேஈதிரன , அதலின, 

சதையை லக்ஷமியெனறே வுணாக எனபத ௧௬த௫, மேல வாககியககளிலும வேறே 

யொரு பொருளும தோற.றெறது , ௮வள கலலொழுகக முடையா ளாதலின, ௮வ 

ஞனககுததகக பாரியை யாகுவாளோ ? ஒருகாலும gsr, நீதான அவளுககுப 

பதியாகுவாயோ ? காய , நீ பாரியையைத துறு, வைராசகயமுறம விஷயததில 

யானவளை எடுத,தவர முயனறேன , லகூமணன என மூகசை யரிஈதான , நீ. யவ 

ளைக கணணுறுவாயாகல, ( மனமதஸய ) என மூக்கை யரிகநு மாசசனஞ்செபத 

அத லக்ஷூமணன சரஙசரூகருச குதியாகுவாய , பாரியையைத ுறககும விஷ 

யததில உனககபிலாஷமிருககுமாயின, (ஜயா£ததம்) முனபோல விஷணுலோகததில 

ஜயனெனனும துவாரபாலனாகும விஷயத்தில மகழகது வலதுகாலை முனனீடாய , 

கூரிய கணைகளினால பகைவரைப பிளஈது நிறகிற பெருமாளையும, திருவனஈதாழ 
வானையும், (ஹதசாயகாம) அடையபபட்ட சாயகனையுமுடைய பெரியபிராட்டியாரை 

யும் (அதாவத) முனபோலவே சோத சுகமாக வாயில காபபோளனாக இனபு௮வாய) 

அவவரசசாகளுடைய வசததினால ( ஈருசமஸஸய ) மனிதாகளால புகழபடட்ட 

அத ராமனுககுப பிரியமளிககக கடவை என வாககயம இதமெனத தோறறு 

மாயின, ஸ்ரீராமன; &, நுமமிருவருடைய சகதியை ஈனகுணாசது, சதையை எடுத் 
துவா ? யானுரைதததையுக கேட, ஸ்ரீராமனால கராதிகள மடிஈதகையு முணச் 
6.த தககவணணம செயயா யென்றம பொருள தோறறுனெறமையின, ராவணன் 
பெருமாளை எதிததுப போ செயயாமல, மறைவில எடுத தோடிவ௩சானெனப௮ 

அ௮அமைனெற்த ,--
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ஆலோசனை செயது, குணதோஷங்களையும, பலாபலங்களையு மறிந்து, 

இவவண்ணமே செயயவேண்டுமெனக் சேர்ந்து, யானசாலைக்குட்புகும்.து 

ஒருவருமறியாமல் சாசதியை கோககத் தேரசைச ித்தஞ்செயயும்படி. 

கட்டளையிடடு, அவனால சித தஞசெய்யபபட்ட சிறத பொன்னாறசெயத 

தோமீதேறிப் பிசாசமுகம்போன்ற முகங்களுஎள கோவே.றுகமுதைகளைத 

தூண்டி விணமிசைசென்று, வெணாகுடைடபிடிக் தும், வெண்சாமரல்களவிரி 

யும், மற்றும பமபல உபசாரஙகளுமசெயகினற பரிஜனகளுட்ன கூடி, பத 

து.த்தலைகளை யுடையனாகி வைடரியத்தை நிகர்தகமையில, பத்துச் Haze 
களையுடைய மாமலைபோனறவனாகி, மினனலுடன் கூடிப பலாகைகளினால் 

சூழபபடட மேகமபோலும விளஙக, மலையுடீன கூடிய கடறகரமையையும, 

பலவகை மரங்களடா௩து இகழக கண்ணுறறு குளிசச்சியம்.றுப் பாவன 

மாயெ கீரகளை யுடையனவும, தாமரை மலாந்து மணம வீசுெறனவுமாகிய 
தாமரை யோடைகளிறலும, யாகவேதிகளுடன் கூடிய விசாலமான ஆசிர 

மமகளினாலும் இகழந்தும, வாழை பலா தேங்கு பனை ௮சசா பசசிலை 

முதலிய மரஙகள மலாந்து கனிஈதுச் சூழ*தும, நாக கந்தாவ ஸுபாண 

இனனராகளும, பிறப்பற்ற யோடுகளும, வைகானஸாகளும, ( பிரஹமத் 
இன் நகத்திற பிறதோரும் ) மஷெொனபவர் குலததவாகளும், வால$ூல் 

யாகளும; ( பிரஹமத்தின் வாலிற பிறந்தோகளும் ) வெயிலையுண்டே 

தவஞ் செயபவாகஞும, உணவு கீஙகிய யோகிகளும கிதைந்தும, Frag 
ஆடையாபரணஙகளை யுடைய ௮ப்ஸரஸாகள நிரஈ,கரம சரீடைசெய தின் 
புற்றம, தேவாகளும தெயவபபெண்களும இகழம்தும், மறறுமுளள 

தேவதானவகணஙகளநெருஙூயும, அனனம கஇரொளஞசம் &ரககோழி வெண் 

ணாரை முதலிய டீர்பபறவைகள ஒலிததும, வைரியக் கறகளடாந்தும் 
விளஜ்குகெற காடுகளையும, வெண்மைநிதமுழ் றகனறு திவவிய மாலைகள 

பொருதி தேவாத்தி.பஙகள முழங்கிக் இகழமும வைமானிகாகளது விமா 
னங்களையும, இட்டி, யங்கஙகுளள கந்தரவாபஸரர்களைபு2, மறறுளள 

விநோதங்களையும கண்ணுறறுச சகதநககாடுகளையும், ௮இிழ்காடுளையும், 
தக்கோலக்காடுகளையும் கண்டு மெது, தமால புஷ்பங்களையும், மிளகு 
புதருகளையும், கரையி லலைகளினா லொதுக்கபபட்டி மு.ததுகளையும, 
சஙகுகளின் இரளையும், பவளங்களின் குவைகளையும், பொன்மலை வெளி 
மலைகளையும், மலையருவிகளையும், மடுவுகளையும, சனதானயஙகள நிறை% து, 
மிக வழயெ பெணகள இகழக்து, யானை குதிரை தேர்க எடீரந்துமுளள 

பட்டணங்களையும் கண் களித்து, ௮௩தக கடலோரதஇல பருகச் துயர் த 
ஒரு ஆலமச,ததையும் கணடனன, மம்மரததின இளைகள சும்நிலும் 

மாற்று ககாதவழி . வளாந்துளளன ; அம்மர,க்திலேதானே பெரிய இருடி. 
கள் கஜகசசபஙகளைக் காலகளி லிகககெகொண டவைகளை யுண்பதின 
பொருட்டுப் பறஈது வந் துட்கராந்து, உடனே தாமுட்காகத கிளை 
உமூறியத் தகஷ£ணமே அதன் ஏழே தவஞ்செயகன்ற வாலகில்யர் முதலிய
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யோக ளிறட்பாகளென வஞ்சி, அந்தக களையினையும மூ1கில் கொதி 
எடுத்துப பற தெழுந்து கெரெதாரமெழுந்தருளி, ௮௩தக௧ கஜகச்சபஙகளை 

யும பக்ஷிதது, நாறுயோஜன நீளமுளள ௮௩த்க கிளையை வேடுவசசேரியி 

லெறிக தயகுளளோரையும கொலைசெயதருளி மகிழ%து, முனிவாகளையும 

பாதுகாகதளிக் துடனே தேவலோசஞசெனறு, அயகுளள எல்கினாம 

செயத யந்தீரயஙகளை முறித்து, மணிமாடஙகளையு மிடித்து, ௮ஙகு ஏகாகத 

மாயப பாதுகாககபபடட ௮மிரதகலசங்களையு மெடுத்துசகொண் டெழு£ 

தருளினா பற்பல மஹாமுனிவாகள கிறை5த ஸ-பததிரமெனனும ௮௨த 

ஆலமசதமையும தாண்டிக கடலின ௮ககரை சோகது, மிக வழகய 

வோராசிரமத்தில மாவுரி யுளளுடுதது மனாயுரி மேலாடடிச சடைதிரிதது 
உணவடக2 தவஞ்செயதுகொண்டிருககினத தாடகா புததீரனான மாரீ 

சனைக ஈணமடுி கடெடிச் செலலுகையில, மாரீசனும இவனைக கணு ஏதா 

கொண்டழைததுவநது, விதியின்படி ௮ாககயபாதூயம முதலிய உபசாரய 

களினால பூஜித்து, ராவணனை கோகக, அ ரககாகோனே ! இலஙகையி 
லெல்லோரும இனபுறறு வாழகினறனாரகளா ?* விரைவா£ மீளவும இங 

கெயதிய செயதி யாதோ 7 ௮.தனை யுவாசெயகவென்று வினாவினன பீன்பு 

சாவணனும மாரீசனை கோகக, மொழியலுஉறன 

அ சணயகாண்டததில முபபததைஈ தாவது சருககம் 

முழ்திகறு, 

அ இத்தகை 

மூப்பததாருவஅசருககம் 

சாவணன் மாரீசனை மானுருககொணடு, €தையைத தான எடுத்து 

வருவதறகு உதவி செயயென உரைத்தது. 

அ௮நந்தரம ராவணன மாரீசனை கோககிக கேளடா என மொழியை ! 

யான் மிகவும் துன்பமடைந்திருக்கனதேன , இததருணததில நீயே 

எனக்குச் தஞ்சம் , எனககுப பிராதாவாகிய கரன, தூஷணன, திரிசிரன 

முதலிய பதஇினாலாயிரம ராக்ஷஸாகளுடலும, சூபபணகியுடனும, என 
கட்டளையினபடி. ஜனஸ்தானததிலுறைந்து, ௮குளள முனிவர்களைப் 

பீடி.ம்.துககொணடி.ர௩தன னெனபதை கீ யறிந்தே யிருகனெறனை யல்லை 
யோ $ அந்தக கரன முதலிய ராக்ஷளாக ளெல்லோரும் ராமனால கொலை 

செயயப்பட் டி.றந்தனாகள, இப்பொழுது தண்டகாவனம் ௮ச்சமம்றதாகச 

செய்யபபட்டது, ௮ந்த ராமனும் தநதையினால் பெணடாட்டியுடன ௮டி.த் 

தோட்டப்பட்டுக காடு சேர்ந்தும், மதியின்றி யாயுளமாண்டு ௮வவரக்கா
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களைக கொலை செய்தனன , ஆதலின, ௮வன சாஜாகளுள கடையவறும, 

இ*்செயலிளனும, கொடுமைகொணடவலும், அருளதறவனும், மடமை 

கொணடவனும், லோபமுடையோலும், தவமீயழறீப புலனகளை வெனற 

வனு மாகனறனன , ஆதலின, ௮வன தருமத்தைத் MND LMF 

ம.த்தையே மேறகொணடு உயிர்களுககுத் இமைசெயயவே முயன்றனன், 

பகையொனறு மினறியே பல மதததினால அவன என ஸஹோதரியான” 

சூரபபணூயின் செவி நாசிகளை யரிகது விட்டனன , ஆதலின, அவன் 

மனையாளாகயெ மிக வழிய சீதையை எடுததுககொண்டெரபபோடுதேன , 

இவவிஷயததில எனககு 8 ஸஹாயமாகக கடவை நீ எனலுடன வக 
அ,தவி செயவாயாகில், குமபகாணன் முதலிய தம।கேளுடனுங் கூடிய யான 

போரில தேவாகளெல்லோரும எதாததுவரினும யான இலகஷியஞ. செய 
யேன , ஆதலின, கீ ஏனஃககுத் துணையாகக கடவை வீரியததிலும, மத்த 

திலும, உனக௫ நிகரானவ னொ ரவ-றுமிலன் , யே உபாயமறிக தவன, 
செனரியமுளளவன, மாயைகளெலலாவயறையு மறிகதவன, இத்றகாகவே 

யானி௰கெயதினேன , ந செயயவேண்டிய காரியம யாதோ * தனைய 

2 
தேரைசெயவேன கேளாய , 8 வெளளிமயமான புளளிகளை யுடையதும் 

பொனமயமாமி மிக வர கியதுமாகி, மானுருக்கொண்டு நத ராம னிருக் 

னெநீ ஆிரமகதி லுலாவுக , சன தயுஉனைக கண் றுழுவாளாயின, அவா? 

வற்று ராமல 9மணாகளை கோககி, இிமமானைப பிடி. ந தளிககக கடவீ£க: 

ளென உரை செயவா ॥; உடனே யவவிழுவாகளூம உடானைப பிடி ககுமபடி. 

வருவாகள , gate சென்ற பனா, தனியே யீருமமனற esr 
சதையை தடையொனறு மின்றீயே சுகமாக எடுதத க கொண்டு வ௩று 
விடுவேன , ப்னபு, பெண்டாடடியைப பம்கொடுத்து மிக வருதி இளைத 

துத துயாதற ராமனைச சுகமாகக் கொலை செயவேனென றுசைசெய்து 
முடித்தனன 

மாரீசன் ௮௩த வாககியததைக கேடடு, ஸ்ரீசாமபிரானுடைய பிரபாவத் 

தையும உனை%து, உதடுகளுலரம்து, அவறறை நாகடுனால வழுடி , இமைநீ௰ 
கிக கண்கள மருள விழிதது, சவமபோல நின்று, துயருறறுததோ௩து, சாவ 

ணனை கோக, மனயகலஙசசெ ரநதைகொண்டவனாபெ பெருமாளுடைய 
"தோளவலியை யறிடதவனுதலின, சாவணன வாகடயம கலமறற்தென 

,வதி/து, கைகளைக் கூபபி ராவணனுககும தனக்கும் இதமுறத்தககதாக 

ஒரு மொழி மொழியலுறறனன 

ஆரணயகாண்டத்தில் முபபத்தாராவது ச௬க௧ம 

முதறிறறு, 

 



௬௩௪ வால்மீகிராமாயணம் 

முப்பத்தேதழழாவதுசருக்கம் 

மாரீசன ராவணலுடன வம£தாபிராடடியை யபஹரிப்பாயாகில் 

எலலாவரககர்களுடனும நீ யழிவாயாதலி னிவவெண் 

ணத்தை விட்டு வாழெனறு இதமுரைததது 

எது டு படு உடு அலைய 

அநகதரம் சாவணலறுரைத்த ௮௩த வாககயததை மாரீசன கேட்டு 

சரவணனை கோக்கி,-- 

39? ௭௨ 555002௦௯56 

Ol Pao wHH HE STIS PSrachok we, 

ஸ்லபா;புருஷாராஜன ஸததமபரியவாழஈ£ 

அப்ரியலய௪பதயஸம வசதாசரோசாசாலப? 

கேளீ£ சாக்ஷஸா கோனே ! பின்பு, துனபம விளைவிகககதககனவும, 

கேடபதம கினியனவாகத தோறறுகெறனவுமாகிய மொழிகளை மொழி 

வோகள உலகனி லெபபொழுதும பெருமபாலு முளாகள , கேடபதம் 

இனியன வலலனவாயிலும, மேலே கலமளிக்கசதக்கனவாகிய வனமொழி 

களை மொழிவோலும, இவன மொழிவது ஈலமேயென மகிழந்து கேட் 

போனும, ௩மக்கு மிவளன உபதேசஞ செயகருனாவெனறு செருககனால் 

சினமுராமல் ௮அவவண்ணமே நடப்பவனும, எயகும கிடையாரகள , பிரிய 

மலா துசைசெயின், கேட்போ£ சுளிபபராகள ; இதமும பிரியமுமாகயது 

அரி ; ஆதலின, யாவரும தாகூஷிணியத்தால் பிரியமே மொழிவார்கள ; 

நீர சாராகள முகமாய்ப் பிறா தன்மையை யறிஈ்து கொளளாமலும், வேற்க 
ணா வலையில் கட்ணெடு மிருக்கன்றமையின, ஸ்ரீசாமன் பிறரால வெல்லு 

தறகரிய தோளவலியுற்றவனெனவும, ௪ிற£,த நறகுணமுடையோனெனவும, 
மஹேக்திரனுககும்,வருணலுக்கும, கிகசானவனெனவுமறிதிலீர, ௮௩தோ? 

வேந்தே 1! இவவுலகினி லரககாகளெல்லோககும ௩கனமை விளையுமா ? 

ஸ்ரீசாமன சினமுற nokia யரக்க ரறறதாகச செயயா தருளசெய்வனா ; 

ஜனகராஜன இருமகளாகிய சதை யும குலத்தை யழிப்பதன பொருட்பெ் 
பிறந்திலளா $ சதையின நிமித்தம யானும இறககாம லுய்வேனா, * காம 

வேட்கையுற.று மரியாதை கெட்டுத இரினெற உமமை சாஜனாகப்பெழ்று 

இலககை பாழாளாகாமல சீருறுமா ? உமமைப்போலக் காமமுறறு௪ Fes 
மழிர் து தீயோசொய்கேட்டு மதிகெடடுத இரிகிற ராஜன் தானுமழிரஈது, 
தன்னினததாரையு மழித்து, நாட்டையு மழிபபான , ஸ்ரீசாமன தந்த 

யினால் துறக்கப்படடீவனு மல்லன, மரியாதை தப்பினவனு மல்லன்,



க ரண்யகாண்டம், சு-டு 

லோபிபு மல்லன், ”சசெயலின.வு மல்லன், சரஜர்களுள் பாவியு மல்லன், 
தீருமகுண மழ்றவனுமல்லன, கொடி.யனு மல்லன, உயிர்களுக்கு eure 
செயலினறு மல்லன், அவன் ஈற்குணவ்களெல்லாவற்ரூலும் சற் தவனே ; 
கைகேயி ததையை வஞ்சனை செய்து வரம்பெற்றுக் கொண்டமையால், 

பிதாவைப பொய்யினின்றும் பாதுகாப்பதன் பொருட்டே பிதாவின் 

வாக்யெச்தைப் பரிபாலனஞ் செய்வேனெனறே கைகேயிக்குப் பிரிய 
முரைத்து, அசணியத்துக் கெழுகதருளினன், ஆதலின், ஸ்ரீசாமன் 

கொடியனுமல்லன், அறிவிலலுமல்லன, புலனகளை யடகசாதா.லு மல்லன், 
ஸ்ரீசாமனிடத்தில நீ பொய்யும், வன்மொழியு மிவ்வண்ண முரையறக ; 
ஸ்ரீசாமன் உருவங்கொண்டி தருமம்போலும், கழ்குணமுடையோலும், 

உண்மையான தோளவலி யுழ்தவனு மானெறனன் ; அவன் தேவாகளுக் 

சந் ரனபோல அனைத் துலகங்களுக்கும் சாஜனாதலின், ஒளி ஸ.ஷரியனை 

விட்டு சீககாததுபோல ஸ்ரீசாமனை விட்பே பிரியாத பிராட்டியை 
நீ எவவண்ணம் வலுவில் எடுத்துவரக் கரு துன்றனை , கணைகளென்லும் 

ஜுவாலையுற்று, வில் வாளகளென்னும விறகைச சோ.து, சக,தகவெனறு 

பற்றி எரிகின்ற ஸ்ரீசாமனென்னும் இயில் வலுவில் வீழக் தழியறக ; வில் 
லென்னும் இறந்தமுகத்தைபபெழ்றுக கணையெனனும ஜுவாலைபொருக்கிச் 
சினல்கொண்டு பகைவர் சேனைகளை மடிக்கிறற கோ, சண்டமென்லும் 
யமனுடன் சோஈது திகழு மிராமனை ராஜியத்தையும், சுகத்தையும் துறந்து 

வலுவில் ட்டி உயிரைவிட்டிழியற்க; அவனுடைய பலம் ௮ளவறற 
தாதலின, ௮வனலுக்குயிரிலும் பிரியமுள்ள பாரியையை யபஹரிகக கீ எவ 
வண்ண௩ இறமை பு.றுவரய ? எரிகினற இயின் ௮னல்போலச சுகின்ற 
தையை நீ சேர்வதெனபது, கீ யழிவதறகே ஏ.துவாகும , ஆதலின், பய 

னற்ற இம்முயற்சியை ஏன் வாளாச்செயகன்றனை * ஸ்ரீசாமன போர்க் 

களத்தி லுன்னைக காணுமளவே உன் வாழவு ; பின்பு, உன்னுயிரும், இன்ப 

மும், சாஜஜியமும், உனக்கு நிலைப்ப தரி.து ;) நெடுங்காலம் வாழம் தின் 
புறக் கோருவாயாகில், ஸ்ரீராமனுக்குத் தீங்கு செய்யறக ; ஸ்ரீவிபீஷணன் 

முதலிய ,தருமபு,த்தியுளள மக்இரிகளனைவர்களுட்னும் கூடி. நனகாராயர்த, 
குணதோஷங்களையும், ஸ்ரீராமன், .2, இவவிருவருடைய பலத்து னளவை 

யும் ஈன்குணர்ந்து, இது இதம , இது இதமலாதெனத் தேர்ந்து ; பின்பு, 
கககவண்ணஞ்் செய்க ; நீ ஸ்ரீராமனுடன் போர் செயவாயாகல், Gawd 

யுற்தழிவாயென்று யான் ஈமபுஷெ. றன் ; இதமாயும், யுக்தமாயும், மீளவு 
மொரு வரக்கெ முசைபபேன் கேளாயெனறு மொழியலுழ்தனள், 

ஆசண்யகாண்டத்தில் முப்பத்தேழாவது சருக்கம் 

முத்திற்று, 
அலைக இடு க; வலஹ்வைகைை 
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௬௩௭௬ வால்மீதிராமாயணம் * 

முப்பத்தெட்டாவதுசருக்கம். 
மாரீசன் ராவணனுடன் விசுவாமிததரயாகத்தில தான் பட்ட பாடடை 

யுனாத் துப பெருமாளுடன் டீ பகைகொள்வாயாகில சித்தமாக 

அழிவாயென வுரைத்து மறுததது, 

கேளரய சாக்ஸர் கோமானே 'யான் புனபொருகாலையில், ஆயிசம் 

யானை பலமுடையேனென்றும, மலைபோலப பருத் துயாக்தேனென்றும 

மசங்கொண்டு, நீருணட கொணடல் வன்ணனும, இறந்த பொறகுஒழ 

யிலனு 2, உலகவசசை யச முதுவிப்பவ 2, SFL went 6 seu zy wr Bes 

Aer FAC Fs Eau Vor» B, Hapaderd பொலைசெயது, அவாகள மாமி 

சைப புஜிததுக்கொணடு, கணடகாவனத்திற மிர் துகொளா டி ௬௩ 
தேன , ௮பபொழுறு சீருமாசதுமாவான விசுவாமிலமிரமரறாயோட 

எனனைகசண டசசஙகொணசி, தானே கேசாகம் இருவயோகதிஃ கெழுக் 

தருளிம் தசரகசக/ரவாக்கியைக ரண, வேர்கா கோமானே ! யான 

யாகஞ பெயகையில, மாரீசன் வந்நு தடைசெயது 9) ககன்றனன் ; 

Heder, ௮அசசஙகொண் டோடி. வ௩கேன , தேவா இருககுமாரனாகய 

ஸ்ரீராமசம்பிரன ஏனறுடன வது, யாகத்தை முடிப்பித்று, எனனைப 

பாறுகாககச கடவனெனறுசைகது ஸ்ரீசாமனை யாசனை செயகனா த௪ரக 

FETT 1») யதுகேடமி அவரை சோசகி, மாதவச் செல்வரே ! என 

இருமகன் பாலை, ஆயுகபபயிறசி யமறவலும, பனனிசணடு வய 

துளளவனு மாகினநனன ; ஆவின், யானே மிகு/துவா சதுரங்க 

சேனைகளூடன் வ௩து, அரககாகளைக கொலைசெயது, சேவருடைய யாக 

த்தை நிறைவேற வேள , இவவணண ம.ருளசெயக , என வேணடினர், 

விசுவாமிகதிரமஹாமுனியும ௮கு கேடமி அவரை நோககிக கேளீ£ 

தசரதசகரவாதது ! நீ தானவாகளுடன போமெயது வெறறிபெறறுத் 

தேவாகளையும பாதுகாததளிஃகுக திறமை யுதறவராயிலும், அந்த அரக் 

கர்களைக் கொலைசெயயு௩ றை ஸ்ரீசாமபத்இொனை விட்டு மறனொருவ 

ரிடத்திலு மிலது , கீ ரிதுவரையிலும பிமா மெயதகரிய செயகைகளை௪ 

செயது மூவுலகிலும கிலை52 புக பெறறே யிருகனறீர் , ஆதலின், 

நீர் சேனைகரடன் இவவிட த்திலேகானே சுகமாக வாழக; இந்த 
ஸ்ரீராமன் பாலனுயிலும, அ௮அளவறற பராகசரம முடையவ னுதலி, 

அத்வரககர்களைக கொலல வலலவனே யாகின்றனன ; யான ஸ்ரீராம் 

னையே யழைத்துககொண்டு செலவேன ; உமக்கு மங்கல முண் 

டாகுக; என்மிவ்வண்ண முரைசெயது ஸ்ரீசாமனை எழுக்தருளப் 
பண்ணிககொணடு தன்னாசிரமஞ்சோந்து யாகதிக்ஷைபூணடு யாகஞ் 
செயயத் தொடங்கொோ, ஸ்ரீசாமலும் ஸப்ர்கோதணடத்தில் காண்கட்டி, 

டங்கா ரஞ்செயபவலும், தோனறாத யெளவன லக்ஷணங்களுடையவலம்,
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மிக வழகுற்றவலும், செந்தாமரை இசழ்போன்ற இருக்கண்களை யுடைய 
விலும, ஒரே வஸ்இரத்தை யுடுத்தவஜும, சிகை யுடையவஓம், பொனஜூ 

லணிந்தவறும, தன கா௩தியினாலேதானே ௮ 1த் சண்டகாவனமெங்கும் 

இகழச செயபவலும, அப்பொழுதே உதயமான பூர்ணசம்மிரன் போனற 

வனுமாக விஎஙகனன, பாதம் அப்பொழுது வரஇனால் ௮யிஏம யானை 
பலமுற மிருகனெநேனெனச௪ செருசகுற் ஐங்கெயதினேன ; அவலும் 

எனனைக கண்டு கணையை வீலலில தொகேததெத்ர்கதனன், யானவனை 

இமையுந்தவனென உபேை Fa! Glu Nt go, விசுவாமித்தரனுடைய யாக 

வேதியை யழிக்குமபடி செனறேன் , ஸ்ரீராம ஓடவே ஒரு பாணத்தை 

எயது, என்னைக கொலை செயய எண்சங கெரணடில னாகலின, அரதப் 

பாண2தினால எனனை ௪ களளிம 24ரணடுிபோய நூறறுககாகஉ மிதாண்டு 

விது, நடுக்கடலி லமுததிவிடய னன யாழு மபபொழுது கெடுகேசம் 
நோசசையடைஈதிருஈ.து, பிவபு தெளிங்கெழுந்து வருந்தி mary fl 

வது சோ௩தேன , யானிவவண்ண மப2பாமுது Me We ui Gwe 

கேன் ; எனக௪ சஹாயமாயி ரந்த ஸ-பாகு (Feu அரம்சர்க ளெல 
லோரும அவ்விடகதிமிலகானே கொலைசெப்பபபட। வபகள ஸ்ரீசாமன 

பாலனாகவும், ஆயுதபபயிறசி யீலலாமலும, இருகரும காலதிஃலயே 

இவ்வரைணைஞசெயதிருகலையி ய, இப /பாழுறு வன இதமை எத்தன 

மையகாஃவேணடும, அதலன், நீ இபசிபொாழுது பகை பூக, என் 

சொற் கேளாமல் பகை கொளவாபாகய விரை dw காச புற தழிவா 

Quan uv சிமதேறு மையம்லநு, எப பொழுது gut Dw Seri 

திருக்கினத srrgai1aO.iovGotmsg wn தரகு வளையும, மணிமாடங்கள 

கெருஙகியும, பறபல மணிகள் இிகழமதும, மிக வழிய இ ஙகையும் 

ஒழிய காண்டாய, நீ யொருவா சசசசயல் பாயிலும, உனை 

சோந்த பறபல லலா! மநச/ ரவ) யம ஓப மீனகயபோல 

அழிவாகள; (ஏ5$பாபாரிகுருத ப௨மபுஙஃமேமஹாஜன$) என் 

ஆம பழமொழியை உணமைய/சச சசயயற31; உல ஐுைய தோஷம் 

தினால இவ்வியகடதம்பூரி நறுமலா மாஃையணிச தி உடறற எலலோரும் 

அழியக் காணபாய, இறடிதவாபோக மிகுந்தவ।கள மனையியற்றவர் 

களும, மனையாளுடன் கூரி யவ।களுமாகிப பதது 3 இசைகளிலும் ௮௫௪ 

மூந்ரோடக் கணணுறுவாய்; இலஙகரபுரியை ஸ்ரீசாமனுடைய பாணங்கள் 
நிறைந்து, தபபமறி ஏரிக தழியவு௨ காணபாய ; இதறகையமிலது ;-- 

SSS OPHTE HTK TYssscHiww. 

பரதா.ராபிமர்சாத் த சாஈயதபாபதரமமஹச. 

உல$€னில் பரத்சையல்களைச் சோஉதையிடச் றாத பாவமொன்று 

லத ) உக்கு ௮௭வற்ம சமக் பெண்கள் காமித்திருக்வ்றளர்கள் ;
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ஆதலின், திச்செயலைத் opis உன் மனைவிகளிடத்திலேதாளே இன் 
பு.ற்௮ நீயும் வாழ்ந்து குலத்தையும் பாதுகாக்கக் கடவை, இவ்வண்ணஞ் 
செய்வாயாகல், மானம், செல்வம், சாஜ்ஜியம், உயிர், இவை நிலையுறும் ; 
இல்லாவிடின், இவை பழியும் : மனைவியர்களுடனும், கட்பினர்களுடலு 
மின்புற்று நெடுங்காலம் வாழ விரும்புவாயாகில், ஸ்ரீசாமலுக்குத் இங்கு 
செயயத்க ; இவ்வண்ணம் யான் தகைந்து இதமுரைசெயிறும், ஏன் 

மொழியைக் கேளாமல் தொயிராட்டியை யபஹரிப்பாயால், உடனே 
சேனைகளழிந்து, இனத்தார் சுற்றத்தார்களிறந்.தும், ஆயுள்மாண்டு யம 
லோகம் போயச் சேர்வாய ; இதில் சிகி.தம் ச௩்ததஹ முதற்க ; என்று 

மாரிசன் சாவணனுக் தெ முமாத்தளன், 

ஆசண்யகாண்டத்தில் முப்பத்தெட்டாவது சருக்கம் 

முத்திறன, 
i EB 

முப்பத்தெதொென்பதாவதுசருக்கம். 

மாரீசன் ஸ்ரீசாமபிசான பஞ்சவடி யிலெழுக்்தருளியிருக்கையிலும், இசண்டு 

சாச்ஷசர்களுடன் மானுருக்கொண்டு ஸ்ரீராமபிரானைக் கொலை 

செய்யமுயன்று, ஸ்ரீராமபாணத்தால் மற்றிருவரிறக்கத் 

தான ஐடிவர்து விட்டேனென சாவணலுக 

குரைத்து அவளை மறுத்தது, 
ஆடின டை 

மீளவும் மாரீசன் சாவணனை நோகூக் கேளாய் உள்காபுரீ நாயகா 
இவ்வண்ணம் முனபு ஸ்ரீசாமனால் அ௮டி.பட்டிறவாமல் தப்பிப் பிழைத் 

தேன் ; இப்போழ்.தும் நிகழந்த செயதி யுனாப்பேன் ; பதிலுரையாமல் 
கேட்க ; ஸ்ரீராமன்மேல பகைகொண்டு, யானிப்போழ்து இசண்டு ராக 

ஸர்களுடன் மான்வேஷமபூண்டு தண்டகாவனஞசேர்ந்து, எரிஏன்ற 

நாவுடையவலும், பருத்த மேனியனும், கூரிய கோசப்பற்களை யுடையு 
வனும், மாம்ஸத்தைப் புஜிப்பவ.லுமாக மிருகவேஓம் பூண்டு ரிஷிகள் 
ஹோமஞ்செய்யு மிடங்களிலும், நீராடு மிடங்களிலும், ஈற்சந்தி மரங்களி 
லும் சென்று, முனிவர்களைக் கொன்று இன்று கோரமாசச் இரிக்தேன் ; 
இவ்வண்ணம் முனிகளைக் கொலைசெய்அ மாம்லங்களைப் புசித்து, உதிசத் 
சைப் பானஞ்செய்.து, யாவராயு மச்சமுறச் செய்து, மதமேதிச் தருமம் 
களை யழித்துக்கொண்டு, இளையானறுடலும், சானகியுடலுக் கூடி.சீ 

தவரியாடு எழுர்தருளி யிருக்க ஸ்ரீசாமளைச்சண்டு, முன் பசை
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நினைந்து, இவன் இபடோழ்.து திலம்பூண்டிருக்கன்றமையின், கொலைத் 
தொழில் புரியானென வெண்ணிச் சினமுற்றுக் ட்டி யோடிக் கூரிய 
கொம்புகளினால் முட்டிக் கொர்திக் கொலைசெயய முயன்றேன் , ஸ்ரீசாம 
னும் எங்களைக் கண்டு, சினமூண்டு மூன்று சரங்களைத்தொடுத்து வித்த 
னன், யானக்தப் பாணங்களைக் கண்டு அவனுடைய பாணக்களின் பிரபா 

வத்தை யான் (மன்னே யனுபவித்தவ னா தலின், உடனே யச்சங்கொண்டு 

நெடுந்தாச மோடி. யொளித்,.துக்கொண்டு தப்பிப பிழைத்தேன் ; மற்.திரு 
வரும் அவ்விரண்டு பாணங்களினாலடி.பட் டி.றம்.துவிட்டனர்கள், யான் 
மாத்திரம் ௮இகப் பிரயாஸத்தால், ௮௩தப் பாணத்துக்குத் தபபிப பிழை 
த்து, இனித் தீச்செயல் புரியேனென உறுதிகொண்டு பறறழ்று த தவள 
யாத் துநவறம் பூண்டு நியமங்கொண் டி.ரூக்கினறேன் ; யான் wees 

தினால் மசஞ் செடி. மலை முதலிய கானு மிடங்கள்தோறும் ஸ்ரீசாமன 
செகருஷ்ணாஜினதாரியாகெ கோதணடத்தைத திருக்கரத்திலேந்திப 
பாச,திதைக் கையிறகொண்ட யமன்போல எதிரில் நிற்பசாகக காண் 
கின்றேன் ; எங்கும் ஆயிரவர் பதினாபிரவசாக ஸ்ரீசாமனைக கணனுறு 
கன்றேன் ; இககானகமெலலாம் சாமமயமாகவே காணபபடுஇன்றது ; 

அயிலுங்காலையிலும் கனவில் ஸ்ரீசாமனையே கண் டசசக்கொண்டு இடுச் 

சிட்டு 95 OsepGarG per ;— 

சர்வ காக (இற 5720 

9௪36௪9 9ம (௫7௩௦௦௮1௮24. 
சசாராதீகிசாமாகி ராமத்ரஸ்தலய ராவண 

சத்சாரிசரதாச்சைவ சராஸம்ஸம்ஜனய 5 இிமே, 

கேளாய ராவணா ! ஸ்ரீசாமனால் ௮ஞ்சுசன்ற எனக்கு சதம், சதம், 
சாவணன் என்பவை முதலிய ரகர முதலிலுள்ள பதங்களில் முத 
லெழுத்தைச் செவியுறும் காலையிலே, சாமனென்லும் பெயர் நினைவில் 
தோன்றச௪ செய்ளெறமையின, அப்பதங்கள ௮௪௪த்தைப் பெருகச செய 
இன்றன ; யான் அவனுடைய பிரபாவக்தை நன்கறிவேன் ; ஆதலின், 8 
யவனுடன் டோர்செய்வது மிகவும தகுதியற்றது ; ஸ்ரீரகுகக்தனன் பலி 
சக்கசவர் ததியையாயிலும், ஈமுசியையாயிலும்  போரில கொலைசெய்வான்; 
இனி சீ யவனலுடன் போர் செய்யிலுஞ்செயக ; கராவெதத்னதப் டொறுக் 
கினும்பொறுக்க; என்னை கீ காண விரும்புவாயா?ல், என்னுடன்மாத்இரம் 
ஸ்ரீசாமன் கையை யுமாயற்க ; உலூனில் ஒருவனுடைய இச்செயலி 

ல் பற்பல சல்லோர்களும், இன,த்தாருடன் அழி சனர்கள் ; ௮அவ்வண் 
ஊம் யானும் உன்னுடைய இசசெயலினா லழிவேன் ; ஆதலின், யான் 
உன் மசப்படி. இசைந்து பின்னெய்தேன் ; நீ யுன் மனத்துக் செர்ச 
வண்ணஜஞ் செய்க; ஸ்ரீசாடமன் அளவற்ற தேஜஸும், தோள்வலியும்,



௬௪௰ வால்மீகிராமாயணம் 

மனோபல காயபலமு முடையவன் ; அவன் அசக்கர்களெல்லோர்க்கும் 
மிருத்திபுவாகாதவாறு செய்வாய் , மேலும் ஒனறு கேட்கறேன், பதி 
லஓுரையாய; ஞூப்பணகை முதன் முதல ஸ்ரீராமனிடஞசென்று பகைதத 

மையின, ௮வன அவளுடைய செவி காசுகளை யமிந்தனன ; கரனவளுக் 

காகப் பரிகது படையெடுத்து வட,தனமையிஸ, அவன அவாகளையும கொலை 

செம்தனன, இவ்.9ிஷயததல் ஸ்ரீராமனமீதெனன பிழையுளது$ அதனை 

யுரையாய, உணககு இத சிட்தையினா லீவவணண முரைககினழேன ; 

இதனை நீ கேடடு நலமெனவு.ரா துனமனபபடியே செயவாயாலல, 

விரைவி லினத்தா£ சுறறததாாகளுடன் கூரிய சரமபாணங்களினா லடி. 

பட்டு, ஆயு. .மாண டமுயிரைவ்டடழிவாயெனறு பலவாறாக உரைத தனன. 

ஆசணயகாணடததில முப்பததொனபதாவது சருககம் 

முறறிதறு 

இ இத வ- 

நாற்பதாவதுசருக்கம் 

சரவணன மாரீஎனை இகழட்து வெருட்டி தன மதப்படி. 

துணையாகும்படி. யுடன பதெஇயது 

அகல 

அநந்தரம் சாவலான் இவ்வண்ணம் மாரீசணுரைத்த வாக்கயெத்தை 

யாயுளமாணடவன் மருந்தசைபபோல மன, ட கொளளாமல, இதமுரை 

ae அமமாரீசனை கோசகி, அயளமாஞ உங கட்டினமையின், வன் 

மொழி மொழியலுறழனனை ; மெய மாரீசா ! நீ எனனிடததி 6 werd 

குப பிரியமலலாச சொறகளை இப்போது மொழிவது ஊஷூரபூமியில 

விதை விசைப்பதுபோலப் பபவறமசாப ம; உனனுடைய வாககியவ் 

Saf GN, யாள ராமறுக களரி மீளவேனோ ? வன் பாப லலும், 

Cpls gpI D, மானிடமை, சாய மறைவது WT ast er, அவன் போரி 

டீலனசக்கு நிகசாகுவானோ ₹ ௮வன் ஒரு பெணவார்ததை கேட்டு ஆசா 
யாமல, தாய் sions ராஜூயம நடானர் முதலிய வெல்லாரையும் 

துந்து, விரைவாகக காடு வந்து சோக்தனனோ * அவன் மூர்ககனே 
யலல?னே 1? அனதியும், அவன் கரனையுங் கொலை செ யதமைய்ன், அவ 

னுக குயிரிலு மினியலான €தையை யான உனனெ ரீல் அவசியமாம் 

எடுக தொடி.வருவேன்;- இவ்வண்ணம் யான் மனத்தி லுறுதிகொண் ஃருக் 

சனெதேன் ; அவ்வுறுதியை இம்தீரன் முதலிய தேவாஸைரர்களாலும் 
விடுவிக்க முடியாது ; யான் இவவண்லாஞ் செய்வது நலமா 1 தீதா$



௮ ரண்யகாண்டம். ௬௫௧ 

என்று வினவி இருப்பேனாலே, கீ இவவண்ண மெனக் கபாயத்தையோ? 

உபாயத்தையே உரைசெயயவேண்டும் ; யான் AG) இவ்வஸ்ணனா 
செயயென உசைசெய்கையில, 8 இவ்வணஊம மொழி௰த.து WB yp; 
யாவனொருவன செல்வமுறறு வாழுவு விருப்பக கொளவாலே அவன 
வேதன கேட்டதறரகுக கைகுவிக துடன்படமி, பதிலுமைககவேணசிமே 
யலல gy, இவவகையாகமொழியக தசகவனல்லன, உரைசெயயு மிடததிலும் 

வேந்தலுக் கனுகூலமாகவும, இதமாகவும, இனிதாசவும், மெலுவாகவும், 

உபசா.ரத்.துடன மரியாதையாக உணைககவேணடும , பூஜைக்குரிய சாஜன 

தனனை எதாத துரைச்ச மொழியைச செவிகொதெதுக கேடடு, மகிழ 

தாதரஞசெயயான்; ௮!_ா மாரீ* ! சாஜாகள அம்கினியின ளெமமையீனை 

யும், இக்திச னுடைய விகரமத்தையும், சந்சணனுடைய தணமையையும், 

வருலானுடைய தணடதறையும, தநமறுடைய அருளையு மடைந்து 

இறபபுற றிருககனறனாகள , ஆதலின், ௮ரசாகள எலலாச தருணக் 

களிலும ௮.தசஞ்செயது பூதி தகவரகள , நீயோவெனில, தருமத் 

தைத் துறது, மோஹமடைகது, ௮திதயாக வாத ஏனனை நூமாசக 

மாழீ வனமொழிமொழி% இஃழ முயன மனை ; யானுளவை இவ்விவயக இல 

குணதோலங்களையாயிலு ம, யாதுபெயயின சீருமெனராயிலு ம, வினவு 

இனறிலேன ; யான உணாததது என்றுடைய இறந்த இம்காரியில 

துணையாயிரு௩ துதவிசெயயவேணக்மெனததேயனறோ ? இட் உதவி 

யாவது எததனமைத்தோ ?௮கனை மொழிசனழறேன கேளரய, நீ ரஜகடய 

மான புளிகளையுடைய பொனமானுருவாகி ௮௩௧ ஆசி சமலில சதையி 

செரி லுலாவுக; ௮ங்கு௪ சதையை யாசையுறுமபடி செயது, சாம 

லக்ஷ்மணாகளைப Li pul aie ப்வபுன மனபபடி செல்லுக : பொன 

மானுருவமடைக் தழூய உன்மாச தை கணனணு நறு, இகனைப பிடித் 

தளிககவென்று ரரமனை ஏவுவாள, அவ்வணணம ராயன உனனைத 

தொடர்ந்து வருகையில, நெ$நதூரஞ செனறபீனனர், ௮ட்தோ 7? உமதா ! 
அந்தோ? லசகமணா ! என்று சாமனுமாததாபபோ லுளாசெய; ம 

மொழியைச €தைகேடடு ராமலுஃகேதோ இங்கு கோடததென் 

தஜெணணி, லக்ஷ்மணனைப் போயப் பாரததுவருமபடி. ஏவுவள , லச 

மணஜும் ௮வ்வணணமே ௮ணணனமிதுஃள நேசததினுலை செலவன ; 

இவ்வணண மிருவரு மின் மிச தை தனித இருக்கையில, இ௩திரன oA 

யைப்போல யானவளைக கொணாமது விடுவேன ; இவ்வணலம நீ யுதயி 
செய்து பினபெககேயாகிலும செலலுக ; என்னுடைய சாஜஜியத்தில் 
பாதிராஜ்ஜிய முனககளிபபேன் , ஆதலின, இககாரியம நிகைவேறும்பட 
கல்வழிபறறிச௪ செலலுக ; யானும உனனைப பின்னொடாநதே தேரூாகது 
ண்டகாவனம் வந்து சேர்வேன , யானிவவணணம போரினறி, ராமனை 

வஞ்சனை செய்து சதையைப் ப.நிததுககொண் டுன்னுடன் கூடி லங்காபுரி 
சேர்வேன் | 8. இகழ் குடன்படாயாடில், யானிங் ிப்பொழுசே யுளனைச்
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் 

கொலை செய்வேன் ; ஆகலின், இச்காரிய தைப் பலாத்கரத்தினாவாவது 
செய்யப் போடின்றனை; ராஜனை எதிர்த்து நடப்பவன் ஒருக்காலும் 
இன்பரடு.ரூன்; 8 மாலுருக்கொண்டு சாமலுக் கெதிரில் செல்வா 

யாகில், 8 இறக்னொம் இறப்பாய் ; உய்யிலும் உயவாய் ; சீ இப்பொழு 
தெதீர்ச் துனாப்பாயாகில், யானுன்னை யுடனே கொல்வ துண்மை : 

சீ என் சொய்படி கேட்டு னிறப்பதோ சந்தேஹம் ; என் சொல்லை மறுக் 
கின் இறப்பதோ நிச்சபம்; இவ்விரணடில் எது ஈலமோ நீயே மதியினால் 
கன்காசாய்ச்து, எ.து ஈலமாகுமோ ? அதனையே நீ செயக ; 'என்றிவ்வசை 
யாக ராவணனால் மாரீசன் உரைதறுப் பயமுறுத்சப்பட்டனன், 

ஆசணயகாண்டத்தில் நாற்பதாவது சருக்கம் 

முத்திறறு, 
oem 

தாற்பத்தொன்றுவஅசருக்கம், 

மாரீசன் மீளவும் ராவணனை நோக் துயர்ந் துரைத்தது, 

அன்ட். 

சரவண ஸிவ்வண்ணம் வேந்தன்போலப் பிரதிகூலமாக மொழி 
கையில், மீளவும் மாரீசன் சாவணனை நோக்கக் கேளாய சாக்ஷஸர் 
கோமானே ! எந்தப் பாவி யுனக் இவ்வண்ணம் தசசெயல புரிக தழியும் 
படி: யுபதேசம் செய்தனன் * இதனாம புத்தி மித்திர களத்திராதிக 
ளுடன் நீ யழிவாய் ; எந்தப் பாவி நீ இனபுத்று வாழ்ந்திருப்பதைப் 
பொறுக்கெறிலன் $ எவன் உபாயமாக யமலோகத்தின் வழியை ௩ல்வழி 
யென மொழி தவன் 1 உன்மீது பொறாமையும, பகையும் கொண்டவர் 
கள் தாம் நேராக வெதிர்த் துன்னை வெல்ல வொண்ணாமல், இதஞ் செய் 
பவர்போலப் பலவானுடன் உனக்குப் பகைமூட்டி, உனனைக் கொலவிக்க 
நினைக்வெறனர்கள் ; € யுன்னுடைய இசசெயலினாலேதானே யழியும்படி 
எந்தப் பகையாளி யுனச் சகெம்போ லுரைசெயதான் $ 8 இவ்வண்ணம் 

நலவழி கடநது செலலுகையிலும், இதமுசைத் துன்னைத் இருப்பாமல் 
அழிந்திறகூனு மிறக்கவென porter wrt oCumey செயூன்தனக் 
களோ * அந்த மந்திரிகள் கொலைக் குரியாகளாயினும், கொல்லபபடசள் 
திலர்கள்; அமைசசர்கள் ஈல்லோர்களாயின், தன்னிசசையாய்த் திச்செயக் 
புரிய முயன்ற உன்னைத் தடுக்காம லிருந்தனர்க எச்தோ 1 ஸூவர்கள் 
அறம்பொருளின்பம் புகழ்களையும், சாஜனருளினாலேகாளே யடைக௮ 
னர்களல்லசோ? சாஜனருளிலலானாயினும், தன்னிச்சையாய்த் இச்செயல் 
புரிவானுபினும், அவர்களுக் கவையெல்லாம் பயனற்றன வாகன்சன 

வல்லவோ 1 ஆசசனுடைய இச்செயலினால் மற்றுள்ள ஜனங்களும் அள்



DR. 0, y, OV அவ்வி ராக PEG Crosses 

BESANT NAGAR, MADRAS-600 090, 

ஆரண்யகாண்டம். ௬௫௨ 

பு௮௫ன்றனாகள ; தருமம் புகழ முகலிய யாவும் ௮சசனடியாக வருவன 

வாதலின, சாஜாகள இச்செயல் புரியாதிருக்கும்படி யாவரும் செய்யக 

கடவர்கள, சாஜன் கொடியனாயிலும், பிரஇகூலனாயிலும், விகயமறதவு 

னாயினும், ௮சசுசெயய வலலவனாகான , ௭௩௧ ம௰்இரிகள கெட்ட ஆலோ 

சனை யுறறவாகளோ $ அவாகள துனபம நேருங்காலையில், வேகதலுடன் 

கூடிக் கமிவேகமுளள குூதிரைகள இறமையறற பாகர்களுடன கூடி மேடு 

பாளமுளள விடங்களிறபோல வீழந்தழிவாரகள் , உலகினில் பழ்பல கல் 

லோர்களும் பிறர் செய்க பிழையினா லழிஈதிருகனெ௰னாகள , பிரஜைகள் 

கொடிய சாஜனால் பாதுகாககப LODE றவாகளாயிலும், கரியினால் பாது 

காக்கப்படட ஆகெளபோல அ௮ழிவாகள , சாக்ூஸாகள யரவரும விரைவி 

லழிவார்களெனபஇல சிறிதேலும் ஐயமிலது , அவர்களுக் இழையாக 

நீ கொடியனும், கெமெதியினனும், காமுகனு மாயினை யல்லையோ * யானு 

மிங்சுனனால் மரணமுறுகன்றேன் ; காகதாளீயமாக ( காகம்வரவும் பனம 

பழம் விழவும் காசர் கம்செயலாய வீழ் துடைகத MULL sang Woot gy 

போல) யானிஉூருககத் தற்செயலாய் உன்னு லெனகடக்த ஆபதது 

கோந்தது , யானிறககினறழேனேயெனறு யான் சிறிதும் துனபுறுகன்றி 

லேன ; நீ சேனைகளூடன விரைவி லழிவாயே யெவறே மிகவும துன்புறு 

இன்நேன் ; ஸ்ரீசாமன என்னைக கொலை செயதுவிட டெனே யுனனையும் 

கொல்வான் ; யான் ஸ்ரீராமனா லடிபட்டு இறகனறமையின, தஇவினை 

யழிந்து ஈல்வினையனா ப் பொன்னுலகமடைவேன ; யான ஸ்ரீராமனுக்குக் 

கட்புலனாகுமளவே எனக் காயுளென வுணாக ; அுவனைக கண்டவுடனே 

யானழிந்தேனெனறு சம்புக ; சையைப பறித்து வநத பினபு, நீ யுனனை 

யும், இனத்தார் சுற்றத்தார்களுடன ௮ழிடதவனாகவே எண்ணுக , € என 

னுடன் சதையைக் கொணர்வாயேயாகில், நீயு முய்யாய ; யானுமுய்யேன ; 

இனத்தார் சழ்றத் தார்கர முயயாகள : இலங்கையு மழியும , யானிவ 

வண்ண முனக இதல்கருி யுரைத்த இக்க என் வாஃகியகை கலமெனக் 

கேடடு மூழகனெறிலை ; ச.விக்னெறனை , ஆயு.எமாண்டவர்கள நடபினர்க 

சரைக்கு மிதக்தைக் கேடஇன்றிலாகளநதோ ? என்று பலவகையாகப 

பயமுு,த்தியும், இதங்காடடியும், கூறி முடி.ததனன. 

ஆசண்யகாண்டத்தில் காறபத்தொனராவ.து சருக்கம் 

முத்தித்று, 
ணன் aes 2 
டட ப ர-க 
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௬௪௪ வரல்மீகிராமாயணம் 

காற்பத்திரண்டாவதுசருக்கம். 

மாரீசன் மானுருக்கொண்டு porter shi. Cou gy, 

  

po ய னையை 

இவ்வண்ண முரைத்த மாரீசன மீளவும ராவணனை கோக, வன 
வாக்கிப.ததம் செயாவிீடின், இப்பொழுதே கொலை செயவானேயென்ழம், 
செலலின், ௮ங்கு சாமன் கொலவானேயெனறும் இனங்கொண்டும், சேது 

69 யின்மையால, செல்வோம வாராயென்றுலாதது, மேலும் 'கேளாய் 
சாவணா ! யான மீ.ஈவும் ராமன கண்ணில. தென்படுவேனா9ல், உடனே 

என்னுயிர மாயர்ததே * ஸ்ரீராமனைச் சனெனெழமுறுச்இ£ ஏதிர்த்தபினொரு 

வனும பிழைத்து மீளான ; ஆயுளமாண்ட உனக்கு யானும் நிகராயினேன ; 

தீப இவவண ணம இயோனா குகையில், யான என்செயயத தககது ; யானிப் 

படியே செலவேன் , உனக்கு நலமுண்டாகுக ; என்று கடையில் உடன் 

படமணொததனன ராவணனு மதுகேடடு மூழம் அவனைக் கழுகி, ௮டா 
மாரீசா | இபபொழுதென மனபபடி. வீரத்தனமையுறறு மொழிஎன்ெற 

மையின், இப்பொழுதே மாரீசனூனெமனை ; இதற்கு முன் வேரோரக்க 

ஞயினை; மணிகளிழைக்தும, பிசாசயகளபோன்ற மூகங்களையுடைய 

கோவேறு கழுதைகள் கட்டியும, அழகிய எனனுடைய இத்தேர்மீ தே.றுக;' 

என்னுடன் ௮ஙகுசசெனறு, சதைமை யாசையுறுவித்து, வஞ்சனை செய்த 

பினபு, உனனிசசையினபடி. செல்லுக ; ராம லக்ஷ்மணர்களினறிச௪ சதை 
தனியே யிருககையில, யானும அவளை or Bags wep. இலங்கை சோட$வு 
னெனநனன், ௮5௩3ர7ம ராவண மாரீசாக ளிருவரும் தேவவிமானம்போல் 

விண்ணிடையில செலலவல்ல .தகோமீதேறி, ௮ங்கருக்து புறப்பட்டு 

விரைவாசசசெனறு, பறபல நாம்களையும, ககரய்களையும், வனங்களையுல், 

நதிகளையும், மலைகளையும், படடணவகளையும, சரொமங்களையும், ௮க்செ 

ஹாரங்களையும் . கண்ணுற ககொண்டே தண்ட்கா ரணியஞ் சேர்ந்து, 

ஸ்ரீசாமாசசி.ரம,த்தைக கண்டி கேரினினறு மிறஙகினாகள ; ௮ப்பொழு.து 

சாவணன் மாரீசன் கையைப பிடிததுககொண்டு ௮௨னை கோக, டா 

மாரீசா ! இ€தா பரா வாழைகளடாக்த சாமாச்சிரம௫ காணப்பமேன்றது ; 

யாமி௩ககனயபொருட்மி வந்தோமோ * அககாரியத்தை நிறைலேற்றக் 
கடவை ; எனறு மீளவும வேண்டி. யுரைததனன, உடனே மாரீசலும் 

இந்திர8லம.பமான கெரமபு நுனி யுடையதும, வெண்மையும கருமையுஞ் 

சோத முசவொளியுறற 2.1௦, செடி தாமரைபோலவும், உற்பலமபோலவும் 

விளய்கும் முகமுடையதும், இக சநீலமபோன்ற வண்ணமும், உழ்பலம் 
டோன்த ஆகுவமுமமைம்த செவியுறறதும், கொஞ்சமுயர்ந்த கந்தரமுடை 
யதும், இஈதிரரீவமபோன்ற முத பொருந்தியதும், குந்தம சந்திதன் 
வச்சிரம் இவைகள போனற வயிழறை புடையதும், இலுப்பைடபூவிலுக்கு
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ஆரண்யகாண்டம் ௬௪ 

பான பார்சுவவகளையுடையதும், தாமரைமலாத்தாதுகளுக்கு நிகரான 

ம், வைடூரிய ரத்இனத்தை நிகாத்த குரங்களையுடையதம், ுண்ணிய 

முல்கால்களை யுடையதும், மிகவு மிசை, அவயவங்களை யுடையதும், 

சதிசாயுதத்தை நிகர்த்த புச்சக்தைமேலசைபப தம், மனததுக இனிய 

ண்ண முடையதும, பறபல மணிஃள பொருநதியதுமாகிய மாலுருவம் 

ரண்டு, தனனொளியினா லத ஸ்ரீராமாசிரமமெறகும Wana se Qe ue 

ப் பிராட்டியை யாசைபபம.,9 வஞரிபபமன் பொருடடிப புறகளை 
யர் துகொண்டும், மாம்களின் தளிகளை முறித் துணாமிட் இரந்து, 

'ழைத்தோட்டத்அலும், கோககுமரஙகளிலும், ௮ஐகு மிஙகுமாகச சஞ்ச 

ig, மெதுவாக ஈடநது ஸ்ரீராமாசிரமத்தினருல் முனசெனழம், 

ஊசிம விரைவாக வோடியும், மீண்டெழுமஃபியும, சலவிடத்தில் குத் 

ம், "லவிடததில் துளளியும, சிலவிடத்திலுடகார்$தும், சும்றுமோடியும், 

|சிீதாபிராட்டி தனனைக காணுமபொருட்பே பலவி5மாக விளையாடினன் ; 

ம்மானுருவை யஙகு௭எள மானகளெல்லாய கண்டு, ௮ருகிலோடிவம்து 

நதுபார்.த துடனே யச்சமகொண்டு, பததுத் இசைகளிலு மோடின ; 

ம்மானுரு வமைந்த மாரீசனும ௮வைகளைக கொன்று தன்பவனாயினும், 

8 தன்மையை மறைப்பதனபொருட்டு, அவைகளைக் இனனாமல் பாரதி 

நந்தனன், அங்தத தருணததிலேதானே திதாபிராடடியாா நறுமலர்களைக் 

ஏயவதன பொருட்பே பூந்தோட்டததில வது, மலாகளைக கொய்து, 

(ரண்டு வருகையில, மிகவும ௮ழகுதற ௮மமாயா மிருகததைக கண்டு, 

பப்படைநது, பெரும்பாலும் பாரத்து நின்றனா ; ஒமமாயா மிருகழும் 

வரைக கண்டு மிக விகோதமாக விளையாடி யவ்விடத்ைத் இகழவித்துப் 

ரடகுயையும் மழெவித்துச தனமீது விருப்பமுநறச் செய்தது ; பிராட்டி 

ரூம் காணாதுகணட ௮ம்மானைகோக௫, மிக வியபபும, மவுமகொண்டு 

தனைப் பிடிப்பித்துத தம்மாசிரமத்திலே தாமே வலைததுககொளள 

பண்மமென்று விரும்பினா, 

ஆசணயகாணடதஇில காறபத்தரணடாவது சருக்கம் 

முறதித௮, 

தது இபபட அறவையயா



௬௪௬: வால்மீகிராமாயணம் 

தாற்பத்துமூன் டுவதுசருக்கம் 

இளையபெருமாள ௮மமானை மாரீசனே யாகவேணடுமெனறுசைசெய்தும, 

பெருமாள பிராட்டியார.து சொற்படி. யமைபபிடிககத் இருவுளய 

கொரு, பிராடடியானாப பாதுகாகஇருககும்படி. 

இரு கதமபிககுக் கடடனளையிடடருளியது, 

அவ: ஆறுகளை டட ட 

அரக்தரம நறுமலர் கொயதுகொண்டிருகதபிராட்டியும் ௮௩த மானைக 

கண்டு, ராமலகஷ்மணாகளைக கூவி ௮ழைததுக காட்டி விருமபினர் ஸ்ரீசாம 

லக்ஷ்மணரகளும அங்கெயதி ௮மமானைக கண்டனாகள அப்பொழுது 

இளையபெருமாள பெருமாளை கோககி, எமமையரே ! முன்பு மாலுருச் 

கொணடு வாது தபபிப பிழைககோடின மாரீசனே இபபோதும இமமானாச 

வந்கிருக்கினறானென யான எணணுறேன் ; பறபல ராஜாகள வேடடை 

யாடக கரடு செனறு மானுருககொணட இபபாவியினால் கொலைசெயயட் 

பட்டி. ருக்கனெறனாகள ; இமமாரீசன மிகவும மாயை செயபவன; இமமான் 

மாரீசலுடைய மாயையேயனமி, வேறனறு , இது க௩தாவ புசத்துக்கு 

( வானிடையில் பல உருவாகக காணபபட்டுக கணக்தி லழியும மேகத் 

திற்கு ) நிகரானதேயனறி, உண்மை யனறு , இததனமையதாகய மால் 

இப்புவியிலேயே யிலலை , ஆதலின, இது மாயை யெனபதறகுச் சிறிது 

ச௩தேஹமிலலையென்று உரைசெயதனா, ப்ராடடியா£ ௮துகேடடு இளை 

பெருமாளைத் தகை௩து மைத்துனா ! உன சொல்ல்ங்கமையாதென 

ops gu பெருமாளை கோக, எமபிராணகாதசே ! இமமான மிக வழ 

யது; என மனததுக் சனியது , இதனைப பிடிததுககொண் டெழு 

தீருளுஈ; இது யாம விளையாெவதம குபயோகமாகும் ; இவவடசசம,த.இி௨ 

மிருகம், சிருமசம், சமாம, கரடி, புளளிமான், குசஙகு, இன்னரம் முதலி 

விலங்குகள் ௮ிகவழகுதறனவாகத இரிகின்றன , ஆயினும, இநத மானுக( 
நிகசான மானை யான் முன பெயகும கண்டிலேன , இஃது ஓளியினாலுட 

பொறுமையினாலும, தேஜஸ்ஷிஞஹ லும, மதத மிருகஙகளிஓஞ சிறந்த.த 

இதனத ரூபமு.ம, கா௩இயும, ஒலியும மிக வினியன , இது என மன 

துக்கு மிகவு மினியதாக, என மன,ததைக கவாரகினறது ; இதனைத் தேவ 

உயிருடனே பிடித தெழுக்சருளவிராகுல், மிகவும ஆசசரியமுற,த்தக் 
தாகும், யாம் வவவாஸக் தரஈது இ.நலயோசதிக்குச௪ செலலுகக£லுப 

இதனை யுடன் கொண்டுபோனால், ௮ம்குளளோ ரெலலோருங் கண்டு விய 

புறுவார்கள் ; இதனை யுயிருடன பிர பபது ௮ரிதாயினும், இதனைக் கொ 

செயது இதன் தோலைக கொணர்க; தருப்பாஸனத்தின்மே லிக் 
கோலப் பரப்பி விம்நிருக்க விரும்புசன்றேன ; குலமகளிர்கள் «



ஆரண்யகாண்டம் ௬௯௪1 

னுக்குக கட்டளை செயவது மிகத் தகாச்செய லாதலின, யான தேவரை 

இல்வண்ண மேவுசல் மிகக் கொடியதும, தகாதது மா௫ன்றது ; ஆயிலும், 

இதன அுநினத்தைக் கணடு வியபபடைம் இவவணணம மொழிந்தேன ; 

இமமான் பொனனின வண்ணம பொருக்கி பலும, இடதிசநீலமபோனற 

கொமபுகளை யுடையதும, பாலசூரியயபோல வொளிசெயகினறத ம, விண 

மீனகளை பபோனற புளளிகளு॥ளலுமாகி யிருககனறதனறோ? எனறு மொ 

ழிரபேவினா பெருமாளும அமமானைக கண்மி வியப்படைந்து ஸ்ரீபராடடி, 
யாரது வரகுகியததையுகேடடு ஆராய்ந்து இளையபெருமாளை கோகமப் 

பாரடாலக்ஷ்மணா'€தையோ இமமானை விருமபுகினரனள இமமானோ மிகச 
சற ஈத உருவமமைக் இருககின்றமையின, மாயையே.பனறி, உணமையென க் 

சோறரூது ; இதழம்கு நிகரான மான் நநதவனதிலு மிலது ; சைததிரதம் 

திலு மிலது ; ஆதலின, இபபுளியிலுளதாகுமோ ? கேசாகஷம எதி.ராகவு 

முளள இசன மயிர்கள முழுதும பொன புளளிகளினாலும, வெளிப் 

புளளிகளினாுலும, சிதஇசமாக விளஙகுகனெறன , இது கொட்டாவி வ்டி 

கையில, வாயினுள எரிகினற தச சுடாபோலவம, 8ருணட மேக த திடையில் 

மினனுகினற மின்னறகொடிபோலவும காவொளிவிம்கினறது, முகம இடதிச 

கீலக கண்ணி போனறது , சஙகு முததுகளககு நிகசாகு வயிறு விளக்கு 

இன்றது , இமமானைக கண்ணுறற எவாதாம வியபபுராகள ? இஃது எவ 
ரைத்தான வியககச செயயா.து ? ௮ரசாகள மாமஸ நின பொருட்டாயிலும், 

விகோககடறகாயிறும, வேடடையில மானை யடியனறனாகளிதே 1 வ 

வண்ணம ௩வமணிகளும, பொனனு மமை(த மிக வழகிய இமமானைப 

பிடி பபதறகுக கேட்கவேணம்மோ * மணிகளையும, தயகம வெள்ளி முதலிய 

வழ்றையு மளிககத் தகக பலவகை தா.துககளும, காட்டில மிகக முயறசியால 

கஇிடைக்கப்படுகின்றன ;: நாடடிலுஎளவைகளைவிடக  காட்டிலுஎளவை 

அரியன வாதலீன், சிறகத பொய,ளாகனறன வலலவோ * கோரபபடட 

பொருளகளைச சுககரனபோலப பெழவதெனபதம சிறபபுறறதனறோ ? 
ஒரு பொருளை யொழு,வன் எப்பொழுது கோம €ன்நனனே 1 அபபொருளை 

யபபொழுசே முயழ்சிசெயது பெறுவாளுயின, அபபொருளே இறகத 

தெனவம நீிியுணாநட்தோ மொழிகனறனாகா & me b பொனமயமாகிய 

இம்மானின அதினத்தில சதை எனறுடன வீழ்றிருந்து மசிழவாள , 

'மெதுஷம, நுடப பூ ம, உயர்வும, பலவகை வண்ணழும, கரிய முனையுமுளள 

மயிருடைய ககளி யெனலும மானின கோலும, மெதுவும, பயர்வும், பரு 

மலும் பொருஈதிய மயிருளள பிரியகமெனழ ம மானின தோலும், பிர 

வேணியென்லும் மான் தோலும், அவி பெனலும ஆட்டின் சோலும, 

மேதுவில் இமமானின தோலுககு கிஃராகாவெனறு யான நீனைககள் நேன; 

புவியில் சிறந்த இம்மாதம், விஸாணில் விவ் மீன்களுவ சோந்த மிருக 

Ci Qu aid மானும், ஆகிய இவல ரண்டுமே உலகங்களிற சிதக்தன 5 
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௬௫௪.௮) வால்மீகிராமாயணம் 

லிவவுருக்கொண்டு வர திருப்பவனாயினும, இதனைக் கொலைசெயயவேண்டு 
வது அவசிய மனறோ ? இக்தக கொடிய மபாரீசனாலேதானே முன்பு பல 

யோ௫கெள மாயையால் கொலைசெயயபபட்டனாகள் , மறறம் பற்பல 

வேர்கர்களும வேட்டையாடுகையில், இவனால கொலைசெயயப் பட்டனர்க 
ளிறே ? ஆதலின, இவனைக் கொலைபுரியவேணடுவதே முக்கியம ; இவவிடத் 
தஇலேசானே புனபு வாதாபியானவன் ஆட்கெகறியாபெ பிறரால புஜிக்கப் 

பட்டு, ௮அவாகளுடைய குகூழியையடைந்து, தேளின் கழுவு தான பிறக்கும் 

போது தாயைக கொலவதுபோலப பம்.பல வேதியாகளைச் கொலைசெய் 

தனன, இவவண்ண மிருககையி லொருகாள ௮௩.5 வாதாபி யஸ்தியபகவா 

னால் புஜிககபபடமி, ௮வலாப் பிளநது வெளியில்வர முயலுகையில், அவர் 

இதனை யறிந்து நகைத்து, அவனை கோக, அடா வாதாபி ! நீ சிறிதும் 

லக்ூஷியஞ் செயயாமல பல போகளைக கொன்றனை யாதலின, நீ இட்டொழு 

திறகனெதனை ; என்றருளிசசெயது, ஜரிககச்செய்தருளினா, இம்மாசீ 

சலும் அவவண்ணம் எனனை வஞ்சனை செயவானாகில், இவனும் அவன் 

டோலவே பிழையாதிறபபான , ஆதலின, 8 இவவிடத்திலேதானே மிகவும் 

ஊக்கத்துடன சதையைப பாதுகாதஇருகக ; காம் செயவதற்குரிய செயல் 
கள ( ராவணுஇகளைக கொலை செயவது முதலியவைகள ) யாவும் இந்தச் 

த௮தயின ௮,தீகஙகளே யல்லவோ ?* இமமான் மாரீசனாயின, கொலை,செய் 
வேன ; மானேயாயீன், பிடித்து வருவேன் ; யானிதனைப பிடிககச் செல்வ 

தன முன்னமே இடச் தை இமமான தோலின மிக விருப்பககொண் 

இ.ருககினறனள , பாராய இதன து தோல் மிகச சிறஈ தர,ககனறமையின், 

இது மானாகாது ; ஆதலின, நீ சீதையுட ஸனில்கருந்து மிகவும் ஊககன் 

கொண்டு வாழாய , யானு மொரு கணைபினா லிதனைக கொனறு தோலை 

யுரித் தெத்துககொண்டு விரைவாக வருவேன , கீ மிகத் இறமை யுள 

வரும், ஈடபினரும, மதியுடையோருமாகிய ஜடாயுவுடன்கூடிக கணப் 

பொழுதாயிலும் ஊக்கமற்றிசாமல், காறபுறங்களைபும் பாரத்துககொண்டு 

சதையைப் பாதுகாச்.துக்கொணடிருக்கஃ கடவையென தருளிசசெய்தனர், 

ஆசணயகாணடததில நாற்பத்துகுன்றுவது சருககம 

முறதிதறு 
een 

  

இரதச சருக்கததில பெருமாளூுடைய வாக௫ூயககளாலும், இளையபெருமா 
ஞடைய வாககியலகளாதும், மாரீசனே மாயாமிருகமாச வக்திருப்பதை யகாகள் 

கனகுணாஈதாரகளெனவும, சாவணாதிகளைக கொலைசெயவசனபொருட்டே சதையிதி 
வாச்சியததிற குடனபட்டனாகளெனவும ஈனகுவிளககும, தோபிராட்டியாரு ‘Bote 

யதிரதே யதனைப பிடி த.தவருமபடி. ஏவினரொனவும் கனகு தோனும் ; எங்கனே 
யென்னில, சதை இளையபெருமாள வாகூயததைகசேட்டுப் புன்னகையுடன் தனை 

ap, பெருமாளை சோக்? (.தூயைஈம்மாஹாபாஹோ சரீடார்தசம்சோபலிஷ்மதி))



ஆரண்யகாண்டம். ௬௪௯ 

தாற்பத்துதான் காவதுசருக்கம். 

பெருமாள கெடு%தூரம தொடர்ந்து மாலுருககொணட 

மாரீசனைக் கொலைசெயது மீண்டருளியது. 

னக ர தகககளவாளல். 

ந 

பினபு பெருமா ளிளையபெருமாளுக கவவணணம் கட்டளை பருளிச் 

செய்து, பொன் பிடியுளள வாளைக கசசையி லிறுக௫க் கட்டி, மூன.று வளை 
வுளள கோதண்டததையும் திருக்கரத்திலேகதி, அம்பறாத் தூணீரமகளையு 

மிருபுறததிலு மிறுக்கி, விரைவாக மானைக் தொடாம தெழுகதருளினர், 

மானுருககொணட ௮டத மாரீசஓ,ம, பெருமாளை வஞ்சனைசெயபவனாடுயும், 

பெருமாளைககண டசசங்கொணபமு மறைகதும, மறுபடியும் கட்புலனாடுயும, 
தன்னைககண டோடிவரும பெருமாளைக காணுநதோறம் நெடுந்தூர 

Gorge yw, Gary Soy, ரிலவிட ததில் பாணம பாயு௩தூரக கடஈதும, 

சிலமிடத்தி லகபபவோன்போல வாசையுறுவிகதும, ௮சசஙகொண்டு கட 

லோரம் வரையில் துஎளிப பாய் தும, கண்டயகண்டமாயுஎள மேகக்களி 

னிடையில் வருஞ் ச௩திரனபோல அடிக்கடி. மறைந்தும், கடபுஉனா$யும், 

இவவணணமே முகாத்தமாதகசததில பெருமாளை கெடுந்தூச மிழுத்துக 

  

மிசத சோ வலியுறற பெருமாளே இசனை ( இமமாரீசனை) டுகாணாச , இத விளை 

யாட்உனபொருட்டு ( கோபவிஷயஇி ) garg; சாம வீளையாவெசறகு இஃசாட்டில் 

பறபல மிருகலகளுள , தயிஐும, இதைபபோனற மிருகஙகளைக சணடிலோம, இ. 

உணளமையான மானனருதலின, இசனை யுயிருடன பிடி ததுவரின, மிக வியபபாகும ; 

கமமெதிரில போலவே ஸ்ரீபரதாழவான கோலலையா£ முசலானோகளுககும, 

சாட்டாரகளுசகும எதிரில இவவணணம மாயை செயிலும் செயயும; ஆதலி 

னிஃ ,தயிருடன அகபபடாகிடினும, இசனைக சொலை செய,து தோலைக கொணாக ; 

அசனமீ தடகாவேன , ( காமவருதத மிசமரெளதாம ஸசரீணாமலதருசமமசம ) 
(இசம் ) இமமான ( ரெளதரம)) கொடிய , ( காமவருசதம ) நீதயறறுப பாவச 

செயல் புரிவது , (ஸதரீணமை) பெணகளுககு ( ௮ஸ்தருசம) சகாத,௫ , ஒயிலும, 

இரத ஸதவ.ததின சரீரததினால எனககுக குதாஹல முணடாயிறறு , இதனைத தேவா 
களு மாராயஈ,த செயக; எனறு மொழிஈதன ரலலரோ ₹ ஆதலின, இமமூவர்க 

கும இசன.து உணமை தெரியமெனவும.-- 

  

கடையில பெருமாளும இளையபெருமாளை கோக, ( பசயலகூமணவயைதே 
ஹீம் மருகதவசிகஸலபருஹாம) அடா தமபி ! சதையை இம்மான தோலில ( சதஸ 

4 ஹாம்) ஆசையறறவளாசகவே (பசய) ௮றி, எனறு சதையின பாவததையும 

ளிப்படட, வருளிசசெயதனெரொனவும, முடிவில (பரச௯்ஷிணே சாஇபலேசபகூிணா 
ஜடாயுஷாபுததிமகாச ) என ஜடாயுவின பெயனா எடுததமையாதும், சாம தார 

இற செனறபின, ராவணன €தையை எடுத தோடுகையில, ஜடாயு ராவணலு_ன 

போர் செயலா ரொெனபசும், பெருமாள முனபுணாஈதே அ௮ருளிசசெயதனரொனவு 
மூணர்ச.



Se HD வால்மீகிராமாயணம் 

கொண்டு போயினன , பெரூமாளு மிவவணணம் மாரீசனால் OnGi grr 

மிமுககபபட்டுக் இருவுளஞசறி, இலைகிழலுதற புழ்தரையீல கினதளினர். 

௮மமானும காட்டிலுளள மிருகஙகள்னலை சூழபபட்டுப் பெருமாளூகில் 

மீளவும வாதது , பெருமாள பீடிகக வருகையில், விரைவாகவெழுமப்த் 

தூரஞ்செனறும, பயஙகொண்டு மவறநதும், மீளவும் மஙகளினிடையி 

னினறும் தோனறிக கடபுஉனா$யும், பெருமாளை யலைத் ௧௮; பெ.ருமாளூம 

இவவணணம இது ௮லைபபைக்கண 4 முனி% சீதனைக் கொலைசெயய நிசச 

யிதது, இசவிபின் தரணமபோல வொளிவிடுகின்ற கூரிய கணையை வலிய 

வில்லில சகொதேது, ப்ரஹமாஸ்இிர மந் இரததால் அப்ம௩திரிம்து வலு 

வாக இழுச் தெய்தனர், உடனே ய௩த அ௮ஸ்தீசயும ௮$தப பொயமமானி 

றுடலைப பிளந்து கொணடு மாரீசனுடைய மாரபினில் பாயந்து ப்ள௩து 

புதைந்தது ; உடனே யவன பனைமரவுயர மெழுமபித் தனாயில வீழஈது 
கோரமாகக கூவி யானிபபொழுது யாதபாயஞ்செயின, சதை விரைவாக 

லக்ஷ்மணனை டஇல்களுப்புவாள , தடையினறி, ராவணனும €கசைஎய எடுத் 

தகோட்வானெனறு ஆலோசனைசெய.து தோகது, தோ ? இசையே ! 

௮௩தோ * லக்ஷூமணா 1 எனறு ஸ்ரீசாமபிரானே ஆயு. எமாண் டமுசாப் 

டோலக் கூசசலிடமு, ஆய.எமாண்டு மாலுருவை விட்டு ஈவமணிகளினழைத்த 

புஜசோச்தி புடையதும், பலகலலு மண்௩கதும, பொன்மாலை பூணடதும், 

நீண்ட கோரபபல்லுடையதும, மிகப பய£தருவதுமாகிய தன்னுடைய 

நிஜரூபத்தை யடைந்து, பாணவேதனையினால துடிதது, மரண மடைந் 

தீனன பெருமாஞூம இவள இவவணண மிறம்கதைக கணடு சதையைச் 

சிடகிதது, இம்மான உவ்மையனறு, மாரீசன் செயத் மாயையே 1 ஆதலி 

னிமமானைப பிடிக்க வேண்டுவதிலலை , ஏன்று முன்பு ல௯௩மணன உரைத்த 

வாககியமே யகாச்.த மாயிறழறேயெனறு எணணி, என்னு உவவணணமே 

கொலைசெயபபபட்ட இகத மாரீசனும என்னுடைய கணடவொலீபோலக் 

கூவி யமுகனனே * இசனைச் சதையும் லக்ஷமணனுககேடடு எனசெயவார் 

களோ * எனழெண்ணி, அச்சத்தினால் மயிககுச்செற்கழு கக தய டற்று, 

மழ்னொருமானையும அடித் ததன மாமஸத்தை எடுததககொண்டு மீண்டு 

ஜனஸ்தானத்தை கோககி, விலாவாகப் புறபபட டெழுதருளினர், 

ஆசண்யகாணடததில நாறபததுகான்காவது சருக்கம் 

முத்திறறு 

el 8 ற வவலையாவளை 

  

இகதச சருஈசததிலும் தை லக்ஷ்மணனை யலுப்பாளோ வெளவும், ல-்ஷ 

மணன அவள சொறபடி. வாரானோ வெளவும, பெருமாள் 2ஈதஇத2் அயருறற்ன 
செனவே யுணாச



அரண்யகாண்டம், ௬௧ 

கதாற்பதனைதைம்சாவதுசருக்கம். 

பிசாடடி. இளையபெருமாளை முனிக்தவளபோல வன்மொழிமொழி/ 

sully இளையபெருமாளும பிராடடியைக தனியே விடபே 

பெருமாளை கோககி, ௭32/5 செலலுகல 

ee 

  

இககே பிராடடியும மாரீசனிடட கூககுரலைக கேட்டுப் பெருமாள 
தொனிககு நிகசாக விருப்பதை யறி$து, இளையபெருமாளை கோக்க, 
மைத்துனரே ! 8ீர விராவாகச௪ செனறு உம்மையரமைக காண்க, மிகத 
அயருறறுக் கூவுகன்ற உமமையரின் தொனியைக் கேடடபினனா, என 

ணுயிர எனனிதயததில நிலைக்கின்றிலது , நீர செனறு உம்மையமைப 

பாதுகாத கருளக, உமமையர தஞ்சம வேணடிக கூவு யமையின், 

br வினார்தோகெ காளை சிதகங்களின வச௪த்தி லகபபட டரபயோல 

உமையா ககாகளது வச௪ததி ,லகபபடடனாபோலும , என்று 

செலலுமபடிச் தூண்டி. ஏவினா, இளையபெருமாஎதுகேட்டுப பெருமா 

ஞூடைய இறமையையும, பிராடடியையே பாதுகாகஇருககுமபடி. யவா 

தமக்குச் செயத கடடளையையும், மாரீசன் கபடததையும் சாயாது, 

செல்லாது நின்றனா , பிராடடி. யதுகணடு மிக௪ சுளித்து, இளையபெரு 

மாளை கோக, மைததுனரே | நகீரிதுகாறும ப.பினாபோலிரு% தும, 

உம்மையாக்கு கீர மாறறுத்தாய குமாரராதலின, பகையாளிபோலக் 

காணப்படன்றீ£ , அலலீராலெ, உம்மையரவவணண௩ துனபுற்திருக 
கையிலுஞ செலலீசோ ? நீரெனனை யடைவதன்பொருட்ட ஐயரிறக்கவே 

நினைக்இன்றீர போலும , ஏனமீதுமககு வேட கையிலதாயின், நீரிபபொ 
ழூ.தம செலலீரோ * என பாததா துளபுறுவதே யுமககு!. பிரியமென 
கினைக்கெேன்; ௮வர்மீதுமககன்பேயிலது, ஆகலாலேதானே நீரசிக்தை 

யின்றி, இங்கு நிறனெதீர் , என் பிராணநாயகா இ௰ஈதபின, இ௫கெனனா 

லுமக்கு யாதுபயன் இடைககும 1 எனறு கடுமொழிகள கூறினர், 

இளையபெருமாளும் இவ்வண்ணந் துயருறறுக கண்ணீர்பெருசஏக கொடு 
மைகொண்டொசக்த வாக்யெத்தைக கேட்டிப் பிராட்டியானா நோக்கக் 
கேளீர் அன்னையே ! &மது பர் த்தாவாயெ என்னையா பனனகாசுச கந்தர்வ 
Sailor pep சாகூஸாதிகளெல்லோரும ஒன்று கூடி. எதிர்க தடர்க் 
ஜம் வெல்லபபடுவசேோர 1 இவ்விஷயச்தி லைய்மேயிலது ? போரில் 

என்னையராை எதாத்து நிற்பவன், சேவர்களுளளும், மளிதர்களுளளும், 
சந்தர்வர்களுள்ளும், பறவைகளுள்ளும், சாச்ஷஸ்பிசாக இன்னராதிக 

ஞள்ஞூம், மிருகளகளுள்ளும், தானவர்களுஎளும், ஒருவனு மிலன் ; 
' 69
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என்னையர் போரி லொருவசாலும் கொலைசெயயப்டடுபவசலலார் , ஆத 

லின், 8ீர் இவ்வாறு மொழியறக ; பெருமாளை விட்டுத் தேவர் தனியே 
எழுஈதருளியிருக்கையில், யான விடசே செல்லேன, எனனையா.து பலம் 

ஒருவராலும தடைசெயயத்தகக தன்று, மூவுலகததோரொலலோரு 

மொனறு சேரிலும், எனனையரோ வெறமி யுறுவாரலவது, தோல்வி 

yt; கீர துயருறறக, மூழட௩இிருக்க, உமது பாத்தா 1! அம்மாரீ 
சனைக் கொலைசெயது விரைக கெழும்தருளவா பாரீர, ௮௩௧ வொலியும் 
எனனையசதுழ கணடக கொனியே யனறு, யான நன்குணர்வேன் , 

வேளொருவன மாலையையால ௮வவணஊநு கூவினன், அந்த மாரீசனுடைய 

மாயையேயிது , கந்தாவககரம போன்றது , உண்மை யனறு ; எனனை 

யா உம்மை எனனிடத்டில வைபபாக அளிழ்து விட டெழுக்.தருளினா , 

ஆதலின, யான உமமைத தனியே விட டெயதேள; எனனையர் கசன 
முதலிய வரககாகளைம கொலைசெயதமையின, மறறுளள வரககாகளெல 

லோரும ஈமமேல் பகைகொண்டு ஸமயமபாா ததிருககினமனாகள, வ 

வரக்காகளேோ கொடுமைகொணடு பலபோகளது தொனியபோலக கூவு 

இன்றனாகள; கீர ழிவவணணஞ பித்தையுமறக , எனறிவவண்ணம 
பலவாறாக மொழிந்து தேறமினா ; பிசாட்டியா அதுகேடடம் மனக 

சேரும லிருமடககு முனிவுகொணடு கண்கள சிவ௩து இளையபெருமாளை 
கோக்கி, அடா நீசா |! ௮ருளறறவனே ? கொடியவனே ? குலங்கெடுபப 

வனே ? பெருமாளிறப்பதே யுனககுப் ப்ரியமென வெண ஐ, னெகேன் : 

என் பதி 1 இமக்குகவெனலே ட இவ்வண்ணம் ஸமாதானமயபோல உலாக் 

இனறனை 7? நீ யவர்ககுச் சசகளசுதிமகனாதலின, நீ இவ்வண்ணம கினைப 

பதும் வியப்புறககககதன்று , உனனைப் பொன்மவர்கள உளளத்திம் 

கொடுமை கொணடும, புறத்தில் கட்பினாபோல இருககனதனாக எலல 

சோ 1 8ீ என பொருட்டே காடடில சனியே பெருமாளைப பின்றொடா 
ந்து வந்தனை; ஒருவேளை பசதனே பெருமாளைக கொலைசெயது என்னை 

எடுத்துவருமபடி. யுனலா ஏவி யிருக்கன்தனன போலும், இவ்வண்ணம 

உன்னெண்ணாமும், பரதன் எண்ணழமும, முடியுமெனக கருதற்க; ௧௬ 
கெயதலபோனற இருமேனி யுடையவரும, தாமரையிதழபோன்ற திருச் 
கண்களை யுடையவருமாகிய என் பாத்தாவைச் சோநதபின, மற்றொரு: 

வனை யான் காமுறுவேனோ 1 அடா லக்ஷ்மணா ! உன்னெதிரிலேதானே. 
யான் உயிரை விட்டு வி$வேனலலது, பெருமாளினறிச் கணப்பொழுதும் 

பிழையேனென்று மிகக் கொடுமையாக மொழிக்தன்£ இிம்டிலைன்களையும் 

வென்ற இளையபெருமாளும் சீகாதேவி மொழிந்த அந்த வனீமொழியைச 

செவியுற்மு.ப்பிராட்டியாரைகோக்கிக் கைகுவித்துக் Cacti rip crn 

நீர் மொழிக்த வல்லுளாக்குப் பதிலுரைகக விரும்பு றிலேள்; தீர் 
எனக்குத் தெய்வ மல்லீரோ 1 கீரிவ்வண்ணம் மொழிக்ததும் வியக்கத் 
தக்ககன்று : சீரும் பெண்ணாடன் நீரல்லீசோ *_-
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ல்லபாவல்த்வேஷசாரிற மேகம்லோகேஷ௩த்ருச்யதே 

விமுச்ததர்மாசசபலாஸ் தீகூணாபேத்சராஸ்தி ரிய, 

இவ்வண்ணம் வன்மொழி மொழிவது பெண்களின இயலபே 

யன்றோ * இவ்வாறே யுலகங்களிலும் காணப்பென்றஅ ; பெண்கள் 

தருமத்தைத் துறக்கவர்களும, சபல மேடையவாகளும், கொடுமை யுற்ற 

வர்களாம, மிததிரபேதஞ் செய்பவர்களுமே யாஇன்தனர்காலலசோ 7 

கீருரைத்த இம்மொழியைக கேடடு யான பொறுக்கெதிலேன , ௮ம் 

மொழி என செவிகளிரணடி. லும் காயசசென ௩ஈசாசமபோலப புகுட்,த.த , 

இககாட்டி லுள்ள எல்லாப் பூகர்களும் கேடகக கடவர்கள் ; யான் உண் 

மையாக நியாயத்தை யுராத்இ ரககையிலும், இவரொன்னை கோக்க, கதி 

தப்பி மொழிக்திருககீனறனர் ; ஜனச.ராஜன இருமகளாரே ! நீர் இகழத் 

தககவராயீனீர்; இப்பொழுதே நீ கெடுதி யுறுக; என்மீதும இவ்வண் 

ணஞ சஙகைகொணடு மொழிஈ£ரலஃ்லீசோ ? பெண்மையெனபதே 

கெ௩டியது , ௮து இயல்பாகவே தகா சொழ்களை யுமாக்கசசெயகின்றத; 

என்னையர் எங்கெழுந்தருவி யிருகளெடஉனசோ * ௮ங்கே யான் செல்லு 

இனெழறேன் ; உமக்கு மங்கல முணடாகுக); வஈசேவதைகளெல்லோரும 

உக்மைப பாதுகாதகளிககக் கடவாகள மிகவும கோசமான ௮வசகுரங்க 

எரதின்றனவே ? யான் மீஎவு மி4கெயதி, ஐயருடன் கூடி நீர் வீற்திருக் 
௧௧ காண்பேனா ? எனறு துயருறறு மொழிக்தனா. பீராட்டியார் மீளவும் 

இளையபெருமாளை கோககி, ல௯ஃமனா ! நீ செலலாதிருப்பாயாடல், யான் 

கோதாவரியில் விழவேன , உடசுருககையாயினும போட்டு கொள் 

வேன் ; மலையினுசரியினினருயி தம விழவேன் ; கடுவிஷம்தையாயிலும 

உண்பேன , இயிலாயினும குதிப்பேன ,-- 

3863003580 Hares Hs. 0) று. 

சதவஹமராகஉாதனமம பசாபிபுருஷமஸ்ப்ரு?௪- 

பெருமாளை விட்டு மறறொரு புருஷனைமாத்திசம் காலினாலும் 

தொடேண்ப என்றிவ்வண்ண முவா,த் துக் கைகளினால மார்பிலடித்துச் 

கொண்டமுதனர், இளையபெருமாளும் இவவணஊைம் பிராட்டியார் 

அருச்நி யமுவதைக கண்டு, பலவாமுக இனிய வாசகயக்களினால் தேற் 

தினர்; ஆலெலம், பிராட்டியார் மனங்தேருமலும், இவரை சக்கி, யாது 

மூலா செயயாமலும, வருந்தி யழூதனா, பினபு, இளையபெ௫மாள் இனி
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யிருப்பது ககாதென்றாராயந்து, பிராட்டியார்க்குக் கைகூப்பித் தண்டம் 
ஸமர்பபித்துப் புறப்படடுக கணமறையுமளவும், பிசாடடியாராத் இரும் 
பித் இரும்பிட பார்.ச். துக்கொண்டு 2ரங்கொணடு, பெருமாளெழுக்தருளி 
பிருககும் இடம் கோக்செ செனறருளினா * 

ஆ ரண்யகாண்டத்தில் காறபததை௩ தாவ து சருக்கம 

முற்திழ்று 

முடுகி 

நாறபத்தாழமுவதுசருககம் 

பிராடடியா முனிவேலம் பூணடு வாத ராவணனை முனி 

யெனவே எணணிப பூஜைசெயதருளியது 

a மரலுவுமையவைையயய வைகை 

இளையபெருமா ளிவவணணம பீராடடியாசால வனமொழியுரைத 
தேவபபட்டுச சனெமுறறுப பெருமாளை கோக, விரைவாகச செல்லு 

மையில, இ௫ஙகே ஸமயம்பாரததிரு$த சாவணனும இதுவே ஈலல ஸமய 
மெனறு மெதுவான காஷயத்தை யுடுத்துச சிகைபொருந்திக குடை 
பிடி ததுப பாதுகையேறி, இடதுதோளில திரிதண்டத்சையும், கமண்டுலு 

வையும பூட்டித துறவறததோன வேஷஙகொணடு, சந்திர ஸ ie 
வின்றித தனியே நின்ற சந்திபபொழுதை ஈள்ளிராள் Gu Ga gi Ces 

ஸ்ரீசாம லக்ஷமணர்களினறித் தனியே யிருக்கின்ற பிசாட்டியாரைக்கிட்டி, 
இயகளை விட்பெ பிரிகத சோஹிணியைக் கொடிய ௮ங்காரகன் காண்பது 
போலக் கணடனன், அப்பொழுது ஜனஸ்தானத்திலுள்ள மரங்களும், 

௮வனைக கணடு அசைகந்தில , காற்றும் விரிற்நிலது , விரைந்து பெருகு 
ஆட பத. caine at வவகயில். யல் வன்மை யாதவ், 

4 இளையபெருமாள யாவு மறிஈதவராயிலும், பெணகள கொடியவாகளெனபதை 

வெளிபபதெ.தவதறகாகவும, ராவணன வஈதெடுததச்கொணட போனபிளபு, இவா 
மனம எவவணணமாகுமோவெனறெண்ணி, அவருடைய மனவுற்தியை யதிவதன 

பொருட்டும், பெருமாளுடைய மாஹாத.துமியததை வெளியிடுல தனை பொருட்டுமே 

காம பிராட்டியாரை விட்டுச செலலேனெனறனா, பிராட்டியாரும் தம்ஜ்சாவுறஇ 
யை யவாக கறிவிபபதன பொருட்டும், ஒருவேளை இவர் செல்லா இதப்பார்£லல், 
இலலகை யபழிவதற டெமில்லையே யெனறும் கருதிச் சினமுற்றவர் இ;மலகும், gu 
ருததவா போலவும பாவித,த, வனமொழி 'மொழிசதனர், அதல் 7a LOT Wa! 

வியாஜமாகக்கொண்டு, ராவணனை புததேசிதெதே இஃழ்டிதனரோர்ரியு இச் 
கரதத இவவணணமனமுயின், இளையபெருமர்ள் ஏன் பிசர்ட்டிகமர் வ் த ் 
மறுததனா ; பிராட்டியாரும் ஏன மறுத்துறைத்தனர் ; இளைடடப்தீமாகும் 

[ fi 

யானையும் அழைததசகொண்டு என் ஸ்ரீராமபிரானிடஞ் Ore hmnt; geeler, 
இவை பரவும் மலுவியயாவனையெனவே பநிச ;-- 

   

  

         ப இ ம் ‘



(
2
2
0
௨
 

re
e 

we
 

(OB
) 

* 
(
ஆ
ர
 -

ரற
ும

 
பர
] 

  

q சி் 

} EOE 

வு று Ws 
¥ y 

Vy 

௯. 

SS or
 

சீ
 

ப்
 
த
த
ா
 

ப 
அர

 
தி
வ 

P
a
r
s
 

  % 
a 

rx 

ee னங்க] 

ட 

hn a 
ட் 

ச 

al கலக. 
La 

72 a ப VEY mr 

we ac 

Vip iS a Ona குல 
ரிக் rf ty wn 

: a aa 22) 
வ தடட ற தவக்!   

 



ச t e « 

fy UA UW) GT oo Lb ௬௬டு 

இன்ற கோதாவரிகதியும், அவளை க்கணடஞசி, மெல்லெளப் பெருக முன 
தீ.௫) மிகவு இியனான சாவணலும மிகவும் தலலாசாகய கொபிசாட்டியானா 

வல்கொணடு இட்டி, சனி சித்திசாரக்ஷத்திரத்ை எஇர்த்துச் செ 

ல்வதுபோல வெதிர்படடுப் புல மூடிய பாழவ்ணெறுபோல உளத்தில் 
இமைகொண்டு, புறச்தி லினிமை பூண்டு, மிகப் புகழுற்றவரும், ௩ல 
மளிபபவரும, அழகிய தக்கோஷ்டங்களையடைய முழுமதியோன்ற 

மூகத்தவரும, துயருறறுக் கணணி பெருக்கி யமுபவருமாடுப் பரண 
சாலையில் வி.றறிருக்கற பிராடடியானாககணடு தியொழுகக மூடையோ 
னுதலின, காமவேடகைகொணடு இகைத்து நினறு, பின்பு தேர்ந்து, 

வேதாந்த வாக்கெயெககளை யுரைததுக் கொண்டு, ௮ல் வந்து, பிசாட்டி. 
யாரை கோகபெ பெண மணியே | நீ தாமரைமலனா நீக்கிய மலாமகள 

'போலத் இகழ்கன்றனை; இவவுலகனில் உனக்கு நிகசான பெண் 

ஒருத்தியு மிலள் ; நீ யாவள 1? தஙகககொடி போன்றனை ; பீ.தகவாடை 

யுடுத்தனை , தாமராயோடைடபோலச் தாமரைமலர்மாலைபொருக்தி யிருக் 

இன்றனை ; நீ நிலமகளோ ? பூமகளோ 1 காமகளோ * ரதியோ 1 காந்தி 

யோ ? சாத்தியோ 1 ௮ப்சரசோ 1 நறசெல்வமோ ? நீ யாவள் 1 நன் 
னிச௪சையாய இஙகெயதனை, உன்னுடைய பற்கள ஏற்றத் தாழவற்றனவும், 

அனியுள்ளனவும், ஈயழு.ற்றனவும, வெண்மை கொண்டனவு மாடன்றன , 

கணகளே அகன் றனவும, அழுககறறனவும், செவ்வரி படாக்தனவும், ௧௫ 
மையுற்நனவுமாகிவிளங்குகனறன, கொடைகளிரணடும் யானைச்துதிச்கை 

களரி போன்றன ; குசங்களும் பனமபழம் போன்றன, மணிவடங்க 

ளணிக்,தன ; அழு யழயே புன்னகையினளே ! ழக கண்களை யுடைய 

வளே ! நீ என் மனதை ௩திகரையைபபோல அழிக்கினறனை ; பிடிக்குள 

ளடங்கய நணணிடையினளே | 8ீ அழயெ கூக்தலுடையவளும், பெண் 
ணிலககணங்கள யாவும பொருந்திய; மாகினறமையின, உன்னைப 
போனற பெண்ணைத தெயவப் பெணகளுள்ளும், க௩்தர்வப் பெண்களுள 
ளும், யகூப பெணகளுள்ளும, கன்னா களுளளும், ஒருத்தியையும இப 

புவியில் யான் கண்டிலேன் , உன் டைய ௪ிறஈத அழகும், ௮ங்கஙகளின் 

மேன்மையும, கறபருவமும, இசகாட்டில 8 தனியே வாஸஞசெயவதும், 

என் மனதை மயககுகனறன , ௮த்தனமையளாகிய 8 கொடிய அரக் 

கர்கள் வாழ்கன்து இவவிடத்துல் வாழத்தக்கவளல்லை ; ஆகலின், இங்கிரு 
bg மீருகி, உளக்கு மங்கல முண்டாகுக ; அழகிய மேனமணிமாடங 

களிலும், சகரங்களினருலுளள உத்திய்ன வனஙகளிலும், மணங்கமழ் 
து மலர்ஈ்ச பூர்சோட்டல்களிலும், 8 வாழவது தகும், 8 யணிரத மாலை! 
நீ புண்ட உணவு | 8 படுத்த ஆடை | சீ மகிழச் தணைந்த பர்த்தா | இக் 

சீல்வரோ “றப்புற்றோரென யான் நினைகளெறேன் ; நீருத்திரர்களுள் 
சேர்க்தவளோ 1 மருததுகளுள் சேர்ந்தவளோ *? வஸ-க்களுள் சேர்ந்த 

வோ * யாவள் உளாயாய ; ரீ சேவையெனவே யான் சினைக்கள்றேன்;



௬(ட௫௬ வால்மீகிராமாயணம் 

இவ்விடத்தில் தேவு;கந்தர்வ இன்னராதிகள் ஒருவரும் வருகள்றிலர்கள் ; 
இசாக்கதாகளே பெரும்பாலும் இரிகன்றனர்கள் ; இவ்விடத்தில், நீ 

தனியே எவ்வண்ணம் வந்தனை ; இங்குக் குரங்குகளும், சிக்கங்களும், 
ஓராய்களும், வேங்கைப புலிகளும், மானகளும், கரடிகளும், கரிகளும், 
மறறும் கொடிய விலக்குகளும், கழு முதலிய பறவைகளும் உலாவு 
னெதன ; ௮வைகளைககண்டும் நீ எவ்வண்ணமும் ௮ஞ்சுகன்றிலை ; மத 

மேறித் இரினெற காட்டி யானைகளைக்கண் சிம் ஈமிவ்குெ.ிலை ; 8 யாவள் ? 
யாருடையவள் ? ஏங்கரும் தெயதினை ? இங்குறைவகதற்குக் காரணம் 
யாது *$ ஏன சனியே யிருகனெறனை ? இவைகளை முற்று முரைசெயா 
பென வினாவினன், பிராட்டியாரிவ்வண்ணம சாவணனுல் புகழ்ந்து வினா 

வப்பட்டு, அவனை யுண்மையாகவே வேதியனென வெண்ணி, அர்க்கியம் 
பாத்தியம் முதலிய பூஜோபசாரங்களினால பூரநிப்ப,கற்காக முதன்முதல் 

தவிசுதந்களிச் ஐ, பாததியங்கொடுத்து, அரநமும சித்தமாக இருக்கின்ற 

கென வுராதது, ௮வன ௮ஞ்சாமைக்குரிய முனிவேஷம்பூண்டிருக்கற 

மையின, ௮முதுசெயய வாரீரென மொழிந்து, காய கனிகள் முதலிய 

நலலுணவுகளையும் தந்தளிததருளினா பிராடடியாரிவ்வண்ணங் se 
டழ்று மொழியிஐம், சாவணன் தான தனனினத்தாருடன் மடியுங்காலம்' 

இடடினமையின, அவரை எமித்சோடவேணடுமெனே நிசசயங்கொண்ட 

னன பிராட்டியாரும காடெககும இருமபித்திருமபிப் பாததுக்கொண் 
ஓ.ருகசனரயிலும், ஸ்ரீசாம லக்்மசாகளைமாதஇரம் கண்டிலசாயினா, 

ஆசண்யகாண்டத்தில் நாறபத்தாறாவது சருககம் 

pp pp. 

, அவவ கட 
நாற்பத்தேதழாவதுசருககம் 

சாவணன பிராட்டியா வாகூயெத்தைக கேட்டு முனிகது, தன் இறமை 

யினையும, உறைவிட்த்தையும, ஈழ்செல்வத்தையுக்கூறி, ௮வ 

ராத் தனக்கு மனைவியாகும்படியும் மொழியப 

பிராட்டியாரும அவளைச் சிறி இகழாது, 

வ 

அறவறததோன் வேஷம்கொண்ட சாவணனு வவவண்ணம் வினவுப் 
பட்ட பிராட்டியாரும் இவன தவசியும, ஆஇிதியு மான்றமையின், யான் 
உண்மை கூரூவிடின, சாபமிவானோவெளறு அஞ்ச, முகூர்ச்சசாலச் இரு 
வுளத்தில எண்டளிப் பின்பு, சாவணனை கோக$க் கேளீர் மாயோ9 | யான் 
மிதிலைக் இறைவையெ ஜனசசக்காவர்த்இயின் திருமகள் ; ையென்றும்



௮ ரண்யகாண்டம். & (per 

பெயருடையேன ; உனக்கு மல்கல முண்டாகுக ; ஸ்ரீராமமீரான மனையா 

ளாடன்றேன , யான் இருமணஞ் செய்துகொண்ட பின்னர், தருவயோ,த்தி 

யில் பன்னிசண்டாண்டு பதியுடன கூடிச் 9நகத போகங்களை யனுபவித்துச் 

கொஸ்டு வாழ்ந் இருக்தேன ; பஇன்மூனருவது வருஷத்தில் என் மாம 
ஞர் என பர்த்தாவுக்குப் பட்டங்கட்மெபடி ஆலோசனைசெயது, ௮தறகுரிய 

பண்டல்களைச சேர்க்கையில், கைகேயி யெனனும் என்க களைய மாமியார் 

அச்செய்தியைககேட்டுத் சம் பாத் தாவாடுய என மாமனாரைக் கண்டு, அவர் 

தமக்கு முனபளித்திருக இசணடு வரங்களும்கும், என பர்த்தாவைக் 

காடடி. லனுப்புவதையம, தம்புததிரராகய பரகாழவானுககுப் பட்டம் 

கடவேதையும் கோரி, இவவிரண்டிவரல்களையும் சோ எனக் களித்தருளீ 

சாகல், யானிபபொழு.து உணவும உணணேன , உறங்கலுஞ் செய்யேன் ; 

8ீ£ பருகலுஞ் செயயேன , சாம விபிபொழு தப்ஷேகல் கொளவானாகல, 

இதுவே எனனுயீா வாழக்கையின் முடிவாகும , என்று விரும்பி யுலாத்க 

னர், என் மாமனாரும ஸததயவாது யாதல்ன, அவரைப பலவிதமாக 

  
  

வேணடியும், ௮வருடன் படாமையினால, மிகச் சிந்தையும்று Serpent, 

அப்பொழுது என் பர்தா | இருபத்தைக்து திருகக்ஷச்தி. முடையலா ) 

பான் பதினெட்டு வயதுடையாளெனப்பட்டேன ர பபொழுது ௭௨ என் 

பர்த்தா | ஸ்ரீசாமன் ஸ்ரீசாமனென்று எஙகும புகழப பட்டவரும, நற்குண 

முடையோரும், ஸததிய முடையோரும, தூயமை கொண்டவரும், ௮கனற 

இருமாரபுற்றவரும, செடுதாமரை இகழபோனற இருக்கண்களை யுடை 

யோரும, கீண்டுருணட இருத்தேோகளை யுடையோரும, எலலாவுயீர் 

களுக்கும் இனியரும், மிகத் ' தோளவலி யுறறவருமாகி விளகூனர், 

ஆயினும், என் மாமனார் காமுகராடக் கைகேயியாககுப் பிரிடிஞ்செயவதன் 

பொருட்டுத் தாம் ஆவலா நிராகரித்.து, என் பர்சதாவுககு ௮ப்ஷேகஞ் செய் 

வி,த்தலர், அபிஷேகத்தின் பொருட்டே. என் பர்த்தா | தர். தந்தையினரு றெ 

செல்லுகையில், கைகேயி என் பாத்தாவை கோக, அடா ராமா ! உன் 

த்தை கட்டளையிட்டதை யானே மொழிெறேன கேளாய , இந்த சாஜ்ஜி 

யம் பச,தனுக் களிக்கககடவ.து, 8 ஒளனப.தம் ஐந்த ங்கூடிய வருஷங்களில் 

i ஏ.ச்திலுறைக; இவவண்ணம் கீ செயது தந்ைதையைப் பொயம்மையி 

ஈறும் பாதுகாத் களிக்க; எனறு காணமறறு, மண்ணாசையுற்று 

தழிக் கனா, என் பர்ச்சாவாயெ ஸ்ரீராமபிரானாரும் ௮ச்சமறறவரும், 

      

 



௬௫௮ வாலமீகிராமாயணம் 

கண் ஒக) 50௦ (ஸுகம் எுஒ 6௦ , 

a க ராலது ( {xS0[ SH so HF 0, 

சதயான்னபரதகருஹ்ணீயாகஸதயம ப்ரூயானனசாகருதம 

ஏததபராஹ்மணராமஸய தருவமவரசமலுதசமம், 

கேட்டருளீ£ ௮ந்தணரே | என் பர்.த,கா வொருவர்ககு வேணடியவை 
களைக் கொடை செய்வாசே யல்லது, ஒருவரிடத்தினினறும், தாம ஒரு 
பொருளைக் கோரிக்கை கொளளரா; உண்மை யுரைப்பாரே யன்றிப் பொய் 

யுரையா , என பர்ததாவுககு இதுவே சிறந்த ௮ளவம்ற விரதமாகும ; 
இவர்ககுத தமபியும், மாறறுகமாய் குமாரரும, Ass தோள்வலி யும்ற 

வரும, இலககுமசனெனனும தஇிருகாம முடையோருமாகிய என மைத்து 

னா, இவாக் கெககாலைகளிலும் துணையாகி யிருகெறனர் , ஆதலின், 

யாஙகள மூவரும கைகேயியா பொருட்டு, ராஜஜியததைத் துறந்து, இக் 

கானகஞ்சோக்து, இறமையினு லசசமினறித இரிகினறமை , என் பர்த்தா 

வும தமபியுடன காடடி.லுஎள உணவுகளை மிகுதியாகச சோததுககொண்டு 

கணபபொழுடுில் இஙகெழுக்தருளவார் , தேவரியகு முகூர்த்சகாலம் 

இளைப்பாறுக , இவவிடம் நமமைப் போனறவர்க னிளைப்பாறுவதற குரிய 

கே? மமுடைய திருகாமத்தையும், மரப்னையும, இருமாளிகையையுய 

அ௮ருளிசசெயக ; நீர ஒருவசாக இதத் தணடகையி லேன் இரிகன்றீ£ , 
உணமையாக மொழிக , என்று இனிமையாக வினாவினள, கபடவேஷம் 
பூண்ட ௮ககொடிய ராவணனும, அம்மொழி கேடபே பிராட்டியாரை 

கோக்கிக் கேளடி. பெணமணி ! யாவனால் தேவாஸ௩ர பன்னகாகளுடன 
கூடிய மூவுலகங்களும, ௮சசமுறறுச் தவிககுமபசி. செயயப்படடனவோ ! 

யாவன ௮ரககாக ளெல்லோர்ககு மிதைவனோ 9 அவனே யான் ராவண 
னெனலும பெயருடையேன் , குற்றமேதுமதற கட்டழூ, பொன்னின 
வண்ண முடையவளும், வெணபடசடுத்தவளூம, இனியாளுமாகய 
வஊண்னைக் கண்ணுறற பின்னர், என் மனைவிகளிடத்தில் ஆசைய pars 

லேன யான எல்லாவுலகங்களினினழம, சிறந்த பெண்களை எடுத்துவர 
திருக்கன்றேன் ; ௮வர்களெல்லோர்க்கும் எனக்கும் ராணியாக, எனககுட் 

படடமஹிஷி யாகுக , உனககு மங்கல முண்டாகுக, கடலினிடையில் 

இலங்கையெனனும் ஈகரியே யாலுதையும் இடம, அது கடலிஞல் சூழ 

படடும், இரிகூட் மலையினுசசியில் கட்டபபட்டு மிருக்கின்றது ; அவ்வித 
இல் பறபல உததியான வனககளில் எனலுடன் கூடி. விளையா ; 3 
விட்க்தை நீ கண்ணுறுவாயாகல், இக்காட்டிலுறைய விருபபிராய் ) க 

கலன்களையுமணிட்தழசெ ஐயாயிரந்தாஇுகள் உனக்குப் பணிவிடை ஜெ 
வார்கள் ; ஆதலின், கீ எனக்குப் பாரியை ( ஒனியிற் சிறக்.தவள் ) aoe 

ஏன்று? வன்மையாகக கூறினன, யிராட்டியாரும் ௮ம்மொழியைக்கேட் 

    
   
     



ஆரண்யகாண்டம். ௬௫௯ 

முஷனிர்து, அவனை எ]ர்த் இகழ்ந்து, அவனை யுத்தேசித்துக் கேளடா 
சாவணா ! மாமலைபோல அசைக்க வொண்ணாதவரும், மஹேந்திரஓக்கு 

நிசசானவரும, பெருகுகடலபோலக் கலக்க வொண்ணாதவரும், சாஜ 

லக்ஷணககபவெல்லாம நிறைகந்சவரும, ஆலமரமயபோல உயா்ம்து படர்க்து 

தழைத்தும் தண்மையுறறு, எல்லாககாலையிலும எலலாவுயீர்களுககும் 

இனியவரும, ஸக்தியந்தவருகவரும், சிறத பாசகயமுடையவரும், 
கீணடுருணட இருததோளகளை யுடையஙரும, அகன்றுபாந்த திருமார் 
புறறவரும, சககத்தை நிகாத்த பசாககசம முடையவரும், மானிட 
செலலோாககும் சறந்தவரும, முழுமதிபோனற தஇருமுகமண்டல 

(மூடையவரும, புலன்களை வென்றவரும, சிறந்த புகழமுறழவரும், மஹா 

த துமாவும, முதல தேவுமாகிய ஸ்ரீராமசந்திரரையே சோக்து, மறமொரு 
வளாயும் கனவிலுங கருதேன், கீயோவெனில, கரி பெண ௧ததைக் 

கோருவதுபோல எனனைக கோருகின்றனை , யானுனக்கு வாயபபேனா ? 
கதிரவன ஒளிபோல யான உனனால தொடுவதறகு முரியளாகேன ; 

8 யாயுளமாளுஙகாலம் இட்டினமையின, ஒரு மரத்தைப் பல மரங்க 
ளாகவும, பொனனித முடையதாகவும காணகசனறனையபோலும, இவ் 
வணண மலலையாயின், ஸ்ரீசாமப்ரானுக கினிய மனையாளாயெ எனனை 
எடுதிதோட விருபபுறுவாயோ 1 இவவெணணஙகொண்ட நீ பசியுற் 

௮௪ சினஙகொண்டு பச 5ரககினற சிநகம, தச்சரவம் இவறறி 

னுடைய பறகளை வாயீனினறும பீடுஙகி எடுக்க (யலுனெதனை 

போலும், சி௦ந்த மநசர்மலையைக கையிலேந்தக கருதுகனதனை ; கால 

கூட விஷததை யுணடும் பீழைதது நலமுற விரும்புனெயனை ; கண்களை 

யூசியினால துடைத்்துககொளளுகனமனை ; கூரிய வாளினை நரவினால 

கக்குகெனமனை ; பெருக கலலைக கழுத்தில கட்டிககொண்டு ஆழ்கடலைக 

௧.6 து செலல நினைககின்றனை ; ஸழரிய ச௩இசாகளிருவனாயும் இசண்டு 

கைகளினால பறறி எடுச்க நினைககெதனை ; சூழ்ந்தெரிகின்ற தழலைத் 
துணியில சுறறி எடுக்கத் துணிஏன.றனை , எஃ$னால் செயயப்பட்ட 
கூரிய சூலங்களின நுனிகளின்மீகோடக கரு.துன்நனை ; ஸ்ரீசாம 
னுசகு மிக இனியளும், கற்பினளும், கனனடசகையினளுமாகய என்னை 
யபஹரிகக நீ நினைககின்நனை யலலையோ * ௪ஙகத3மகும, கரிக்கும், 

எவ்வளவு ஏறறததாழவோ ? சற%த மததியச இறகும், கழுமீர்க்கும, எவ் 
, வளவ ஏற்றககாழ்வோ ? Apes nas neu, ஈயத்திறகும், எவ்வளவு 
ஏற்றத்காழ்வோ * சம கனக்குழம்புக்கும, சோ றுககுய, எவ்வளவு ஏற்றத் 
தாழ்வோ ? யானைக்கும், பூனைக்கும, எவ்வவவு ஏறம௰தாழவோ 1 கலுழ 
#66, சாக்கைககும், எவ்வளவு ஏ ததததாறவோ * மயிலுச்சும், நீர்ச 

காக்கைக்கும், எவவளவ ஏற்றத்தாழவோ ? அன்னப்புளளுககும், கழு 
குக்கும், எவ்வளவு ஏ.ற்றத்தாழ்வோ 9 ௮வ்வளவு ஏற்றத் சாழவு என் 
பந்த்காவுக்கும், உனக்குமுளது; அத்தன்மையராகிய என் பர்த்தா 
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கோதண்டத்தைம் திருக்கரத்திலேகதி, இந்திரனுக்கு நிகரான பிரபாவ 
முடைய சாய எழுந்தருளி யிருக்கையில, நீ எனனை வலுவில் இருடிக் 
கொண்டோடினையாயிலும, என கற்பீனை யழிகக நீ வல்லவனாகாய; 
௮ரிசியெனறு வச ரமணியை எறும்புகள மொயத்துக்கொளளிஞம, 
அது அ.தனைப்புஜிதது ஜரிபபிசதுக கொளளுமோ * கொளளா ; ஈயுடன் 
நெயயைக்குடி.த்தாலும, ௮.து வமனமாடிவிடுமே யன்தி, ஜாணிக்குமோ* 

ஏன்றிவ்வவணம அவன நலமுறுமாறு கூறி, ௮வன் யாது செயவானோ 
வெனறு காற்றினாலசைககப்பட்ட வாழைமசம்போல நடுங்கத் துயருத்த 
னா. சாவணஜும் இவர் இவவண்ணம் ௮௪சகஙகொணடு கடுக்குவதைக் 

கணடு மேனமேலும் ௮சசமுறுத்துவகன்பொருட்டுத் தனது குலகதை 

யம, பலத்கையும, பெயலாயும, செயலையும, மொழியத் தொடக்கினன். 

ஆசணயகாண்டத்தில நாறபததேழாவ சருக்கம் 

முததிதது 

ணு 

நாற்பகதெட்டாவதுசருக்கம். 

சாவணன சினமுறறுத தன இறமையை யுராத்துத தனனைத 

தானே புகழ, தனனைச சேருமபடி. யுரைககையீல, 

பிராட்டியாரும இருமடங்கு முனிந்து, அவனை 

எதிததுரைத இகழக்தது, 
eo 

பிசாடடியா இவவணண முரைசெயகையில, சாவணன் கேடச 
இெங்கொண்டு புருவத்தை கெரித்துப பிராடடியாரை நோக௫க் கேளடி. 

ஜரனூ ! என்னை நீ யாரென்று நினைததனை 1 யான் குபேசலுக்குத தம்பி 

யும், ரரலணனென்னும பெயர் பெறறவலும், பத்துத்தலைகளை யுடை 
யோஷும், மிகத் தோளவலி யுறறோனலுமாகின்நேன , தேவகந்தர்வபிசாச 

பதகோசகாதிகளும எனனைக கண்டு அசசக்கொண்டோகின்றனர்கள் ; 
முன்பொருக்கால் குபோனும் எனனுடன் போரசசெய்து தோலவி யுற்ற. 
னன, அதுமுதல் எனனிடததில ௮ச்சத்தினால் லககாபுரியையும் விட்டு | 
விடடுக் கைலாஸமலை சோந்து சங்கரனுககருகில் வாஸஞ்செய்கன்றனன்; 
அவனுடைய புஷ்பகமென்னும இவவிய விமானத்தையும் யான் பதித். துக 
கொணடேன ; அதன்மீதேறிக்கொண்டே யான் நினைத்த விடல்கஞ்ச் 
கெலலாம ஆகாசமார்க்கமாகச் செல்லுனெறேன் , இட்இரன் முதலிய 
தேவர்களும், யான் இனங்கொளளும்காலையில கணடு, அஞ்ச யோடி. 
யொளித்தக்கொல்ளுடன்தளர்கள் ; யான் எவ்விடத்திலிருக்னெறேஜே?



அரண்யகாண்டம் ௬௬௧ 

அவ்விடத்தில் காயுவும் அச்சத்தினால் மெதுவாக வச னனன் ; கச 
வனும் வெம்மையுற்ற செல்களைத் திண்கதஇிராக்கி கிலவுகின்றனள் ; 

மரல்களஞம் அசைவற்று! நிறஇன்றன ; ஆறுகளும் வேகமின்றி, மெது 

வாகப் பெரு வருகின்றன ; எனக்கு கடுககடஜில் லங்கையென்னலும் 

ரரஜதானி யரக்கர்களால் நிறைந்து, இர் இரலுக் கமசாவதிபோல விளக்கு 

இன்றது ; ௮.து வெள்ளியாலும், தங்க)த்தனாலும் செய்யப்பட்ட கோட் 

டைச சுவர்களை யுடையதும், வைடூரிய ரத்தினங்களால் செயக தோசணவ் 
களை யுடையதும், சதகஜ.துசகபதாஇகளினால் நிறைந்ததும், நிருத்த 

வாத்தியங்களினொலி பசவியலும், கோரியவைகளையெலலாம அளிக்க 
வல்ல கற்பகமரங்கள் செழிதத தோட்டங்களை யுடையதுமாக யிருக் 

இன்றது ; அவ்விடத்இல 8 என்னுடன கூடி. விகோகமாயிருப்பாயாகல், 
இவ்விடங்களையம், மானிடப்பெண்களையும, கனவிலுங்கருதாய , அன்றி 
யும், ௮௧கே திவ்விய போகங்களையும, மானுவபோகககளையும் அுகர்ந்து 

மூழ்வாயாகில், ௮றபனான சாமனையும்கினையாய; த௪ரகமஹாசாஜன தன 
க்குப் பிரியனான பச,கலுக்குப் படடங்கட்டுவித் து, க. த்தோனாயிருக்தும் 

சாமனைச காடடிலோட்டிவிட்டன னநகோ ? ஆசகலின, அரசிழம்தும், 
கேசர்துறஈதும், உறறோரிகழர்தும, காடடைநறும், துனபம் நிசழகதும் 
வருக்துகினற சாமனாலுனககு யாது பயனவாயசகும 1 அவன் முற்றும் 

றந்து சவசியாடுக் காட்டில் இரிகனறனனே * அதலின், அரக்கர்க 
'ளெலலோர்ககும் வேந்தஜும, மிகச செலவமுத்மோலும், புசழ மலிச்ச 
வனுமாயே யானே உன்னைக காமிதது வம்இிருக்கையில, இப்பொழுது 

8ீ என்னை யுபேகைஷசெயவது தகுதியற்றது; என்னை & இபபோழது 

கிசாகரிப்பாயாகில், துனபுறுவாய் , புரூரவனை யூர்வசி காலினாலுதைத்,து 
மிகச் துன்புத்றனஎல்லளோ ? சாமன போரில் என் சுண்டுவிரலுக்கும் 

நிகசாகான் ; யான ரக்கலும், ௮வன் மானிடலுமல்லோமோ * யான 

வலுவில் வரது வேண்டு£ெறது, உனது பாகயெமே யென்று எண்ணி, 
ஏனனை௪ சே. ரக்கடவை என்று தன்னைப் புகழஈதுளாத்தளன், பிராட்டி. 
யாரும் ராவணனிவ்வண்ணமுரைத்த வாககியததைக் கேட்டு௪ சின மதிக 
மாகி யவனை கோக, ஒருவருமினறித் தனியேயிருக்கும அச்ச 
மின்திக் கேளடா சாவணப் பயலே ! எல்லோர்க்கும இதஞ்செய்பவளும், 
கற்ருண கற்செயகை யுடையோலுமாகிய வைசிரவணனே எளச்கு 
'*அண்ணனென்று உராக்கின்றாயே * & யவன தம்பியா$ியும், இவ்வண் 
ணச் இச்செயல் புரிய எவ்வண்ணம் நினைக்கின்டபனையோ 1 ௮டா அசக்கர்க 
ளெல்லோரும் விரைவில அழிவார்களென்பதில சிறிது மையமில்து ; 

மிகக் கொடியலும், காமுகளும், தசசெயலினனுமாகிய சீயே யவர்களுக் 
கரசனாயிளை யல்லையோ ? இந்திரன மனைவியாகிய இட்திராணியை எடுத் 
அச்கொண்டு போயிலும், சீ யொருவேளை பிழைக்வொம் பிழைப்பாய்,; 
ஸ்ரீசாமபத்திசன் தேவியாகிய என்னை எடுத்தும் பிழைப்பாயோ மூடா?



௬௬௦. வால்மீகிராமாயணம் 

பிழையாய்; நீ என்னை எடுத்தோடி. யமிழ் தத்தை யுண்பாயாயினும, கீ 
பின்பு, கணமும் பிழையாய் ; இதனை யு௮தியாக ஈமபுக ; என்று இகழக் 
அரை செய்தனர், 

ஆசண்யகரண்டத்தில் நாற்பத்தெட்டாவது சருக்கம் 

முற்றிற்று, 

$499 

சாற்பத்தொென்பதாவதுசருக்கம் 

சாவணன் நிஜரூபங்கொண்டு பிராட்டியானா எடுத்தோடுகையில், 

பிராட்டியார் நடுவழியில் ஜடாயுவைக்கண்டு ஸ்ரீசாமனுக 

கறிவிக்கும்படி. யருளிச செயதது, 

ER Tea 

இவ்வண்ண முரைத்த பிராட்டியாரது வாககியத்தை ராவணன் 

கேட்டு மிகவும் முனிஈது, கையைததடடி முறுகஇத் சனனுருவத்தைப் 
பெரிதர்க்கிக்கொணடு ப்ராடடியாரைா கோக, வைதேஹி ! நீ உன 

மாதங்கொண்டு யாலுலாத்த என்னுடைம் பல பராககரமஙகளைக சேட் 

ஓலைபோலும், யான விணணிடையில் நின_,ம பூமியையும கைகளினால் 

மேலெகெக வல்லேன ; கடலகீனையம பூ நறும் குடிப்பேன ; மிருததியு 
வையும் ௮டி பபேன் ; கணைகளினால் கதிரவனையும தகைவேன் , பூதலத் 

தையும் பிளப்பேன் , மலைகளையம அசை பபேன ; யான் காமருபியும், 

காமித்தவைகளையெல்லாங் கொடபபவனுமாகனறேன ; என்னைக கண் 

ணுறுக; (யான் நிததிய ஸடரிகளுள சோக்தமையின, காமருபியும், 

கோரினவைகளை யளிககவல்ல இவ்விய தட்பதுகளை யுடையவனு மாகன் 

தேன் பாரீர்) என்றுரைதகனன, அப்பொழுது அவன கணகள சூரியாக் 
கனிகள்போல ஜதொலிககன்றனவாயின , உடனே யவன் கபடஸனயாஷி 

  

6 ராவணன வாகூயததில சோறும் பொருளாவன , (மானுஷஸூயா) லீலா 

மானுஷரூபியான பெருமாளால (58) எமமை ( சுதாயுஷ$) அயுள்மாணடவரக 

ளாக நினைப்பீர) ஸ்ரீராமஜடன் சோகத மனமுடன கூடினவராசலின, உமக்கு 

அற்பமான ராஜஜியததினால ஒரு பயனுமில.து , .கனற கடாக்ஷூததை ஸரீராமனுடன்! 

செய்கீரோ யனறி, எனபோனறவாகளைப டா£பபீரோ $ காமததினா”ல மனமத 
பாணக்களுக்குக் குதியாகிய எனனைச குறிதத, கா மொழிவதறகுஈ தச்கவரலலீர் ; 
எனனை யொரு பொருளாகச் குறித. தரைசெய்தபின, (( பரிதாபம் ) லல்காத$வை 

யடைகீர்; ஸ்ரீராமனை (௮ம்) ஸ்ரீமஹாலிஷ்ணுவென்றே ( குல்யா*) ( குர்யா$) 
எண்ணுச ; ஸ்ரீராமன ( ஈஸம£)) ஒப்பறறவா ; என்னுடன் போசெய்வதன் பொரு 

ட்டே அவர் மானிடராயினர் ; உம்முடைய பாச்சியக்சளுடன் கூடிய லங்காரகரியை 
யடைச; எனப௮ முதலியனவர்ச வதி. சொள்ளுச ;--



அரண்யகாண்டம், Se Te 
ந » 

வேஷத்தை விட்டுக் காலாந்தகனுக்கு நிகசான தன்னுடைய நிதரூபத்தை 
யடைந்து, செவந்த கண்களையும், பொன்மணிக் குழைகளையணந்த 
காதுகளையும், பத்துக் தலைகளையும் பொருதி, வில் கணைகளைக் கையி 
லேக்தி, 'சீருண்ட மேகம்போலக கறுத்து விளங்கப் பிராடடியாபை 

கோசகிக் சேளீர் மைஇலி ! மூவுலகிலும் சிறப்புற்ற பதியை 8 விபூம்புவி 
சாகல, என்னைசசோக ; யான உமககுத்தக்க பதியாகின்றேன் ; (யான் 

2 ம்மைப் பாதுகாத்துப் பெருமாளீடததிலளிபபேன் ) யானுமககு மீகப் 

SAlugs செயவேனே யன்றி, ஒருகாலையிலும் தமை செயயேன ; 
'மானிடனிடததில விருப்பைத் துறக்க ; (மானிடபாவத்டை௰ துதக்து 
தெயவத்தன்மையை மேற்கொள்ளுக) ( மயி, மே, அயி) தையே! 

என்னுடைய உணமை யதியபபடக கடவது அரசிழட்து, ஆயுள்குன திய 

சாமனிடத்தில என்னகுணங்களைக கண்டு ஆசையுற்றி நககனதனை $ 

(அ. ரசிழவாகவனும், கனனுடைய ஸஙகலப௫ித் தமான பலனகளை யுடைய 

வனும், பிறர்களினாயுளேக கணக்கிட்டவனுமாகய ஸ்ரீராமனை (பரி) நுற 
த்து, மடமையும், ௮கஙகாரமுஙகொண்ட என்னிடத்தில ஏ௩தக ரூணங் 
களைக கண்டு கீர் ஆசையுமுவீ£) அந்த சாமன பெணணின் வாக$௫யத 

தைக கேடடு ராஜஜியத்தைத துறஈது, இகதக கொடிய கானகத்தை 

யடைநதனனலலனோ ? எனறுரைசெயது, பிரியஞசெயவதற் குரியாரும், 
பிரியமுரைபபவா ரமாயெ பிராடடியாரைககட்டிக் காமமோதெனாதலீனால, 

2(ரு னு ௭7௦08 5 “ஊட்ல 

வுல்5%௫7050%5 dro ஐரதஎ "சீஷ rows 
66 50.62 32 262 (ன ஸல 
ஜசராஹராவணஸஹீதாம புதகேரோஹிணீமிவ 

வாமேசஷஹீதாம்பத்மாக்ஷீம் மாததஜேஷகரேணஸ 

ஊர்வோஸததகூிணேசை வபரிஜகராஹபாணிாரா, 

அந்த ராவணன் செஈதாமரை யிதழபோன்ற இருக்கண்களையுடைய 
பிராட்டியாரை ஆகாய,த்தில புன சோஹிணியைப்போஉப பீடித்தனன், 

பிடிக்ககயிலும், இடதுகையினால் தலைமயர்களையும், வலதுகையினால் 
கொடைகளையுஞ் சேர்ததுப் படித் தெடுத்தனன், அப்பொழுது ங்க 

தவதைகளும் ௮சசங்கொண்டோடின ; இதுவரையில் கண்ணுக்குக் 
காணப்படாமலிருக்த கோவேறுகமுதைகள்கட்டி, நவமணிகளிழைத் தத் 
இகழ்இன்ற அர்த ராவணனுடைய தேரும் கட்புலளுயிற்று ; ராவண 
னுடனே பிராட்டியாரைத் கேரிலேற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டனன், அப் 
- *பசமுது விசாட்டியாரும் சாமா!சாமா! என்று கூவினர், கெடுவோமாடுயும் 
்அீசரமலக்ஷ்மணர்க ளெழுந்தருளாமையின், கருடனால் பிடிக்கப்பட்ட 
சாககன்னிபோலச் சதாபிராட்டி.யார் ஈடுக்9ச் அயயல்கொண்ட சாவண்னை



Gin Sie வால்மீகிராமாயணம் 

கோக்க, அடா ராவணா | ரீ சாஜனா,தலின், இத்தொழில் செய்பவர்களையும் 
தண்டித்து அடக்கவேண்டியவனலலையே; அவவண்ணமாயின், கீயே இவ் 
வண்ணர் இ, சதொழில்செய்வது தகுமோ?எனறிகழ் ௩௫, பெருமாளை யுத் 
தேத்து, என் பிராணகாதரே ! தேவர் லோகநாதரும், தருமத்இன் 
பொருட்டே ராஜ்ஜியபோகங்களைத் துற$தவருமானெறமையின், கொடிய 
இந்த சாவணனை ஏன் தணடனை செயகின்நதிலீ£ , தேவா என்னை ஏன் 

காண்டெனறிலீர ; 2சசெயல உடனே கன் பலனை யளிக்கவேண்டுமன ரோ? 

காலமும் கூடின பயிர்களும் மு௮ரொவனபோலக் கொடியர்களுக்குக் கால 
மும் ஒத்துவரு மன்றோ $ ஆதலின, இந்த ராவணலும் தானழியத்தக்க 
காலச்திற்குக் சக்கபடியே தஇசசெயல செயதனன் எனறு கூவி மீளவும் 

சரவணனை நோககி, டா ராவணா | நீ இப்போ து ஸ்ரீசாமனால் 

அழிவாயந்தோ *$ எனறு புலமபி, மீளவும அந்தோ ? இபபோழதுதான் 

கைகேயியாரது எண்ணம நிறைவேமிறறு, யானிபபோழ.து சாவணனாலே 
பறிக்கபபடுகன்றே னலலேனோ 7 பாரீர் கோங்கு மசககளே ! நீங்களெல 
லீரும் யான் சாவணனுல் பறிசகப்படடேனெனறு விரைவாகப் பெரு 
மாளுடனுரைககக் கடவீர்கள மாலயவ௩தமலையையும, பிசஸ்சவண 

"இரிரையும தொழுது வேணடுகினறேன ; 8யகளும் சாவணனென்னை 
எடுத்தோடினானென்று விரைவாக ஸ்ரீசாமனுக் சுறிவிக்கககடவீ£கள், 

ஹம்ஸகா£ண்டவா இகளான கீரப்பறவைகள் நிறைந் த கோ.தாவரிஈதியினை 
யும் வணங்குகெறேன் ; அம்மா ! நீயும் ஸ்ரீசாமனுடன் சொலலாய ); 

இவ்வனத்திலுளள தெய்வங்களெலலோரையும கொழுகசெறேன ; நீங்க 

eg ஸ்ரீசாமனுக்குரைமின, இக்காடடி.லுள்ள உயிர்களெலலோஊையும் 
சரணமடைனெறேன், நீங்களும் பெருமாளுக் இச்செய்தியைத் தெரிவிக் 

சுக் கடவீர்கள், என் பர்த்தாமாத்தரம இசசெய்தியை யுணர்வாசாகில், 
ஈ.சவணன் எனனை விண்ணாட்டி. ற்குக கொண்டெயஇஞும், யமபுரிககெயதி 

னும், அவனைக் கொன்று என்னை யழைப்பிததுக கொளவார் ; என்றிவ் 

வண்ணக் இனமாகப புலம்பிககொணடு செல்லுகையில், பருத்.துயர்ந்த 

ஐர் மரத்தின்மேலே ஜடாயு உட்கார௩இருக்கக கண்டு, கேளீர் ஜடாயுவே 1 

என்னை சாவணன பறித்தோடுூமுன பாரீர் ; இவன மிகக் கொடியலும், 
தோள்வலி புற்றவலு மாதலின, இவனைச் தடுப்பது உம்மால முடியாது; 
ஆதலின், நீர் பெருமாளைபும், இளையபெருமாளையுல் கண்டு, எனனை 
சாவணனெடுத் தோடி விட்டனனென்பதை யுசைசெய்யக் கடவிீரொன்று 
கூவி பருளிச் செய்தனர், 

ஆரண்யகாண்டத்தில நாற்பத்தொன்பதாவது சருக்கம் 

மூறதிறறு. 
Pe ப் mut 

ராவணன் வீதீரீபிராட்டியரனாத் தலைவண 9 வேண்டித் தொடாமலே எமுூச் 
சருளப் பண்ணிச்சொணட போனானென்றும், அவன் பிராட்டி யாரைப் மிடி. த் தெரித்
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ஆரண்யகாண்டம். ௬௬௫ 

க்கொண்டு போனானென்றும, சுலோகத்திறசே பொருளுக்க்கெதனர்கள் ; 
சிலரீ, அத்தியாத். 2; ஈமாயணத்தில மாரீசன்வருவதன்முன்ன?ம, சோபிராட்டி பார 
சன்னைப்போல ஒரு மாயா தையை புணபெணணி அ௮ககே வைத்தலிட்டூ்் சான் 

அக்ெப்பிரவேசம் செயது விட்டதாகவும், உயுததகாண்டத்தில் கடையில், இரத 
மாயா சதையா இயில வீழ்ஈ.அவிட, நிஜமான சசையாரே வெளியேவாத பெருமா 
ரூடன் சேர்ஈகாரொனவு மிருகசன்ற.த ) சீசாதேலியாரா மணனுடன் பேர்த்தெடுத் 
தசகொணடு போனதாகக் சம்பராட்டாழவான சொனளஞூர், மறறுஞ் ல சவிசள் மே 
ச,த்தனல மறைததெதெறசகொணடேனெதாகவுரைததார்கள, இவாகளெல்லோரும் 

குலமசளைப பரபுருஷன் தொட்டமாதஇரமே சகறபழியுமென்ழம் ew nw san gy, 

பிராட்டியாமேலுள்ள பத்திமையாலும, உரைச்தனாசசொனவே தோற்றுனெறத ; 

ஏனெனில், ஸ-ஈதரகாணடததில் சிறிய இரு௨டி பிராட்டியாரை கோக, அமமா | 

தேவரை படியேனே முழுலேறதிசகொண டொருவரும் அறியாவணணம் பெருமா 
எருகல்எழுஈதருளபபணணிககொணடபோயச்சோப்பேனெனறுபிரார்தததததறகுப 
பிராட்டியார் ௮,துகேட்டு வலா கோகு, மலுமானே | யான மனமதிஈது பரபுரு 

ஷன்மேல்படேன ; ராவணன என்னைத் தொடடெடுச,தவரசானே யெனின், அவன 

பலவாலும், யான ௮பலையு மாதலால, ௮வன எனனைப பலாத்காரமாய எடுத்தததகு 

யான் யாதுசெடவேன ; எனனுடைய சேஹம் பராதினமாதலின, ௮வன தொடும்படி. 

கேர்கத,த; என மனம எனவசததிலிருகதமையின, பபோதம ௮௮ “adore 

Getafog; ஸ்ரீராமனிடத்திலேகானே கில்கொணடிருாத,த, அதலின, யான 
உன்னுடன ௨.7 உடனபடேன, எனறு அ௮ருளிச்செயகறபடியால, ராவணன தொட்டே 
எடுத்.ச்கொணடு போனானென௮ ஈனகு தே ரறறுனெறத , சாயாககரஹண் சத்தி 

பூடையனாசலின், நிழலைடபிடி தசெுசசானெனவும, சிலா கூறுவாரகள், சமயசதி 
கனனைச சேரவாத வேடனை எரிததிருசசப பிசாட்டி.யார மாததிரம ஏன ராவணனை 

எரிததலா ; அத இறமையே பிராட்டி. பாரககிலதோவெனமு சிலா ஆக்பிபபாரகள , 

பிராட்டியாா திறமையுடையாராயிலும, ( அனுகரஹமமீம்வாதேகி த்யமஜஞாதகிக்ர 
ஹாம்) எனறெபடியே கருணைகூாரஈத தருவுள முடையாராதலின், ராவணனை எரித 

இலொன விக ; மகன தஷ்டனா?த் தாயாலாப பிடி.கனும, தரதையுடன சொல்லி 
யுன்னைச தணடிககுமபடி. செயவேனெனறு தாயா£ மிதட்வொரோ யலல,த; கருணை 
யுள்ள தாயார் மகனை யடி பபாரோ 1 அடியா; ஜசனமாதாவல்ல?ரா பிராட்டியாரும், 

பிசாட்டியார்ச்குத திறமையுளதெனபது முதலானவை ; சுதரகாணடததல், பிராட் 

யார் ராவணனை கோக) யுலாதத ( ,சஈதேசாததராமஸய தபஸசசாலுபாலனாச, 

சத்வாம்குர்மிதசகரிவ பஸ்மபல்மாஈஹதேஜஸா ) எனற சுலோகததினால ஈனமு* 
விளககுமெனவுணாக, 

  

ஜம்பதாவதுசருக்கம், 

ஜடாயு சாவணலுக் இதெமுரைத் தும் கேளாமையால, 

போசசெயயச் தகைர்சது. 

ணு று்்டு வைட 

குறைத்தூக்கமாயப் படுத்திருந்த நடப்பும் க்கா 

கூக்குசலைக்கேட்டெழுர்அ, சாவணனையும், பிசடநிறிததிக   



௬௬௭௬ வால்மீகிராமாயணம் 

அக் கூரிய கு்க்குடையோரும், மலையின் சகரம்போலப் பருத.துயர்க்ச 

வரும், மிகத் தோள்வலி யுடையவருமாதலின, மசத்தன்மேலிருக்தே 
சாவணனை நோக, அடா ராவணா | எனனை யாரென்று நினைததாய்? 

யான் தொலலையாயுள்ள தருமததில நிலைகொண்டவளும, சததயட்சவரூத 

வனும், கமுகுகளுக்கெல்லாம அ. ரசலும், ௮ளவறற கோளவலி யுடை 

யோனுமாகய ஜடாயுவாகின்றேன் ; மகேந்திர வருணர்களுக்கு நிகரான 
வரும், எலலாவுலகஙகருககும ௮இிபதியும, எல்லாவுயிர்களுக்கும இதகஞ 

செய்பவரும், ஸ்ரீதசசதசககரவாத்தியாது தஇருக்குமாசருமாகிய ஸ்ரீரா 

மன இங்கே எழுந்தருளி யிருககரா ; யாவளொருத்தியை கீ யயஹரிகக 
நினைககினழனையோ ? அந்த இபபெண்மணி ! அந்த லோககாதனான 
ஸ்ரீசாமனுடைய தாமபததினி ! மிகவும கறபுடையாள ; மிகப் புகழமல்ங் 
தவள ; ஹீதையெனலும் இருகாமமுடையாள ; தாரமிகனான ராஜன் 
ப.ரததையலை௪ சேச எவவணணம விருப்புறுவான் ? ராஜாகள் பரத் 

தையல்களையே பாதுகாககவேணடும ; சாஜபாரியைகளையோவெனில், 

பெருமபாலும பாதுகாக்கவேணமெனஹோ ? ஆதலின, நீ இந்தக் கெடு 

மதியைத் துறர்து, ஈன்மஇியுறறு வாழக ; மதியுடையோன் பிதா கண்டு 

இகழம்து நகைசெயயததகக செயலைச௪ செயவாஜோ ₹* மதியுடைமோன 

தன் மனைவிகளை கறபழியாது பாதுகாப்பதுபோலவே, ப ரததையல் 

களையும் கறபழியாது பாதுகாசகககடவன், ராஜாகள தர்மசாஸ்திசததில 

En DUI LIL அறமபொருளினபல்களையே அனுபவிக்க விருமபார்கள > 

இகழப்படடதை எவ்வணணம் கோருவாகள , ௮சசனே ௧ நமம, ௮ 

சனே காமம, அரசனே பொருள, ஈகன்மையாயிலும், இனை ௦யாயினும, 

அ ரசனடியாகவே உலூ நிகழுமன்றோ ? அடா சாவணு | 8 இவவண்ணம் 
பாவிபும, காமியும, கொடியனுமாகியும, பெருஞசெலவத்தை எவவணண 
மடைந்தனையோ $ பாவிகள விணணாடு சேர விமானம பெற்றாப்போ 

லரயி நறே 1-- 

3௨௦3 ஒத oe $: 260௩௮௪” 0 

59 %25த திராண வால 6576529240, 

காமம்லலபாவோயோ யஸயசசகய9பரிமா£ஜிம் 

ஈஹி.தஷ்டாத்மனாமார்ய மாவஸலத்யாலயேசிரம, 

ஏவலுக்கு எந்தப் பண்பு இயல்பாகவே உளதோ $ அதனைப் போக்க 
வொருவராலும் முடியாது ) ஆதலின், சீசர்களின் இதயத்தில் லலெண் 

ணம் நிலையுற்று நெகொள் நிற்காது; அடா சாவணா | தர்மாததுமாவரடிய 
ஸ்ரீசாமன் உன்னாட்டிலேயாயிலும், ஈகரிலேயாயினும, யார்க்காயிலும் 

இமை செய்தனனோ 8 அவன் விஷயத்தில் கீயேன இமைசெய்கன்றனை ? 

சூர்ப்பணாலக்பின் பொருட்டுச் காள் துர்மார்க்கமாக எதிர்த்ெெக்கனனே



ஆரண்யகாண்டம், the Se GT 

யஷ்தி, ஸ்ரீராமன வலுவில்சென்றடித்தனனோ 1 8ீ OQoCurgi pjarwer 

பத்தினியைக் களவாடி'யோடுகின்றனை ; இவ்விஷயத்தில் ஸ்ரீசா மனிடத் 

இல குறறம் யாது_தோ ? உரையாய; விரைவாகப் பிராட்டியானா விட்டு 

விடாய , விடாமறசெலவாயாலல, விருத்திர1ஸ.ரனை இட்திரன் வ௪௪ரா 

யுதத்நினால் எரித்தாப்போலப பெருமாளுனனைச் தககுரிகராகக்கண்களை 

முனிந்து விழிததெரிபபாா) சதையாரை நீ எடுத்கோடவெது ஈசசரவத்தை 

யுத் தரீயததில மறைச்தெடுததோமிவதுபோலவும, காலபாசததைககமுத் 

தில பூடடிக்கொணடோடுவதுபோலவுமாகும, இதனை நீ யமன் நிலையே? 

எடதச சுமையை யொருவன சுமந்தால, அது தன்னை அழுத்தி யழிக்காம 

லெளிதாகுமோ ? ௮5௪ சுமையையே யவன் சுமககவேணடுமே யனறி, 

சுமப்பதறகரிய சுமையை எடுப்பது தகாது , எவ்வளவு அ௮னனம புரிபபா 

னால், மந்தஞ்செயயாமல ஜீர்ணமாகுமோ * ௮வவ.ஈவு ௮னனமே புசிக் 

கக்கடவன,, எட தசசெயலைசசெயின, தருமமாகாதோ!£ர்த்திவிளையா கோ? 

இகழவேவிளையுமோ? மெயயுமவாடி த துன்புறுமோ?௮,ததனமையதாகிய 

செயலை எவனகதான் செயவான, ௮டா சாவணு ! கான பிறந்து தேவ 

மானத்தால ௮றுபதினாயிரம வருஷமானபடியால், மிகவும மூப்புறமிருக் 

இழேன ; பிழபபுமுதல குலமுறையாகவந்த பக்ஷிசாஜஜியத்தை கீதிவமு 

வாமல் பாதுகாத்து மிளைததேன ; நீயோ யெளவனமுடையோறும், 

விலலாளியும், கவசமபூணடவனுமாடின்றனை , ,ஐயினும, யான் பார்த்துக் 

கொணடிருக்கையில், என்னை நிராகரிதது, வைதேஹியை எடுததுக 

கொணட துன்பறறு௪ செலல வலலமை கொள்ளாய ; வேதாத்தங்கள 

முற்றுமுணர்ந்தவனொருவனிருக்கையில, ௮வன எடுரில நிலைகொளளாத 

ஹே துவாதங்களினால் பிரமாணமான சுருதியை யழிசக முடியுமோ 1 

அடா சாவணா ! கீ சூரனானால எனனுடன போர்செயக; முகூத்தகாலம் 

நிற்க) கணப்பொழுதில் என்னால் கொலலபபடடவனாசக கரனபோலவே 

தரையில் விழ்வாய் ; அடி.சகடி. தைத்தியகானவாகள எவரராலே கொலலப் 

பட்டனர்களோ?௮ந்த ஸ்ரீசாமசமதிரனே உன்னையும விரைவில கொலவார்$ 

இப்போழ்தர்த சாஜபுத்திரர்களிருவரும நெடு£தாரஞ செனறளர்களே ? 

யானிப்டூபாழது யாது செய்வேன ; அவாகளைககணடச்சங்கொணடே 8 

விரைவிலிறபபாயென்பதிலு மையமிலலை ; பான பிழைத்திருக்குமளவும்,। 

இவளை சீ எடுக்தோட வல்லவனாகாய ; உயிலா வழக்கியாயினும, மஹாக், 

னமாவாயெ அந்த ஸ்ரீராமபத்திரனுககு உபகாரஞூசெய்கேன், serge & 

சரவர்த்தயம் எனக்குக தோழசாதலின், இவ்வண்ணீம அரியம் செய் 
85



௬௬௮ வால்மீசிராமாயணம் 

வேள்) சிலலடா சாவணா ! கணப்பொழுது பாரடா ! யானலுனக்குப் 
போரொன்னும் பூஜையை யளித்து மழெவிப்பேன் ; காமபினினறும் 

பனம்பபூங்களை யுஇிர்ப்பதுபோல உன்னை இததேரினின்றும் $ழேதளளி 

யுருடடுவேன், என்று தீரங்கொண்டு கெடடியாகக்கூவி யுராசெயதனா % 

ஆரண்யகாண்டததில் ஐம்பதாவது சருககம 

முற்நிறறு, 

ஆஷி 
ஐம்பததொன்முவஅசருக்கம் 

ஜடாயு சாவணனைப பலவாமுக வருத்தித கான் ௮வனாலறுபபுண்டு 

பிராடடியாரால் சோககெகப்பட்டது, 

அட ge Oe 
ட்டா 

ஜடாயு இவ்வணணம் நீதிபபடி. யுரைசெயகையில, சாவணன கேடடு 

Ne ape’ gi, hug Sent sat gy’ இபபொறிகளெழ விழிகதுக கணகள 

செவந்து ஜடாயுவை எதிர்ததோடி.வ௩து போர் செய்கனன இவவிருவர் 

களுக்கும் ௮ம்தப் போ மிகவும் காணபோரக்கசசஈதருவதாச, இழகாறறு 

மேலகாந்நிசணடினாலும், ஒனறுககொனறு மோதப்பட்ட மேகஙகளின, 

சேர்க்கை போலவும, சிறகுகளுடன் கூடிய மாலியவந்தங்களென்னும் 

இசண்டு மலைகளும போசெயதாப போலவும் விளகறெறு ; பின்பு, 

ரரவணன் கூரிய பலவகைப்பட்ட கணைகளினால் ஜடாயுவை யடி.த்தனன், 

ஜடாயுவும் அவைகளைப பொறுத்துக்கொண்டு மூக்கினொலும், கால்களி 
னாலும, சாவணனைக் கடித்துக் Bp வரு,த்தினர், பினபு, ராவணன் முனி 

ந்து மிகவுங கொடிய பத்துச சரங்களினால ஜடாயுவைப பிளந்து மகழ்க்த 

னன், ஜடாயுவும பிராட்டியார் ராவணன் தேர்மீது அழுது வருந்து 

வதைக கண்டு, அந்த பாணங்களையும லக்ஷியஞசெயயாமல விரைவாக 

வோடிக் காலகளினாலேதானே சாவணனுடைய விலலையும், கணையையும் 

  

உராவணன் ஜம்ப.தலக்ஷம வருஷல்களூககுச் குறையாமல ஜீவிததானென(. 

தறகுப பல திருஷடாரதங்களிருப்பதினால், ஜடாயு தனக கறுபதினாமிரம் வயதே 
ஆயிறறெனழம், தனனைவிட ராவணன் சிறியவனெனறும் உரைத்தது பொருகதர் 

தெனறு, சேவமானததால ஜடாயு அறுபதினாயிரம வயதுடையேனெனறுரைதத 

தாகப பொருள சொளளப்பட்டது அவருடைய வயது மஜுஷியமானததால் இரண்டு 

கோடி புதினாறுலக்ஷம் வருஷகளானெறமையின, தன்னைவிட ராவணன் சிறியவ 

ளென்பது அமையுமெனச் கொளக, இதுவும் இத வைவஸ்வத மன்வஈததத்திலேயே 

பீறகதாரான்லும் பக்ஷத்திலேதான் அமையும; இரத மனவாதரத்துக்கும முனபு 

பிறஈதாரொனலும் பக்ஷத்திலதான அரசாட்ிசெய்த காலமே இவவளவென்௮ைசதா 
ரொளப பொருள சொளளவேண்டும ;--



ஆரண்யகானிஃ.. 
௬௬௯ 

் 
VJ 

முதித்துத் தள்ளினர். ராவணனும் வேறுவில்லை எடுத் துக்டுகாண் 

னம் மூண்டு, ஆயிசம் பதினாயிசமாகக் கணக்கறெர்த பாணங் எய்து 

ஜடாயுமேலே நிறைத்தனன. ஜடாயுவும் கணத்த எ கை 

போல விளங்க யந்தப் பாணங்களைக் கால்களாலும், துண்டித்இனாலும், 

தறகுகளாலும் தடுத துதைத் துததி, விரைவாக அந்த வில்லையும், கால 

களினால முறிக்.து பக்ஷங்களினால உதறித் தள்ளிவிட்டு, பிசாசம்போன்ற
 

முகங்களையுடைய தேரில் கட்டிய கோவேறு கழுதைகளையும் கொன்று, 

சிறந்த அ.த்தேரையும் முறித்து, வெண்குடையையும், வெண்சாமரைக 

enor நெறித்து த்தளளித் தன்னைப் பிடிக்க வந்த ராக்ஷஸ களையும் 

கடிததுக £ழேதளளிமிதிகது, சாரதியின பருதததலையையும் மூக்கனுல 

கடித தறுத்.து.த்தளளி, ராவணனை யசசமுறச செய்தனா, சாவணனும் 

தேர் முதிந்து, வில்லொடிந்து, வாஹனமிழந௮, சாசதியிழகது, சதையை 

மடியிலேந்தககொணடு, ( தான தொடாம லெடுததுககொணமி ) gern 

யில் வீழ தனன, இவ்வணணம் சாவணன விழககண்டு, எலலாப் பூதங் 

களும நன்கு நன்கென்று, ஜடாயுவை மூழைந்து புகழந்தன , ஜடாயு 

வும மூப்புடையராதலின, 
இவ்வணணம் போசெயது இளைபபுறனறு உட 

STNG HOT, ராவணன துகண்டு Bip 6 gi, ஹீதாதேவியை யங்கத்தில 

வைத்துககொணடு விரைவாக வோடினன, ஜடாயுவும் அவனோ0வெதைக் 

கணடு, பறந்தோடி. எஇர்ததுத்தகைந்து, அவனை நோக்கி, அடா சாவணா! 

வசசராயுதத்தையொத்த 
பாணங்களையுடைய ஸ்ரீராமனுடைய பாரி 

யையை © யழிவதனபொருட்டே யனறோ ? எடுத்தோேருய ; 8 புன் 

மதி புடையோனாதலின், ௮.நினெறிலை ; பிபாஸை யுண்டானால விஷ 

பானஞ் செயவதுணடோ மூடா * ரீ இந்தச சதையை எடுப்பது புத்திச 

மித்திர களத்ொதஇகளுடன் விஷபானஞ செய்வதை யொககும் ; தாம் 

செய்யும் வினைகளினால விளையும் பலனை யறியாதார்கள விரைவி லழிவார 

கள. இப்போழது நீயே அவர்களுக்கு உதாரணமாகசினறனை , இப் 

பொழுது 8 காலபாச.த்இனால் சட்டுண்டமையின, 8 எங்கே செலலின் 

விடுபடுவாய; மீனானது தானழிவதை யநியாமலே பசையூட்டிய gion ® 

முளளைக் கவ்வி யழிஏின்றதன்றோ $ மிகவும் சூரர்களாகிய ஸ்ரீசாமலக்ஷ' 

மணாகள் ந செய்த இந்த அபகா.ரத்தைப் பொறுப்பராகளோ ? நீ யவா 

களுக்கு ௮சசங்கொண்டே களளன்்போலக களவாடினை ) இது மான 

மற்றோர்கள் செயற்குரியதேய
ன்றி, சூரர்கள இவ்வண்ணம் செய்வார் 

கவோ! ரீ சூரனாகில் போர் செய்க) களப்பொழுது நிற்க; கரன 

போலவே யும் அடி.பட்டிழபபாம்)--
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'பசேச்சாலேபருஷோ.ய தகாமபரதிபதயதே 

விசாசாயாதமசேதாமயம பரத்பன்னோஹிசாமதத 

(விதாசகாலே விபரீதபு.த்த0, யானைவருமமீனனே மணியோசை வரு 
முன்னே கேவெருமபின்னே மதிகெட்டுவருமுனனே) எனறெபடியே 
மானிடா ஆயுளமாளுஙகாலையில, தாமழிவதம்கே ஹே துவான சசசெயல் 
களையே ௩ற்செயல்களெனச்செயலராகள்; ௮தகன்மையகான இசசெயலை 
யே நீ இபடோது செய்தனை, எந்தசசெயல்செயின், இமைவிளையுமோ?தச் 
செயலை லோகாதிபதியாயினும்செயவானோ1என பிவவணணம் இதமுளாத் 

தும் அவன் கேளாமையின, ௮வனது முதுலெ பாயந்து ௩கஙகளிலிடுக்இக் 

கொணடு கடிகதுக இழிக இழித்து, மகமேறி வசபபடாத யானையை யதன 

மேலேமிய கஜபாலன்போலப்பிடிதது,த தலைமயிரகளைக கவ்வி மிழுததுப் 

பிகெகி வருததினா ராவணனிவவணணம ௮வமான ததையும, பீடையை 

யும், மனவருககசதையுமடை% து, கோபததினால உதடு துடிதது௪ தை 
யை இடதுதொடையிலவைததுககொணடுகைகளினாலணை5து,வலதுகை 
களினால ஜ._ரயுவையமைக்தனன் ஜடாயுவும ௮வனைச சுற்றிபபழந்து கடி 
த, இடதுகைகள பதகையும கடித் தறுததத தள்ளினா உடனே 

அ௮ககைகளும் புறறிலிருஈது பாமபுகள் பு;பபடடாபபோல முளைத்தன ; 

Very, ராவணன் சோபி ராடடியாரைாசக தரையில விட்டுவிட்டு முட்டிகளா 

லும, காலகளாலும, ஜடாயுவைக சூத்தி யுதைத்து மிதிதது வருத்தி 

னன, பினபிருவருககும முகூர்த்தகாலம் பெருஞ்சண்டை விளைந்தது ; 

அகந்தரம ஸ்ரீசாமபத்திரனுககு உபகாசஞ்செயவசன்பொருடடே போர் 
செயனைற ஜடாயுவினுடைய றகுகளையும, பாாசுவங்களையும், பாதக் 

களையும, வாளினால ௮ரிர்து களளிவிடடனன். உடனே ஜடாயு ஆயுள் 

மாண்டு தரையில விழந்தனர், இவ்வண்ணம பொருது குருதியில கனை 
ந்து வீழ௩க ஜடாயுவைப் பிராட்டியா கணடு தன தக்தை விழுக்தாப் 

Cure Deg துன்புநதழோடி. வ௩து, 8ீருணட கொண்டல்டோன்றவரும், 
மூப்பினால வெளுத்த மாரபீனை யுடையவரும, மிகவும் சூரமூடையவரு 
மாகிய அவரைக் கிட்டி. யோடிவந்து தழுவிககொணடு கூவி யமுதனர், 

ஆசணயகாணடத்தில் ஐமபத்கொனருவ சருக்கம் 

தேழ்திற்று, 
  

இஈதச சருகசததிலும ராவணன தோதேவியானாத தொட்டே எடுததுச 

சொண்டோடினனெனப௮ ஈனகு விள௩கும் , குலமகளிறகுப பலாதசாரமாய் ஒரு 

வன தொட்டமாத்திரதசால் கறபழியாத , பெண்கள பிறனாச சேரச் கருதினதும, 
கற்பமிபுமென வுணர்ச,



௮ ரண்யகாண்டம் ௬௭௧, 

ஐம்பத்திரண்டாவதுசருக்கம, 

மீளவம ராவணன ஷஙீதாபிராட்டியாரை எடுத்துக்கொண்டு செல்லு 

கையில், எல்லாவுயிர்களும துனபமடைக்து வருந்தியது. 

— 0 Roe 

  

ரர அஅகஸ்ததவலைகைவளளல்: 

பினபு, சாவணன் ஜடாயு தமாயில் வீழ்ஈது மரணதசையை யடையக 
கண்டு ம௫ூழைந்தனன., முழுமதிபோனற இருமுகமண்டலத்தையுடைய 
பிராடடியார் ௮வவண்ணமே ஜடாயுவைக்தழுவிப் புலமபிப பெருமாளைக் 
குறிதது, என் பிராணகாதா !..... 
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கிமிததமலகூஷணஜஞா₹ம ௪ தநிஸஉரதாசனம 

அவசயமசசதுககேஷாு கராளணூமபாரதிசருசயசே 

கண் துடிபபது மு,சலிய ௮ஙகககுறிகளும, கனனிகை மேரா முதலிய 
வைகள எஇரில வருவம, காககை மு,கலிய பறவைகள தொனிசெயவதும், 

மனிதர்களது இனபதுனபங்களையே உண்மையாக வறிவிக்கன்தன வலல 

லோ $ தேவா எனக்குறற இத்துன்பத்தை யறி௫னெ நிலீரோ ? என்பொரு 

ட்டே இப்பறவைகள தேவரை கோக்கக் கூவிப் பமகசன்றனவே ? எனனைப 

பா.துகாப்பகன பொருட்டே இந்த ஜடாயுவும இந்தப பாவியுடன போர் 
செய் தடி.பட்டுத் தரையில் வீழ் தனரே ? காகுத்தரே |! எனனைப் பாது 
காத்தருளக ; லக்ஷ்மணா 1 என்னைக் காத்தருள ;) எனறு கூவி யமுது 
புலம்பினா, இவவண்ணம் மாலை வாடி யுதாக்து வருதி ௮காதைபடோலப் 
புலம்புசனற பிராட்டியானா எபெபதன்பொருடடு ராவணனோடி.வந்.த, 
கூவி யமுதுகொண்டு, கொடிபோல மரங்களைச் தழுவிக்கொண்டு வரு௩து 

இன்ற பிராட்டியானா விடுகவிடுகவென்றுரைத்துத் தலைமயிரைப்பறறி 
யிமுத்துப் பிடித் தெடுத்தனன். பிராட்டியாரும் ராமாராமாவெனறு கூவி 

யமு.து புலம்பினர் ; அப்பொழுது உலகமெல்லாம் நிலைகட௩து sisson ; 

எல்கும் இருளெழுக்து பரவிழ்று , காழ்றும வீசிழ்றிலது , கரவனும 
ஒளியிழக்களன்; சத்தியலோகத்தில்திசைமுகச்தேவறும் ஞானக்கண்ணால் 
'இக்சச் செயதியை யறிக தகொண்டு இனித் தேவகாரியம நிறைவேறிற்றென் 
௮சைத்தனர், அ௮வ்குளள பசமயோகெளெல்லோரும் ,துனபமும் ம௫ழவுங் 

சொண்டனர்கள ; சாவணலும் ராமாசாமா ! லக்ஷ்மணா ல-்௩மணா | என்று 

புல்புகின்ற பிராட்டியானா எடுத்.துக்கொண்டு ஆகாசமார்க்கக்இறசென்ற 

ஏன்) பிராட்டியாரும் அணிமணியொளிபொருக்தி பினனத்கொடி போலத் 
இசழ்பவரும், மிசகவாடை யசதவருமாக, ராவணனை யனலபத்றி எரி



௬௭௨ வால்மீகரமாயணம் 

இனற மாமலையைப்போல விளக்கச்செய்தனா ; அ௮வசணிட£த மாலையி 

னின.றும் தாமரையிதழகளுதிர்க்து சாவணனைச சுற்றிலும் விழஈதன ; 

கரமழ்றினாலசைககப்பட்டி பொன்படடும் கதிரவன.து கதிரொளிபொரு%௩திய 

மேகம்போலச் இகழக்தத ; அபபொழுது பெருமாளைப பிரிட தமையின், 

பிராட்டியாரது இருமுகமண்டலம் காமபினைகளள்ளிக் கரையிலெறிந்த 

கமலமடோல விளங்கயெது , ௮ழூயெ கெற்றியும், ௮ழூயெ குந்தளக்களும் 

பொருந்தக் கமலத்சை நிகர்த்து வெண்மைபொருக்திய பறகளையுடைய 

தாலே பிராடடியாரது தருமுகமணடலமும, வானில் மேகத்திடையிற 

செல்லுனெற முழுமதிபோலகத் இகழக்கது ; ஆகிலும், சாவணனால் பீடை 

செயயபபட்டமையில், பகலிலதோனநதிய சந்திரன்போலக் காணப்படடது ; 

கரிய ராவணனருகில் பொன்னொளிகொணட. பிராட்டியார் மேககதிடையில் 

மினனல போலவும, யானை யணிந்த பொனமாலை போலவும், பசசிலை 
மரத்தில் படாந்த பொழ்கொடிபோலவும விளங்கினா, பிராட்டியார் சார்த் 

இய மாலைகளினின் றம நறுமலர்களுதரகது வரிசையாகச் தரையில் வீழக் 

தன; அப்பொழுது இருவடியினின்றும மணிகளிழைத்து மினபோலு 

மின்னுசன்ற சதங்கைத்தண்டையும, இனிமையாக வொலித்துக்கொண்டு 

வீழந்தத ; பிராடடியாரணிடத மணியணிகளும், விண்மீன்கள்போலச் 

சிதறி விழஈதன; திருமார்பில் சசாத்திக்கொண்டிருஈத முத்துவடமும், 

விண்ணினினறும் கங்கைபோல வீழக்தது ; ௮பபொழுது உறபாத வாயு 

வினு லசைக்கபபட்மெ, பலவகைப் பறவைகளினா லொலிக்கப்பட்டமுளள 

மரங்கள பிராட்டியாரைா கோக, அஞ்சேலென வுரைத்.தனடோலவும், 

அசைக்கப்பட்ட கமலங்களை யுடையனவும், அ௮சசங்கொணடு தவிக்கின்ற 

மீன் முதலிய ஜந்துக்களை யுடையனவுமாகய தாமரையோடைகளும், 

தோழிகளபோலப் பிராட்டியாரைககண்டு துன்புழ்மனபோலவும் விளங்க ; 

புலி கரடி முதலிய விலங்குகளும், பிராட்டியார.து நிழலைத் தொடர்து பின 

ஜோடி. ராவணனைக் கடிக்க மேலெழும்பின ; மலைகளும் ௮ருவிகளெனலும் 

கண்ணீர்பெருக்செ சிருங்கங்களென்னுங் கைகளை மேலெடுத்துப் பிர 
இத் தொனிகளினால் கூவி யமுதன ; கதிரவனும் பிராட்டியாமாக் கண்டு 

ஒளிகுன்றி வெணமைகொண்டு வெபபக்தணிர்தனன் ; சாவணன் தருமம, 

ச.த்தியம, கசடின்மை, அருள், இவை முதலிய நம்குணங்களுள் ஒன்று 

மிலாதானாகலின, பிராட்டியானாப் பறித்சானென்று எல்லாப் பூதங்களும் 

குவைகுவையாகக் கூடி. யமுதன,; மான கூடிடிகளும் அச்சங்கொண்டு 

இனமுற்றுக் கூவின ; வனதேவதைகளும் பிசாட்டியாரைப் பார்த் அப்பார் 

சவக் கண்ணீர்பெருக்க மெயக்கக்த வாக்கு யாமகன : இவ்வண்ணம்



ரண்யகாணடம். ௬௪௭௩. 

சாவணலும்; தலையவிழக்து, இலகமழிஈது, மனங்குன்றி, நாற்புறமும் 

கோக்க, ஸ்ரீராமர் ! லக்ஷ்மணா | எனறு கூவிக் கண்ணீாபெருக்கி யமுகன்ற 

பிசாட்டியாரை எடுததுககொண்டோடினன். பிராட்டியாரும் பெருமா 

ளிளையபெருமாள இருவருமின்றித் தனியே யிருக்தமையின், சாவணஷணை 

லெடுக்கபபடடு, தம்மவரைக்காணாமல் முகவொளிகுனறி யச்சங்கொண்டு 

சிச்தையுற்று வருந்தினா, 

ஆசண்யகாணடத்தில ஐம்ப,த்தரண்டாவது ௪௬௧௧ம 

முறநித௮, 
வயிறு Sage S ae 

ஐம்பத்துமூன்றுவஅசருக்கம் 

பிராடடியரா ராவணனை இகழந்தது, 

2௮22 

இவவண்ணம ராவணன் கோரரூபமுடையைப பிராட்டியானா 

எடுத்துக்கொண்டு ஆகாயத்திற்செல்லுகையில், பிராட்டியா அச்சமும, 

துன்பமும், சினமுங்கொண்டு ராவணனை கோக்க, டா சணடாளப் 

பயலே ! நீ இவவண்ணம் நீசததொழில் புரிர்தம, காணமுறுகெறிலை 

யந்தோ ? யான தனியே யிருப்பதையறிர் து, கள்ளனபோலக் களவாடி. 

யோடுன்நனையே $ அடா நீசா ! 8 என்னை யபஹரிப்பதன்பொருட்டே 

ஸ்ரீசாமபத இரலுக்கஞ்சி, மாயையினால் மான்செய்து, என்பர்த்தாவை கெ 

தூச மோட்டினைபோலும், என் மாமனாருக்குச் சகாவும், மிகவும் மூப்புடை 

யாருமாகிய இ£தச சடாயுவும், எனபொருடடுப் போர்செய்து கொல்௨ப் 

பட்டனர், 8 மிகச சூரன்போலும், அூலும, இவவண்ணம் கபடம செயயா 

மல் யான் ராவணனென்றுரைக்து எதிரில் நின.று என் பர்த்தாவுடன் போர் 

செய்து வெறறிகொண்டு என்னை எடுத்துவருவாயாகில், சூரனே யாகுவாம்; 

இவ்வண்ணம் என்னைக் களவுசெயதும் காணுன்திலையே ? பர்ததாவின்றித் 

தனியேயிருக்கையில, பர.த்தையலை எடுத்துவருவதென்பது மிகக் Oger 

யாவரு முரைக்கின்றிலசோ ? மிகக் கொடுமை கொண்டதும, ,தருமமற்றது 

மாயே உன்னுடைய செளரியத்தையும, பலத்தையு மிகழக; € யுன்னை 

என் முன்னாகப் பொய்யாகவே புகழக்து கொண்டனையே ; பல குலத்தோர் 

அழிந்தமும்படியான உனனுடைய இச்செய்கையைச் சு; நீ இப 

கொழுது ஒட்டமாகவே ஒடுனெறமையின், யாதுசெயயக்கூடும் ; சீ யொரு 

கணப்பொழுசாயினும் நிறக ; பின்பு, நீ பிழைத்துச் செல்ல மாட்டாய ; 

கீ ஸ்ரீசாமலக்ஷ்மணர்களுக்கு முன்பாகப் படைகளுடன் கூடிப் போசெய் 

இளயாயினும், பிரழத்து மீளமாட்டாய் ; பற்றி யெரிசன்ற காடடுத்தீயின் 

இவெம்மையைப பறவை பொறுக்காசதுபோல அவகிருவர்களது பாண



௬௭௪ வால்மீகிராமாயணம் 

வேகத்தை நீ பொறுக்க வல்லவனல்லை ; 8 நன்காராயந்து ஏன்னை விட்டு 

விட்டி உயயும் வழி தேடிக கொளளாய; எனனை நி எடுத்துககொண்டு 
போவாயாகில, என பர்த்தா முனிஈது தமபியுடன் கூடி யுனனைக கொல் 

வார, நீ ஏனன ஏண்ணவங்கொண்டு எனனை எடுத்துககொண்டோடு 
கனதனையோ ? அந்த எண்ணம ஒருகாலும் நிறைவேரறாதென வுணாக ; 

தேவர்ககு நிகரா௫ய என் பர்த்தாலைக் காணாமல பகைவாகருரக்கு 
வசமாக கணபபொழுதும உயினா வைததுககொள்ள விரும்பேன் ; 6 

மாளும்காலங் டெடினமையின், இது ஈலமென௨ம, இது தீதெனவும் 

உணாரடனத்லை ;..- 

SLT das HTS SOTO RSS 
SIGTPEME ToIrH El SoSH sy T wd, 

மருரயுசாலேயசாமாகயோ விபரீதா ரிஸெவே 

முமாஷடமை ரஸ, (வஷாம யசபசயாதனனரோசசே 

மனிதோரொல்கோரும மசணகாலதழில தீமைசளையே செயவார்கள் , 
அக்காலையில, ௮வாகளெலலோரககும யாது ஈலமோ ௮து தோறரூ 
தனறோ ? இப்பொழுது உன கழுத்தில் யமன் காலபாசங்களைபபூடடிக் 

கட்கனெறனனென நமபுனெறேன் ; இப்பொழுது அச்சமுறவேண்டு. 
கையிலும், ௮ச்சமுறுளனெற்லை யல்லையோ 1 வினாவில் மரணமுறுவார்கள 

போல நீயும் எல்லாமரஙகளையும், பொனமயமுளளனபோலக காலுடன் 
நனைபோலும், விரைவல் குருதகளைப்பெருக்குகனற வைதரணீஈஇயையும் 
பலவகைபபட்டி கோரமான ஈரகங்களையும கண்ணுறுவாய் ; இவவண்ணம் 

இமைசெயதும பிழைப்பாயோ ? விடத்தை யுண்பவலும், வாழவுற்று 
மகிழவானே 1* ௮டா ராவணா ! €ூ காலபாசத்தனால் கட்டபபட்டமையின், 
நீ எங்கே ஒடி. யொளித்துககொளளிலும, துப்பாய ; ஒரு முகூரத்தகாலத் 

திலேதானே என் பர்த்தாவினால் பதினாலாயிசம ” சாகூஸர்களுடன் கர 
தூஷணாதிகள கொல்லப்பட்டனர்களல்லசோ ? ௮வவண்ணம் மிகச சூரரா 

இய என பர்ததா உன்னைக் கொலைசெயயாரோ ? எனறிவ்வண்ணம் பலவா 
மூகவுரைத் இகழங்து தீனமாகப புலமபினா, சாவணனும் அந்த வார்த்தை 
களை யொன்றும் கேளாமல் ஈ0ககும்ழப் புலம்பி யமுடன்ற பிராட்டியாரை 
எடுததுககொண்டோடினன், 

ஆசணயகாண்டததில் ஐமபத்துமூன்றாவது சருககம 

முதறித௮, 
ஷையா ள்கள். 
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அரண்யகாண்டம். ௪௭1 

ஐம்பத்துதானகாவதுசருக்கம், 

பிராடடியார் மஹாராஜா முதலிய peg வானசர்களைக்கண்டு ஆபரணங் 

களைக் கட்டி. கமுவவிடடிதும, சாவணன் பிராட்டியானா 

யசோக வனத்தில் வைத்து சாச்ஷஷிகளைப் 

பா.துகாககும்படி. கட்டளையிடடதும, 

CSREES 

இவவணணம் சாவணனுல அ௮பஹரிகசப்பட்ட பிசாட்டியாரும தஞ்ச 
மொருவராயும காணாமல் மிகத் துனபக்கடலில் மூழச் செல்லுகையில், 

ஒரு மலையின் உச்சியில் ஐவர் வானரர்கள விறநிருககக்கண்டு தம் 
ததரியமான வெண்பட்டையும, ஈல்லணிகளையும், இவாகள இதனை எடு 

த்துவைத்திருந்து பெருமாளாக்களித்துச செயதி யுரைப்பாகளென 
வெண்ணி, ௮வாசளிடையிலவிழ ஈழுவவிட்டீனர், ராவணன் வேகத்தாலும், 

அசசத்தினலும, அகனை யுணாந்திலன் ; அந்த வாளரர்களும பிராட்டி, 
யார் கூவி யமுவதைக கேட்டுக கண்டனாகள, ராவணனும் பிராடடி. 

யாரை “எதேதுககொணடு பமபாஈதியைக் தாண்டி. மகிழநஈது லல்கையை 
கோகச செனறு மடியில் ஈசசசவத்கைக் கடடிக்கொண்டேனென்பதை 
வுதியாமல், காடுகளையும, ஆறுகளையும், மலைகளையும், தடாகங்களையும், 

ஆகாயமார்க்ஈத்தனால் கடந்து, விலலினினறும புறபபட்ட பாணம்போல 

விரைவாகச சென்று, திமிதிமிக்லொதிகள சூழஈதாழந்த ஸாகரத்தையும் 
தாண்டினன், அப்பொழுது ஸாகரமும் கலாபுசண்டு மேலெழுந்த அலை 
சளை யுடையதும், தடையுறற மீன் முதலை காளை யுடையதுமாயிறறு ; 

ணிடையிலுளள சித்தசாரணாதியாகளும, சாவணலுககு ஆயுள் இவ 

வளவேயெனறு மொழிட்தனர்கள ; மிருததியுவே உருவககொண்டதோ 
வென்று ஐயுறத்தக்க பிராட்டியாரை ராவணன் மடமையினால் எடுத்துக 

கொண்டு இலம்காபுரி சேர்௩து, ௮ந்தபபுரத்திறுட்புகு£.து, மயன் மாயை 
ஒயட்போலட் பிராட்டியாரையங்கெழுந்தருளபபண்ணி, ௮ங்குளள பிசாசங் 

களை கோக்டக் கேளீர் பெண்களே ! இந்தச சதையை மற்றொரு ஆணா 

யினும், பெண்ணாயிலும், கண்ணுருவணணம் பாதுகாத்தளிக்க) அணி 

*ளையோ $ ஆபரணங்களையோ * எவறறை இவள கோருகனெறனளோ 8 
அவைகளை யளிசக ;) அறிக்தாயினும், அறியாமையினாலாயிலும், இவளை 

கோக்க, யாவள் வன்மொழி மொழிவாளோ $ ௮வள உடனே கொலை 
பூபபபகவொள்) என்றிவவண்ண முரைத்துவிடடு, அர்தப்புசத்தினின்றும் 

மி இனி யா.துசெய்யத்தக்கதெனச் சிர்னகசெய.து, எட்டு ௮ரககர் 

ஈடு வரதானத்இனால் ௮கங்காரமுறறவனா,கலின், அவர்களை நோக் 
ர் அன்பர்களே ! சீங்கள் பற்பல படைகளைபுழேர்தி இங்கிருந்து 

86 

    

  



௬௭௬ ' வால்மீகிராமாயணம் 

புறபபட்டு முன்பு கராஇகளிருந்இிறந்த ஜனஸ்தானளசேர்க்து வாழக ; 
Has ராமனென்பலன் அவர்களைக் கொலை செயதமையின், அவன்மேல் 
மிகச சிவ கொண்டிருக்கொறேன் ; ௮ந்தப பகையையும விரைவில தாகக 

முயல்கின்றேன் ; அவனைக் கொல்வதன்முன்னம யான துயிலுவ் கொள 

ளேன ; பொருளம்றவன பொருளையடை௩தாப்போல யான ௮ந்த ராமனைக் 

கொலைசெய்தின்பு.றுவேன ; கீம்களல்கருந்துகொண்டு அடி.ககடி. எனககுச் 
செய்தி யனுப்புவதுமன்றி, மிகவும் ஊக்கத்துடன ராமனைக் கொலலும 

வழியையே தேக ; நீங்கள மிகவும சூரமுடையோரகளாதலின், உங்களது 
இறமையையநிக்தே ஏவுசறேனென௮ு புகழதுனாத்தனன, அந்த எட்டு 

சாக்ஷளைகளும அதனைககேட்டு மகிழந்து வவண்ணமே யாகுகவென் 

ஹுடனபட்டு ராவணனைத தொழுது விடைபெறறுக்கொண்டு புறப்பட்டு 

ஒருவர்க்குங்காணாமல் ஜனஸ்தானம வந்து சேர்ட் தனர்கள , ராவணஜம 

பிராட்டியாரைப் பறிததுப் பெருமாளுடன பகைத்தம, மடமையினால் 

மகிழ் இருஈதனன் 

ஆசணயகாணடத்தல ஐமபததுநானகாவது ௪ர௧௧ம 

(pe bpp 

3 So 

ஐம்பதனதைழர்தாவதுசருக்கம 

சாவணன தன் செலவகஙகளைப பிராட்டியாககுக காட்டி.த 

தனனைச் சேருமபடி. வேணடியது 

2101 OE PISieia— 

ராவணன மிகச சூசர்களாகயெ ௮நத எட்டு ராகூரளர்களையும gy gi 

விட்டு, தன்னுடைய காரியயகள யாவு௨ கைக்கூடிவவென மகிழந்து வைதே 

ஹியை கினைது காமவேட்கைகொணடு மறுபடியும் ௮மதபபுரஞ்சென்று 

சாக்ஷஷஹிகளின ஈடுவில் எழுஈதருளியிருகத பிராட்டியா சோகயகொண்டு 
கண்ணீர்பெருக௫, ஒளிகுனறி, அலைகடலில் வாயுவினாலலைத்து மூத்தப் 

பட்டி மரககலமபோலவும, தனனினத்தை விடடு காய்களின இடையிலகம் 

படட மான்பேடுபோலவும் துனபமடைந்து தலைகுனிந்து சிந்தையும் 

வரும் தக்கணடு, பலாதகாரமாய அழைத்துக்கொணடுபோய் மாடம் மேல் 

மாடஙகள அடாது, பறபல உயாகத பெணகள கிறைக்து, பற்பலபுறவைக 

ளொலித்துப் பழ்பல மணிகளிழைத்து, பொன, வெளளி, படி.தம, en 

யம், வைம, இனவவகளினால் செய்யபபட்ட கம்பங்கள நாட்டி, தேவ 

களை முழக்க, தங்கத்தோரணம் கட்டிக் காணறடினிய தன் வதை 

புகுந்து தஙகப்படியேறிப் பிராடடியார்ககுச் சுட்டிக் காட்டி.னன், ஹொ 

    

 



அரண்யகாண்டம். ௬௭௪ 

சில கவாக்ஷங்கள் தந்தங்களாஜும், சில கவாக்ூஷங்கள் தம்ச்ங்களாலும், சில் 
தெளளிகளாலும் செய்யப்பட்பொ ளன); தரைகள் கவமணிகளிழைத் தொளி 
கொண்டன ; கடவாபிகளும், தாமனாயோடைகளும், மலர்கள் மலர்க்து, 
சுழ்றிலும் மரல்களடாச்து இகழந்தன ; இவவண்ணம் பற்பல Garza 
களையும், சரவணன் பிசாடடியார்ககுக்காட்டி. யாசையுதச்செய்யவேண்டு 

மென்னும் எண்ணத்இனால் பிராடடியாரை கோக கேள. பெண்மணி [| 
மிகவுவ் கொடியர்களரடிய முபபததிரண்டுகோடி. ராக்ஷஸர்கள என வ௪,தஇ 
லிருக்கனெறனாகள , அவாகளெல்லோககும யானொருவனே இறைவன் ; 
மூப்புடையோரும, வாலிபாகளுஈதவிர ஒவவொரு வேலைகரும ஆயிசம் 
ஆயிரம்பேர்களிருககனறனாகள; இத்தனமையதாகிய இகத ராஜஜியமும், 
என்னுயிரும், யாவும் இனி யுனன தீனமாயின ; நீதான் எனக்குயிரிலும் 

சிறக்தவள ; இந்த அந்தபபுசத்தில் எனக்கு அரேகமாயிரம் பெண்கள 

மனை வியர்களாயிருக்கன்றனாகள , அவவெலவோர்களுக்குங்கூட &Gw 
இறைவியாகக்கடலை வேறெண்ணத்தைததுந%து என்மொழியைம௫ழ்க்து 
என்னை யங்$ரிததருளக ; ௮கேகமாயிசம ௮ ரககாகளால் சூழம்து காக்கப 

பட்டுக கடலிடையிலிருககினற இவவிலஙகையும, இந்திரன் முதலிய 
தேவாஸ-ஃரர்களாலும புகழப்படுமோ ? தேவயகூகந்தாவ பக்ிபன்னகாதி 

களிலும், என்னை எஇிர்ப்பவனெருவனையும் கணடிலேன ; அரசிழக்து, 
னமுற்றுத தவமபூணடு, ஆயுள குனறி, ௮றபமனிதனான ராமன எனனை 

'தாப்பானறே 1 இனி ய௨னால யாதுசெயவாய * ஆகலின், என்னையே 
யடைக , யானே உனககு நிகராகுவேன ; யெளவனமை நிலையற்றதாதலின், 
என்னுடன் கூடி. மசழக ; இனி ராமனைக காண்பதில் மனமுறற்க); சாமன் 
இங்கு வரவேண்டுமெனறு எண்ணுவதறகாயினும வல்லனோ 1 அவனுக் 

கததிறமை எஙகுள.து ? காழ்றினை யாகாயதநில் கயிழ்றினால் கட்டி முடியு 
மோ ? இ பறறியெரிகையில, தன ஜுவாலையைக கையினால் பிடிகக 
முடியுமோ 1 எனவசததிலகபபடடி உனனை விடவிப்பவன் எங்குளன் 1 

நூவுலகிலும யான எங்குங்காணகினறிலேன ; இகத லமகாராஜஜியம மிகப் 

பெரிது, இதனை சீ பா.துகாகக விருப்புறுக , என்போன்றவாகளும, தேவர் 
களும, மற்றுள யாவர்களும உனககுப பணிவிடைசெய்வோகளாகுவார் 
கள் ; கீ இருவபிஷேகமபூண்டு மகழ௩து, எனனையும் ம$ழைவித்தருள்க ) 
நீ முறபிறவியில் செயத இவினை வனவாஸஞசெய்கதோட்ழிகத.து ; இனி 
நல்வினையின் பலத்தை யனுபவிக்கக்கடவை, இம்குச சிறத மாலைகளும், 

தற்சரந் தங்களும், ௩ல்லணிகளுமுள ; எனனுடன கூடி. இவைகளை wen 

விக்கக்கடவை, என் பிராதாவாகிய குபேரனை வெறற்கெின்டு அவனிட் 
த்திலிருக்த புஷ்பகமென்னும் திவகிய விமானகதைப் பறித்துககொண் 
'டேன் ;, ௮திலும் என்னுடனேறி விளையாகெ ; தாமரைமலர்போல ம௰ர்ச்தி 
தன்னுடைய இருமுகமண்டலம் துன்புறுகையில் தகழ்னெறிலது ; என் 

“- ஜம் பித்றதினன், பிராட்டியார.துகேட்டுத் இருமுகமண்டலக்தை
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யாடையின் அனியினால் மறைத்துக்கொண்டு கண்ணீர்மெருக்கப் பெருமா 
ளையே கினைந்து ஐளிரூன்தி ஐருக்இனர், சாவணன் மீளவும் பிராட்டியானா 
கோக்க, ௮டி. வைதேஹி ! ச இனி காணநுறற்க ; இதனால் தர்மலோப 
மொன்றுமிலத ; உனக்கும் எனக்கும் இப்பொழுது தெயவத்தனொலே 

சேர்க்கை கேர்ச்சமையின், இதுவும் தீருமமேயாகும்; இஃ ரிஷிகளாலும் 

உகக்கப்பட்டிது ; யான் உனது தஇிருவடிகளிசண்டிலும் தலைவணக்கி 
வேண்டுகின்றேன்; அரள செய்க ; யான் உன்ன ?னைனும், தாஸனலுமாசன் 

தேன் ; யான் உன்னைப பணிவேனெனறு காமத்தியினால் எரிக்கபபடடு 

வருர்.துன்றமையின், தனமாகமொழிந்தேன்; ராவணனும் ஒருபெண்ணை த் 
தலைவணங்கி வேணடுவனோ 1 ஒருகாலும் வேணடியிலன் ; இப்பொழு 
துன்னைமாத்திமே வணங் வேண்டினேன் ; என்றிவவண்ணமுரைதது 
மாஞங்காலம்டெடினமையின இவள எனக்கே உரியவளென்றெண்ணினனச 

ஆசணயகாண்டத்தில் ஐம்பதைதம்காவது சருககம 

(pp pm. 
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பிராட்டியா ராவணனையிகழந்து பெருமாளைப்புகழதலும், சாவணன் 

பிராட்டியார்ககுப் பனனிரணடுமாதம் கெடுவிடடு வெருடடி. 

யசோகவனத்தில் வாழுமபடி. சேர்த்த. 

மது (பண்டை 3 

பிராட்டியார் ராவணனிவ்வணணமுரைத்த வாகயெல்களைச் செவி 
யுற்று மிகக கோபங்கொண்டு ஒரு புல்லை ஈடுவில்போடடு அச்சமின்றி, 
யதனையே ராவணனாக எண்ணி, ௮தனை கோக, ௮டா சாவணத்துரும்பே 
கேளடா ! தசச,தசென்னும் சக்கரவாத்தியார் தருமத்திறகழிவறற Cag 

போன்தவரும், சத்தியந்தவரு தவரும், மிகப் புகமுற்றவருமாகியிருந்,சனர், 
அவருடையதிருக்குமாசசே ஸ்ரீசாமபிரானென்பவர்; மூவுலகங்களிலும் புகழ் 
பெற்றவர் ; சீண்டுருண்டி இருத்தோளகளை யுடையவர் ; செந்தாமரை 
யிகழ்போன்ற இருக்கண்களை யுடையவர் ; அ௮வர்தான என் பதி; என் 
தெய்வம் ; இக்ஷ்வாகுகுலத்திற பிறந்தவர் ; சிங்கம்போன்ற தோள்களை 
  

- உ மூதச சாச்சத்திலும், இதச் சர்ச்சததிலும, ராவணன பிராட்டியாளை வேண்டித் 
தன்னை முன்போலவே தாலனாகச்செய்அகொள்ளும்படி விண்ணப்பம் செய், ௮ல் 
வண்ணமே நிறைவேறுமென கிளைத்தனனெனவும கருத்.துத்தோன்றும் ; கூர்ம 
யோர் ராயின் இத சன்கு விளம்கும்,
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யுடையவர் ; சற த தோள்வலியும்றவர் , அவர்தான் லக்ஷ்மணனென்் லும் 

தம்பியுட்ன் கூடி வது உனனுயிலா மாய்ககபபோகின்றனர்; சீ என்னை யவர் 

இருமுன்பே எடுத்துவருவாயாலெ, கானபோலவே கீயும் அபபொழுதே 

யஃபட்டு ஜனஸ்தானத்திலேதானே வீழகதிறாதிருப்பாய ; அகேகமகோடி. 
சாக்ஷஸர்களிருக்கின்றனர்களென எணணங்க ; அ௮வர்களெல்லோரும் என் 
பர்த்தாவினிடத்தில் திறழமையறறவாகளாகுவாகள ; ஈச்சரவககள பிறசைக் 
'கழூத்.துக் கொல்லினும், கரடனிடத்தல் வீஷமறறனவாசன் ெனவவலலவே? 
என் பர்ததாவின விலலினின்.றம் விடப்படட கூரிய கணைகள உனனுடைய 
சரி.ச,த்தில் விழந்து கங்கையின் வெளளம் கரையை மோதி யழிக்கின்றது 
போல உன் சரீரத்தையும் ௮ழி.த,துக கனாககப்போடுன்றன ; தேவாஸஃரர் 

களைப் பகைத்து கீ வெய்றிகொள்ளிலும், இவாககுச் Sage செய்தபின்பு, 
கீ உய்யாப் ; உனதுடைய மிகு&துளள ஆயுளை மாய்ப்பதறகு என் பாத் 

தாவே காரணமாடின்றனர் ;) யாகவேதியில் யூபஸ்தம்பத்தில் சடடபபடட, 
ஆட்டுக்குட்டிப்போல உனக்கும் இனி உயிவாழதலரிது ; என் பாத்தா 

உன்னை இப்பொழுது றிக் கடாக்ஷிப்பாராடல், கீயுடனே எரிந்தழிர்து 
விவொய்; என் பர்த்தா ச௩தரனை விண்ணினின.றும் தரையில்விழச்செய்யி 
லும் செய்வார் , அழிக்கும் அழிபபா£ , கடலை உலர்த்இழம் உலர்த்து 
வார்; அ,த்திறமையுடைய ௮வர் என்னை விடுவிக்கமாட்டாரோ? கீயரசிமஈ.து 
பலமொடுல்கு, வலிமைகுலைக்து, மதிமயய்க, இயுள்மாளூம காலய உட்டின 

யின், என்ளைப் பறிக்கோடி வந்தனை ; உன்னால் இவவிலங்கையே கைம் 

பெண்ணாகப்போ௫ன்றத; €ீசெய்த இத்திச்செயல் ஒருக்காலும் ஈலந்தருவ 
சாகாது ; என்னை 8 பலாத்காரமாக எடுத்தோடி வந்தனையே ? யான் உன் 
*மல் ஒருகாலும் இச்சைகொளளேள் ; ௮௩5 ஸ்ரீசாமபிரானே எனக்குத் 
அதய்வமும், பர்த்தாவும் ஆகுவார் ; ௮வர் மிகச் சிறந்த காந்தியுடையவர் ; 

அசசமற்றவர் ; தோள்வலியினாலேகானே தனியே தண்டகாவனத்தில 
வாசஞ்செயதுகொண்டிருக்கெறனர், ௮வா உனனுடைய வீரத்தனமையை 

யும், மதத்தையும், தோளவலியையும, இலுமாபபையும் போக்கப்போடன் 
தனர்; எல்லாவுயிர்களும் விகாசகாலத்தில் கற்செயலைத்துறக்து ”ீசசெய 
லில் விருப்பங்கொள்ளுகின்றன ; எனனை கீ இவ்வண்ணம் றியாய 

மாய் எடுத்துவந்தமையின, அகத விகாசகாலம் உனசகும் Gr.» Gas 

இன்றது; 8 விரைவில் இனத்தார் சுற்றத்தார் முதலிய யாவருடனும் 

அழிவாய் ) ஹோமத்திசவியங்கள் நிறைர் து, வேதியாகளால சூழந்து, 

மக்இிரிக்கப்பட்ட யாகவேதியைச் சண்டாளனால் தீண்ட முடியாதாப 

போலப் பூதிவிரதையான என்னைக் கிட்ட உனனாலும முடியாது ) மலா 

க்தகாம்ரை மலர்மிசைசாஜஹம்ஸத்.துடன் கூடி. ம௫ழகின்ற அ௮ன்னப 

பேடு புற்குவையின்மேலிருக்இன்ற கீர்க்காககையைக் கண்ணெடுத்துப் 

பார்க்குமோ *$ உணர்வற்ற என்னுடைய இக்தச் சரீரத்தைக் கட்டிலும் 

சுட) கடித்துத் இனனிலும் இன்க;) எனககு இச்சரீசமும் உயிரும
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பாதுகாககத்தக்கனவலல; இவ்வுலகில் அழிவற்ற புகழென்னலும் சரீச 

மொன்றே இகழவுரறாது காக்கதகககது; ஆதலின், யான் ஒருகாலும 

பழிக்குரியவளாகேன ; என மிவவண்ணம வனமொழிமொழிக்து மேலொ 

னறும மொழியா.து மெளனமடைநதனா, சாவணலும் ௮ந்த வாக்கயெங் 

களைக்கேட்டு மிகவும முனிக்து பிசாட்டியாரை நோக, கேளரய மிதிலாதி 

பியின இருமகளே ! யான உனககு இன்றுமு,தல பன்னிரணமோதம்! 

கெடுவுகொடுத்திருக்கெேன் , ௮தறகுள உடன்பட்டு எனனை சீ சேரா 

யாகில், பினபு உன்னை யான தினபதனபொருடபெ பாசகர்கள் வெட்டித் 

அண்டிததுச௪ சமைககக கடவாகளென்று முடிவுரைகது, அருகிலிருந்த 

அரக்குகளை நோக, விரைவாக வருக, தாதிமாகளே | நீஙகள் இவசோ 

யழைத்துககொணடுபோய் இவளுடைய தாப்பத்தைப போக்குக எனறு 

கட்டளையிடடனன், உடனே ௮௩தக் கொடிய ராகூஷிகளும் ௮வவண் 

ணமே செயவோமெனறு கைகுவிததுப் பதிலுரைத்துப பிராட்டியானாச 

சூழர்துகொண்டு நினமனாகள ராவணன் மீளவும் அவர்களை கோக, 

அரக்ககெளே ! இவளை யசோகவநிகையின ஈடுவில் அழைத்துக்கொண்டு 

போயச சேர்ககக கடவீர்கள ௮ூவெளைச சூழ்ந்து பாதுகாதது வருக ; 

அங்கிவளை வெருடடியும், ஈன்மொழியுரைத்தும், ௮ன்று காடடினினறும் 

பிடித். துவந்த யானைப்பேடடைப்போலப் பழக்கி, எனவசமாகும்படி. 

செய்க; எனறு கட்டளையிட்டு, ௮டிவைப்பினாலேதானே பூமியைப் பிளப 

பவன்போல நடந்து தன்மனை சோந்தனன, அவ்வரக்கெளும் அதப் 

படியே பிராடடியாரை யழைத்துக்கொணடு அசோகவனம் சேர்ந்தனா 

கள, பிசாட்டியாரும் புலிக்கூடடத்தினுளளகப்பட்ட பெண்மான்போல 

அவ்வ.ரக்கிகளால் சூழப்பட்டு நடுங்கி துனபுறறுச் சிறிதும் மனந்தேறி 

யிலா$; அந்த அசோகவனமும எக்காலையிலும் தளிர்த்துப் பூத்துக் 

காயத்துப் பழுத்.துத் தழைத்த பலவகை மரங்களடர்ந்து எப்பொழுதும் 

மதுவுண்டு மதஙகொண்ட பற்பல பறவைகளினாலொலிக்கப்பட்டு விளங் 

இறெறு; அப்பொழுது பிராட்டியாரும் அங்கிருந்து மிகத் அன்புற்றுப் 

பெருமாளையே தியானஞசெய்துகொண்டு வேஜொன்கதினையும் கண்னுரு 

மலும், நினைக்காமலும், மயக்கங்கொண்டு எழுக்தருளியிருக தனர், 

ஆசண்யகாண்டத்தில் ஐம்பத்தாமுவ.து சருக்கம்* 

முததிறஅ, 
 அவைவமையவய் வளவ த பதித அண்மைக்



ஆரண்யகாண்டம், ௬௮௧ 

ஐம்பத்தேழாவதுசருக்கம், 
௫ 

பெருமாள் மாரீசனைக கொலைசெயது மீண்டுவருகையில, இளையபெரு 

மாள வக்துவிட்டதையும, ௮பசகுனஙகளையும் கணடு பிராட்டி. 

யார்க்குத் தீங்குகேர்ந்திருககுமெனறு சிந்தையுற்ற து, . 

அங்கே பெருமாளும் மானுருககொண்ட அகத மாரீசனைக் கொலை 

செய்து விரைவாக மீண்டுவருகையில, தன் பினபுறத்தில ஈரி கோசமாக 
ஊளையிடககண்டு அந்தோ ? யாதோ தீங்குகோந்திருககெறது ; 

வைதேஹி | சாகூஸர்களால் பக்ஷிககபபடாமல இனபுறறு வாழக்திருப் 
பாளா $ மாரீசன் என்னைபபோலக கூவி யமுததொனியை லக்ஷ்மணன் 
கேட்டிருப்பானால, ஷீதையை யஙகே விடடுவிட்டோடி வருவான 9 
இதையும ௮௩்தததொனியைக கேட்டவுடன் மிகச துனபுறறு லக்ஷ 

மணனை யுடனே என்னிடம.ந பப்விடுவாள , சதையை யந்தத் தருணம 

பார்த்து சாக்ஷஸர்கள பலாகூடிக கொலைசெயய நினைபபராகள ; இந்த 

எண்ணத்தினாலேதானே மாரீசன மாலுருக்கொணடு எனனை கெடு, தாரம் 

இழுத் தலை த்தனன) வ$தாலக்்மணாகளிருவாககும மஙகளமு ணடாகுமா? 

கராஇகளைக்கொலைசெயததுமுதல ராகூஸாகள எனமேல் பகைகொணடு 

சமயழ்பா£ ததிருகனெறனர்கள; இப்பொழுது பற்பல ௮பசகுனங்களும் 
காணப்படனெறள ; எனறிவ்வணணனு சிதை செயதுகொணடே விரை 

வாக வருசகயில, இளையபெருமாள தனியே வரசகணடு இடடி யவனா 
நோக்கி, ௮டா லக்ஷ்மணா ! ராக்ஷஸாகள நிறைந்த இந்தககொடிய கான 
கத்தில் தையைத தனியே விடடு வசலாகுமோ * $ இபபொழுழு 

சதையை விட்டு வந்தத; இகழததககதேயனறி, உகககததககதாகாது , 

இனி ஈமக்கு ஈல மெவ்வணணம உளதாகும் ? சை ராக்ஷஸர்களால 
கொல்லப்படடனளோ? பகூஷிககப்படடனளோ ? அலது, பறித்தொளிக் 
கப்பட்டனளோ * இனி யாம் சதையை யாசிரமததில காணோம் ; இவ 
விஷயத்தில் யான சிறிதும் ஐயமு.௮ுனெறிலேன ; மிகஷம ௮பசகுனக் 

களே யாகினறன ; டா லக்ஷமணா | சை யழிவறநிருக்கவும் கரண 
போமா 7 ஈரி முதலிய விலங்குகளும, பமவைகளும, கோரமாக நாற்புறம் 
களிலும் கூவுகன்றனவே ? ை ௩லமுற்றிருபபாளா 1 இரத மாரீசலும் 
மானுருசுகொண்டு ஏன்னை மோசஞ்செயது நெடுந்தூசமலைத்துக் கடை 
யில் என்னால் கொலைசெயயப்பட்டு இறக்கும்பொழுதே ௮சக்கனாயினன்) 
என்னுடைய மனமும் மகழ்வற்று வருந்துன்றது ; இடக்கண்லும் 
அடிக்கன்றது ; அடா லக்ஷ்மணா ! சக்தேஹமேயில்லை ) தை பறிக்கப் 

படிடனளோ ? அலலது, கொலலப்பட்டனளோ 1 அல்லது, ஈடுவழியில்



௬௮௨ வால்மீரரொமாயணம் 

இழுக்கப்பமிகின்றளோ * காம இனிச சதையைக காணமாட்டோம் ; கீ 
சதையை விட்டு வந்தது தகுதியற்றது; என்று லக்ஷமணருடைய 
கையைப் பிடி த்துககொண்டு உளாத்து இகழந்து age Mer, 

ஆசண்யகாண்டத்தில ஐம்பத்தேழாவ.து சருக்கம். 

vidio 

  

ஐம்பததெட்டாவதுசருக்கம்,. 

பெருமாள இளையபெருமாளுடன் திரும்பிவந்து பிராடடியானா 

எங்குகுகாணாமல மிகவும துயருறறு வருக்திய௫, 

பெருமாள மீஎவும் பிசாடடியாரைவிட்டுத் தனியே வந்த இளைய 

பெருமாளை நோக்கி, அடா தமபி லக்ஷ்மணா ! யான இருவயோத்தியை 

விடமித தண்டகாரணியத்துககுப புறதபபடுகைபில, யாவளொருதத ' 

மூறறுந்துறந்து எனனையே ஈமபிப பினஜொடர்ந்கதனளோ ? ௮ந்தச சதை 

இப்போது எஙகிருககனமனள உரையாய; யான ௮டிழக்து இனமுற்றுக 

காடுறை%து வருந்துகையில, யாவள துணையாயினளோ ? ௮ந்த என் 

தருமபத்தினி எங்கே 1 எவளைப பிரி௩து யான கணபபொழுதும் இன் 

புறறு வாழேனோ * ௮ந்த நாய எய்சே * இந்தப் பார் முழுதும் ஆளுகை 

யாயினும், இந்திரன்படடத்தையாயினும், யான அந்தச் தெையின்றி 
விரும்பேன் , எனக்குயிரினும் பிரியமுளள ௮க்த ஜான ! பிழைத்திருக் 

இன்றனளா 1 யான பதினாலாண்டு வனவாஸஞ செயவேனென்று செயத 
பிசதித்ஞை பொய்யாகாமல் நிறைவேறுமா ₹ ( ச)ையைச் காணேனாகில், 

உடனே இறப்பேன; அப்போது பதினான்குவருஓம் பூர்ணமாகாமல 
போய்விடுமே ) அடா லக்ஷூமணா | தையை யிழக்து, யானிறந்து, கீ 
மாததசம். படைவீடுபோய்ச் சோவாயாகில், கைகேயி மனமீடேறி இன் 

புற்று வாழவாள ; தனமகன் பாசாளுகன்றனனெனச் செருக்குற்திருக் 

இனற கைகேயியை மகனையிழந்த என் மாதா! தினம்தோறும் வந்து 

வது பணியவேண்டும் காலம் கேருமந்தோ * அவ்வண்ணம் நேசாடீல் 

நலம் விளையுமா ₹ சதை யாரிரமத்தில பிழைத்திருக்கன் மனளாயின், ‘ 
ஆ௫சமத்தித்கு வருவேன் ; இறந்இருப்பளாயின், யான் இவ்விடத்திலே 
தானே உயிர் விடுவேன் ; யான் ஆிரமத்தித்குச் செல்லுகையிஷ் 9) 
புன்னகையுடன் இனியமொழி மொழியாளாயின், உடனே இறப்பேன், ) 
அடா லக்ஷ்மணா | சீ யுண்ணம யுமையாய்; சதை பிழைத்திருக்க்றனளா? 
இலலையா ? ஒருவேளை ரீ யூகசமற்றிருக்கையில், அரக்கசால் பகூஜக்சப் 

பட்டனளோ 1 அவன் மிகவும ஸகுமாரமுடையவளும், இளமையுற்ற



ஆரண்யகாண்டம், ௬௮௩ 

வளும், துன்புறத்தகாசவனமாதலின், என்னைப் பிரிந்ததனுல் மிகவும் 

துன்புறறே யிருப்பாளென கம்புசன்றேன்,) அ௮க்தக்கொடிய மாரீசன் 

இமககும் சமயததில என்னைபபோலக கூவி யழைததனமைான், அதைச் 

செவியுறது நீயும் ௮சச மழ்திருப்பய; கையும அர்தத்சொனியைக் 

கேடட்த துன்புறறு உன்னை யனுபப நீயும ௮ந்த வாகடயத்தைத் தவா 

மைக்காக அவளை விட்டு வ,தனையென எணனுகன்றேன் ; எவ்விதத்தி 

லும் நீ தையை விடடு வரததினால மிகவும கஷடம் கோகசது) அந்தக 

கொடிய சாக்ஷஸாகள் நமமேலுளள பகையைத் தீர்ச துககொளவதற் 

இடங்கொடுத்துவிட்டனை; கராதிவசத்தினாலே துன்புறறுப் பகைகொண் 

டிருந்த ராக்ஸாகள் இத். தருணத்தில் ததயைக் கொலைசெயருப்டா க 

ளென்பதிலையமில.து ழ ௮டா லக்ஷ்மணா | இனி யான் துன்பக்கடல்ல் 

மூழ்களேன் ற இனிசசெயயத்தககதென்ன 1 விதிவசம் இத்தன்மைய 

தெனவே எண்ணுடன்றேன் ; என். நிவவண்ணமுஸாத்துச தொதேவி 

யையே நினை* துகொண்டும, இளையபெருமாளை இகழ துகொண்டும், பசி 

யினாலும், சசமத்தினாலும், சோகத்தினாலும், பெருமூசசெ.றிஉ துகொண் 

இம, முகம்வாடி,, ஒளிகுன்தி, விரைவாக வாசிரமத்திற்கு வந்து தை 

யைக்காணாமல், மறறும பறபல இடஙகளிலும தேடி. எந்குங்காணாமையி 

னால், இதுதான ௮.து (யான் எணணபடியேயாயிழது) இதுதான் (யான் 

இங்குவகத,2றகு மூலம்) என்று நினைந்து மயிர்ககுசசெதிர்து துன்புறனு 

அருர்தினா. 

ஆசண்யகாண்டத்தில் ஐம்பத்தெட்டாவது சருக்கம் 

(pao pL. 
gaia 
ce ae 

ஐம்பத்தொன்பதாவதுசருக்கம், 

பெருமாள் இளையபெருமாளை நோக்கி, ஏன் சிதையைவிடடுத் சனியே 

வந்தனையென்று வினாவியருள, இளையபெருமாள பிராட்டியாருனா 

தத வன்மொழியால் வக்தேனென உராத்தருளியது. 

இது முன்பு சுருக்கி யுரைத்ததையே மீளவும விரிவாக வுராத்தது, . 

பணை (51)19/;இ/-3அ௮௨௨௨௮ இ!!! சா 

aby 56 STD ஆசமத்தினின்றும் பிசாட்டியாரைவிட்டுச் சனியேவரச 

இளையபெருமாளைப் பெருமாள் நோக்கி, ௮டா லக்ஷ்மணா | 8ீ கே) தயைத் 

தனியே விட்டு விட்டு ஏன் வர்.தாயடா ? உன்னை ஈம்பியே கான் அவளை 

"$7



௬௮௪ வரல்மீகிராமாயணம் 

விட்டு வந்தேனே ? கீ கனியே வந்ததைக்கண்டு என்மனம் மிகவும் டுக்கு 
கின்றது? என்னுடைய இடக்கணஸஹும், இடச் கோளும, இதயமும் 

அடிக்கின்றன; சதையை ஏன் விட்டு வந்தனை யுரையாயென வினாவுதலும், 
இளையபெருமாள பெருமாளை நோக, ஸ்வாமி எம்மையே ! யான் சுய 
மாகவே பிராட்டியாரை விட்டு விடடு வஈதிலேன் ; பிராட்டியார் மிகவும் 
கொடிய வனமொழிகளினாலென்னை இகழக்தேவினமையின் வந்தேன் ; 
சேவனைப்போல ௮ந்த மாயா மாரீசனால் ௮௧தோ ? லக்ஷ்மணா | ௮க்தோ? 
வைகேஹி ! காத்தருளக; எனறு கூவின கூககுசலைப் பிசாட்டியா செவி 

யுறறு, தேவருககே இங்குகோஈததாக எண்ணி, மிக வருக்இி, ௮சசங்கொ 
ணடு, கணண்ீரஈபெருக்கி யழுது போபோவென்று என்னை ஏவினர், 

அதறகு யான் உடன்படாமல அம்மா ! இது பெருமாளுடைய தொனியே 

யன்று) யாரோ வஞ்சனைகெயவசன்பொருடடுக கூவுகின்மனர்$ அள 
௪றக; என்று யான் பெருமபாலும தேறி மறுத்துிரைக்தேன் ; தேவர் 

களையும் பாதுகாககவலல ஏம்மையா இவ்வணணம அ௮ற்பன்போலக கூவு 

வாரோ ரீ ஏன்றும, உறுதியாகவுரைதது வேணடினேன் ; பிராட்டியார் 

அதனைக்கேட்டும் இரமுறாமல மீளவும ஏவினா, மீளவும யான் அவரை 
Corsa, அம்மா ! நீ£ ஏன் வீணாககதுயருறுகனறீர ; தேவரும இவ் 

வண்ணம துன்புறலாகுமோ ? யாவனோ ஒரு ௮ரககனே என்னையர் 
போலக் கூவினன் 

5% BT Bos ஸ்ஸுக Boryoxovte 

தாபி Paster easaire Bre Shoah RAVorywond 

கஸோஸதிதரிஷ௩லோகேஷு புமானவைராசகவமரணே 

ஜாதோவாஜாயமானோவா கமயுசேயபெ.ராஜயேச 

எனனையமைப் போரில எதஇரத்து வெற்றிகொளளததக்க இறமை 

யூடையோன மூவுலகஙகளுளளும, பிறந்சவாகளுளளும, பிறக்கினறவர்க 
ஞளளும, ஒ௫ ஆண்பிளளையுமிலன $ இஈதிரன முதலிய தேவர்களாலும் 

வெற்திகொள்ளப்படாரென்று பலவிதமாகவுந் தேற்ற்னேன் , அதற்கும் 
மனக்தேறாமல் மனககலங்கக கணணீ£பெருகசி எனனை கேோககி, 
மைத்துனா ! நீ என்மீது மிக விருப்பசுகொஷ்., ௬க்கில்.றனை ; ஆதலின், 

அண்ணன இறக்கவேண்டுமெனவே டீ நினைக்கினறனை ; என்னை நீ யொரு, 
பொழுதும் ௮டையாய்; சமயமயார்த்து ராமனைக் கொலைசெய்து 

என்னைக கொண்டுவரும்படி. பரதன் சங்கேகளஞசெயதே உன்னை.யனுப்பி 
யிரு ப்பான; ஆதலாலே, என பிராணநாயகர் துன்புறறுக கூவுகையிலும், 
கீ விரைந்தோடிப் பாதுகாகடன்றிலை ; என்னைப் பெறுவதன்பொருட்டே 
நீ கபடங்கொண்டு உடன் வந்தனை ; ஆதலின், € பகையே யாின்றனை ; 

என்றிவ்வன்ணழ பிராட்டியார் என்னைப் பழித்துரைத்தமையின், யான்
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சினங்கொண்டு, கண்சிவட்து, உதடுஅடித்து, வெறுப்புத்றோடிவங்தே 
சென்று மொழிக்கனர், பெருமாள அம்மொழியைக்கேட்டு மீளவும் 

இளையபெருமாளை கோகூ, ஆடா தமபி! நீ யாதுரைக்கிறும் சதையைத் 

தனியே விடடுவந்ததென்பது குறறமேயாகும$ எலலாவசக்கர்களையும் 

யான கொலைசெயவேனெனபதை யமிந்தும், சதையின் கோபவாக்கியெத் 

தைககேட்டு வந்தது தகுதியற்றது ) நீ சதையை விட்டு வந்ததை யான் 
ககுமென வுகவேன; பெணகள சனெமுறுவதும், வன்மொழி மொழி 

வதும் இயல்பேயாதலின், ௮தறகாக நீ வந்தது தகாது; தை முனிக் 
துனாதத வனமெரழியைக்கேட்டு நீயும் முனிவுகொணடு ஏன கட்டளையை 

மீறிவஈததென்பது உனது குறதமேயாகும; மான்வேஷுங்கொண்டு யாவ 

ஜெருவன் எனனை நெடிஈதாசமலைகதனனோ * அடகு மாரீசன என் கணை 

யினா லடிபட்டு இதோ வீழகங்ருகனெறனன் பாராய; யான விலலைப் 
பிடித்து நகாணையிழுத்துக கணைகதொடுகெயகையில, உடனே இவன் 

மானுருவைவிடமக கேயூரகுண்டலாதியாயுளள வணிகளை யந்த 
சாக்ஷஸசரீரத்தையடை£ lon sence 5 அவகோ எனனைப்போலசம் இினங 
கொணடு கூவினன்) தைஃகேடமி நீயும சதையைத் கனியேவிடடு 
வட் தனை யந்கோ ? என்றருளிசசெயதனா 

ஆசணயகாண்டதமில ஓமபதகொன்பகாவறு சருககம் 

முததிறறு 
1 6061506 க, 

அறுபதாவதுசருக்கம் 

பெருமாள பிராடடியாரைககாணாமல தேடி யலைந்து வரு சல. 

  

அவையில் இரவ கொக் 

  

அநந்தம் பெருமாளிளையபெருமாளுடன விரைவாக எழுக்தருளு 

கையில, சஇடசகண்துடிதறுக் கால்டறி மெயடடுங்கி மனங்குனறன 

மையின், இக, ௮வசகுனஙகளினால் யாதோ தீதுகேர்ககதென எணணி, 

சதைக்கு க்ேஷமமும  கேருமாவெளறு உரை 5துக்கொண்டே வநது 

ஆூமதஇல பிராட்டியாரைசகாணாமல் வருகி, வேசுசுதினால மேலெழு 
பவர்போலவும், கைகளை யுயாவெடுத்துககொணடு எங்கெங்கே பிராட்டி 

யார் வீற்றிருக்குமிடமோ 7 ௮ஙகள்கே எழுந்தருளிப பிராட்டியாரைக 
கரணாமல பனிககாலத்திலகே பையிழம் தமடலுதாஈகதசாமரைடோலவும், 

வாடி. வருக்திய பூ பறவை விலங்குகளையுடைய மரங்களினால அழுகின்ற ஐ 

போலவும் தளியிழம்,து, வனதேவதைகளினால துதககப்பட்டும், அங்கப் 
இழைக்கப்பட்ட தருபபை, மரவுரி, தவிசு, பாய மூ.தலியவற்றை யுடை
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யதுமாகப் பாழடைந்த பர்ணசரலையைக் சண்டு புலம்பலுற்றனர், 

அதோ ? வைசேஹி ! ௮சக்கர்களால பறிக்கப்பட்டனவோ 1 அல்லது, 
கொலலபபட்டனளோ ? அலலது, வழிதப்பி எங்கேயாய்னும செனற 

னளோ * லது, பக்ஷிகஃபபடடனயோ 1$ அலலது, அசசமுற்று 

மழைகதிருககன்மனளோ $ அலலது, காய கனி மலா தளிர்களைக கொய 
வ௲னபொருடம்க கானிடைசசெனதனளோ? அல்லது, ோ.ததம கொளர் 

வசனபொழடுட்டுக் கோகாவரிச கெயஇனளோ ? எனறிவவணணம எண் 

ணிப புலமபி யஙகங்குசசெனறு தேடியும் பிராட்டியாரைககாணாமல 

சோகத்தினால் கணசிவக்து பிததேறினவனபோல ஒரு ம7ததினினும் 

மழ்ரொருமாத்துக்கும, மலையினினறும மலைக்கும, கதியினினறும ௩இககு 
மாகவோடி யலைந்து, கடபபமரத்தை கோக்க, டா கதம்பா ! இதையுன 

மேல் மிகப பிரியமுடையளாகுவாள , ௮வளை ட எங்கேயாயிலும் கண் 

டாயா ? அறிவாயாகல, உரையாயெனறு வினாவி ; பிலவமசக்தையுவ் 

இட்டி. டா பில்வா ! என் பாரியை உன்னுடைய இளந்தளிடபோலக் 

கோமளதமமான திருமேனியுடையாள, பீகாமபசமுடுதஇருப்பாள, உன் 

கனியையொதகத கொங்கையுடையாள, ௮வளை யறிவாயாகில், உரையா 

யென்று வினாவி; வெணபாலைமரகசையும இட்டி, அடா வெண்பாலை 

மரமே ! உனது மலர்மேல் மிகப்பிரியழூடைய எனனாய௫ ! பிழைத்திருக் 

இனறனளோ * இலலையோ $ உரையாயென்று வினாவிச் ககுபமரதீ்தையுங 

இட்டி ௮டா மரு சமரமே!உன்னைப்போன்ற தொடையையுடைய என் பத் 

இனியை யறிவாயல்லையோ ? எங்கிருக்கன்றனளுரையாய என்று வினாவி 

யொன் பம பதிலுரையாமையின், மஞ்சாடிமரசதைககட்டி யது தளிர்த் 

துப் பூதது வணடுகளொலித்து விஎங்னெமையின், இது தையை யறிக் 

ததுபோலும் என்று நினைந்து அதனை கோகக, டா திலகமசமே! 

இலகபப்ரியையான என் பிரியையை நீ யமிவாயாகலுரையாயெனவினாவி; 

அ௮சோகமசததைககடெடி. ௮அசேோகமரமே ! சோகத்தைப போச்குகின்ற 

மையின், ௮சோகமென்னும் பெயருடையோய; என் பிரியையைக்காட்டி. 
எனனையும உன்னைப்போல ௮சோகனாக (சோகமற்றவனாக) விரைவில் 

செயயாயென்று வினாவிப் பனைமசத்தையும் நோக்குத் தாலமரீமே | என் 
பாரியை உன்னுடைய பழம்போன்ற கொங்கையுடையாள $ அவள் எங் 

கிருக்களன்றனள் ? என்மீதுனககஈளூள.தாயின், உரையாயென்று al oxy af ; 

ஜமபூமரத்தை நோக், காவலமாமே ! என்னாயகி உன்னுடைய பழம்” 

போலத் த௱ாகளவெனறு மின்றுக் தருமேனியுடையள் ழ அவளை யறிவா 

யால, ஐயமின்மி யுரையாயென்று வினாவிக கோங்குமரத்ை நோக$க் 

கர்ணிகாரமே |! உனது மலர்மேல் மிகவும பிரியமுடைய என்னாயகயைக் 
கண்டனையாசலுரையாயென்று வினாவ; இவ்வண்ணமே மா, கடம்பு, ஆச 
சா, பலா, மருதாணி, மாகளை, வேஙகை முதலிய மரங்களையும் வினாவி ; 

அவ்வண்ணமே மல்லிகை, சி.றுமல்லிகை, சம்பகம், தாழை முதலிய



செடிகளையும் வினவி; ஒன்றும பதிலுராயாமையின், விலங்குகளையும 
கோச்சி, ஏடா மானே | உன்னைப்போலவே கண்ணோக்குடைய என 
மனையாளைக் கண்டனையோ ? அடா யானையே | உனது துதிக்கைபோன்ற 

தொடையையுடைய என பாரியையைக கண்டனையோ 7? அடா புலியே ! 
என்னாயகியுன்னைககண்ணு மின, அசசமடைவாள) ௮வளை நீ கண்டனையோ 

என்று வினவி; உனமத்தங்கொண்டு காற்புறங்களிலும் தேடி. யலைந்து 
அதுவே சிந்தையாயி நந்தமையின், எர்கும பிசாட்டியாரிருப்பார்போலக் 
கண்டு அடி. நாய ! கீயேன் கெடுந்தூரமோடுஇன்நனை ; உனனை யான் 
கண்டுகொணடேன ; மரங்களின் இடையில மறைந்து மழைந்து ஓடறக) 

நிறக நிறக) உனககெனமீதருள் இல்லையா ? ஏன பதிலுரைகனெற்லை ) 

& நெடுங்காலம பரிஹாஸஞ செய் சதஇிலலையே ? ஏன் என்னை யுபேக்ஷை 
செய்கின்றனை ; பீ.தாமபரததினால ௮.றிம்துகொண்டேன் ) என் மீதனபுள 
தாயின், ஓடா.து நிறக; அதோ 1 இவள் தை யலலளபோலும், ௮சக்கா 
களால கொலைசெயயபபடடன_ள போலும், பிழயைத்திருப்பாளாயின, இவ் 
வண்ணம யான வருட துகையிலும உபேக்ஷசெய்வாளோ ? யானிலலாம 

லிருககையில, அ.ரககர்கள சதைய்ன் ௮வயவங்களைப பங்குபோடடுக 

கொணடு பக்ஷத்தாகள, அப்பொழுது முழுமதிபோனற நாயகியின் 

இருமுகமண்டலம ஐளியிழுாஇருககுமதோ1சமபகமபோனம நாயகியீன் 

கணடதீதை ௮வள கூவி யமுகையில, ௮ரககாகள கடி. ததுப் பகஷிதஇருப 

பாரகள; ,தகளிபோனற கைகளும மு.றிககபபட்மிப் பகூரிககப்பட்டி ௬௧௧ 
மந்தோ *$ என பிராணநாய9 | அரக்காகளுக் குணவாவதனபொருட்டே 
என்னை விட்டுப் பிரிந்து, லக்ஷமணனாலும, மறறுள்ள வழிப்போககர்களா 
லும் துறககபபட்டு, இனத்தார் சுறமததார் பலபேர்களை யுடையளாகயும், 

அகாதையாடிப் பகூஷிககப்பட்டனள, ௮டா லக்ஷ்மணா ! என பிராணநாயகி 

யைக் காண்டுினறனையா ? அடி. தோதேவி ழூ எனனைவிட் டெஙசெய்தினை 
யோ ? என்மிவவகையாக ௮டிககடிக் கூவி யழுது, ஒரு காட்டினினறு 

மறறொ.ருகாட்கெகோடியும, சில விடஙகளில வேகதழினால் சுபூனறும, 
இலவிடத்தெல மயக$யும, சிலவிடத்தில் பிததேறினவனபோலவலத்தும், 
பிராடடியாண்யே தேடிக்கொண்மி காடுகளையும், நதிகளையும், மலைகளை 

யும், அருவிகளையும, சுனைபளையுககடக்து, எங்கும் நிலைகொளளாமல் 

காடெக்குகதிரிந் தும பிராடடியாரைககாளுமல மேன்மேலும தேட 

முயன்று மிக வருந்தினர் 

ஆரண்யகாண்டத்தில் அறுபதாவது சருக்கம் 

முற்றிதற, 

at SUP) ae



௬௮௮ வால்மீகிராமாயணம் 

அதறுபத்தொன்முவஅசருக்கம். 

பெருமாள் பிராடடியாரைக்காணாமல் புலமபியதும், 

இளையபெருமாள தேறறியதும், 

சககரவர்ததித்தருமகனாரிவ்வண்ணம் தேடிப் பிராட்டியாசை யாசிச 
மத்தில காணாமல் எக்குமலைகது கூவிக கைகளை யுயரவெடுத்து, ௮டா 
லக்ஷ்மணா | சை எங்கே யிருககின்றனள ; இருந்து எங்கேயாவது; 

செனறனளேச * யாவனாயிலும எடுததோடினனோ * எவனாலேயாவத; 
பகூழிக்கபபடடனளோ ? ௮டி. வைதேஹி ! எனனைப பரிஹாஸஞ செய 

வதனபொருட்டு மாத்டுடையில் மறைந்திருககின்்தனையோ * டி. என 

பிராணகாயக ! எனனைப் பரிஹாலஞைசெயததுபோதும எதிரில் வருக , 

நீ எந்த விலஙகுகளுடனும், பறவைகளுடனும விளையாடுவாயே * ௮வை 

பெலலாம இங்கே உனனைக காணாமல கணணீ£ஈபெருக்கி௪ சிந்தையும் 

திருகனெறன ; ௮டா லக்ூமனா ! சீதையின்றி, யான பிழையேன் ; சிதா 
சோகத்தனாலிறந்த எனனை வானுலூல சக்கரவாதஇயார காண்பார் ; 

அப்போழதவர் என்னை நோககி, அடா சாமா ! பதீனான்குவருஷம வவ 

வாஸம செயவேனென.நுடனபட்டுப் பின்பு, அதனைத் தாககாமலே இப் 

கெயதினை யலலையோ ? இவவணணம பொயயனான உன்னை யிகழக? 

என்று என்னை கோக்க யுரைபபா£ , அந்தோ 1 ௮டி. வைதேஹி ! மிகவும் 
சோகககடலிலாழகத என்னைப புகழ, கபடமுடையோனைத் துறப்பது 
Cures gota ஏல்கெயதனை ? என்னைத துமவறக; யான உனனைப் 

பிரிவேனாகில, உய்ரையே விட்டு விமிவேன ; எனறிவ்வண்ணம புலமபிப் 

பிராட்டியாரைககாணாமல் துன நறுச் சேறறில புதைக்க குஞ்ச. ரமபோல 

வருந் துகையில், இளையபெருமாள நோக, எமமையசே ! இவ்வண்ணம் 

அன்புறற்க; எனனுடன் கூடி. மேனமேலு முயறச்செயக) இதக் 

கரனகமும பறபல குகைகளையுடையதும, விஸ்காரமுடைய துமாகின் 

றது; பிராட்டியாரும் காடடிலுலாவுகையில், மிகப் பிரியமூடையவசாத 

லின், எங்கேயாயிலும் செனறிருப்பார்; அன்றியில, கோதாவரிககாயிலும் 

சென Agua; அலலது, பரிஹாலததினபொருட்டு எங்கேயாவ து 
மறைந்திருப்பார் ழ ௮ல்லது, மறைந்து ஈம்மை ௮சசமுறசசெய்ய நினைக் 

இருபபரா $; தேவனாயும், அடியேனையும் தேவெதன்பொருடடாயினும் 
சென்றிருப்பார் ; ஆகலின், அவரைத் தேவெசன்பொருட்டே முயத்ி 

செய்வோம்; காடெங்குநங்கேடிட பிராட்டியாரிருககுமிடததை யீறிவோம்; 
சதாபிசாட்டியாரைச் தேடத் இருவுஎழுறுவி.ராலெ, அுன்புறற்க ; என்று 
சைத்துத் தேற்றினர், பெருமாளும் ௮துகேட்டுச் சோகத்தையடக்கித் 
இருத்தம்பியாருடன காடு மலை யாறு குளங் குட்டை மலைக்தாழ்வரைகள்



ஆரண்யகாண்டம், ௬௮௯ 

குகைகள் சிகரங்கள் முதலிய எலலாலிடங்களிலும்தேடியும் பிசாட்டியாரை 
க்காணாடீல தம்பியை நோக, ௮டா லக்ஷ்மணா | இவ்விடங்களிலெங்கும் 
ஜானடயைக் காண்டுன்றிலேனே? இனி யாதுசெய்வோமென மினாவினர், 
இளையபெருமாளும அதுகேட்டுச் துனபுறறுப பெருமாளை நேரக௫, 
ஐய | மீ வும தேடுமிவாம; தேவர் ப்சாடடியாரைக் கண்டு ம௫ழ்ந்து 

அவரை எடுத்தோடின பகைவனையும கணணுற்று, ஸ்ரீமஹாவிஷ்னு 

பலிசக்கரவர்ததியைக் கடடினாபபோலக் கட்டியருளவீரொனறு மொழிங் 
தனர், பெருமாளும் ௮துகேடடு இளையபெருமாளை கோக), அடா 

லக்ஷ்மணா | காடெங்குகதேடினோமே ? இமமலையும், தாமரையோடையும் 

சதேடப்படடன ; என்னுயிரிறும பிரியமுடைய வைதேஹியைமாததிசம் 
கண்டிலேன் ; இனிததேடவேணடுமிடம எங்குது; என்றில்வண்ண 

முரைத்தருளிச சோகககடலிலமூழுக முகூரத்தகாஷம் மோஹய்கொண்டு 

வெபபமாககெடடியாப்பெறிது இனமடைஈதுடகார்ம் த,மீளவும் மோகம் 

தெளிந்து, ௮௩தோ * பிராணமாயக ! எம்ருறழைகின்நனையெனக் கூவிப் 
புலம்பி வராந்தினா, பினபு, இளையபெருமாளூம பலவிதமாக விகயம் 
)பூண்டு வணக்கமாகக் கைககூப்ப வேணடி இனியனமொழிஈது தேழநினர், 

பெருமாள அதனைக் கேளாமலே பிசாட்டியாரைககாணாமல் அடிக்கடிக் 
கூவி மிமுகனா, 

ஆசணயகாண்டத்தில் ௮றுபத்தொனருவது சருக்கம் 

முந்திற்று, 

அதறுபத்திரண்டாவதுசருககம். 

பெருமாள் பிராடடியாரைககாணாமல் சோகக்கடலீல்மூழடுப் பலவாகப் 

புலம்பி உயிரைவிடுவேனென வருளிசசெயய, இளைய 

பெருமாளும மிகத துன்புற்ற து, 

COT al Fa ay emer 

பெருமாளிவ்வண்ணம் தேடியும் பிராட்டியானாக்காணாமல் பலவித 

,மாகப புலமபி சிந்தையினால பிராட்டியார் எதிரில நிற்பகாகவெண்ணி 

யாசாய௩து, பின்பு காணாமல் வருந்திக காமவேட்கையால வருதி ௮டி. 

தரயக | நீ மல மேல் மிகப பிரியமுடையை யாதலின், அசோகமரத் 

இடையில் மறைந்தனையோ ? உனது தொடைகள வாழைத்தண்கெளுச்கு 

ஒப்பானவையரதலின், வாழைமசத்திடையில் மழைந்தனையோ ? உன்னால 

மறைய முடியாது] யான் கண்டு கொள்வேள் ) அடி வைதேஹி ! பரி 

ஹரஸஞ் செய்வதன்பொருட்டுக் கோங்குமரத்திடையில் மறைகள்
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றனையே * பரிஹாஸஞ்செய்கதுபேரதும், எனக்குச் துன்பம் வவர்ன்ற 

தே; அடி. பிசாணகாய௰ | பரிஹாஸஞ்செய்வதினால யாதுபலன் ? யான் 
மிக வருந்தி யிருகள்தேனல்லேனோ?என்னுடன பரிஹாஸஞசெய்வசே 
ககுியறறது ; அன்றீயும், தவசியாகக காடடி.லுறைகையில், இது மிகவும் 

தகுதியற்றது; உன்னுடைய இயல்பும பரிஹாஸஞ்செயவதிலே மிக 

விருபபமுடையதெனவுமற்வேன் ; ௮டி. யகனமகணகளையுடைய காயி / 
நீயின்றி, இவ்வாசிரமம் பாழடைங்திருககின்றது ; விரைவாக இங்கெய 
தாய) ஈதோ ? சதை சாக்நஸாகளால பக்ூஷிக்கபபட்டனளென்பதில் 

ஐயமிலது ழ; அல்லது, ப.றித்தொளிககபபட்டனளோ ? அடா லக்ஷ்மணா | 

அவள இங்கே பிழைச்திருப்பளாயீன் யானிவ்வண்ணம் கூவி யமுகையி 

இம், இககெயதாதிரநபபளோ ? இம்மான்கூட்டங்களும் கண்ணீர்பெருக்கி 

வருக துன்றமையின், ச சாக்ஷஸர்களால பகூஷிககப்படடனளென 

உணாக்கின்றனபோலும், அந்தோ * என் பிராணநாய௫ | எல்கெயஇனை 9 

அம்தோ 1 உன்னால கைகேயியா மனம் ஈடேறிற்று ; இதையுடன் புறப் 
பட்டுத் தண்டகாவனஞ்சோந்தேனே * இப்போழ்து சதையின்கிக் 

தனியே எவ்வண்ணம மீளவும் இருவயோசதிக கெயதுவேன் ; யான்' 

சதையை இழக்தமையின், இறமையற்றவனெளவும், அரு.ஈத்றவனென 

வும், ௮அசசமுடையோனெனவும், யாவரும் என்னை இகழவராக௱ந்சோ 1 

யான வனவாஸந்்த£ந்து மீண்டெயதுவேனாகில, ஜனகசக்கரவாத்தியார் 

என்னை நல்வரவு வினாவுவாசாயின், யான் யாதுரைபபேன் ; எவ்வண்ணம் 

அவராக காண்பேன ; சதையை யிழந்து தனியே வந்து நின்ற என்னை 
யவர் கண்டவுடனே மோஹமடைந்து வருந்துவாரம்தோ $ ஆதலின், 
யான் இனிப் பரதனால் காக்கபபடட இருவயோதஇககுப் போய்ச் 

சேன்; சிதையின்றி எனக்குப் பொன்லுலகும் பாழேயாகன்ற௮ ; 
அடா லக்ஷ்மணா ! நீ என்னை இவ்விடததிலேதானே விடடு விட்டுத் தி௬ 
வயோத்திக்குசு சென்று வாழக, யான் சீதையின்றி, ஒருபொழுதும் 
பிழையேன் % நீ யஙகே பரதனைககண்டு கழுவி யான் ௮லனுமடுகொடுத்த 
மையின், நியே பாசாணடு வாழக; என்று யான் உரைத்ததாக வுராயாய்] 

கைகேயி சுமித்திரை கோளலையார் முதலிய மாதாக்களையும், யான் வண 
ங்கி வந்தனஞசெய்ததாக வுரையாய; கோஸலையாருடன் இங்குத்த 

செயல்களையெலலாம வீரிவாகவுரைத்து, அவர் துனபுற்றூ வருக்தா 

வண்ணம் தேறறிப் பாதுகாத்து வருக; எனறிவவண்ணமொழி௩து 
புலம்பி வரும் துகையில், இளையபெருமாளும் அதுகேட்டு மிகவும் துன் 

புற்று வருந்தினர், 

ஆசண்யகாண்டததில ௮றுப,க் இரண்டாவது சருக்கம் 

முறறிற, 
 வண்டலைவ்கை்குத்கு இ: 9-வது ளை
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அபத்துமூன்றுவதுசருக்கம், 

இதுவும் பெருமாள் இளையபெருமாளுடன் பலவிதமாகப் 

புலம்பி வருந்தியது. 

oe Ge 

அகதச் சக்கரவர்த்தித்தஞுக்குமாரர் இவ்வண்ணம் மங்கையர்க்காரி 
யாராயிழக்து காமத்தினாலும், சோகத்தினாலும் வருந்திச் தம்பியும் மிகத் 

அயருறும்படியாகப் பெரும்பாலும் துன்பககடலில் மூழ்கி கெட்டுயிர்ப்பு 

விடடு இளையபெருமாளை கோக்க, ௮டா லக்ஷ்மணா|ஏனககு நிகசான தீவினை 
யோர் இவவுலகனில் வேறொருவருமிலொன நமபுனெறேன ; துன்பங்கள் 

மேனமேலுகதோன்தி இடைவிடாது என்னிதயத்தைப் பிளக்கெதனவே 1 
முற்பிறப்பில் யான் பறபல இீவினைகள செய்தேனபோலும், அ.த்திவினை 
களின் பலன்களே இப்.9றப்பீல் மேன்மேலும விளைசெ௰ன; சாஜஜியச்சை 

யிழந்தேன் ; இனத்தார் சுறறத்தார்களைப பிரிந்தேன ; shogun Nps 

தனா; தாயாரும் பிரிக் தனர்; மனையாளையும் பதிகொடுத்தேன் ; அடா 

தம்பி | இத்துன்பஙகளை நினைசகையில், சோகக்கடல் கரைபுரண்டெழு 

இன்றது ; முனபுறத சோகங்களா யாவும் என் சரீசததைப்பற்றி ஏரி ணைந் 
இருந்து, இபபொழு தந்த சதையின விரஹத்தினால் உலா௩்க கடடையைப் 

ழற்றிக் காடடுத மீளவும எழுக்தெரிவதபோல எரிகின்றது ; ஏன் 

பததினியாயெ ௮க்தச் சதையும், ௮சககனால பறித் தாகாயததி லெடுத் 
தோடுகையில, இனிமையாகவும், கொடுமையாகவும் புஉம்பி, அடிக்கடி. யச 

சல்கொண்டு வருந்தி யிருப்பாளந்தோ * இவவிஷயத்தலையமிலது ; றந்த 
செஞ்சார்தம் அப்புவதறகுரிய என்னாயகியின கொஙகைகளும், குருதி 
பெரு விளல்இயிரா ? இனிமையாகவும், மெதுவாக௨ம், ஐயமறமழம் மொழி 
யபபட்ட நன்மொழியை யுடையதும், சுரிகுழல பொரும்தியதுமாயெ என் 
பிராணநாயடியின் இருமுகம் சாக்ூஸனெடுத்தோடுகையில், சாகுவினால் 
பிடிக்கப்பட்ட ச இரன்போலத் தகழங்திராது ; சிறந்த மூ.த்துவடங்கள் 

அணிவதற்குரிய சதையின் கண்டத்தை யரக்கர்கள பிளந்து குருதியைப் 

பானஞ்செய்தருப்பாகளயயோ 1 ௮வள நாமொருவருமினறித் தனியே 
லிருக்கையில், அரக்காகளால் பிடிக்கப்பட்டு, ௮ச்சமும துனபமுமுறறு 
தாற்பக்கங்களிலும் கோக்இத் தஞ்சமின்றி, அழுகுசல் பறவைபோலக்கூவி 
யமுதிருப்பாளே. ?₹ அடா லக்ஷமணோ ! இந்தச் கலையினமேலே யன்றோ 7 
Pang ஒன்னுடன் விம்.றி௬௩௮ புன்னகையுடன் உனனை கோச்டப் பறபல 

இனியமொழிகள் மொழிக்தனள் ; அடா லக்ஷ்மணா ! இக்தக் கோதாவரிகஇ 
என் மனையாளுக்கு மிகப் பிரியமுடையதாதலின், அங்கே சென்றிருப் 
பாளோ என்று எண்ணுடன்றேன் ; அவள என்னை விட்டுத் தனியே 

யொருகாலும் சென்றிலளே 7 தாமலாமலாபோன்ற இருமுகமண்டல த்தை 
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யுடையாஞும், செக்தாமராயிதழபோலகன்ற திருக்கண்களை யுடையாளும், 
தாமரைமலர்மேல மிக விருப்புடையாளுமாய என் ஜை என்னைவிட்டு 
மலர்கள கொய்யவு மேகாளே 9 இச வனமும் தளிர்த்துப பூத்துக் காய்த் 

அப பமுத்துத் தழைத்தடாந்த பறபல மரங்களை யுடையதாயிலும், 
அங்கும் ஏனனைவிட்டுத் தனியே யுலாவாள , Ds காணமும் ௮சசமும் 
உடையாளல்லளேர ௮வள, ௮டா கதிரவனே ! நீ கடவுளது கட்டளையினால் 

எல்லாவுயிரகளுடைய கற்செயல் இச்செயலகளுககு௪ சாக்ஷியாக Ark 
தசம் இிரின்ெறனையே * என பிரியை எஐகெயஇனள; பறிக்கப்பட்டனளோ? 
மசணமுற்றனளோ £ உண்மையாக வுரையாய ; யான் மிகவும் துன்புறு 

கின்றேன் ; ஓ வாயுபகவானே 7 அனைத்துலகங்களிலும் 8ீ அறியாசசெய 

லொன்றுமிலது ; ஆகலின, என் மனைவி பறிககபபட்டனளோ ? மரித்தன 

ளோ ? ௩டுவழியிலலைனெறனளோ ? உரைசெயக ; எனறிவ்வகையாகப் 
புலம்பித் துனபககடலிலமு௩இ, மெய்வாடி, மூாரசசையடைந்து ' வருது 
கையில, இளையபெருமாள கண்டு சோகத்தையடககெ இரங்கொண்டு 

பெருமாளை கோக, ஐயரே ! தேவரும இவவண்ணம் துன்புறலாகுமோ 1 

சோகத்தைத்துறக்க; இரமுறுக ; தோபிராட்டியாராத்தேடுகையில், உற் 
சாகம் கொளக ; உம்சாகமுடையோர்களே யலலசோ ? எவவிதக கொடிய 

துனபங்களிலும் வருட துகின்றிலர், என்று அககாலத்திற்கு த் தக்கவள்ணம் 

விண்ணப்பம்பண்ணியருளினா, பெருமாளதுகேடடும் சோகந்தணியா 

மலும், சேமுறுமலும், மிகக துனபும்று வருந்துனர் 

ஆசண்யகாண்டததில அறுப்த்துமூன்றாவது சருககம 

முறறிற௮. 

துபை 

அறுபத்துதான்்காவதுசருக்கம். 

பெருமாள பிராட்டியார போனவழியை யுரைக்கும்படி. கோதாவரி பறவை 

விலங்கு முதலியவதறைவினாவ, விலங்குகள தென்திசையைநோக்செ 

செலல, இளையபெருமாள் அதையறிஈது, பெருமாளுடன் ௮.த 

இசையிறசெல்லுகையில, ராவண ஜடாயுக்கள் போரக் 

கள.த்தைககண்டு கிறக ; பெருமாள் சதை இறந்த 

srs Hii gg Os யருளியது. 

அவன ree 

பெருமாள் இவ்வண்ணஈ துயரல்கொண்டு இளையபெருமாளை கோக்க, 
அடா தம்பி ! தை யொருவேளை காமராமலர்கள கொணர்வதன பொருட்



அசரண்யகாண்டம். ச்ட் 

டுக் கோதாயரிக்குச் சென்றிருப்பாள; சீ யல்கே மோய்ப்ப[சாயென்றருளிச் 
செய்தனர், இளையபெருமாள அதுகேட்டு விரைவாகக் கோதாவரிக்குச்சென் 
தெக்குந் தேடித் இரிந்து வந்து பெருமாளை நோக்கு, ஐயரே ! கான் 
கோதாவரியெய்குக் இரிட்து கூவினேன ; பிராட்டியாரா எங்குங் கண்டி, 
லேன் ; அவர எங்ருககின்றனசோ £ அறியேனென்று விண்ணப்பஞ் 
செயதனர், பெருமாள ௮துகேடடு மிக வருஈதித் தாமே கேசாகக் கோதா 

வரிக்கெமுகதருளிக் தேடியும், பிராட்டியாரைக்காணாமல் ௮க்ஈஇயை 
கோக்கு, ௮ம்மா கோதாவரி! தை எல்ருக்கன்றனளோ? உனாயாயென்று 
வினாவினர், gas Oo அ௮வயகுளள பூதங்களும், கோதாவரியும, சாவண 

னுக் கச்சமுறறுச் சதையின செய்தியை யுரைத்தில; பூ தங்களெல்லாவறரூ 
அம ஏவபமட்டும் கோதாவரி யுரைசெய்திலது ;) சாவணனுடைய அந்தக் 

கொடிய ரூப.த்தையும், செயலையும நினைந்து, அஞ்சி ஈடுங்கித்று ; பின்பு, 
பெருமாள ஆசையற்து இளையபெருமாளை கோக, லக்ஷ்மணா ! இந்தக் 

கோதாவரிகதியும பதிலுரைத்திலது , யான யாதுசெய்வேன் * ஜனகசக்கர 
வர்த்தயர்ருககு யாது சமாசானமுனாபபேன 1 சதையை விட்டு யான் 
தனியேபோயக கோஸலையாரை எவவண்ணங்கரண்பேன; யான் வனத்தில் 
காய கனிகளையுண்டு வருகதுகையிலும், €தையே யுடன்வந்து துயரைத் 

திர்த்து மூழவித்துக்கொண்டிர௬௩கனளே ? இனத்தா£ சுழ்றத்தார் மனை 

யாள ஒருவருமினறித தனியேயிருககினற எனக்கு இரவுகள இனிச் கல்ப 

கோடிகாலமாக வளருமே 1? தையைக காணுமளவும கோதாவரியிலும, 
ஜனஸ்தானத்திலும, இநதப பிரஸ்ரவணமெனனும் மலையிலும, மதநுளள 

எலலாவிடங்களிலும் சதையைததேடுவேளன , இந்த மிருகலகளும் எனனை 

யடி.ககடி. கோக்கு நோக்கச் சதையின செயலுரைக்க முயலுகனதனபோ 

லிருகனெறன ; எனறு புலம்பி, ௮மமிருகங்களை கோகக, அன்பர்களே | 
இதை எங்கே உரைசெய்க , என்று கணணாததுமப வருந்தி வினாவினர், 

அம்மிருகங்களும அ.துகேடடீவுடனே எழுது, தென்திசையாக ஆகா 

யத்தை கோக்செகொண்டே ஓடி. யடி.ககடி.ப் பெருமாளைபபா£த்தன; இளைய 
பெருமாள அம்மிருகல்களின இங் தயகளையறிக்து, பிராட்டியார் இகதவழி 
பாலேதானே போயிருபபாரொன்று ஊத்து, பெருமாசை கோக்க, ஐயசே ! 

மமிருகங்கள தேவசால வினுவபபட8, உடனே தென்திசையை கோககி 

யோடுன்றன ; ஆதலின், நாமும் அவவழியே செலவோம், சதொசேவியை 

பாயினும் காண்போம், செய்தியையாயினுக கேட்போமென்று மொழிச் 

சருளினர், பெருமாளும அவவணணமே யாகுகவென்று இளையபெருமாளு 

உன்கூட்.த் தெனஇதிசையை கோரக்கப் பிரமட்டியாரைத்தேடிக்கொண்டு எழுக் 

தருளுகையில், பிராடடியாசணிக்த மலர்களுதர்ந்து வழியில் வரிசையாக 
மிழ்க்இருக்கக்கண்டு, துன்புறு இளையபெருமாளை கோக்கிப காரடா 
நசஷ்மணா | இந்த மலர்கள் "தை யணிக் தனவே 1 என்னாலேசாளே 
லொணர்க்தளிக்கப்பட்டன ; இவைகளை வாட்டாமையால் வெப்யோஜும்,



௬௬௯௪ வால்மீகிராமாயணம் 

தூற்றாமையால் வாயுவும், அழுந்தாமலேஈஇககொண்டிருக்க்ேறமையின் 
மேதினியும் பாதுகாத்து, என்பொருடடு உபகாசஞ்செய்தனர்களபோலு 

மெனறசைததருளி, அருவிகளினுல் ஒலிககன்ற ௮க்தப் பிரஸ்ரவண 
மென்லும் மலையை கோக, 

1௨) RBH Tow g tyro on50 
od. 

ர ஜேக் ற “மலரு கீர, 

சசசிசகதிதிபருதாம்சாத தருஷ்டாஸாவால்கள-£தரி 

சாமாரம்யேவனோததேசே மயாவிரஹிசாதவயா, 

மலைகளுக்கறையாகிய பீரஸ்ரவணமே ? ஸஎர்வாங்கஸூர்தரியும், என் 
னால் பிரிககபபட்டவளுமாகிய (என்) பத்தினி ! உனனால் (உனனுடைய) 
அழயெ வனத்திடையில காணப்பட்டனளோ 1 என்று வினாவ ? தம் 

மூடைய வினாசுலோகமே பிரதிததொனியாக வொலிக்க ; அதைக்கேட்டு 

சாஜர்சளுக்குறையாகயெ ஸ்ரீராமசாதிரரே ! ௮ங்கமெங்கும் ௮ழகும்றவஞம, 
உம்மால் பிரிக்கப்படடவளுமாகயெ (உமமுடைய) பத்தினி | (எனலுடைய) 

இய வனத்திடையில, எனனால காணபபட்டனள ; உமமால பரிக்கப் 

பட்டனளோ * எனறு பநிலுமாச் இகழஈததாக எண்ணிச் சனமுற்று, 

சகம் அறபமிருகத்தைப பாபபதுபோலபபார்கது, மீளவும அதனை 
கோக்கி, ௮டா மாமலையே ! பொன்னிறமுடைய என மனையாள எங்கிருக் 
இன்றனளோ விரைவாகக காட்டாய் ; தாமஸஞசெயவாயாலெ, உன் தாழவ 

ராகளை முறறும் பிளம் தழிப்பேனென்றுமைததருளினர், அதுகேட்டும் ௮ம் 

மலை பிரதி.த்தொனியினால் பதிலுரைப்பதுபோலிருந்தும பிராட்டியாரைக் 

காடடியதில.து ; பெருமாள மீள௨ம வெகுணடு அதனை கோக, டா 

மலையே ! என் பாண; தீயினால் எரிககப்பட்டு நீருகுவாய; புல் புதல் மரஞ 
செடி. குளவ குட்டைகளொனறுமின்றி, ஒருவரும் சோவதற்கரியதாச யழி 

வாய் ; ௮டா லக்ஷுமணா ! இத ஈதியையாயிறும் சுண்டம்படி. செய்வேன் ; 

இது ஏன் சதையை யுரைககன்றிலது ; என்றிவ்வண்ணம் உலாத்துக் 

கொண்டே தேடுகையில், மிகக் கொடிய ௮ரக்கனுடைய பெரிய காலடியை 
யும், ௮வனுக்கஞ்சி நாலுபக்கங்களிலும் ஐடி.தீஇரிந்த பிசாட்டியார.து BG. 

வடிகளையும், முறிக் து வீழந்த வில் ௮ம்பராத்தூணிகளையும், பலபிளவாகச் 

தண்டு முறிந்த தேனாயும் கண்டு, மிகவும ௮ச்சம்கொண்டு தம்பியை 

கோக பாரடா லக்ஷ்மணா ! சதை யணி௰திருந்த இருவாபசணங்களி 

னிள்.றும் உதாநத பொன் தகடகஞம், ௮விழந்5 மாலைகளுமிருக்கள்றன ; 
இவவிடமெக்கும் செக்குருதி படி.ந்துள.து ;) ஆதலின், ராக்ஷளர்கள் பலர் 

கூடிச் கதையைக் கண்டல்கண்டமாகச் துணித்துப் பசாத்து பக்ஷித்தார்க 
ளென்றெண்ணு றேன ; அவள பொருட்டு இரண்டு சாக்ளர்கள் இக்கே 

கோரமூகப் போர்செய்தனர்போலும், முத். துவட்ங்களினால் அலங்காரீஜ்



ஆரண்யகாண்டம். ௬௯டு 

செய்யப்பட்ட றந்த வில்லிம்கே முறிக்கபபட்டுளதே ; இது யாவனுடை 

பதோ $ அ௮ப்போதுஇத்த ஸஒரியன போன்றதும், வைரேயமணிகளிழைத் 
தீ.துமாயெ கவசமும் பிளக்கப்படளேது ; நாறு சலாசைகள்பொருச்தி, 

இவ்விய மாலைகளணிக்து திகழ்ந்த வெண்ருடையும் முறிக்கப்படளே.து ; 

யாவனுடையதோ $ தக௧ககவசம பூணடனவம், ப்சாசமுகமுளளனவும், 

மிகப் பெரிய உருவமுடையனவுமாகிய கோவேறுகழமுதைகளிறக் இருக்கின்ற 
னவே $ இவை யாவனுடையன , செழுந்திககு நிகராயெ சிறந்த தேம் 

மூறிக்து டெக்கின்றது ; தஙகககட்டமைந்த கணைகளும் முறிக்கப்படடன; 

அம்பறுத் தூணிகளும் ஒடிந்து இடகனெறன ; சாரதி கசையையும், கலின த் 
தையும, கையில் பிடித்துககொண்டே மடிந்து கடெக்கன்றனன ; பலவகை 

மணியணிகளையுமணிக்த இசண்டு சாமரம் வீசுவோரும இறங்்திருககின்ற 

னர் ; இந்த அடிவைப்பும் ௮ரககனுடையதேயாகும், அரககருக்கே ஈம் 

மேல் மிகப் பகையுளதனறோ 1 ஆகலின, கொடிய ராக்ூஸாகளே ஜெ 
யைப் பறித்துக் கொனறு பகூரிகதிருபபார்களோ ? இவவண்ணம சதை 
துன்புறுகையிலும், தருமம் தலைகாததலதே $ gases தஇமைசெயய 

கானவடும் திறமைகொளளார்களே ? யான எல்லாவுலக௨களுக்குள் கர்த்,த 

னம், அழிததளிகக வலலவனுமாயிலும், கருணையினால் பொறுமைகொண்் 

டி. ருகனெறமையின், எல்லோரும மடமையால் மதிகன்றிலர் ; ௮டா 

லக்ஷ்மணா | கான் புலனகளை யடகஇம் தயைபொருக&இச சாகதகுணமுற 

Bry «Ben panier, சேவர்கள எனனைக் இமமையழ்றவனெனவே நீனைக் 
கன்றனாபோலும, டா ல-்ஷ்மணா | ஈறகுணமும் என்னைசசேர்க்து 
தோஷமாயிற்று பாராய் ; எல்லாவுயிர்களையும், எலலா அரக்கர்களையும் 
கொலைசெயவதன்பொருட்டெப பொறுமை முதலிய ஈழ்குணலகளையுஎஸடக 

இப் பராகசரமததையே மேற்கொளவேன் ; கதிரவன் சஈதிரனுடைய குளிர் 
bs நிலாவை யுளளஎடககயே தன் தேஜஸ்ஸை விரித்து விளல்குனதன 

னல்லனே :--- 

BEST SK SOG S HID SoG 

8 ராலும் THMOL aH) § DO, 09 

Harry) Treaxo arg STA OST OG, ‘9 

tro Sorerpn HF 56 BIT SC TOO, 

ரைவயகஷா£கச்சாலா ஈபிசாசாஈராக்ூளா? 

இச்சராவாமலுக்யாவா ஸகம்ப்ராபல்பாஇலகஷூமண, 
மமாஸ்த்ரபாணலம்பாண மாகாசம்பசயலகூமண 

சிஸ்மைபாதம்கரிஷ்பாமி ஜ்பத்யசமைலோசகயசாரீளும், 

கேளடா லசமனணா ! என் ளே தவயைக் கொடார்களாயின், தேவகந்சர்வ 
uSerorsmpen யக்ஷூடன்னசமலுஷியபதகோரகாஇசசரள் ஒருவரும் இன்



௬௭௭௬ வால்மீகிராமாயணம் 

புரூர்கள் ; என்னுடைய பாணங்களினாலும், ௮ஸ்.சங்களினாலும், உலக 
மெங்கும் நிசமபி மூவுலகத்தவரும் அழியும்படி செய்வேன் ; விண்மீன் 

சந்திரன் முதலானோனாயும தகைந்து, தீ வாயு சூசியர்களது வெம்மை 

வேகங்களையும் அழித்து, மலைகளைபபிளகது, கீரையும் சுணடச்செயது, 

மாஞ் செடி. கொடி. புதல் மூதலியவறறையும் அழித்து, கடலையும் வறறச 

செய்து, மூவுலகனையும் ௮ழிபபேன ; இறைவர்கள ஏன் கையை யவிச் 
இன்றிலர்; இப்பொழுது எனது திறமையை யாவரும் கண்ணுறக்கடவர்கள, 

இனி யொரு பூதமும் மேலெழாது ; என கோதண்டத்தினின்றும் புதப 
பட்ட பாணங்களிலல் மடிககப்படடு, அ௮ச்சமுற்று நடுங்குகின்ற பசு பகூஷி 
களை யுடையதாகய மூவுலதினையும கிலைகெட்டலையசசெயவேன பார்த்திசாய். 

சதையினபொருடடே இவவுலகனை பிசாசராகூஸப்பூண்டறறதாக்குவேன; 

யான றேறங்கொண்டு பாணங்களை ஏயவேளாகில், ௮தன வேகத்தைத 

தேவாதிகளெல்லோரு மொனறுசேர்கதும பொறுப்பராகளோ £ என 

பலத்தை எலலோரும் பாரக்க ; யான €ற்றத்தால மூவுலூனையும் அழிக 

கையில, ஒருயிரும உயயாது; தேவதானவயகஷீராக்ஸா தியா லோகங்களை 

யும, கணைகளினால் சதறவடிபபேன, கிலையை யழிபபேன்; சிறிதும வாட்ட் 

Verde Gangs முனபோலவே ம$ூழந்து இகழுமாறு கடவுளர்கள ஏன 
கொணர்ந்தளிககெெறிலா, எனறிவவண்ணமுரைத்தருளிக கோசண்டத்தை 
க்கையில்பிடி தீதுக கூரியகணையைத்தொடுத்து, ஊழிகாலத்திப்போல வெரி 

கீது கேளடா லக்ஷ்மணா ! மூபபு, மிரு ததியு, காலம, விதி, இவை எவவண் 
ண தடுககப்படாவோ 9 ௮வவண்ணமே யான சினமுறுவேனாகல, ஒருவ 

ராலும் தடைசெய்தெதாககப்படேன் , முனவபோலவே புனனகைகொண்டு 
மூழந்த தையை வானவர்கள அளியாகளரயின, எல்லாவுயிர்களஞுடீனும் 
கூடிய ஜகக்தையெலலாம அழித்து விரிவேனெனறு அ௮ருளிசசெயதனர், 

ஆசண்யகாண்டததில ௮றுபத்துநான்காவது சருக்கம் 

மு்திறறு. 
௮ ஒன வைட 

அறுபத்தைரழ்தாவதுசருக்கம். 

இளையபெருமாள பெருமாளைச் சமாதானப்படுத்தி 

சினந்தணியச்செய்த.து, 

அதைன லை 

பெருமாளிவ்வண்ணம் பிராடடியாரையிழந்து, சோகமும் சினமும் 
கொண்டு, ஊழிகாலத்தப்போல மூவுலகள்களையும் எரிக்கும்படி dione Bic 
பெருமூச்செறிந்து அடிக்கடி கையிலேக்யெ கோதண்டித்தைக்கண் BPD,



ஆரண்யகாணடம். ௬௬௭ 

கரலாக்தகன்போலத்திசழ்கையில், ஸ்ரீசாமாதுஜர் இவ்வண்ணம் ஒருகாலத்து 

மின்தி, இபபோழ்தே பெருமாள் மிகத் இருவுளககலக்கி யுலக,ச்தையழிக்க 

நினைத்ததறகு ஆசசரியமடைந்து, பெருமாள் நோக்குக் கைகூப்பி ஐயரே! 

தேவர் இதுவரையில் எல்லாவுயிரகளுககும் இனியசாடிச் சாந்தகுணம்பொ 

ருக்தியிருந் தருளி, இப்பொழுது சினமடைஈது, இயலபாயுளள கழ்குணத் 

,)தைத்துறப்பது தகுதியற்றது; சந்திசனிடத்தில் நிலம், கதிரவ்னிடத்தில் 

வெயிலும், காறறினிடத்தில் கதியும, பூமிழிடகதில பொறுமையும், எப்போ 

தும் மாறாது கிஷைத்தருப்பனபோலக் தேவீரிடத்திலும் சிறாத நற்புகழ் நிலை 

கொண்டி ருகஏன்றது, ஒருவன செயத குறற.தஇிழ்காக எல்லாவுயிர்களையும் 

கொலைசெய்வது 8ீஇயறறது ; முறிக்கபபடட இந்தத தேரும் எவலுடைய 

தோ? எவனால் முறிககபபட்டதோ? என்னகாரணததால் Cunt ota gar? 

ஒரு செய்தியையும அறி௫ன்றிலேன, இவவிடமும குருதிதோயந்து, தேர்ச் 

சககரம் புதைது கோரமாகி விளயகுகன்றது ) இயகே ஓரேகாலடியா 

யிருகனெததேயனதி, பலர் நடக திலா ; சேனையும சென்றிலது ; ஆதலின, 

ஒருவனுக்காக லோகங்களையெல்லாம் அழிப்பது தகாதது ; சாஜாகள் பக்ஷ 

பாதமின்றி, ௮வரவர்க்குத,தக்கபடி தண்டனைசெய்வார்களே யன்றிக் குறற 

மறறவாகளை வருததார்கள ; தேவரே எல்லாப்பூதல்களுக்கும் தஞசமாடி 

ot it :; ஆதலின, எவனதான பிசாட்டியானாப் பறித் துக்கொணடுபோன 

வனை யுகப்பான் ; தேவாககுத் இமைசெயய ஆறு மலை யலைகடல் தேவ 

கந் தர்வதானவாஇியர்களும் துணியாகள) யாச திகைஷகொண்டவனளுக்கு நல் 

லோர்கள தமை செயயாகளல்லசோ $ ஆதலின, பிராட்டியாரைப பறித்த 

வன் யாவனோ ? அவனைத தேக ; யாம் ரிஷிகளையும துணையாகக்கொண்டு 

கடல் காடு மலை குகை யாறு குளவ் குட்டைகளிலும், தேவகம்காவாஇகள து 

உலகங்களிலும் போய்த்தேடுவோம் ; தேவர்களைக்கண்டும் கேடடோம் ; 

தல்வார்த்தையில் அவாகள பிராட்டியாரைககொணர்ந்து கொடாராயின், 

பின்பு, தேவர் இருவுள்ளத்தின்படி.ச் செயதருள்க, சீலத்தினாலும், ஈல் 

வரர்க்தையினலும், விகயத்தினாலும், 8 தியினாலும், சேவர் பிசாடடி யாரைப் 

பெற்று மழெவுதிசாகில், அடக்தரம் தங்கக்கடடமைம் த கூரிய கணைகளி 

னால் உயிர்களை வருத்தப் பிராடடியாரைப் பெறுக; என்று விண்ணப்பம 

செயது வேண்டிச் சினந்.தணியச் செய்தனர், 

ஆரண்யகாண்டத்தில் அறுபதிதைர் தாவது சருக்கம் 

முத்தித்ன, 
a



௬௯௮ வால்மீகிராமாயணம் 

அதுபத்தரமுவதுசருக்கம். 

QD oqo gz. 

CSE Cee 

இளையபெருமாளிவ்வண்ணம் வேணடியும், சோகமும் சினமுக் தணி 
யாமல், இறமையற்றவர்போலப் புலம்பி மோஹமடைந்து வரு£ துஇன்ற 
பெருமாளை கோககத தண்டன் சமாப்பித்து, ஐயரே ! சக்கரவர்த் தயார் 

பறபல தவங்களினாலும், பழ்பல தான தருமஙகளினாலும், தேவர்கள ௮மிழ் 
தச்ைப் பெழ்றாுப்போலச் தேவராபபெற்றனர், ௮வர் தேவருடைய இருக் 

கல்யாணகுணம்களிலீடுிபட்டும், சதஇயந்தவராமைக்காக ராஜ்ஜியத்தைப் 

பரதாழ்வானுக்களிச்.து.த தேவரைவிட்டுட பிரிஈ திறந்து வாளேற்னர், ௮ள 

வறற பராககரமமுடையாரும, மஹானுபாவருமாகிய சேவரே இததன்மைதீ 

தாயெ துன்பத்தைப பொறுத்தரீராயின, இறமையற்ற மறறுளள உயிரகள 

தத்தந்துனபங்களை எவவண்ணம பொறுப்பார்கா, தேவர் தன்புற்றுச் 
சினத்தினால் உலகங்களை எரித்து வருத்துவீராயின், குநறமதற உயிர்க 

ளெல்லாம எங்குச்சென்று ஈலமுறம ; எவவளவுச சிறப்புறறவராயி 
லும், துன்புறுவது பணபே $ ஈஹ௩ஷன, இஈதஇிரனபட்டத்தை யடைக் 
தும பாம்பாயினன ; யயாதி இஈதிரனுடன் ஒரு ஆசனததிலிருக்தும 

விழ௩தனன் ; ஆதலின், கீ.திதப்புவது ஒருவாககும தகாது ; நம தந்தைக 
குப் புசோதெராயெ வசிஷடபகவானும, ஒரு தனத்திலேதானே நூறு 

பிளளைகளைபபெறறு, பின்பொருதினத்திலேகானே அவர்களிறககககண்ட 
னா, எல்லாவுயிரகளுக்கும தாயாயெ இக்தப பூதேவியும அ௮சைவும்று 

கடும்குெனறது ; மிகச் றத சூரிய சஈதிரர்களும், சாகு கே.துக்களினால் 
பிடி.ககப்பரனெறனாகள; எவ்விதப பெரிய பூதங்களாயிலும், தேவாஇியர்க 

ளாயிலும், ஸ்ரீபகவானுடைய சஙகல்பததைக கடந்து நித்த வல்லமை 

கொள்ளார்கள ; தேவாதியர்களும் இனபமும் துனபமுமடைனெறனர்கள; 
+ தேவர் துன்புறற்க ; பிராட்டியா£ பறிக்கப்படி லும், Dos gua 

தேவர் இரமுற்றிருக்கவேணடுமல்லது, அறபாபோலத்துள்புறுவது தகாது? 

தேவாபோன்ற இராகள எவ்விதத் துன்பம நேரினும் வருக்தார்களல்லசோ? 

சேவர் புத்தியால் ஈன்காராய்க ; ஆராய்பவாகளே நகன்மை இமைகளை ஈன் 

குணர்வார்கள ; முறபிறப்பல செய்த கல்வினை தீவினைகள் தத்தம்பலன் 

களினாலதியப்படுமே யன்றி, முனபுணசபபடா ? இவவண்ணம் அடியே 
னுக்குத தேவே பலமுறைகளில் ௨பதேசஞ்செயதருளினீசே $ தேவ 

குருவாயினும், சேவருக்கு நிகராகுவாரோ 1 தேவருக்கும் ௨பசேசஞ்செய் 
பவன் யாவலுளன் ? தேவருடைய திருவுளமும் தேவர்களாலும் அறியப் 
படாஅ ; சோகத்தினால் உள்ளடக்கயெ தேவருடைய தெயவத்தன்மையை 

யான் சினைவூட்கெள்றேனேயன் றி, உபதேசஞ்செய்கன்றிலேன் ;... ,
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AWC OS SP SUE oP sKagsaros G, 

தீல்யஞ்சமாலுஷஞசத்வ மாத்மனசசபராகரமம் 

இச்ஷ்வாகுவ்ருஷபாவேக்்ய யதஸ்வதவிகூசாம்யசே, 

இக்ஷ்வாகு குலதிலகசே | தேவருடைய தெய்வத்தன்மையையும், 
மானிட பாவனையையும், தோள்வலியையிம் ஈன்காசாய்ர் அ, பகைவர்களைக் 
கொலைசெய்பும்பொருட்டு முயலுக; எல்லோரையும் கொலைசெய்வஇினால் 
சேவர்க்குப் பயன் யாது * பிசாட்டியாரைப் பதிதகவன் யாவனோ 14 
அவனையே தேடிப் பிடித்துக் கொலைசெய்தருள்க $; என்று வேண்டிச் 

Het gens wir oY. nal ert, 

ஆசண்யகாண்டத்தில் ௮றுபச்சாறுவறு சருக்கம் 

முறதிறமு, 
அடை 

அறுபத்தேழாவதுசருக்கம்,. 

பெருமாளிளையபெருமாளுடன் திரி து ஜடாயுவைக்கண்டு பிராடடியார௮ 

விருத்தாந்தத்தையறிக்து துன்பப்பட்டருளியத, 

~ aE KEAN ——~- 

இவ்வண்ணம் இளையபெருமாள செய்த விண்ணப்ப ச்சைப் பெரு 

மாள் இருச்செவிசார்த் தி, ஸா.த்சை யமிபவசாதலின், மிகவும் ஸாசமான 
அந்த வரக்யெத்சை ஏற்றுககொண்டு, தாம் வருவித்துக்கொண்ட சோப 

சிதையடக்கி, கோசண்டத்தைச் இருககா.த்இல் பீடி,ச்துக்கொண்டருளி, 
இளையபெருமாளை நோக, அடா லக்ஷ்மணா ! காம் இப்போது எங்கே 
செல்வோம்? யாது செய்வோம! ஏந்த உபாயத்தால். யின் சரிக ச்சை 
யதீவோம் 1 கன்றாக ஆரசாய்ச்து சொல்லாய்; எனறு வினாவி யருளினர், 
இளையபெருமாள துசேட்பே பெருமாளை கோக, ஐயரே ! இந்த ஜுஸ் 
தன த்திலேசானே மஅபடியும்சேடியருள்க) இவ்விடத்தில் பற்பல சாக்ஷ 
ஸச்சளும் நிறைந் இருக்ளெ.தனர்கள் | காடும் அடர்ந்திருக்கன்ற.து 3 மலை 
களும் பல்வாகவுள ; பிளவுகளும், குகைகளும், பள்ளக்களும், பலவகை 
க௱ர்நிருக்கிள்றன) இன்னச சம்புருதே சக்தர்வாதளுமி வந்து வாழ்டின்ற 

ener என்னுடன் ௬ஆச் தேடியருள்க) தேவர்போன்ற 
ர்க்ன்மாச்கள் எத்வகைச் ஓன்பம்கெரிறும் சடும்கார்கள் | பெருக் 

89 :



erar வால்மீகிராமாயணம் 

காற்றிலும் மாமலைகள் ௮சையுமோ என்று விண்ணப்பம பண்ணினர் 
பெருமாளதுகேட்டு இளையபெருமாளுடன் கூடி. யவ்விடங்களில தேடிக் 
கொண்டு வருகையில், ஜடாயு மலையின் சிகசம்போலத் தரையில வீழ்ந்து 
குருஇிபடிந்து படுத்திருக்கக்கண்டு, இளையபெருமாளை நோகடுப் பாரடா 
தம்பி ] இந்தப் பெரிய பமவையினாலேதானே சீகை பகஷிச்கப்பட்டிருப் 

பாள்) இவ்விலூயத்தில் ஐயமேயிலது; இக்கானகத்தில் கழுகின் உருவம் 

பூண்டு ஒரு ௮ரக்கனே இக்குப் படிததிருககனநனன போலும், இதுவே 
சிதையைப் பக்ஷிததுச சுகமாகப் படுதஇருக்ெறது; ஆதலின், இதனைக் 
கூரிய கணைகளினால கொலைசெயவேனெனறுமாத்துக கோதண்டததில 
கணைய ததொகது, ஜடாயுவைக இடடிவருகையில், ஜடாயு பெரு 
மாளைககண்டு நுரையுடன குருதியைக் கககிக்கொணடே கூவி யழைத்து 
அடா ஸ்ரீசாமபததிரா | நீ திவ்விய மூலிகையைபபோல எந்தப் பிராட்டி. 
யை இககாட்டில சேடுசனெதனையோ ? வஞ்ம், எனஜுடைய உயிர் 
களும, ராவணனால பதிகசகபபடடன , நீஙகளிருவருமினறித தனியே 

யிருடத சதையை ராவஸன் வந்தெடுததோடினன ; ௮பபொழுது கான 
அவனைக கண்டு சதையைக காபபகன்பொருடமு சாவணனைத தகைந்து 
போசெயது, அவனுடைய வில் தோ முதலியவற்மையும முறித்து, 

அவனையும் தரையில விழசசெய்கேன $ என்னால முறிககபபட்ட வில், 

அம்பரறாத்தூாணிகள, பாணங்கள, தோ முதலியவை இங்கே டக்€ன்றன 

பாராய; தோபபாகனும கொலைசெயயபபடடனன் ) குதிரைகளும் 

கொல்லப்பட்டன ; ௮வவணணம யான் சாவணனுடன போரசெய்து 

இளைததிருககையீல், ௮வன் எனனுடைய சிறகுகளை யறுத்துத்தளளி 

விட்ச்சு தையை எடுததுககொணடோடிவிட்டனன இவ்வணணம் 
சாரவணனால் கொலைசெயயப்பட்ட என்னை கீயும கொலலறக; எனறுரைச் 

தனர் பெருமாள ௮ந்த வாககயத்தைக கேட்டவுடன துனபம் இரு 
மடங்குபெருக, விலலைத கரையில போடடுவிடடு, ஜடாயுவைத் தழுவிக் 
கெரணடு தனாயில் விழந்து, இளையபெருமாஞடன கூடிக் கூவியமுது 
புலம்பீச சரமதசையைபடைந்து களைத்து ம்? வருந்தி, மூசசொடுங்இப் 

பிராணனைவிரினெற ஜடாயுவைககண்டருளி, பெரு£துயமடை£.து, இளை 

யபெருமாளைநோக்கி, அடா லக்ஷ்மணா ! காம சாத்ஜிய,ததையுமிபூர்தோம், 
காட்டிலும் உறைந்தோம, சதையையும்பறிகொமிததோம, ஜடாயுயையும் 

துறக்தோம், எனனுடைய இவினை இத்தனமையதாயிறறே * இது பெரும் 
இயையும்பற்றியெரிக்கும்; யான் இப்பொழுது ஆழ்ந்து நிறைந்த பெருக் 

கடலில் விழவேனாயினும், என் றுடைய இவினையால் அதுவும் வற்றி யுலர் 
க்துவிடும் ; என்னிலும் இவினையோர் இவ்வுலகினில் வேறொருவ்ருமிலர் ; 

இத்தன்மைய தாசீய பெருக்துயரொன்னும் வலையுள மற்ழெவசாயிலும் 

அகப்பட்டாகளோ ? இந்த ஜடாயு என் தந்தைச்குக் தோழரும், மூப்பி 

ரும், ௮ன்புடையோருமாயிரும்தும், என் இவினையாலிறச் சனசச்தோ !
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என் திவ்வண் ஊமுரைச்தருளிப் புலம்பி, ஜடாயுவைச் தர்சையைப்போ 
லெண்ணித் தழுவித் தந்தையின் தோழரே ! மைதிலி ஏல்கிருக்கின்ற 
னளோ 1 உரையீசென்று ahs தலாயில் விழ்க்து வரு இனர், 

ஆரண்யகாண்டத்தில் ௮றுபத்தேழாலது் சருக்கம் 

முந்தித், 

ல்லை 
அனறுபத்தெட்டாவறுசருக்கம், 

ஜடாயு தோபிசாட்டியாசது சரிதத்ைத௪ சுருக்கமாக விடையுளாத்து 

மரணமடைகையில், பெருமாள் அவர்க்கு ௩ல்லுலகங்களில் 

வாழும்படி. அருளசெயது, ஸம்ஸ்காரஞ் 

* செயது முடித்தருளியது, 

'பின்பு, பெருமாள கொடிய ராவணனால் அடிக்கப்பட்ட ஜடாயுவைச் 
கடாக்ஷித்.து, மீளவும இளையபெருமாளை CaraGu பாரடா லக்ஷ்மணா [ 
ஏனபொருட்டே இந்த ஜடாயு போர்செயது ராவணனால் அடிபட்டு, விடு 
வதறகரிய உயிரை விடப்போகினமனா) உயிர இவரது சரீ சதல இனனு 

மிருககன்ற து; ஒளிகுனறிடம தீனமாயும் நோக்குனேறனமான்றுலாத்து, 

ஜடாயுவை நோக்பெ பெருந்தகையோரே ! மொழியுக்திதமை யுடைமீ 
சாயின், மொழிமீர்; சதையை ராவணன் ஏன் பறித்தனன் 1 அவன் 
விஷயத்தில் யான் யாதுபிழைசெய்சேன் 1 அப்பொழுது சே எவ் 
வண்ணமிருக்தனள் ? யாது மொழிக்தனள் $ ௮௩.5 ராவணலுடைய 
தோள்வலி, ' திறமை, உருவம், செயல், இவை எத்தனமையுடையன 1 
அவன் வாழும் ஜிடு எவ்கிடத்லுளது ? இவைகளை யுலாசெயகவென்று 
வினவினர், ஜட்ர்யு அதுகேட்டுப் பெருமாளை கோக௫க கேளாய ஸ்ரீசாமா! 

பிரிவும் கொடி. ஈவன் மாயையினால் காறறுமழை பொழியசசெயது 
f Rx ச ௨, ச ச 

Pen ௭0; காண்டாகாயச்திலோடினன் ; யான் அவனுடன் 

வேரன்ப்பேதிெல்தைத்இருக்கையல் அவன என்னுடைய சிறகுகளை 
பற்திற்கிட்ே *ையை எடுத்துக்கொண்டு தென்திசையை நோக்கச் 
Grane சரி | இனி auirsnsQerans இறமையில்லை ; 

உயிர்தமொறுசெற த சண் aR pgs யானிப்பொழுது மரங்களைப் 
பொனிமீயங்களாகவம், சருகேர்கிளால் செய்யக்பட்ட தலைமயிர்களை 
Dg EW eure ILD கானுன்கேள் |) முடிவொன்று கூறுகின்றேன்



௭௭௨ , வால்மீரொமாயணம் 
சு 

கேளாய்) சரவணன் தையை எுத்தோடின முகூர்த்தம் விச்சமென்னும் 
பெயருடைமது) அதில் பறிகொமித்த பொருளை யஜமானன் மீளவும் 
பெறுவான்; சாவணன் அ.தனை யறியாமல் இசையைப் பறித்தனன் 9 

த£ண்டுமுள்ளைக்கவ்விய மீன்போல ௮வன் விலாவிலிறப்பான்;) ஆதலின், 
பிசாட்டியாரைக்குறித்து துன்புறற்க$ அவனை கீ விரைவில் போரில் 
மடித்துச் சையுடன் கூடி. மழெவாயென்றுரைத் துககொண்டிருக்கையில், 
aright pub orbs pen 7,த்தம் பெருகிற்று, அப்போதும் அவர் 
அடா சாமா ! அந்த ராவணன் விச்ரவசுமஹாரிஷியின் புததிரன்) குபேச 
லுச்சுத் தம்பி எனறு மொழிந்துகொண்டே உயிரா விட்டுவிட்டி றந்கனர், 

அப்பொழுது பெருமாள் கைகுவித்துககொண்டு உலாயமீர் உரையீரெனறு 

வினாவிக்கொண்டிருக் தும், ஜடாயுவின் உயிர்கள் சரீ ரத்தைவிட்டாகாசத்தி 
லேறின ) உடனே ஜடாயு தலையைத் தனாயில் சரயத்துக் காலைப்பரப்பி 
அள்ளித் தரையில வீழ்க இறந்தனர், இவ்வண்ணம ஜடாயு இறந்ததைப் 
பெருமாள் கண்டு, மிகச சோகங்கொணடு, இளையபெருமாளை கோக்க, 
அடா லக்ஷ்மணா ! மிகக கொடிய ராக்ஷளர்கள நிறைந்த இந்தத் தண்டகா 

சணியத்தில ஜடாயு கெகொளாய துனபமினறி, இன்புறறு வாழகது, இப் 
போழ்திறட் துவிட்டனர், இவர் ௮ரேகமாயிரம வருஷம் பிழைத்திருந்தும் 
இப்டோழ் இற் துவிட்டனரயயோ ? காலமெனபது ஒருவராலும் கடக்கத் 
தக்ககன்று; பாசடா லக்ஷ்மணா ! இவா எனபொருடடுபகாரஞ்செய்ய 
வந்து மடிந்தனர், எவ்விடங்களிலும், எந்தசசாதியிலும், எவ்வுயிரிலும், 
சூரர்களும், தர்மமுடையோரும், கன்றி செயபவரும், கருணை கூர்ந்தவரு 
மிருப்பார்சள ; -- 

HTM SIAHIVO SDA HLS AGO 

SEDI AS LUG y BUH SS, 

வீதாஹரணஜா,தக்சம் சமேலெளம்யததாகதம 

யதாவிசாசோச்ருச்ரஸ்ய மத்ச்ருதேசபரச்தப. 

அடா லக்ஷ்மணா 1 யான் சதையைப் பறிகொடுத்த துன்பம் அத்தன் 

மையதாகவில்லை ; எனபொருட்டே இவர் இறர்் சன என்னும் துன்ப 

மே எனக்கு மிகுந்துளது; ஈமக்வெர் சக்கரவர்த்தியார்பேலலே பூரிப்பு 

திற்கும், மரியாதை செய்வதற்கும் உரியகர்; ஆதலின், சீ விரைவாகச் 

சுட்டைகளைக் கொணர்க, கட்டையைக் கடைந்து இ வளர்த்து, என் 

பொருட்டே மரணமுற்ற இவர்க்குத் தகனஸம்ஸ்காரஞ் செய்வேளெள் 

அரைத்துக் சட்டளைகிட்டலுப்பி, ஜடாயுவை கோச்டிப் புள்ளின்றயாடே 
சச்சரவர்த்தியார் சோழரே



அரண்யகாண்டம், ௭௭௩ 

கடை ஜரீச- லள க உல 

2690065325 உது மல்லா 

SETH ONE Q—S™ KES TSE Sr 

KYB JAHN, HON yS S>(xy, 
யாசதாயஜ்ஞலாரசா மாஹிதாகனேசசயாக 2௦ 

அபராவர்இனாமயாச யாசபூமிப்ரதாயினாம், 

மயாத்வமறமலுஜ்ஞாசோ சச்சலோகானலுத்சமான் 

கருத்ரராஜமஹாஸ,2ல ஸம்ஸகருதச்சமயாவரஜ, 

மஹாபலமுடைய மஹாத்துமாவே ! நீர் என்பொருட்டுயிசை வீட்ட 
மையின், எனனாலேதானே ஸமஸ்காரஞ் செய்யபபட்டவசாகி, பம்பல 
யாகள்கள செய்.தவாகள அடையும லோகங்களையும ஆதொகடனிகள 
(அக்கினி யணையாமலே தாம் சாமளவும் தினக்கோ.றம் ஹோமஞ்செயது 
கொண்டு அக்னியை வளர்பபவர்கள ) டையும் லோகம்களையும், 
போரில் பயந்தோடாமல் இரங்கொண்டு போசெயபவர்களும், ௮வ்வண 
ணம் போர்செயஇறப்பவர்களும் அடையும் லோகங்களையும், பூதானம் 
செய்தவூகள அடையும் லோஃமகளையும ௮டைகது, கடையில் மிகச்ிறக்ச 
என்னுடைய நித்திய நிவிகார Gy Bewrek ரூபமான ஸ்ரீவைகுண்ட சத 

௦ அடையக்கடவிர, இவ்வணணம் யான அனுக்கொகஞ் செயரன்றே 
ஞதலின், தடையினறி யடைந்து மழெக , என்றுசைகது௪ சிதையடுக்இ 
ஜடாயுவை யசன்மேல்வைத்து.த் சம்மினததாலாபபோல எண்ணித் துன் 

புழ்று ஸம்ஸ்காரஞ்செய்.த, தம்பியுடன் செனறு, பருத்த பெரு மிருகங்களை 

யடி.த்து ஜடாயுவைககுறித்து தூபபுற்களை5 தரையில பரப்பி, மாம்ஸல்களை 
யு,த்தெடுத்துப பிணடமபிடித்து, இளமபுல்முளைத்த பூமியில் பிண்டப் 

பிசகானஞ்செய்து, இறக்தவாகளை வானேற்றத்தக்க யாம்யஸ.க்கம் முசு 

லிய மக்இரங்களை ஜபித்து, கோதாவரிக்குசசென்று, தம்பியுடன் சீரிலாடி. 
ஜடாயுவைக்குறித்துத தருப்பணஞ்செய்து முடி ததருளினர், அந்த ஜடாயு 

வும் பிறர்செயறகரிய செய்கைகளைசசெய்்.து, புகழ்பெறநிறக் து, மாதவர்க்கு 
நிகரான பெருமாளால் விஇபபடி. ஸம்ஸ்காரஞ்செய்சனுக்கெ௫க்கப்பட்ட 
மையின், அப்பொழுதே கற்தகியையடைந்து மடூழந்தனர், பின்பு, 
பெருமாளிளையபெருமாளிருவரும் ஜடாயுவுக்குச் செயகடன்களை முடித்து 
ஜடாயுவின் வாக்யெத்தையே ஈம்பிப் பிராட்டியாரைக்தேலெதில் முயற்சி 
யுற்று, இர்திரோபேச்இசர்கள்போலத் இகழ்ந்து அம்கிருர்து புறப்பட் 
ட்ருளினர்கள், 

ஆரண்பகாண்டத்தில் அறுபத்தெட்டாவது சருச்சம் 

முற்திற்௮, 
 



ஏச வால்மீகிராமாயணம் 

அ௮றுபத்தொன்பதாவதுசருக்கம்- 

பெருமாளிளையபெருமாள இ நவரும் பறபல காடுகளில் இரிந்து, 

அயோமுகியென்னும் ரக்கியைச சூர்ப்பபணகையைப் 

போலசசெயது, கபந்தாசுரலுடைய கைகளின 

நிவி லகப்படடுககொண்டது, 

வெய்ய வவ; ஓட அகதி வயப் 

இவங்வணணம் பெருமாளிளையபெருமாளிருவரும் ஜடாயுவுக்குத் 

தருபபணஞசெய்து முடித்துப் புறப்பட்டுக் காடெங்கும பிசாடடியானாச் 

தேடிககொணடெ சிறிது தூரம் மேறதிசையாகசசென்று,தெறகேதிரும்பி 

ஜளஸஞசாமின்றி, use செடி. கொடி பு.தாகள் அடர்ந்து மிகவும் 
ay FE bh (HOU GID, புகறகரியதுமாகிய வழியிறசெனறு, புலி கரடி. முதலிய 

கொடிய விலங்குகள நிறைந்த ௮ககாடடை வேகமாகத்தாண்டி, ஜனஸ் 

தானததுச்கு ஒநகாதம் தூசத்திலுள.. நீருண்டகொண்டல்போனறதும் 
ஏங்கும் மலர்களால மலிந்தது போனதும், பறபல பறவைகளும், 
விலங்குகளும் நிறைந்ததும், ௮டர்ஈத துமாசிய இரெஎஞ்சாரணியமென்னு 

ங்காடெங்கும பிசாட்டியாரைததேடி, அங்கிருந்து காதவழித்தூரம கழக 

காகசசென்று, அந்தக் கரெஎஞ்சாரணியத்தையும் தாணடி, இதற்கும் 

மதங்காசரமத்துககும் நடுவில மிகக கொடிய பலவகைப் பசு பகூஷிக 

ளுடையதும, பறபல ஜ%துக்கள் நிறைந்ததும, புகறகரியதுமாகிய 

காட்டில மிகவும் ஆழந்த பெருஙகுகையைககண்டு, அது பாதாளம்வரை 
யில் ஆழ்ந்திருபபதையும, ஈளளிருள் சூழர்திருப்பதையுமறிக்து, அதற 
கருகல் பருத்துயாந்தவளும, கோரமான முகத்தை யுடையவளும், 

அறபர்களுக் சசசம்.தருபவளும், வெறுபபுறத்தக்கவளும, கோரரூப 

ழூடையவளும, கூரிய கோரப்பற்களை யுடையவளும, பருத்து மடித்து 

தொங்கு வயிறறிளளும், கடினமான கோலை யுடையவளும், கொடிய 

மிருகங்களை௪ இனபவளும, விரிதத தலையினளும, மதங்கொண்டவளு 

மாகிய ஒரு சாக்ஷியைக் கண்டனாகள, ௮வளிவாகளைக் கண்டவுடனே 

தடி.வந்து பெருமாளுக்கு மூன்னெழுக்தருளிககொணடிருந்த இளைய 

பெருமாளைப்பறதித தழுவிக்கொணடு, ௮வரை கோக கேளீர் மஹா 

புருஷரே | வாரீ£ நாமிருவரும் புணர்கதினபு௮ுவோம் ; யான் ௮யோமு:கி 

யென்னும் பெயருடைய சாக்ஷ்ஷி | யானுமக்கு வாய்த்தேளென்பதே 

உமககு மிகுந்தலாபம் ) தீரொனக்குப பிரியராகன்தீர் ) மலை சசிககல்களி 

லும், ஆ௮சளின் மணத்குன்றுகளிலும், நீர் என்னுடன் க்ஷி யின்பூற்று 

ஆயுளின மிகுஇ காலங்களைப் போக்கி வாழ்கவெள்.றுரைத்தனள், இளைய 

பெருமாள் அம்மொழியைக கேட்டவுடனே மிக முனிந்து, வாளையுருவி



ஆரண்யகாண்ட்ம், ang 

அவளுடைய மூலை மூக்குச் செவிகளை பரித்து, வெருட்டி, யோட்டி. 
விட்டனர், ௮வளம் கூவென்று கூவி வி.றிட்டுக்கொண்டு வந் தவ[ழிபற்றி 
யோடி.னள் பீனபு, ஸ்ரீசாமலக்ஷமணர்களிருவரும் மிகககொடிய மறறொரு 
காட்டிலுடபுகுக்து செல்லுகையில, இளையபெருமாள் பெருமாளை 

கோக்கெ கைகளைக் கூப்பிக்கொண்டு எம்மையே | என்னுடைய இடது 

தோள் மிசவும் துடிகீனெறதுடி என் மனமும் கடுவகுகன்றது ) மற்றும் 
பலவகையான கெட்ட சசூனங்களுமாகன்றன ; இந்த ௮பசகுனங்கள 

உடனே இஙகுவருமென வுரைக்கின்றன ; ஆதலின, தேவா மிகவம் ஊச்ச 
முற்தெழுர்தருளுக ) வஞசுளமென்னும இப்பறவை போரில நாம் ஜயம் 
பெதுவோமென உரைகடன்றதுபோலம் கூவுன்ற து ) என௰ில்வண்ண 

முரைத்துக்கொண்டே செல்லுகையில், ௮ககாடடையெலலாம் முறிப்பது 

போல மிகக கொடிய ஒரு பேரிரைசசலுண்டாயிற்று ந ஊறிகாலததித் 

போலப் பெருங்காறறுண்டாயிறறு) இவவொலி எங்கருநது தோன்கிற் 
மென்று சுற்றிப்பாககையில, செந்தாசதில் ஒரு புதரில் மிகப் பருத்த 

வயிறறினனும், மிகவும கோசரூபியுமான ஒரு சாகூ;ஸனை க£ண்டு ஸ்ரீசாம 
லசஷ்மணாகளிருவரும எதிசாகசசெனறு அவன் தலையினறி, வயிறழில் 
வாயுடையனா5க கபதனென்னும பெயர் யதா£ச்தமாகி, மிக்க கூரிய 
மயிரகளை யுடையவனாகி, மாமலைபோலுயர்ம்து, காவமேகம்போலக கறுத் 

துக கோரமாகககர்ஜஜிசக்து, நெறமியில ௮க௫னி ஜஃவாலைபோல எரினற 

ஒரு கணணும், மசாப்ல ஒரு கணனுமாகப் பொருக்கி, கீண்ட கோப 
பறகளையுடைய அமத வாயினை யடி.ககடி. BIA Cv gy wae 

கொணடு, சிஙகம கரடி. புல் மான யானை முதலயவறறைப பக்ஷித்துக் 
கொண்டும், ஒவ்வொரு காக.தூரம நீணட இசணடு கைகளையுஞ் சோச் 

தணைத்துப பறபல பசுபக்ூஷிகளையும பிடித்துப் பறறி பிமுத்துககொண்டு 

மிருப்பதத யொரு கோசுதாசதஇி.௦ கணடனாகள, அத்தருணத்தில் 
HESS SUES கைகளை நீட்டி. இவ்விருவாகளுடன் கூடவே ஈடுவி 
லுளள எலலாவறறையும வலுவாகப பற்றி மிழுசதனன் அப்பொழுதும் 

பெருமாள் மூ£த்தவராகலாலும், மிகச சூரத்தன்மையினராதலாலும, 
சிதிதும அசசமுறறிலா ; இளையபெருமாள பெருமாளுககெக்கே ழக்கு 
சேருமோவெனறு மிகத் துன்புறமனா, ௮ப்பொழுதவர் பெருமாளையும் 

கோக்க, அய்யோ | யான் சாகூசலுக்கு உணவாகுவேன போலும், 

ஆதலின, தேவளாப் பாதுகாக்கக் இிறமைசொணடிலேன் ; தேவாக்குக் 
ன்பம் கோர்ததேயெனறு யான் மிகத் துயருறுகன்றேன ; கடாக்ஷித் 

தருள்க; ஆதலின், தேவர் அடியேனை இவ்வரககறுசகுப் பலீயாசக் 
தொகுத் துவிட்டருளித் தேவர் தப்பிச்சென்றருளக; தேவர் விரைவாகவே 

பிசாட்டியுரரை யடையப்போடன்றீர் ; ஆதலின், தேவர் பிராட்டியாரைப் 

பெற்று, வனவானமுக்தர்க்து, இருவயோத்திசேர்ட் து, இருவப்ஷேகம் 
பூண்டு, அடியேனை நினைத்சருள்கவென்றுளாத்தளர், பெருமாள் ௮௪



ண வால்மீகிராமாயணம் 

கேட்டிளையபெருமாளை கோச்சி, அடா தம்பி | கீ சிறிதும் அச்சமுறச்க ] 

உன்னைப்போன்ற சூரர்களும் அசசமுறுலார்களோவென்று தைரிய 
மூரைத்தருளினர், அர்தச்சமயத்தில் ௮க்சச்சபக்தன் இவர்களை நோக்கிக் 
கேளீர் மானிடர்காள் | 8ீங்கள் எவாகள் ரிஷபம்போன்ற தோள்களை 
யுடையார்களும், சிறந்த வில் வாள்களை யுடையார்களுமாகக் கோசமான 
இக்கானகத்தில் ஏன் வந்இர்கள்8எனச்கு சீங்கள் இலாயானீர்கள்? ல்கள் 
இல்செய்இியகாரியம் யாது $ அதனை யுரையீரகள$ மிகவும பசித். துள்ள 
என் வாயிலகப்பட்ட பின்பு, மீல்கள் பிழைப்பதரிகென்று உரைத்தனன், 
பெருமாள் அதுகேட்டு முகம்வாடித் துன்புற்று இளையபெருமாளை 
கோக்கப் பாரடா தமபி | துன்பத்திலும் மிகச் துனபமே நேர்ந்தது ; 
wise சதையைமாத்திரம் அடை£திலோம் ழ காலமென்பது மிகத் 
இறமையுடையது ; அதனை வெல்ல வொருவசாலும் முடியாது; தீயும் 

கானும் ஒருசேரத் துன்பங்களினால் மோகமுமறோமலலோமோ 1 காலம் 

செய்வதறகரிய செயலோன்றுமில து, சூராகளும, பலவான்களும், ஆயுதப் 

பயிற்சி யுடையார்களும், மிகச சேனை யுடையோர்களாயிலும், கெடுங் 
காலத்தில் போர்ககளததில் மணலணைகள் போல அழிக்இிறக்கன்றனர்க 

ளலலசோ 1 என்றிவ்வணணம் ௮ருவ/௪செயதும், இளையபெருமாள் 
பெளருவ.முந.றிருககக்கண்டு, தாமும தமக்கெயல்பாயுளள இரத்கையும, 

மதியையும் மேற்கொண்டு உறசாகத்துடன நின்தருளினர், 

ஆசண்யகாண்டத்தில அறுபத்தொன்பதாவது சருக்கம் 

pepo 
Sh 0 யாவகை 

எவவளவு தரமுடையோசகளூம சோகமாயிலும், கோபமாயிலும் நேருகசாலை 
யில், தரத்தையும், பொறுமையையும, தருமதசையம விட்டு விடிவாகளென்பதையும், 
அப்படி. நேரிலும், சருமசதைத அறபபு தசாதெனபதையும், யாவாககும் அதிலிப்ப 

தன்பொருட்டே பெருமாளிளையபெருமாளிருவரும சோகமுறதவாபோலவும், fer 
மூறறவாபோலவும் பாவனைசெய்தனாகளே யனதி, ௮வர்களவவணணம் செய்த 

அண்மையன்று ; உண்மையாமின, இருவாகளும் ஒரேகாலததில் சனமுற.றலசச்சளை 

யழித்தாவதிருக்கவேண்டும, சோகமுறறத தாமே யழிகதாவதிருக்சவேண்டும், 
அப்படி.யின்தி, இளையபெருமாள் சனமாவது சோகமாவது சொள்ளுள்சாலைகில், 

பெருமாள் தேறதியும், 'பெருமாள கோபசோகங்களை யுறுககால் இளையபெருமாள் 
சேறதியும், தருமததைதசவருமல் பா.தகரத.த ' வச தனர்களல்௪ரோ 1 மேலேயும் 

இவ்வண்ணமே யிருக்கொற த); இவர்களா சோசமுறுவ.தண்மையாயின், இசதச் சருச் 
கத்தில் சபஈதனைச்சண்டே அச்சமும் சோசமூமசொண்ட இளையபெருமாள் மேல் 
சருக்கததீல் இரமுற்றுப் பெருமாளைத் தேற்றுவ,தம், இச்சருச்சத்தில் சீரமுத்னுத் 
ரம்பியைத் தேற்திய பெருமாசோ மேல் சருச்சுத்தில் அச்சமும் சோசமுநூற்ற 

நருச்துல் தம் எவ்வண்ணம் ச்ரும், ஒருச்சாலும் ஒவ்லாது ; *ச்லின், இவர்கள் 
நின்புற்றது மாயையெளவே புளர்ச,
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அரண்யகாண்டம். எள 

எழுபதாவஅசருக்கம், 

பெருமாளிளையபெருமாளிருவரும் கப௩தனுடைய தோள்க 

ளிசணடினையும் வாளகளினாலரிந்கருளியது. 
ம்" 

% 
எழக் rs é 

பின்பு, ஸ்ரீராமலக்ஷ்மணர்களிருவரும் சிறிதுமசசமிம் றி நிற்பதைக் 

கபக்தன் கண்டு, மீளவும இவாகளை கோஃகிக கேளீ£ மானிடாகளே ! 

யான் பசி5.துக கைகளினால பறி யிழுக்கையிலும, சிறிதும் ௮சசமின்றி 
நிற்தின்றீகளே ? நீங்கள யாவர் $ நீயா அரசாகளபோலும, தெயவ 
மெனக குணவாக உககளை ய.ரி௦ துள் ட! ..து, இனி கீங்களுயயிரகளென்று 

மொழிகதனன, அதைககேட்பெ பெருமாள இநதையுிருககையீல், 

இளையபெருமாள கோக௫, ; யரோ! இனி யாம சோககதை மேறகொணடு 

சித்சையுறுவது து, விரைவில இஈ] ரா.ஏஸன் தேவளனாயும, எவ்னை 

யும், விரைவில விழுங்கி ஷீடிவாபா) ஆதவன், விரைலாகவே வாள்களினா 

லிவனது தோளகளிசணடினையும அரிாநு யவிர்வோம) இவன் மிகக 

கொடியவனும, கைகராமா232மஇிலேகசானே இிறமையுறவனுமாகன்ற 

னன $ இதுவரையில பறபல ஈனங்களையுவ கொலைசெயநு, இபபோழது 

௩மமையுங கொலைசெயய பூயறு&யறனன , ஒரு இசசெயலுமின் றி, 

௮8 ஐஇ யிருபபவாகளைக கொலைசயவகொனறுமே கரசதிரியர்களுக்கு 

அசுவமேதயாகத்தில காடி னிப்றுமமொண்டிவாப்பட்ட யாகத்துககுரிய 
தாகாத பசுககளைஃ கொலவதுபோலவே இதாகும; கொடியாகளைக 

கொலவது யாகபசுவைக கொல்வதுபோலவே தருமமாகும ; என்று 

அககாலதஇறகுத்தககபடியுரைததனா கபஈதன் ௮மமொ.ழியைச் செவி 

Ly gr சினமுழ்று வாயைத்௩.து, இவாகளை வியூ! % ய 4 ன், 

உடனே காலதேசங்களை யதி%்த ஸ்ரீசாமலச.மணாகளிறாவ ஈம முதையே 

அவ்வரககஹடைய வலததோளையும இடகதோளையம், வாளகளை 

யுருவி யொரேோ வெடடாக வெடடி.க துணித்துவிடட ௬ளினாகள், உடனே 
யவவரக்கன கைக.॥றுநது ஊயழிகால மேகமயோல காஜஜனைசெட்து 

மூவுலகிலும் ஒல்யெழசசெயது, தரை பில வீழக, தனது கைகளறுபட்டு 

வீழக்து குருதி பெருகககணடு துயருறறு, இவாகளை கோக, மசானு 

பாவர்களே ! தேவாகஷயாவசோ 1 ௮ ரளிசசெயகவென்று வினாவினன. 

அதுகேட்டு இளையபெருமாளவனை நோகடக் கேளடா சாக்ஸா | இவர் 

இக்ஷ்வாகு குலத்தவர்; ஸ்ரீராமாொன்னுக் இருகாமமுடையோர்; யான 

இவருடைய தம்பி ! லஸ் மணனென்னும், பெயருடையேன் $ இவருடைய 

பத்தினியாயெ தொபிராட்டியாரா யோசரககன் களவுசெய்தகொண்டு 
ஒடிவிட்டனன் ) waters Ca .,ககொணடே யாக்களிங்கெய்தினேம் ) 
யானு”முன்னை வினாவுகின்றேன் உனாயாய்; கீ பாவன் * ஏன் தலையின்றிக் 

"90



௭௪௭௮ வால்மீகிராமாயணம் 

கப%தமாக இக்காட்டி லுறை€ன்றனை ? நீ கணுக்கால் முறிக்க, வயித்தில 
வாயினைப் பொருந்தப் புரளுடுன்றனையென்று வினுவினா, கபிந்தன் 
அந்த வாக்கெயததைக்கேடடவுடன் தேவேக்இரன் தனக குரைத்திருந்த 

வாகஏயம் நினைவில தோன்றி மகழ்வுறறு இவர்களை கோக்க, மஹா 
பாகர்களே | வர்களுக்கு நலவரவாகக கடவது, எனது இவினைகள் 

தொலைந்து ஈல்வினைப்பயன் கைக்கூடினமையின், தேவர்களைக கண ao 
இன்றேன் ; எனது ஈலவினையினாலேதானே தேவர்கள எனது தோளகளை 

வாளினாலறு,த்தருளினீர்கள $ழ என்னுடைய ௩லல ரூபமும அழிந்து 

இக்தக கோரரூபமும எனது இசசெயலினால கோந்தது ; அதனை 

யுண்மையாக விணணப்பஞ்செயவேன் கேட்டருளக; என்று மொழிந்து 
மூழந்தனன், 

ஆசண்யகாண்டததில் எழுபதாவ.து ௪௬௧௧ம 

முற்திறறு. 

  

எழுபத்தொன்றாவதுசருககம் 

கபந்தன் தன முனவினையை யுரைசெய்தது 

> OSS, 5 ae ——— 

அ௩ந்கரம கபம்தன சககரவர்தஇத்திருமகனாரை கோக்க கேட 

டருளீ£ மஹாபல பரசாக்கரமமுடைய ஸ்ரீராமசக்திரரே ! யான முறகாலத 
இல் சூரிய சகதசாகளபோல மிகசிறந்த ரூபமுடையனாயிருக்தேன்? அப 
போதும பல மதத்தினால இந்தக கொடிய ரூபததை யெடுத்துககொண்டு 

காடடிலுளள முனிவாகளெலலோரையும பீடைசெயதுகொண்டு வரு 

வேன் ; ஒருகாள ஸ்தாலசிரொனனும மஹாரிஷி ! காய கனி முதலிய 

பண்டஙகளை மிகுதியாகச சோததுவைத்திருக்கையில், ௮வைகளை யான 
கெடுத்துவிட்டேன் , ௮துகணடு ௮வா எனனை கோகக, அடா தனுவின் 

புத்தனான கொடியா ! நீ எனசகு இவ்வணணம தீங்குசெயதமையின், 
உனக்கெப்போதும் இந்த ரூபமே நிலைதஇிருக்கககடவது, என்று முனி 
ந்து சாபமிட்டனா, உடனே கான ௮வரை வணக்கி வேணடுகையில், 
மீளவும ௮வர் எனனை கோககி, அடா அஆ! ஸ்ரீராமசந்திரர் எப் 

பொழுதகெகெழுந்தருளி உனனுடைய தோளகளை யறுத்து உன்னைக் 
இயிலிடடெரித்தருளவாரோ ? ௮பபொழுதுதான் இந்தக கோரீரூபச்தை 

விட்டு முன்போலச சிறந்த ரூபத்தை யடைவாய ; எனறு ருளிச்செய் 

தனர், பின்பிர்திரனுடன்போர்செய்து இவ்வண்ணம் கபந்தனாயினேன் ; 
அதற்குமுன்னமே யான்கொடியதவஞசெய்து நாமகள் காதனைச் சாக்ஷாத் 

தாகக்கண்டு நெடுங்காலம் வாழும்படி. வரம்பெற்றுக்கொண்டு இனி"எனக்
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குச் சாவின்மையால், இந்திரன் என்னை யாதுசெய்யவல்லானென்று கர்வ 
மபைக்து தேவேக் Date சண்டைக்கிழுத்துப் பொருதேன் ) இந்இசன் 
கடுஞசினமூறறு வசசிராயுதததால் என தலைமேலடி.க்கையில், எனது 

தலையும நிசமபககளும சரீசசதிலுளளடங்கி யழுக்இவிட்டன; அப்பொழு 
௮ என்னுடைய யாசனையாலும், பிரஹமதேவன் வரத்தினாலும், என்னை 
இகதிரன் யமலோகத்இற்கனுபபியிலன் ) மேலும் யான் இக்இரனை 

கோக்க, விணணவர் கோமானே ! யான் வேதாவின வசத்தினால நெடுவ் 
காலம் உயவேனே ? காலுந்கலையுமின்றி, எவ்வண்ணம் பிழைப்பே 

னென்று வேணடினேன் , ௮பபோதிம்திரன என்மீதருள்செயத, வயிற் 
தில் வாயினையும், ஒவ்வொருகாதம கீளமுள்ள கைகளையும் வரமளித்து, 
எனனையும கோகக, அடா தானவா ! ஸ்ரீசாமபத்திரா உனது தோள்களை 

ஏப்போழ,த.றுத்தருளவாசோ ? அப்பொழுதே க வானேறுவாயென்று 
மேோரைத்தனன, ஆதகலின, யான கைகளிலகப்பட்ட சியகம புலி காடி, 

முதலிய எலலாவுயிரகளையும பகூஜிச.துக்கொண்டிருந்தேன ; இக்கொடிய 
ரூபத துடனிருககையில, கணணிற்காணபபடடவைகளையெல்லாம் பிடித் 

ws இனனல்வேண்டுமெனத் தோற்றுகின்றது ; இகதக் கபந்தரூபம் 

எப்போது நீங்குமோவென்.றும், தேவா எப்போது எழுககருளுவிசோ 
வென்றும எணணிககொண்டே அ௮கபபட்டவைகளையெலலாம் பிடித்து 

வந்தேன ; தேவா அந்த ஸ்ரீசாமரே ஆகின்ற ; மதஜொருவராலும் யாள் 
கொல்செப்யபபடேன் ; ௮வ்வணணமே அம்முனிவருளிசசெயதிருக் 
இனறனர், தேவாககு மங்களமுணடாகககடவது, என்னை கீககள சிதையி 
லிட்டு எரிபபீர்களாகில், பின்பு, யான் தேவாகளுககுப் புத்தியினால 
ஸஹாயம் செயவேன ; தேவர்கள நேசஞ்செயவதறகுரிய தோழனையும் 
உமைக்கனெறேனெனறுரைததனன், பெருமாள் ௮ம்மொழிகேட்டவனை 
கோக்க, ௮டா தானவா | யானும் தமபியும் புறததித்சென்று ஜான 

மாத்திரம் தனியேயிருககையின், ராவணன் அவளைப் பறிததோடி.விட்ட 

னன ; என்றிமமாததிரமே யறிவோம் ; ௮வன் எங்கருக்னெறவனோ ? 
அவனது ரூபபலப.ராகரெமங்கள் எததன்மையனவோ ? அ௮றியோம) 
ஆதலின், சோக(முறறிவ்வண்ணத்திரிகிறோம ; எஈகள்பொருட்டு உப 

காசஞசெய்ய நினைத்த உன்னைக் காட்டில குஞ்ச.ரங்களினால முறிக்கப 
பட்ட கட்டைகளைக் கொணர்ந்து பளளம் வெட்டித் இவளர்சத் தன்னை 

எரிக்கிறோம் ; €)சையை எவன பறிததனனோ ? எங்கிருக்கெறனளோ 7 
அறிவாயாகில், இவளபகா.ரத்தை நீ செயயக்கடவையென்று ஆவலினால் 
Aen யருளினர். கபந்தன் ௮.துகேட்டுப் பெருமாளை நோக்கி, ஸ்வாமி | 

யுன சாபமடைச்சமையின், திவ்வியத்ஞானததை பிழக்திருக்கன்றேன் ) 

ஆகலின, "தையை யநறிகின்றிலேன் ; எனனைச் சேவர் ஏரித்த பின்னர், 
சிஜரூபத்தை யடைந்து, தையை யாவனறிவானோ $ ஆவனை யுனாசெய் 

வேள் ; எரிப்பதற்கு முன்பு அதிவதற்கு எனக்குச் இறமையிலது ;



எச்ம் வால்மீகிராமாயணம் 

சாபத்தினால் எனது ஞானமழிக்இருக்கின்றது $ கதிரவன் மேத்றிசையில் 

மறைவசன்முன்னமே எனனைக குழியீலசுளளி எரித்தருளக$ விதிபபடி. 

தேவரால ஸமஸ்காரஞ செயயபபடட பின்பு, யான் ௮சதையை யறி 

பவனை யுரைககின்றேன் ழ அவன கல்லொழுக்கமுடையோனாதலின, 
அவனுடன் கட்புசசெயது கொளக$? ௮ளன் ஸபபன்பு வேறொருகாசணத 

தால் லோகமுழுதும சுறறிதஇரிர்திருககன்றமையின், ௮வன் அறியாத 

இடமேயிலது ; ௮வன தேவரிடததில கன்றியுடையனாதெ தேவர்ககுச 
சகாயஞ்செயவானென்றுமாசெய்தனன. 

ஆசணயகாணடத்தில எழுபத்தொனருவ.து சருக்கம் 

Yep im. 

CSCS Ce 

எழுபத்திரண்டாவதுசருக்கம். 

கபந்தன் பெருமாளால் கொளுததபபட்டு, இவ்விய ரூபத்தையடைநஈது 

சுக்கரீவனுடன நடபுசசெயதுகொணடருளிப பிசாடடியாரை த் 

தேடியடையுமபடி. பெருமாளுக குரைத்தது, 

அவைது கக்கல் 
சககரவாத்தியின் இருமகனூாகளிருவரும இவ்வண்ணம கபந்த 

னுரைசெயத வாக்கயததைககேடடு அங்கே மலையின்பளளத்தில் கட்டை 

களைசசேர்த்துத் இயைமூடடி ௮௩தக்கபகதனுடைய சரீரததை யதில தள 

  

  
  
  

ஜடாயு சபஈதன இவகிருவரும பெருமா । டன ராவணன இருபபிடம முதலிய 

சககஇிகளைச் சொலலாதேன ஒழிஈதனாகளெனின, சிவனுடைய சககறபததாலே 

தான எனறு ௮பபயதீகதிகன சொனஞான, இரத ஸ்ரீமதராமாயணச.தக்குள oH (Sb 

சிவனுடைய செயலிஞலை ஒரு காரியமும ஈடஈசதாக கூறபபட்டுமில த ; ௮வவண 

ண் சருகதுரைபபதறகும இடமில. ; ராவணன சரிதலசளை முறமும தாம மூன 

னமே யதி5சசாக பாவிதசால ஒருவா ,கணையுமினதி கேராகவே இலககைசகுச௪ 

சென்று ராவணனைக கொலைசெயயுமபடி. நேடும, அப்போது சபரீமோகூமும, 

வாலி நிசெஹமும, ஸு௩ககரீவஸலகடயமும, சோவதறூடெமிராத; ஆதலின, அப 

போது தம்முடைய ச௫௪சறபததுககுப பசசம கேருமென௮ அ௮தைச சொலவதன 

முன்னமே ஐடாயுவை மரணமடையும்படி செயதனர் முற்றும் உரைசெயின, தனக் 

குத தசனம செயயாகளெனறு கபஈதன முதலில மதறைத்தனன் , பினபு, இவ்வியஜ 

ஞானத்தால் ஸ௩கஇரீவஸக்யெததை யநிரதமையின, பெருமா்ள இருவுளததின்படி 

அதைமாத்திரமே யுமாத்.த, ராவணனசெயதியை மறைத்தனன. பெருமாளே ராம 

தாரச௰ச்திரச்சைத் தான் செபிபப, க மலலாமல, உமைச்கும் உபதே௫ிதத சிவனை 
விடச்: இறச்தவொன்பது பாலகாணடததஇிலும விளககும் ; உயுததசாணடதநிறும் 

சிவனே சொலதுடருர் ; ஆதலின், வாதியின வாதம பயனபடாதென வுணாக, (



அசண்யகாண்டம். எக்க 

ளியருளினர்கள், ௮ப்போழ் இளையபெருமாள் கொள்ளிக்கட்டைசளினால 
அசிசிதையின் காறபுறங்களிலும் இயைமூடடினர், மஜஜை, வசை, கொழு 
ப்பு முதிலையவறமுல நிறைக்க ௮க்தக கபந்கனுடைய சரீரமும், தோயகத 

கெயபோல எர்ஈசமையினால, ௮5 மிக வொளிகொணடது $ ஆயினும், 

உடல் லுளள சவிர தணணீரினால் ௮ணைகதணைந்து மெதுவாக எரிந்தது ; 

உடனே ௮௩௧௧ கபநதன் அச்சிதையினின்றும புகையுற அக்கினி 
போன்றவனா9,"இவவியரூபழு.றறு, ஆகாச. ததஇிலெழுமபி, சிறந்த ஆடையா 

ப. ரணங்களை யுடையனாக, இவவியமாலைபூ ண்டு, இவ்விய விமானத்இன்மே 

லேறித தன் ஒளியினால பக். துகதிசைகளையும் விள௫கச்செயபவனாகப் 

பெருமாளை கோககிக கேடட௱ளீ£ பேசருளாளசே ! தேவர் பிராடடியாரை 
எவ்வணணம பெறுவீசோ ? ௮வவுபாயத்தை யுரைககின்தேன் ; உலகத் 

தில சகதி, விகரகம, யாகம, ஆசனம, ஸமாசரயம, துவைஇீபாவம என் 

ணும அறு யுத்திகளையும நன்குணாஈேே பகைவாமேல படையெடுத்து 
வெறறிகொளளபபடுகனற து; சனதசையை யடைநஇருப்பவன் தன்னைப 

போலவே ரனதசையையடைஈத மறறொருவனோடி நஈட்புசசெயது 
கொணடு, இருவரும ஒனறுசோகது படை யெடுததாலதான் ஜயமபெறப் 

படும$; சகாயமிவறிச செல்பவலா வெற்றியுறுன், சேவரும இப்போழ்து 

aT Pipe ga, பாரியையைப பறிகொடுதது, ரனதசையை யடை/ இருக 

இன்றீர; ஆதலின். தேவரும அவசியமாக மிததிராகளைத் தேடிககொளள 

வேணடும்; யான இவயியஜஞான.ம்இனால நன்காசாயகது பரரககின, 

மிததிராகளைத சதேடிககொளளாமல தேவாககுப ப்ராடடியா வாயபப 

தீரிதாகியாறது, தேவா மேசகுகொள.ததகக Cary tary mp Ber 

மேன் கேடடருளக) சுஃகரீவனெனனும வாவராகோமான் தமக்கு மூத 

தோனும, இட சரன புகதிரனுமான வாலியினால் துசததி யோடடபபடடு 

நானகு வானசாகளுடன ரிசியமூகமலையில பமபாசரரினருகல் வாழ்கின் 

நனன ; ௮வன மிகத் தோளவலியுறறவள் ) மஹாபலமுடையவன் ) மிக 

வொளிகொணடு இகழபவன; சததியம தவராதவன; விரயமுடையவன ; 
இசமூடையவன$ கனமதி பூணடவன் ; மொழிவதிலும், செயவதிலும், 
மிகச சிறப்புடையோன ; ௮வன சாஜஜியததின்டொருடமே தமையனால 

துச,த்தபபட்மி சனசசையை யடைந்திருககன்நனன; அவன சேவருடன் 
ே கசமுறறுபபிராட்டியாரைத்தேடியளிபபன்; ஆகலின,தேவாதுன்புறற்க; 

ள்சசெயல் எவ்வண்ணம் ஆகவேண்டுமோ 1 ௮சசெயல ௮வ்வணணமே 

யாகவேண்டுமலஃலது, ௮.தனை மாற்றுவதரிது; காலத்தை யொருவரும் 
மீ,ரி: கட்ககக்கூடாதன்றோ $ தேவா இக்கிருஈது வினாவாக வெழுக் 

தருளக$; ௮௩5௪ சுககரீவமஹா ராஜனைககண்டு நேசம்மாறி மோசம் 
செய்யாமலிருப்பதற்காக அக்கனிசாக்ியாக அவனுடன் தோழமை 
கொள்ளுக) அவன் சூரங்கேயா.தலின், அவனால் எமச்கு யா.துபயளென்று 
இகழ்க் து ௮வமூ செய்யற்க ; அவன் நனநி யுடையவனும், நினைத்தபடி.



௭௧௨ வால்மீகிராமாயணம் 

ரூபர்தரித்துக்கொள்ள வலலவளலும், தேவரைப்போலவே ஈனதசை 

யுற்றுச சகாயத்தைச கோருபவலும், விரமுடையவனுமாடன்றனன் 5 

அவனுடைய காரியத்தை இப்போழதே முடி.த்துக கொடுக்கக் தேவர் 

் களும் வலலீர்கள் ; ௮வன் தேவர்களுடைய காரியத்தையும், தான் கன்றி 
பெறினும், பெறாவிடினும, தபபாமல செயவான $ அவன் ரிகூரஜசு என 

பவர் குமாரன, சூரியபகவானுடைய புத்திரன், வாலியினால் பகைக்கப 

படி ௮வனுககஞசிப பமபைககருகில் இரிக்துகொண்டிருககனமுன 5 

ஆதலின், ஆயுத௫ஙகளை மறைத் துக்கொண்டுபோய அவனைக்கணடு உண் 

மையாக கேசக்கொளக$; அவன தேவதரனவராகூஸாஇகளது லோகங் 
கசோ முறறு முணாவான ; அவன் அறியாத இடமேயிலது ; ஆதலின், 

௮வன வானராகளுடன் கூடி,த்தேடி. சூரியசெணம செலலுமஎவும்செனறு 

பிசாட்டியாரைக்கணடு கொணாநதளிப்பான; நாழ்றிசைகளுக்கும வானரர் 

களையும தேடுிமபடி. யனுபபுவான ; பிராடடியாா ராவணன் வீட்டிலிருக் 

இ.றும, மகாமேருவிலிருக்கினும, பாதாளத்திலிருக்கினும, ௮வனறிந்து 

அ௮ரக்கர்களைக்கொனறு தேவாக்குக்கொணாட்து சமாபப்பபான்; ஆதலின, 

அவனைத் கோழனாக்கிக்கொள்க $ எனறு முடிவாக மொழிந்தனன், 

ஆசணயகாண்டததில எழுப,ததிரணடாவது ௪ருககம 

முறதிதறு, 

அட IR 

எழுபத்துமூனமுவதுசருக்கம் 

கபந்தன் பெருமாளுக்கு கல்வழிகாடடி,க் கானும வானேறியது. 

கபக்தனிவவணணம சுககிரீவருடன கோழமைகொளளுமபடி. went 

த.து, மீளவும் பெருமாளை நோக்கி, கேட்டருளீ£ ஸ்ரீராமபததிரரே ! தேவர் 

ரிசியமூகத்தம் கெழுக்தருளவேணடிய மாககம இங்கே செலலுசன்றதே 

பாரத்தருளக ; இ௫கே மேலஇசையில நாவல், பாதா, பலா, ௮7௬, பலாசு, 
ஆல், கோககு, மருதம, மா, திலகம், கெல்லி, கடமபு, ௮சோகம முதலிய 

பற்பல மசங்களடர்டது மலாக்தருகனெறனவே * அவவழியாகவே செனறு 

அங்குளன கனிகளை யடித்தாயிலும, பறித்தாயிலும், புஜித்துக்கொண் 

டெழுக்தருளுக ; அககாட்டைத் தாண்டிசசெல்லின, உத்தரகுருக்ஷச் 

இசமபோல மிக வழயெ மறறொருகாடிருக்கறது ) ௮வவிடத்தில் ஆறு 

பருவங்களும் எப்பொழுதும் விளங்குக்றன ; சைத்திரசதமென்னும் 

கூபேசனுடைய உத்தியானவனம்போனற அக்தக் காட்டிலுள்ள மரங்கள 
மேகம்போலவும், மலைபோலவும் விளங்கும் ; அவ்விடங்களிலும் இளைய 
பெருமாள் அமிர்தம்போனற கனிகளை யடித்தாயிலும், பறிததாமிலும்



ஆரண்யகாண்டம். ௭௧௩ 

ஸமாபபிபபார் ) அங்கிருந்து தேசமகளையும், காடுகளையும், மலைகளையுவ் 

கடந்து பமபையெனனும புஷ்கரிணயைச் சேர்க ; திருவடிகளை வருத்தத் 

தக்க சிறிய கல்லுகளின்றியும், கரைகளழியாமலும், பாரியின்றியும், 

இறக்குஈதுறைகளில ஆழமின்றியும, கொய்யமணல்கள் படிந்தும், செந்தா 
மரை, வெண்டாமரை, செய்குவளை, வெண்குவளை முதலிய மலர்கள் மலர்க் 
தும, ஹம்ஸகாசணடவ ஸாரசம் முதலிய &ரபபறவைக௱ ஒலிததும் விளக 
கும்; ௮ப்பறவைகள தேவாகளை ககணடும் ௮ச்சமுற 1 அபபறவைகளையும், 

பலவகை மீனகளையும கண்டு ம$ழக ; ௮ஙகே இளையபெருமாள தாமசை 

யிலையில் வெளளிபோலும், படிகமபோலும் விளங்குனெற gogo பமபா 

இர்ததத்தைக் கொணாந்து தேவாககுச் சமாப்பிபபா; அல்கு நீ£ குடிபப 

தனபொருட்டு மலைக்குகையினினறும வசத பறபல வராகவகளையுபகண்டு 
மூழைவீ£; மாலைபபொழுதில அக்காடடிலுலாவுவீராகில், மிக மழெ௩து 

சோகத்தை மறநது விடுவீரசள , ௮ங்குளள மலாகளைக் கொய்பவரும் 
ஒருவருமிலா; ௮மமலாகளும வாடுவதும், வதஙகுவதும, உதிர்வு துமினறி, 

நிசர் தரம விளககூம , ௮வவிடத்தில மான்பு, மதஙகமஹாமுனிவர் தவஞ 

செயதுகொண்டிருகதனா , ௮வா சடர்கா அககாட்டில காய கனி ழக்கு 
களை மிகுதியாகக கடடிககொணவேருகையில், ௮65௪ சுமை சுமச வருத 

த,சதரீல் சரீசததில வோனவைவிட்டு, ௮ககீரக துளிகள தாயில் விழ தன , 

அத்துளிகளே ௮வாகளது தவததனமகிுமையினால் ௩று மலா மாலைகளாயின; 

Gey loin) Sar ஒருக்காலும அழிகெறில ; அவாகளுககுப பணிவிடை 

செயதுகொணடிருகத தாதி சபரி எனபவள இபபோழதும ௮ங்கிருசடின்ற 

னள, அவ: துறவறமபூணடு கெடுகாளாயப பிழைததிருககனதனள, அவள 

தேவலாககணடு தணடம சமாபப்த்துவிடடே பொன்னுலசம பெறவேண்டு 

மெனறு காத்தரூகறனள; ௮௩த ஆசிரமமும அநதப பம்பா புஷ்கரிணி 

யின மேழ்சுககரையைச் சாரந்திருககின்றது ; ௮ககாட்டிலும, அ௮ங்குளள 

மலைகளிலும, ஆனைகள் மிகுதயாகவுளளன ; ஆயினும, அவ்வாசிரமத்துக 
குள புகுகினறில, இவவணணம மதஙகமஹாமுனிவர் ஏறபாடு செயதிருக் 

இன்றனர்; ௮வவாசிரமதஇிறகுத் தேவா எழுகதருளுவீசாயின, ௧6, தனவன த 
இல் வாழவதுபோல எண்ணி யானந்தமு.றுவீ£; ரிசியரூகமலையும் ௮௨தப் 
பமபையின இழ .ததிசையிலிருகடுன்றது ; அங்கு யானைகள மிகுந்துள 

வாதலின், ௮அதன்மேலேறுவதுவருத்தம, ௮.து முன்பு கான்முககதேவசாலே 
தானே இயழ்றபபட்டது ; அமமலையின்மேல் படுத்துத் தயில்கொண்டு 

ஒருவன் கனவில் எப்பொருளைக காணுனெறனனோ ? ௮,தனை யவன் விழி 
ததவுபன் பெறுவான ; ௮,கனமேல் தீவினையோர்கள ஏரூர்கள் ; ஒருக்கால 

ஷறித் துயில்வானாகில், அரசுகர்கள வந்து கொலைசெயது விவோர்கள் ; 
அவ்விடத்திலேதானே யானைக்குட்டிகளின் பிளிறல்கள பலவாமுசச் கேட் 

கப்படும் : அங்குத்தரினெற யானை காடி. புலி மான் முதலியவைகளைக் 

கண்டும் மழெவீர்கள் ; அம்மலையி லொருபெரிய குகையும் கல்லிளுல்
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மூடப்பட்ளெது ; ௮,தலுள் புகுவது மிகவும் ௮ரிது , ௮க் சகையின நீழப் 

புறத்தில் ஒரு பெரிய தடாகமுமிருகனெறத ; அவவிடத்துலேதான “சுக் 

இரிவன நால்வருடன் வாழனெறனன் , ஒருககால அ௮மமலையினுச்சியிலு 

மிருப்பான ௮ங்கெழுககருஞ்க, எனற்வவணணமுசாத்து விடைகொடுத் 

தத தாலும் அவர்களிடத்தில் விடைபெறறுககொணடு மீளவும் சுக௫ரீவ 

னுடன் தோழமைகொளளுகவெனறுரைதது மகிழக்து வானேறினன். 

ப்ரீசாமலக்ஷ்மணாகளும அதுகேட்டு மகழடது அவனுக்கு விடைகொடுத் 

துபப்விட்டுத தாமும புதப்பட்டருளினாகள 

ஆசணயகாணடத்தில எழுபத்துமூனறாவது சரககம 

முதறிறறு 
= SB oo 

எழுபத்துதான் காவதுசருக்கம், 

பெருமாள இளையபெருமாளுடன சபரீயினால் பூஜிககபபடடு 

அவளை வானேறறியருளியது 

ann EL தள்ள வழுவல 

அகக்சரம ஸ்ரீசாமலக்ஷமணாகளிருவரும கப௩தன் காட்டியவழியைப் 

பற்றி மேல்தசை கேரக௫ ௩ட௩து, காய கனிகள நிறைந்த பறபல மரமகளை 

யும் பார்ததுககொண்டே ௮றகுளள மலைமேல அ௮னறிரவைப்டோகட, 

மறுகாளுதயததுலெழு௩து நட£து பமபாபுஷகரிணியின மேறபுறததிலுளள 

சபரியின் ஆசிரமதைசசோடறு, சபரியைக கணடருளினாஃ£ , சபரியும 

இவாகளைக்கண்டவுடனே கைகளைக கூபபிககொணடெழுகது எதாகொண்டு 

வநது, இவவிருவாகளுககும ,தணடமசமர்பப்கது ௮ரக."யபாத்தியாசம 

னீ.யம முதலிய பூஜைகளை விதிபபடி செய ம௫ழ௩கனள , பெருமாளும் 

“ose சபரியை நோக, .மாதவமுடையாளே ! உனக்கு விககனமகள 

நீங்கித் தவம வளானெறதா * உணவு சுருங்கசெ சன பூம அடகசியுளதா ? 
விரதங்கா இடையூறினறி முடிந்தனவா ? உன மனம மகழூன்றதா 9 

கீ ஆசிரியர்சகுசசெயத பணிவிடைகள பயனபெழ்றனவா ? எளாறிவவண 

ணம் குசலம் வினாவியருளூதலும், மாயோசனியாகய ௮௩த௪ சபரியும' 

பெருமாளை கோகக, ஸவாமி தேவதேவோத்தமா ! தேவதாஸாவபெளமா ! 

லீலாமானுஷூவிககசகா ! மாயோடுகளினால உபாசிககபபட்ட பரப். ரஹம 

மாகிய ஸ்ரீசாமா ! தேவரை அடியாள் தண்டமசமாப்பித்துப பூசைடுசயதே 

ஞதல்ன், இன்றுதான தவமும் சிததித்தது; இனறுதான எனது தவமும் 
பயன்பட்டது; இன்று கான ஆடூரியாகளும பூஜிக்கபபட்டனாகள் ? இன்று 

தான என பிறப்பும் ஈற்பயன பெம்றது ; மீளவஇன்றி, நித்திய ரத்தி 
நிரதிசயமான தனிவிசும்பும் வாய்க்கின்றத ;--
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ஆரண்யகாண்டம், எசுடு 

SWAG SASH 8 93) ஈஷ்ல56ல் 

KDE GSTS 3௩௪ 5$93-௮75655, 

சக்ஷஷாதஉஸெளமயேச பூகாஸமிரகுகசதன 

கமிஷயாமயக்ஷயானலோகான தவதபரஸாதாதரிஈதம, 

கருணைகூங்து குளிகத தேவருடைய சடாக்ஷூத் இனால் யான தீவினை 

கள முறறு௩ தீந்து தேவருடைய அருளினாலேகானே அழிவம்த பறபல 

பொன்னுலகஙகளையும்பெய்று, பரமானர்தமுறுவேன , தேவா Ame 

சித்திரகூடததிற் கெழுந்தருளுயகாலையிலே மதஙகமாமுனிவரது டோக 

ளாகிய எனனாசிரியாகள இவவிய விமானதஇனமீதேறி வானேழினாகள் ; 

அபபோதவாகள அடியாளை கோககி, அடி. சபரி ! உனனுடைய இந்த yar 

மத்திற்குப பெருமாஏ இளையபெருமாளுடன எழுக்தருளுவரா , நீ யவ 

ரைக்கண்டு தணடம சமாபபிததுப் பூறைசெயது, அவருடைய அருளினால 

வைகு%தமபெறுவாயென்று உரைதது௪ செனறனர்கள் ; யான ௮ அழுதல் 

தேவாபெர்ருட்பபே பம்பாதிரத்சிலுண்டாகிய பறபல காய் கனிகக£ச௪ 

சோச்.துவைத்திருககெமேனெனறு விஸ்ணபபஞாசெயகனா, பெருமா 

ளும்:௮ துகேடடவளை கோகதி, மாயோகினி ! உன்னுடைய மமையைக 

கபந்தாசுரன உரைசெயயக கேடடிருககினநேள , அதனை இப்போழது 

கேராகககண்டு மழ விருமபுகனறேன , உனககிஷ்டமுளதாயின், கடபுல 

னாக்குக எனறு ௮.ளிசசெய்தனா, சபரி யதுகேட்டு ஸ்ரீசாமலக்ஷ்மணர் 

களை ப பவனத்இம் கெழுஈகருளபபணணிக்கொண்டுசெனறு, அங்கங்கு 

சுடடி.ககரட்டிப பெருமாளை மோககிக கடா; சழுளக , ஸ்ரீராமசந்்இரரே! 

நீருண்டி கொண்டல்போன்ற ம, ப௱பல பசுபகூிகள நிறைக்கதுமாகயெ 

இவவன 5திறகு மசமகவனமென்றே பெயா , இவவிடத.இிலேதான் எமமா 

சிரியர்கள விதியின்படி. யாகஞசெயதனாகள ; அவரகள மிகவும் மூபபுடை 

யாகளாட, அவ்ஃஙகெழுக்தருளு௩ இழமையதறமையின், ஏழுகடல்களையும 

இழாளஞ்செயதனாகள உடனே அ௮க்கடல்களேழும் வ௩து வீழந்தன ; 

இல்கே கடாக்ஷிததருளக , எமமாசிரியாகளால் ஙகே ஸ்கானஞ்செய்து 

மரவ்களகேல உலாததப்பட்ட மரவுரிகா இபபோழ.தும்காண௫பமிதனறன; 
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அருளினீர்; இப்போழ்.து கடாகூித் தும் ௮ருளினீ£; இனித் சேவரிடத்தில் 

அனுமஇுபெற்று, இச்சரீசத்தை விடடு விட்டு, எமமாடிரியர்களுக்குச் சமீ 
a1 ச்
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் (பெருமாள கெடுகதாரம தொடாது மாலுருககொணட மாரீசனைக 
கொலைசெய௫ மீணடருளிய.த.... ve 

பிராடடியா இளையபெருமாளை முனிகதவள போல ewer Quon if) 
Our Psagiun, இளையபெருமாளும பிராடடியானாத சனியே 
விடபெ பெருமாளை கோகி, எதிராகச செலலுதல ... one 

. (பிராடடியா£ முசிவேஷமபூணடு ass ராவணனை முனியெனவே 

எணணிப பூசைசெயசருளிய த... nee ane wee 1௬௫ 
இராகளை பிராட்டியாரா வாககயதசைசகேட0 முனிஈ.து, தன திற 

மையினையும, உழைவிடசசையம, நறசெலவசசையுங கூறி, அவரை 
த தளக.த மனைவியாகுமபடி. மொழியப பிராடடிபாரும ௮ங்னைச 
றி Otprsp eee nee eee eee eee vee 

இராவணன சினமுற௮த சன திறமையை யுரைச் தத தனளைததானே 
புகழ த, தன்னைச் சேரும்படி. புரைகசையில, பிராட்டியாரும       இருமடவகு முனிர்த, அவனை எதிரததுரைத்திகமாதத.... 

“ ளி 

| உச, 

ராவணன சேராகழு சடலையம, ஸஃபச.திர மெனலும ஆலம[ததையும| 
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கடி, 

13 

சகட, 

ரர் 
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௭௨0௦௦   

௬௪௦ 

௬௫௨, 

௬௫௪ 

௬௫௪௬. 
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௮்ட்டவணை. க் 

௪௬௧௩ம,' விஷயம, | பக்கம்: 
அணக ககைையவமயகையயவு ஒவ eo non அனல், am வட சவகு me 

௪௯. (நிராவணன நிஜரூபலகொ ண்டு பிராடடியாளை எடிசுசோடுசையில்| ,, 
» | பிசாடடியார கவெழியில ஜடாயுவைக்கணரி ஸ்ரீ ாமபிராலுகரு| ,, 
vy | அதிலிச கமபடி யருளிசசெய 2.2 . aes tee woe. | Grae. 

@id. qty ராவணலு*கு இதமூஸலாக yuo Ceormaourn, CuriQeue|  ,, 

99 | SMOSH D ... vee woe *௬டு 

இக |உடாயு ராவணனைப பலவாக ௨௫௫ 3த சான அவனுல் *அப்புணடு| » 

Pe ea சோகிக்கபபட_.த aes டருச்சுமு, 
௫௨. (மீளவும ராவணன ஹீசாபிமாடடியாஸா எதே,சசசொணடு செலலு ,, 

yo | eK, CHAT UTE ORL சரெனபமடைசஈ.து வருஈதிய2 veel Geers, 

௩. (பிராடடியா ராஉணனளை Be preg. bes sas bee ௬௭௯௩. 
௫௪. பிராடடியசா மஹாராஜா முசலிய ஐஐ வானா£களைககணடு ஏபா| 

| ணககளைக கடடி கழுவவிட்டதம, ராவணன பிராட்டியார் 
, | யசோசவனதீதிலவைதது ராக்டுகளைப பா தகசாசழும்படி. கடடளை ப 

» | மிட்ட, we . eee eos 4 ௬௪௫ 

இ௫ |ராவணன சன செலவகஙகளைப பிராடடியாக(க orcas pertens|  ,, 
» | Ceg@uug Coorgu  . see was ௬௭௬ 

௫௬ |(பிராடடியா ராவணனையிசழஈ,ற பெருமா*£ப புசழததும, ராவணன| ,, 
» | பிராடடியாககுப பனனிரணடுமாசம கெடுவிட்டு 2௬௨2 ” 

| யசோசவனசகில வாழுமபடி. சோசுதது. ஃ பவ சன, 
௫௭ |பெருமாள மாரீசனைக கொலைசெயத மீணடு vice 60860, இளைய 

| பெருமாச வ5ற விடடதையும, அபச(குன சசளையும சணடு பிரா, 
உழ படியாகசச தீகதரோரதிருககுமெனறு சசதையு-றற, ௬௮௪. 

௫௮. (பெருமாள இளையபெருமாளுடன திருமபிவாத பிராட்டியாசை என், 
,! குளகாணாமல மிசவம அயருறறு வருகதியத ... wee o00| Fraffos 

இச. Qumiorer An wOucpuon ier Corse, Ger Sengmue_Os sofiul ,, 

» | வசனையெனறு விணலியருள, இளையபெருமாள பிராட்டியாருரை  ,, 
| தூத உனமொழியால வகசேனென £ரைதசருளியத, tee Fr abi. 

௬. |பெருமாள பிரா -டியாரைககாளுமல தேடி யலைஈது வருஈதல .., ௬௮௫. 

௬௧, பெமாள பிரா௨டயாரைககாணாமல yeaa அம, இளையபெருமாள ” 

» Goan Mus BW. we eee eee ௬௮ 

௬௨ பெரநமாள பிராடடியாரைககாணாமல சொகசசடலில மூழபெ பலவா, 

» | ராசப புலமபி உயிரை வீடுவேனென வருளிசசெயய இளையபெரு| ,, 

9) மாளஞும மிகத தனபுறற.த வக ane | ௬௮௧, 
௬௩ |[9.துவும பெருமாள இளையபெருமாஞரூடன ued pir புலமபி ts 

» | &@tsug aoe ௬௬௪ 
௬௪, |பெருமாள பிராட்டியா போன வழியை புரைககுமபடி. கோதாவரி ற 

உ. பறை விலகு முதலியவறறை வினாவ, விலக தசள தெனதிகச| ,, 
» | யை கோசகிச செலல, இளையபெருமாள அசை யதி, பெருமா ,, 

| ரூடன அத இசையிறசெலுகையில, ராவண ஜடாயுசககள போக , 
» | களத்தைசகணடு நிறக, பெருமாள ஹீதை இறாததாக நினது ,, 
உ சதி யருளிய,த. are vee ௬௧௨. 

சுடு |(திளையபெருமாள பெருமாளைச சமாசாபைபதச்ச சனசதணியச் ற 
ie செயததி. eee se see vee one Sr & 

௬௬. |ஒ.அவும.த. oe vee ass one | ௬௧௭, 
௬௪௭ |(பெருமாளிளையபெருமாளாடன்இரிர் அ ஜடாயுலைக்சண்டு பிராட்டியா। ,, 

் ,| சத விருசசாசதததையறிஈ,௪ தன்பபபட்டருளிய ௮. vee | See 
௬௮: [ஜடாயு தோபிராட்டியார.து சரிதததைச சுருசகசமாக Mewes] ,, 

உ மரணமடைசையில், பெருமாள அவர்ச்கு சல்அுலசம்களில் வாமும்| ., 
., | படி அருள்செயத, எம்ஸ்சாரஞ்செய_ முடு-த்தருளிய த. ved Gna,



  

  

    

௪ அட்டவணை, 
சு 

|சரூசகம | விஷயம, | பசகம, 

௬௬ ருமாளிளயபெருமாள இரவரும பறபல சாடுகளில இரிகத[ 
» அயோருஇியெனறும *ரசகியைச சாூபபணகையைப?பாலச செ, 
» | ய.) கபககாகரனுடைய சைகளின நஈம்லி லசபபடடிசசொணடத | ௭௭௪, 

எம் (பெருமாளிளையபெருமாளிருவரும சபஈதலுடைய தோளகளிரணடி| ,, 
ஒட னையும வாளசளினாலரிரசருளிய து ase ee ST amt GT 

TF [ws F wor தன முன பனையை யுரைசெயக எ see | எ 
ore. 16 Sine பெருமசடால கொரு சசுபபடமி, திவலிடரூபசதையடை 99 

|] Seofaguia 6useeus,Osror_ iu பிராடடியானாத ,, 
ட | “சேடி படையமபடி. பெருமாரூச ONG Eg oes eee GTar i). 

௭௩ கப*கன பெருமாளூக(க ஈலவழிசாட்டி* சானும வானேறியத௫  ..] ௭௧௨, 
௭௫. பெருமாள இளை பபெருமாளுடன சபரீயினாலை பூஜிககபபட்டு அவளை, 

, வாமசேனறறி யருளிய த . was : . ௪௧௪. 

௪௫ |பெருமாளளையபெருமாளுடன சபரிமீன ஆ?ிரமசதினினறமபமபா| ,, 

புஷகரிணிஎ கெருசசருரிப ... க 1௪௪௬     
அரணயகாணடததின் அட்டவணை 

தேத்றிறறு 

    

 



ஆரண்யகாண்டம் ௪௧௪ 
“ 

செய்தனர், இளையபெருமாளதுகேட்டு ௮வரை கோக, எம்மையரே ! 

செல்வோம எழுந்தருளுக , என மனபூம துரைபபடின்றது ; எனறு 

விணணபபமபணணினா, உடனே பெருமாள அவலவாடிரமத்தினின்ப ம 

LpUULA crepes neh, ஈல்வீனை தருவதும, ஆூழது கீனபலமான தத 

த,த்தை யுடையதும, பமபல மாள செடி கொடிகள சூழாததும் சோ தா 

மரை செங்கழுகீ£ர மலாகளினால செவந்தும, வெண்டாமரை வெண்குவளை 

களினால வெளுத்தும, கருககுவள கருகெயதலகளினால் கறுத.து. மிருபப 

தால ௪ி.த்திராஸனம போனறதும, நீரைப பெருக்குவதுமாகெய அந்தப 

பமபையைத் தூரததிலிருகது கடா-ிபதுமகொண்டே நடிவிலுளள மதங்க 

ஸ_ஸ்ஷில ஸ்நாகஞ்செயதருளி, கமல குவலய குமுக புண்டரீக கலஹா 

சஙகள மலாகதும, ஹமளஸாரஸ।இ நீர பபறவைகள ஒலிதிதும வீளயகிய 

அபபமபைககு காறபுறஙகனிலும மலா௩த மார சோலையுநறறதும, மயில் 

குயில்களொல்பப தும, திலகாமல காசோகமாலதீ கு௩3த௩துக காகபுநாக 

சமபக சாமபேய நிசுள வகுள தாலத மால ஹீநதால கரவீர பீஜபூர ௧௪ 

வீர தாணிகார பாணடீர ஸப சபாண பாடலீகுட ஜகே, முதலிய மரஞ 

Oey. Darya. woth goo, worl தும, களி தும, தமை தும, சுகசாரி 

காதி பறவைகள் கூவியும இகழகனற ச௦௩த வன மழையும கடாக்ஷித்துக 

கொண்டே பமபாகதியைச சோநழு மகி ௩து பல பமவைகள மல்தழ ம, 

பல மரங்களடாகதுமுள.ஏ பறபல ாகேகளையும, தடாகங்களையும பாரததுக 

கொணடே அபபமபையைககிடப , பறபல மலாகல மலாஈதும், வண்டுக 

ளொலித தும, படிகமபோல நின்மலமான ரகத்தை யுடையதாகயும, 

கொயயமணல் உறும திகழ௩க ௮கதபபமபையை கனரமுசகமடாச்ஷிததுக 

காமவேடகையுறறு இளையபெருமாளை கோககி, ஓடா தம ! இதனருகிலே 

தான ரிசியமூகமிருககனறது, ௮கலேகானே ரிசூ௩ரஜஸ.;ன பு,ச.திரனான 

SE BF acer வாழடன்றனன, 94 Hed err, நீ ய௩தச சுககரீவனிடம செல்லுக$ 

நான ராஜஜியததையுமிழகது, சதையையும (9மிநது, யான எவவணணம 

உயவேனெனறருளிசசெயது பமபையிலிழிககருளினா 

$4 3௮346 ந ல்ஸர20( 5ல் LE BoeoxT G SOsHrOFAH Xo 

SSTE Los OHHSTE TSAO CP SY MPD HHS OT. 

ததோமஹத்வாதமஸதரகைக0 சரமேணக,தவாபரஇகூலதனவனம 

தீதாசபம்பாம்சபதாசசானனாம ௮கேசசாசாவிதபக்திஜாலசாம,



TE வாலமீகிராமாயணம் 

இவவண்ணம பெருமாளிளையபெருமாளுடன நீர் பறவை மரஞ் 

செடி கொடிகளினற்க் கோரமான பெருவழியைக கடந்து காணறடினிய 
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இடு வாஈராசளெலலோரும சமசசூ4 குறிசத சாலா தநத னி oe 

உ மேல ௮சசகசொணடு பிராயோபவேச செய 4 oft Dy 

௫௬ |சாயோபவேசஞ்செயத வரசராகள ஸமபாத் பைய கணமி onium) ” 
உ உணு செயது, oes “ ௮௮0 

௫௭ வாஈராகளெலலோரும ஸமபாதியின வினா வு #16 வியை கூறியது ௮௮2௨ 

இ௮ |ஸமபாதி வாகராகளுக்குப பிராட்டி. யிலயகையிலிருககளறனசொன| ,, 

» | வுசாசெயசது a ௮௮௪ 
௫௧ [ஸமபாதி வாசராசளுக்கு மீளவும. பிராட்டியின சேதி கூறிய, ௮௮௬ 
௬௦ [mous தனலுடைய முறசெயலை மீளவும OTTERS மொழி, 

படபட சத்த... bee aes ப bee . ௮௮௬ 
௬௫ இதவுமத. ee see ase eee oe een 0 

௬௨ சிசாசரமாமுனி ஸமபாதிககு இதமுகாதத.. one ௮௬௨ 
௬ |வாரராகள ஸமபாதியி_ததில விடைபெறறுசசொணடு தெனகடலின 

ட்டி ஒட்சனை சோரது அதனை எலகனச தாணடுவதெனச சிகதையுற ,, 
» Dg eee see | YM. 

௬௪ லானரர்சசொலலோரும. 'செனகடலைச்சணடு அசனைத தாணேதன , 
| பொருட்டுத் தாதமச்குளள இறமையை கூறுமாறு நிசசயகு ,, 

4 செய்தகொண்டது. eee ace nee ene eee ee   

  

        
  

  
  

 



  

  

  

  

௪ அட்டவணை, 

௪௬ of 
சம், விஷயம, பச்சம், 

௬டு (அ௱சதன ௬தகிய வாஈரர்களொலலோரும தம் இறமையைச்கூறி த 
» யாசசகாரியத்தை முடிபபவா யாவருளாொனச சிசதையுறுசையிஐ, ,, 
, | இரம்பவான சிறியதிருவடியை யேவ முயனற.து oon ன ௮௧௭ 

௬௭ |ஜுாமடவலான ிறியதிருவடியின ம௫மயைப புகழா அவளாசி| » 
Osorg anflusns (PRseurg eLmubs Hug, .. ௮௬௬ 

சிதியசருவடி. யலைஃடலைத தாணடுவகனபொருட்டு மசேகதிரமலைமே     லேதி கின.று வாசராகளை மிழவிசத மமாசத. 1. oe | SOF 
  

கஷ்கிந்தாகாண்டததின் அட்டவணை 

முததிற௮. 
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sesveryensihet eu ரஸன. ஸலிலாம பமபாமபாஹருஷயத்தவிஜாம 

ஹருஷயனமுகததருசமஸம, ன மஹிபுவமமுஹ்.பனலபனலகூமணம 

ஸநிஹ.பனஸாயபுவேஸுோ சவர புவேதருஹயன தரன்பஸலமஸம 

கஹ்யனரெளதரவபூரணாய ஸஹரிஸஸ,நஹயதவம। தாமசரியம 

I 

மூதலாவதுசருக்கம, 

பெருமாளும் இளையபெருமாளும பமபா புஷகசணியின் கரையில எழும் 

தருளி யிருககககணடு, மகாராஜர் ௮சசமுறறு நடுககய து. 

இர்] 

ச் FMS — 

அநக்காம் பெருமாள இளையபெருமாளுடன பறபல மலர்கள 

மலர்நத அந்தப் பம்பையைககணடு, காமவேடகை மிகு௩து, புலனகள 

கடுங்கி, இளையபெருமாளை கோக$க, பாரடா லக்ஷமணா ! இஈதப் பமபை 
வைடூரியமபோல நின்மலமான கீருடையதும, மலாஈத தாமரை கெயதல 
மூதலிய மலாகளை உடையதும, பறபல மரம, செடி, கொடிகளினால 

சூழபபட்டதுமாகி விளக்குகின்றது ; இதைச சுதறிலுமுளள காட்டிலும் 

மலைகளபோல உயர்கத மரங்கள வளர்ததிருககின்றன ) வசந்தருது 

சதெைையைப் பிரிந்த ஏனனை வெறுககன்றது; பசதனுடைய துனபத்இி 

னாலும? சீையைப பிரிந்ததினுலும, மிக வருஈ.துன்ற எனககும இப 
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ere. வால்மீகிரா மாயணம் 

பம்பை விளங்குசெறது ; இது பறபல மலாகள மலாகதும், குளிர்த்த 

கீர நிறைக்தும, தாமரைகளினால மறைஈதும, காணறடனியதா&னறது ; 

பாமபு முதலிய கொடிய ஜ௩துககளும, பசு பக்ஷிகளும அடாது, கறுத 

அம், பசுமையாயுமுளள இகத இளமபுல் உளள பூமி பறபல மலாகள 

உதாந்து சிததிராசனமயபோல வி. ஐகுகன்றது ) மலாகத மலாகளினால 

நிறைந்த மீரஙகளின் நுணிகளும, மலராத கொடிகளினால ர௬பூப்படளே 9 

இககாலம மிகவும இனிய ம௩தமாருதமுள.எ.சாதல்ன, காமம மிக வளா 
இன்றது; இச ிரைமாசதஇில எலலாமலாகளும மலாகதமையின், 

மணம் மிக கமிழகனற.து ) மலாகளை உதிஃகனற இமமசஙகளும, மழை 

பொழிகின்ற மேகஙகளபோலக காணபபடுகினறன , அவைகளினினறும் 

உதிர்ஈது காறறினால தாறதபபடட புஷபஙகளைபபா£ ) எங்கும பரவி 

யிருககினறன ; விழுந்தனவும, வீழகின்றனவும், வீழூவனவுமாகய மலாக 

ளுடன காறறு விளையாடுனெறநுபோலும, மலாநத மரநகளில களைகளை 

அசைத்து விசுனற காறறு வண்டுகளீனால பனறொடாந்து கானம் 

செயயப்படடுி, மகமேறிய குயிலகள்ன தொனிகளினால மரஙகளை ஆடடு 

விகனெறதுபோலும, குகைகளின் ப் ரதிதொனிகள்னூல கானம செய 

இனெறநுபோலும, அதனால ௮சைசகபபட்ட மரஙகள ஓனநுடனொனறு 

சோடது தொடுககபபடடனபோலும, இது ச௩தனமயபோலக குளி£டது, 

மணம கமிழகது, மெலல மெலல %காநது, ச ரமததைப்போககுகின்றது; 

வாயுவினுல ௮சைககபபடடீ இமமா௩கள வணடுகளினுல் ௯ வுகின்றன 

போலும, உயா௩த மரஙகளினால இமமலைகளும மிக உயாநது தோறது 

இன்றன $ மலாகள நிறைந்த நுனி உளளனவும, காறநீனால ௮சைககஈப் 

படடனவுமாகய இமமரகங்கவண்டுகலீனாவ பாடுகின்றன போலும, இஈதக 
கோஙகுமரஙகளும, மலர்கபா சிறைஈது, பொன ௮ணிகமணிநது, பீ.தக 

வாடை உுதத மனிதாகளபோலம் திகழகனமன ) இடத வசகககாலம 

இதையைப பிரிந்த எனனை வெறுகஃகனெறது ) மனமதன என்னை பிடிக் 

இன்னான் ; மகிழ௩த இக்கருயில் எனனைக் கூவி ௮: ரகஇின்றதுபோலும) 

இஃத வானகோழியும, மலை அருவியில மகிழ கூவி எனனை வருத்த 

முதசசெயயும , மு.எபு, பஞசவடியில இதன தொனியை ஜான) செவி 

Uj DL, என்னை அழைத்து மிக மழழ%து புகழகதனள ) இவவணணம 

பறபல பறவைகளும, பலவிதமாகக கூவி, மரம், செடி, கொடி, புதல் 

களில் தததம இனஙகளுடன் கூடி, தததம மனைவிகளுடன் புணாக்து 

மூழ௫ன்றன , இவைகளின தொண்களால் இமமரஙகள என $5) வேட் 

கையை வளாகடுன்றன ; வசந்தமென்னும் ௮ககனி, அசேோகங்களின 

பூககொத்தெனனும் தணலையும, வணடுகளின தொனி என்னும் இசை௪ 

சலையும், தளி£கள என்னும் செவ்விய சுவாலைகளையுமுடையதாகி என்னை 
எரிக்கும் ற) ௮டர்ந்த இமைகளையுடைய குவலயமபோன்ற கண்களையும், 
சுரிகுழலையும், இனிய மொழியையுமுடைய சையைச் காணாமல் யான்



Barf GSTS Taare iD ௭௨௧ 

பிழைப்பதில் யாது பயன ? இககாலமும, இவவிடமும், அவளுக்கு மிக 

வினியனவாகும், கரமவேட்கையினால தோனறி, wee ss HEN antes 

பட்ட எனனுடைய இத்துனபமென்னும நி என்னை விரைவில எரிக்கும த 

அந்தோ ? சதையைக்காணாமல் இவைகளைக காணபதஇினால எனது துன் 
பம பெருமபாலும வளழும; ேத கடபுலனாகாமல வருததுன்றனயே$ 

இவ்வசக,3ரு துவோவெனளில, காணபபட்டே வரு 3்துனெறது $ இந்தத் 

தெனலை இதையைப்பாந்து We சநதைகொண்டிருகம் ஈறமையின, 

தவிககச்செயகனறத, இடமயிலஃ ம ஏிறகைவிரா ப நதுககொணடு தஙகள 

பேடுகளினால் சூ, பபடமி மழக்கா33னதன $ டா லக்ஷ்மணா ! ஆண 

மயில் ஆடககணமி, பெணமயல வேடகைகொணடு, அநக எத்ரில் 

ஆமிகின்றது பாராய) அறை ககணடு இமமயிலும வேடகைகொண்டு 

ஒடி௪ சிறகுகளை விரிதது, கொனிகள் னால மயகயுமனெறதுபோலும , இக் 

காமீடில் ச ராவணனால பிஃஃபபடடிசாா,) Soler, இது காந்தை 
WL OT me bE Dg; Baars UV பசு பக்ஷிமளும, மிக வேடகை 

கொண்டு புணா௩து மகழகின்தபையின, தை ௮னறிநான இங்கிருப்பது 

மிகவும கனம, சதை இருபபா உரயின, இபபெணமயில ஆணமயிலை 

மடழவிககனறதுபோல எபனையும மா .வியபாளலலபேோ 1 பாரடா 

லக்ஷ்மணா? இபமலாா 2 cova ரம, எவ யிஷயமநில பயனறறன 

eur Get per, இமமல டர GP ery 6 வண(சளுடன். தரையில உதாகது 

Apher ver, ப டடங்கூட!மாமம்கூடு. கூவும் இப்பறவைகளு,ம, 

ஏது காமவேடகையைப "பருககுகளரன, ரிமை இருக்குமிடத தலும் 

Qos ven carol yo மாயின, எனனைபபோலவே ௮வளும வருகதுவா 

ளலலளோ ?₹ இது அவவிட ।தி௨சாது) இருகருமாய்ல, எனனை விட்டு 

அவள் எவவணணமழுயவாள * ஒருகால இக லசநதமிருககுமாயின, 

பிறாகளால வெருடடபபட்ட ௮வள யது செயவாள ! யெளவனமுடைய 

வளும, தாமரை இதழபோனம கணகளை யுடையவளும, இனிதாகவும, 

மெதுவாகவும, புனபு மொழறிபவளுமாகிய என நாயகி ! இககாலததில் 

உயிரையே விடமுி விவொள) இவவிஷயததில் என மனம சிறிதும் 

supp Ber Mev ,-- 

HMM SYS Bay 5860267898. 
HATHA 'SNT STP Heh GeO SIS: 
மயிபாலஸ. அவைசேஹயா ஸததவதோவிநிவேிச? 

மமாபிபாவஸஹீதாயாம ஸாவதா.விகிவேசித? 

வைதே$சகு என்னிடத்திலும், எனக்கு அவளிடத்திலும், ஆசையும் 
அபும் உணமையாக உள ௮அலலவோ ? மணம கமிழந்தும, குளிர்ஈ்தும 
ச௫னற இககாறறும, ௮வளைப்பீரிஈது வருக்.துனெம எனக்குத் தப்போ
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லத்தோறறு்றது, யான சொையுடனிருககையில், இசகாறறை ஏபடொ 

மும் குளிரக்தே யிருககுமென நினைத்இருகதேன் ; இப்பொழுது ௮.து 

தையின்றி, தப்போலத இககனறதே 7? இககாககையும, முனபு வன்மை 
யாகக் கூவி இப்பொழுது இனிமையாகக் கூவுகன்ற து ; இககாக்கையே 

முன்பு சதையினால் ரக்ஷிக்கபபட்டு, இபபொழுது பிசதி உபகாரம 
செய்கின்றதுபோலும் , ஆதலின, இது என் நாயகியின் சமீபத்சை 

அடைவிக்கும, மலா௩த மலாகளினமேல ம$ழந்து கூவுகனற இப்பறவை 
களைப பாராய், காறமினால ௮சைககபபட்ட இிலகமரத்தின பூஙகொத்சை 
இந்த வண்டு மதகதினால மயககுெற காயகியைபபோலச சோ 

இன்றது ; காமிகளை மிகச சோகமுறசசெயகனெற இிர்த ௮சோகமாமும் 

காற்றில அசைகின்ற பூஙகொததுகளினால, என்னை வெருடடுகினறத 

போலும்; இடா லக்ஷ்மணா ! தளிரத்து மலாந்த இம்மாஞசோலையும 

மூழேநஅ செருக்குறறு, நறசாகதமபூசிய மனிதாபோல விளஙகுகனறது 

கஇன்னரஙகளும, இபபமபையின் நாறபுறங்களிலும உலாவுகின்றன 

மலாக்த செந்தாமரைகளும, அபபொழுது தோனறிய சூரியனோ 

Ang Ger won, இபபமபையும நிரமலமான ஜலமுடையதும, தாமரை 

கெயதலகள நிறை௩த தும, ௮ன்னம முதலிய கீபபறவைகள ஒலிபபதம 

சுருமபுகள ௮௬௩இிய மகர௩தஙகளையுடைய சொ ராமரை தஇிகழவதுமாகிச 

காணபபடுகனறது ; யானை, மான முதலிய விலககுகளுமிறயக நீர குடி.ச 

இன்றன) கமலயகளும காதறினாலுயாடத அலைகளினால மோதபபப்0 

அசைகினமன , தாமரை இதழயபோலவகனத கணகளையுடைய கிர தரப் 

தாமராமீது விருபபுற்த சையைககாணாமல், என உயிர வாழககையை 
நனகு மதிககிஏமிலேன , ௮௩தோ * காமனது கொடுமையை என்னென 

உரைபபேன், நெடுநானரயபபீரிடது பாரககவரிய காயகியை ௮வன் நினைக 

கச செய்னெறனனே ? இத வசஈ௩கருது மலாநத வனஙகளையுடையதா$ 

என்னை வருததாதாயின, காமனை வெலவேன , இதையுடன் கூடி யிருச 

கையில், எவை எனக கினியன வாயினவோ * அவை எலலாம இட் 

பொழுது இனியன ஆ௫னறில ) தாமரை இதழகளை என் கண சதையில் 

கணகளென எண ணுகனழது ;-- 

OB, SHS WoKYB Hy O'S 6208: 
DFC HISHT ST? J 'WayrawaHe SP gyry? 

பதமகேஸரஸம்ஸரூுஷடோ வருக்ஷாஈதரவிகிஸ்ரு த$ 

கிசவாஸலஇவஷீதாயா வாதிவாயாமனோஹர? 

தாமரை தாதுக்களுடன் கூடி இனியமரங்களின் இடையினின்று 

தோன் திய இக்காந்று, சையின்மூசசுச்காற்றுபோல வீசி என் மன௪லை 
எசிக்கன்றது ; பாரடா லக்ஷ்மணா | பம்பையின் தென்கரையில் மலை
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தாழவரைமேல மலாந்க காணணிகாசமசம் மிகத் தகழனெறது ; ௮ம் 
மலையும் பற்பல தாதுககள நிறைஈது, வாயுவினால் மோதப்பட்டு, பறபல 

நிறமூளள தூளிகளைப் படைககெறது ; பலையின தாழ்வரைகளும, மலர்க் 

தனவும, இலை உதாந்தனவுமாகய பலாசு மசல்களினால crii@ermer 

போலககானும ; பமபையின்கமையில் முளைதத ஜாஇமலலிகை, அசளி, 

தாழை, கொச்சி, சறுமலலிகை, பெருமலலிகை, குழுஃகததி கலிய பூஞ் 

செடிகளும, பு கம், இருபபை, உஞசுாம, வகுளம், சணபகம், இலகம, 

புன்னை, கடமபு, காசசூரம, மாவலிககை, ௮சோகம, ஆனைவணகடு,௮ Nes 

சில, மா, பாஇரி, மலை ௮53, வஞ்சி, காடடுவாகை, சிமிசுபம, மருதாணி, 
ச௩தனம முதலிய பற்பல மரகுகளும மலாந்து, தன பொழிந்து, மலாகத 

கொடிகளினால ௬ழப்படடு, டர௩து விளஙகுகனமன ) தூர2நிலிருக 

கஇன்றனவும, காறறினால அசைந்து அருகில் ருககறனபோலக காணப் 

படுனெறன ; காமிகள காமினியாகளைபபோல இமமரங்கள கொடிகளைத் 

தழுவுகனெறன ) இககாறறும மரததினினறும மறறொருமசததிற கம, 

மலையினினறும மலைககும, வனளதஇனினறும வன,தஇறகும Glo wat py 

பறபல ரசஙகளையும முகந்து suipsg விசுனெறது; Glev mrwaut 

மிகு சியும மலாகது மதுவைபபெருகருபொறன, சில முகிழததுக கருமை 

wes தோறறுனெறன, இது காணறமனியது,) இது ருசியுளளது , 

இ.து மலாஈ௩க.து, எனறு பேசாசைகொண்ட வண்டும், அங்ககரு ததிரிடீது 
ுலைஈது உடகராடிது, உடனே ஏமூாது வேறு இடததிறரு றிகயனெறது) 

இகதப பூமியும கானே மலாகது உ௰॥ஈத மலாமளினால பசபபபபட்டுப 

படிககையபோல வி. (ஙகுகனறது) வெவேறு வணணமுள மலாகள 

நிறை௩த சிலைகள தனிததனிக காணபபடுகினறன, இத வசந௩சகாலஇல 

மலாஈத மலாகள எவவண்ணம நிறைஈஇிருகடின்மன பாராய, மரங்கள 

யாவும ஒனறுககொனறு பகையீனால முறறும மலாந்து வணடுகளின் 

ஓலியினால் ஒன்றுககொன்.று கூவி ௮ழைககினறனபோலும, இடத கீரக் 

காக்கை நீரில மூழகபப பேடுடன புணா௩து மழெகனறது $; இவைகளைக 
காண்பதினால எனனைக் காமதஇபபறறி யெரிக்கின்ற.து ), இந்தப் பமபை 

எவ்வளவு ௮ழகுறறிருககெனமதோ 1 மந்தாகினியும இவவ.வும ௮ழகுதற 

தே? ஆதலின், ௮து உலகனில புகழப்படுவது தரும, ௮டா லக்ஷ்மணா! 

'என் பிசாணகாயடியும காணபபட்டு, இவ்விடததிலும வாழ வோமாகல, 
யான இக்திரன பட்டத்தையும் விரும்பேன ) இருவயோ,க்தியையும் 

நினையேன் , மிகவும ௮ழகய இவ்விடஙகளில சதையுடன் கூடி. மக்ழவே 

ona: Cag சுந்த எவ்வணணந்தோறறும 1? தனித்து மலாநத இக்தச 

இசாலைகளும, சதையைப் பிரித்த என்னைப் பேதைமை செய்கன்றனவே? 
- லக்ஷ்மணா ! இக்சப பம்பை மலாந்த தாமரை முதலிய மலர்களா 

வுன்ற ௮னனம் முதலிய பறவைகளாலும், சுறதிலுமுளள மான் 

லிய விலங்குகளாலும், பெரும்பாலும் விளக்குனெற.து; ம௫ழ்ர்.து
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கூவுகன்ற இட்பறவைகளும், எனது காமத்தை வளர்க்கின்நனபோலும் ; 
முழுமதிபோனற தஇருமுகமணடலததையும், தாமரை யிதழபோனற 

இருககண்களையுமுடைய ஏன் நாயகியை நினைககையில, சோகம வளா 

இனறதே ? பறபல வணணமுறறு அழகிய தாழவரைகளில், மான்கள் 

பெணமான்களுடன கூடிப் புணர்ஈது, சீதையையிழக்த என்னைக் துய 

௬௪ செயடுன்றன ; நஇவ்விடத்தில யான €தையைக காண்பேனாகல, 

உயவேன் $; வைதேகி எனலுடன கூடி. இந்தப் பமபையின காறறை௫ 

சேர்க்து மழெவாளாயின, யான பிழைபபேன், அடா லக்ஷ்மணா ! தாமரை 

செக்கழுகீர முதலிய நறுமலாகளின் மணககமீழகதும, குளிர இனப் 

தருவதும, காக்தையாகளுடன சோகதோக2து சோகததைப போககு 

வதுமாகய இபபமபாசசோவரத்தையும, அ௮ருகலுளள சோலைகளையும் 

தாக்கவருகனற மகதமாரு தததை நல்வினையாகாலலசோ ? மகழந்தெதிர் 

பராத்து ௮னுபவிககனழனாகள ) ஜனகராஜன் இருமகளும், யெளவன 

மூடையவளூம, தாமரை மலாபோனற இருகணகளையுடையவரூரம், கத் 

புடையாளுமாகிய என ப். ராணகாயகி ! இசகாலையில எவவணணம இறக 

காமல வாழவாள ? யான சதையைப பறிகொடுத்து வனவாஸ£இரகது 

உரியவிடு சோஈது வாழகையில, ஜனகசககரவாத்தியாரொழுகதருளி 
எனனைககணடு ஏன் மகள ஏங்கேயெனறு சேடடருளவாரசாயின; யான் 

யாது மறுமொழி யுாரைபபேன *₹யான தநதையினாலோட்டபபட்டு ௮௪ 

சிழகஈது காடு சோகையிலும, ௩லவழிபறறி நமமைக தொடாநஈது வாத 

என ௩ரயக! இப்போ தெங்கிருககினறனள 1 ௮டா தம்பி ! யான ௮வளை 

விடடெவ்வணணம உயவேன ₹ மிகவும அழகிய அவளுடைய திருமுக 

மணடலத்தைககாணாமல என மனம மிகவும வருநதுகனறது, புனளனகை 

யுடன் இனிதாகவும, இகமாகவுமுரைககபபடட என்னாயகியின வாக்கி 

யத்தை யான் கேடடினபுறுவதெக்காலம ? யான் காடடைந்து திரிந்து 

வருஈதுகையில, வள வருத்தமுறினும வருததமறறவளபோலவும, 

ம௫ூழவுறறவளபோலவும, எனபால இனமொழிகள மொழிவாளல்லளோ? 

யான் மீளவும படைவீடு சோகையில, என சீதை எங்கேயெனறு 
கோஸலையாா கேடபாராயின், யான் யாது பதிலுரைபபேன் , ஆதலின், 
அடா லக்ஷ்மணா! நீயே திருவயோத்தஇிக்குசசெனறு என்மீது மிகப் பததி 
யுளள ஸ்ரீப.தலுக்கு௪ செயதி கூறுக? யான €ீதையின்றி, உயயேன, 

என்று இவ்வணணம மஹாத்துமாவாகியும், திறமையறறவன்போலப 

புலம்பி யமுதனர், இளையபெருமாள அதுகேட்டவரை கோக$க கேட் 
டருளீர் எமமையசே ! தேவா சோகத்தையுளளடக்கி யருள்க; சேவர்க்கு 

மஙகலமுணடாகுக$; துனபுறறக; தேவா புருஷோத்தமரல்லீசோ 2 
தேவாபோனற பறறறற தூயேராகளது இருவுஈம் இவ்வண்ணம் 
ருறுமோ ₹ உலகத்தில் ஒருவாககொருவர் பிரிவ தும், ௮கனால துன் 

வதும் இயலபேயாகுமெனறெணணி, இஷ்டர்களிடத்தலும கேசத



~~ 

கஷ்ெசாகாண்டம். எஉடு 

மேற்கொள.ளாமல துறக்கருளக; ஸ்கேஹம் ( எண்ணெய் அன்பு) 

மீகுதியாயிருபபஇனாலனஜோ ? இரிமீரமாயினும், எரிக்கப்படுகறது 1 
yes சாவணன பாதாவதஇறகாயி௮ம, மறதெங்கேயாயிலும் ஒடி. 
யொளித்துககொளளினும, ௮வன ஈமககுத தப்பிப் பிழையான ; முனபு 

அவனது Oru Bours சம அறிர்துகொள.॥வேணடமம; அவன் பின்பு 

பிராடடியாமாயாயினும விடிவான;, அலலது, உயிமையாயீலும விடுவாள்) 

பின்பு, அவன அ௮.இிதியின காப்பத$ல ஒளிகதுககொளளிலும, அங்கும் 

அ௮வனைக கொலவேன , ஆதல்ன், தேவா இரமுறறு நிலைகொணடு இனத் 

தைத் துறகது மகிழக ; ஒரு பொருளும முயறளியின்றிப பெறபபடாது; 

எமமையரே ! உறசாகமென்பமே றக பலமுடையது; இதற்கு நிகசான 

பலம ஒனறுமிலது ; உறசாஹழமுடையோககு இவவுலகினில பெறற 

கரிய பொருவொளறுமிலது) உறசாகமுடையோகளே ஒரு விஷயத் 

இலும சிந்தையுறுகனஙிலா , அ,தலின, யாம உறசரஹதை ப மேற் 

கொணடு பிராடடியாரைப பெறுவோம , அ,தலின், தேவர் சோகததைப 
பின்னடகடுக் காமததையும வென்று தீரமூறுக, தேவா மஹாதீர 

முூடையோொனபதையும, பெரியோகளுடன பழகிய மதியுடையோ 

சென்பதையும, பசமபுருஷொனபதையும, மாயாமாறுவவிககிரகரென 

பதையும அறிகியிலீசோ ? எனறு வினணணப்பஞசெயது தேற்றினா 
உடனே பெருமா ள. சேரகத்தையும, மோகததையும துறந்து தீசங 

கொணடு, மிகவும ௮ழகிய ௮௩தப பமபா புலகரிணியைத்தாணடி, எழுக 

தருளிப பறபல மசங்களையும, மலையருவிகளையம, குகைகளையும கடா 
கூஷிக்நுககொணடே இளையபெருமாளுடன் கூடிப் புறப்பட்டருளினர். 

இளையபெருமாளும் இவவணணம மிகவும ஊக்கததுடன தருமத்தினா 

ஓும, பலத்இனாலும, புததியினாலும், பெருமாளைக காத் துககொணடி ௬௩ 

தனா, இவ்வண்ணம எழுந்தருளுனெற இவ்விரு வரையும ரிசியமூகமலையி 
arn லுலாவிககொண்டி ௬௩௧ மஹாராஜாகண்டு, வியப்பும், மயககும், 
ஐயமுமுறறு Anas Bagg நினறு, ஈமமைக கொலைசெயவசன 

பொருட்டு வாலியே அனுபபியிருப்பானென்று மஹாபயமடைக்து 

மிகவுக் துயருற்று வரு இனர், மற்றுமுளள வானரமுதலிகளும, இவர 
களைககண்டஞசி நமாறறிசைகளிலும் ஒடினாகள, 

இஷ்டுக்காகாண்டததில முதலாவது சருக்கம 

pp bg. 
ae 

ஆரணயசாண்டததில இனஜனபரிபாலன ரூபமான சருமம அனுஷடிபபிக்சப 

பட்டத; இசசாணடததில மிததிரமமைரக்ஷணருபமான தரமம அதுஷ்டிபபிகசுபபடு 

என்ற,த ; முனசாணடத்தில மோக்பரததவருபமான பாததவரிஹ்னளம் அருளிச 

   



௭௨௭௬ வாலமீகிராமாயணம் 

செயயபபட்டத ; இதில் அஸலங்கயேய சலயாண குறாகரதவம் ௮ருளிசசெயயபப0 

செறது , ௮னறியும, சரணாகதிமாதிரததின உததரகணடதஇின், ஸ்ரீமச்சபதரா,த 

தம பாலசாணடததிலும், சாராயணசபதா£தசம, ஸாவஜனவியாமோஹசரசவ பரதி 

பாதகமான தயோதயாசாணடததிலும, சறாததயாததம, பஞ்சவடீவாஸபாயாத 

மாக முனிஜனகருதகைலகாய பரதிபாசசமான ஆரணயகாணடததின பூவபாகத 

திறும, ஈமசசபதாராததம, கராதிவத பரதிபாதகபாக,தஇலும கூறபபட்டன ; அதன 

மேல சேதனாகள உஜலவிவிககும வகை கூறபபடுகினற.து ; அதனுள மாரீசதாசன 
வருததாகதசதால் ஸ்ரீபசகவானுடைய கிரகதரானுபவத.தககுரிய சேசனாகள அதைத் 

தறா.து விஷயகலில காமுதறலைவாரசளெனபும, ராவண விருததாஈதததால 

அதனால மோசம மேறசகொளவதம, ஜடாயு வருததாகதகதால சாமமாததிரததால 

ராவணனபோல ௬மலாரம கீசகாசெனப,கம, ல௫கையில புகுகததினால சரீராகதர 

பராபஅபும, ரரகூகராகூஷீ வியாபார சகளிஞல தாபதரயாதி.தசகமும, பெருமாள 

தேடிவகினால பபருமாஞககு நிரிசாபாலுளள அவியாஜகாருணயமும, ஆக ஆரணய 

காணடததில உரைககபபடடன , இரசக காணடதகதில அசராயமுகததாலே சேதனா 

களுகருத ஈமமேல பசதியுணடாகசசெய௮ வீடேறறவசனபொருடடு, பெருமாள 

அதை தேடுவது கூறபபடுகனற.து , உசறு£ முசலசாசகததில பெருமாள நித்திய 

கைஎகாயம்பணணும நிததிய ஸதரிகளைசகணடு இவாகளைபபோலப பததாகளும ஏன 

எனனை யடைகஈ.து மமெகினறிலொனறு கலேசிபபது கூறபபடுனெறத ,-- 

இதில வஸகத வாணன வியாஜததால ஆசாரயலகூ.ணஙகளும, சஷபலக் 

ண௩சகஞம, வாணாசரமோசிச வியாபாரஙசள ௮வா ஜரீயஙகளெனபதம, ஞான 

பச *சளுடையோகளது தனமையம, நிததிய விபூதியிலும, லீலாலிபூதியிதும், 

அவட ரிருககும பிரகாரசசளாம, ம௱௮ம பறபல ரஹஸயககளும, காமுகாகள.த 

செயஃசரம சூசனை செயயபபடடன , மதியுடையேோரகள வாகடயஙகளதோறும 

இவவா,சதககளைக சணடு கொளவாரகள , விரிவாக உரைசெ.பின, இரஈதம வளரு 
மாதலின, கூறு நிலேன ,-4 

தனிச்வேலோகி, 

( பதமகேஸரலமஸருஷட?9 ) எனபதிஞல ஸாவட.ராணிகளுக்கும பராண 

ஹே.துவான காறறுசசானே ஈகமமை ஸாவஸலவாபஹாரம பணனணாரின்ற தெனூரொ ; 

( பதமசேஸரஸமஸலருஷட$ ) இக்காறதின காரியம தூளியெமுஈ.த செலலாநினத.த, 
தாமரையாள கைவிட்டபடியாலே தாமரைததாதம பிரதிகூலிதத.த ; (பாதாருக.தத 

மேவபலகஜரஜ$)எனறு அவளதனககு மகப்படப பாதசமான2 ஈமசகுப டாதசமாகச 

சொலலவேண்டாவிறே ? இதிஜஐடைய ராஜஸம் இருககுமபடி. சமமையும மதிகறெ 

இலலையே * இதுக்கு ௮டி கணடகிகளோட்டை ஸமலாசசமிதே 3 இததைக காறறென் 

திருுதோம ; இ கேளரியாயிருஈத தீ ? தனக்கு மேலே கூடடுபபடையுஈ தேடி 

வாராகினறது ; ரூபவானகளிறே அசகாய சூரராயிருபபா£ , இத ரூபஹீனமாசை 

யாலே துணைதேடுமிறே * இபபடி. பாதகமாய வ5,ததரகல, அதிஈதருகவே பறிஹரிக 

கததட்டெனனெனன ? ( வருக்ஷ£ஈதரவிகிஸஸருத$) தாரததிளே கணடு பரிஹரிக்க 

கொணகதைபடி. குனதூடுபொழில _நழைஈதேனெனறைபடியே மரககளிலே லா௮ 

பதித கடுவே புறபபபடச கணடஇததனை, செலவபபிளளைகள வெயில்பொருமல் 
நிழலிலே வருமாபோலே இதுவும மரதத நிழலிலே வாராகினற.த ; ஜே பதம 
கேஸரஸம்ஸ்ர௬ுஷட?, எனற ஜெளாரடயஞ்சொலலிறத; விருக்ஷ£கதரவி கிலஸரு23



சஷ்கிந்தாகாண்டம், ௭௨௭ 

௪௭௮ மரத்திலே தேசி இடைகெளியாலே யொழுகப் புறப்பகையாலே மாஈத்பஞ் 
சொல்லிற௮, மாதஅ நிழலிலே வருகையாலும், தாமரையிலுள்ள சேனிலளாவி வரு 

கையாலும, சைததியஞசொலலி௰று, ஆசசைததயமம, ஸெளசபயமும், மாகஇயமும் 

சொலலிறற : (அருக்ஷாசதரவிகிஸருச$) விடாயசத ஈமமை மாததடியிலே யொ g 

ஐகவொட்டுறதிலலை ; இப்படி பாதகமாய வஈதால ஈமமைககொணடசலு மிததளை 

யனறோவெனன , (மிசவாஸ இவ€தாயா$) முசமபழடஞபபோலே யிருககையாலே 

பதவுஞ செயயப்போகிறஇலலை, மைதிலியுடைய மூரசசுககாறறுபபோலே யிருக்சை 

யாலே, ௮வளதானிமமாததடியிலே யொளித.த நினறு வருனெருளோ 1? car@erp 

ஈசையாலே போகபபோகிறதிலலை ; நமோசமுபிகரஈதெள ஸவசெவாஸா.றுவாஇ 

னம, எனறு கிசவாஸத.துககுப பரிமளமுணடாசச சொலலசகடவகிறே 1 எபர்சன 

மாய நலிறெ.துககுமேல லமாரசமாயும நஈலியாமினறத , இபபடிககொதத காறது 

தோனதினவளவோவெனளில, (வாதி) சாரி சன பாரபபுஈதானாமபடி. யபுலாவச 

நினற ; அனறியிலே, வாதியெனறு பாசசமெனறு கொணமிபோக வொணணாதபடி. 

தான சமபாதிதத கஈகசசாலே வசசாமினற , ட.பதான க௩தவாஹமி2ற 1 இப் 

படி. பாசகமாக வச தோறதி யுலாவுற தானே ரெனனிகூ (வாயு$) ஸாவோஜதிவ 

, பரபபிரஹமமான இகருக்கு 

அளித இரிகிற காறறியே 1 இலா தமமை யாரரசபபணணிஈ இரிரிற,த ; இபபடி. யஞ 

சபபணணு9றெபடி எனனெனனிஒ (மசோஹ!?) மேலெரு்ததன பியும, ter 

சூளள பதராததமகடபட அ பகரியாரினறத; இத லோகதடுலே oa Put 

காரா எமயொய ஈடகலிற த, (ப? மசேசரறமஸருஷட$ ) எனகையாலே தறக3 

கஹே.தலான சா௱.றுக கெடீரிபபடி. பாதகமாஇ௱ ஈ 

இனஞுரன.ற றியாமைகும, கணடால பயபப கைக மாகவும், ௮௪ சரம 

சாளகமபஸ -9 வருகிரப?பா?ப பிருஃகற, ( வருகதாககாவி Dewees’) ces 

கையாலே, ௮லாகள வழிப்போகிறலாசகளை வரு ளையம, மரா தடிச கலே பதிக்கு 

௮வாகள -றாகவரசவா?ற பறபபிமாபோலே யிருக்கிக ற, (நரிசவாஸ இவஷஹீதாயா£) 

எனகையாலே, ௮வாகள கைசழியபபோகாமே ஏவகருமபமடு. பன டுசனணாடதியுமா 

போலே மீருஈது உமழடைய ஊாசொலலா, போ சொலலீா, எனருப்போலே முக 

மறிவுசொலலி யுகபபிமகுமாபோலே யிருக்கிறது , ( வாதி) எனசையாலே காரியம் 

கைப்புகருஈசனையும, அவாகள கினறவிடாதுலே கிலலாதே பாகுபரகெனறு சரச 

ரிசகுமாபோலே யிருககிறு , (asus) எனகையாலே, யாரேடு£ துடார.து பிடிசுகப 

புசகால உ டமபோடுடம்பு தாசசா நிசசசெயதேயும, கைகருப பிடிகொடாதே மிருக 

குமபடியை௪ சொலலுறெ௫ , (மகோஹர$) எனகையாலே, மேலெழுகத மழசசீசை 

யனதியிலே, உளஞளள தடைய அபகரிககும்படி சொலலுறெ.த ,- 

இரண்டாவதுசருக்கம், 

மஹாரசாஜர் பெருமாள இளையபெருமாளகளை இனனுரொன்று அறிவதன் 
பொருடடு௪ சிறிய திருவடியை யலுபப்யது, 

OE 

365 ஸ்ரீராமலக்ஷ்மணாகளிருவரும றந்த ஒளியுளளவாகளும், 

சிற்த படைகளைக கையிலேந்தியவரகளும், மிக வீரமுடையவாகளுமாக 
அங்கே உலாவினமையின, மஹாராஜா ௧ண0 ஐயமுற்றுப் பத்.து.க் இசை 
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களையும சுற்றிப்பார்த்து, எங்கும் கிலைகொளளாமல் நடுங்க, மனமபனதைக் த, 

மிகச சிநதைகொண்டு, தனனுடன தொடா௩தருககனற வானராகளைக் 

கூட்டி யவாகளை கோகூக கேளீர ௩டபினாகளே ! இவவிருவரும புகழ்கரிய 

இககாட்டில் ௩மமைக கொலைசெயவசனபொருடடே வாஷய்னாலேவப் 

படி வந்தனாகளெனறே ௩மபுகனதேன , சலன, கபடததினால மரவுரி 

யுதது முனிவாபோலம இ./உனதனாகளெனறனன அவவானராகளும 

அமமொழிகேட்டு ௮வாளையுமபா£த.நுச சபதேகயகொண்முி ௮வவிடததை 

விடடு மறறஜொருவா வடது புமமகமிய சிகரதநிவமேபசெனறு மஹாசாஜ 

சைச் ips) FO pens, வாக்... ஓம்ிநவேகஃஇல மரஙகளும முறிந 

தன, அங்ருபள விலபகுக.॥ அசசஙகொண்டோடின , இவவணாணம 

யாவரும பயாதோடி. யொளி துச சிநதையுதகையீல, மஹாபல பராக் ரம 

மூடையவரும, புத்தி ,டபமுடையவமும, மொடரீவநற சிறநதவருமாகிய 

சிறியநிருவடி, மஹாராஜனா கோக்க, வானரா கோமானே ! வாலிக்கு 

HOA Gar yp. யொ௫ித்துககொளளுளெறீ/கள  வசசமுறறக , இது 

ரிசியமூகமலையாகலீன, இயகு வாலியின பயமிலலையே ? கீ௮க.£ ௮ஞசத 

தகக வாலியையும, (நயகே காண்கனநலேன , அதலின, கீ அஞ்சத்தக்க 

காரணம ஒனறுமிலலை , (a Dv Gs bigest தன்மையே தனலகு வெளிப் 

படட ; சஞ்சலிதகு டையவராகையால, மனதை டக தஇீரததை 

மேறகொளூ டீனா மலி, (தவா௮ரசாதகலிள, புகதியினால இஙகிகசேஷூடை 

களை ௮றிநப எலலாககா,யயகளையு செயயவேண்டுமனஜோ?புததி அநத 

வன சசனாட ௮ரசாக9செயயான், ௮)க£ன, அசசமதுறகது, தசமபூணடு, 

நன்முகு ஆராய௩ற, இனி ௩டககவேணயவமை உரையிமான மொழிடீதனா, 

மஹா சாஜரும இவவஉரணம சிரியி௫வடி மொழிகத வாககயகதைககேடடு 

௮வலா கோக, சேளீ£ அனுமானே ! நீன்டுமுண்ட இிருககைகளை யுடைய 

வாகளும, செஈதாமரைமவபோலகனற இருககண களை யுடையவாகளும, 

வில், கணை, வாட முதிலீய ஆயுதங்களை தரிததவாகளாம, தேவகுமாசாகள 

போன்றவாகளுமாகிய இருவா எழுககருஞ்கனறனா பாரீர, இவாகளைக் 

காணின, எவாகருல். சான ௮சசம தோனருது , வாலிய்னால ஏவபபடடு 

ஈம்மைக கொலைசெயயும்பொருடடே இவாகள (ms oun Ger pete orgy 

நமபுகனறேன் , ௮.ரசாகா பற்பல வீராகளுடன கடபுகொணடி ருப்பாக 
ளலலசோ 7 ஆதல்ன, காம இவாகளை ஈமபி யிருதகல தீது, ஆதலீன, 

மாறுவேஷமகொண்டு இவாகளின எண்ணத்தை அ௮றியவேணமே , காம 

நமபி யி நககின, சமயமபாராத.து இவாகள நம்மை கொலைசெயது விடுவாரா 

கள ; சாஜகாரியஙகளில் வாலி மிகவும ஊஃகமுடையவன், ராஜாகளென் 
மூல, பழ்பல உபாயஙகளையும அறிக்தவாகளலலசோ 9 அதலின, கபட 

வேஷததினாலேயே இவர்க.£௨ தனமையை அதியவேண்டும ; ஆதலின, கீர் 

அற்பமனிதனடோல வேஷம்பூணடு அவர்களிடமசெனறு இயதவகளி 

HI, வியாபாரங்களினாலும், வாக்கியங்களினாலும், அவர்களுடைய ௧௫
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ததை ஈன்கு அறிந்து கொக; ௩லல எண்ணமுடையலர்களாயின், 

அவர்களை பலவாறாகப் புகழகது விசுவாசத்தை உணம்பண்ணி, அவரகள 
குலகோதரஙகளையும, இஙகே வநத்தம்சுசம காரணத்சையும, நான் 

கேடபதாகககேட்டி ௮வாகள உனாக்கும பரி உதநிரத்டினால் உண் 

மையை நனகு அ௮றிகதுகொணடு வாரீரெனறு மொழிககேவினன சிறிய 

இருவடியும மஹாசாஜசால எவபபடடு வவணணமே யாகுகவெனறு 
மொழிஈது, ஸ்ரீராமலக்மணாக ளெழுட௨ருளியிருககும Desens 

கோக புறபபபடடனா x 
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பினபு GF Duis par, LA TTT BW CUT E Gils 2h OT LID. சிசியமுகபரு 

வதத்இன நினறு எழுந்து வாரரமூபததை மீடமி பருறமசாரிருபாகரித.து, 

ஸ்ரீசாமலசஷ்ூமணாகளெழுநகருளியிருக்குமிடம லது அவாகளுககு தண் 

டம சமாப்பித்து 2வாகளை கோக&ி, இவிதாகவும, மெதுவாகவும் மொழிய 

லுறறனா மஹாறுபாவாகளே ! சேவாக.£ ராஜரிஷிகளோ * தேவரிஷி 
களோ 7? தாபசவலேஷமபூண்டிருகட௨ நாம 1, மிகவும அழகுடைய தேவா 

கள இவவிடததிறகு எழுகதருளீய கா/யம யாதோ ? சேவாகளைக கண்டு 

மான முதலிய விலயகுகள அஞ சுகனறன ; பமபாதீர2 ிிலுணடாகய 

பற்பல மரஙகளையும கடாக்ஷிப துகமொடு இவவிடமெவலாம Bape செய 

இனதீரகள , தரமுடையவாஃ..₹ம, மஙகமயபோனற திருமேனியை யுடைய 

வுர்களுமாகியும, மசவுரி உடுததருககன் நாகா , தேவாகள யாவரே[ரியகம் 

போனற கோககுடையவாகளூம, மஹாபல பராககிரமஙகமா யுடையவர் 

களும், இகஈதிரதனுஸ்ஸ-போனற கோதண்டததையுடையவர்களும், காளை 

* நததல சருககததில சில சேதனாகள விழயாசசாததல அலதூறதிருபபதைக 
கணி, பெருமாள சரதைகொணடது உரைசசப்பட்டத , இரன்டாவத$ல சேசனா 

கள தாம செயத ௮பராதததிறகு குரூரதணடம டெககுமெனறு ஏச்சமுறற2 ம, 

அப்படி ௮ஞசாமல தமமையே சேருமபடி. தாம அபிமுகஙகொண்டு எழு5தீருளி 

னதும் உனாகசப்பட்டத , இனி பெருமாளை அடைவதறகுச் காரணமான ஆசாரிய 

நிருத்தியம் இத்சன்மையதெனறு உரைசசபபடினற௮.. 

 



ern. வால்மீகிராமாயணம் 

மோன்ற ஈடை யுடையவர்களும், யானை துதககைபோன்ற தருத்தோள்களை 
யுடையவர்களும, பூமண்டலக் க ஆளத்தககவாகளுமாகியும இ௫கு-எவ 

வண்ணம் எழுந்த நளினீர்கள : மிகவும ரூசாகளும், ஜடசதாரியுமாகியும் 

ஒருவாககொருவா நகசா?), கா௩தயினால் தேவலோக,தது நீனறும தமசெய 
லாய வத சநதிச சூரியாக போல வ்ளயகுகனற்£கள , ௮கனத தருமா 

பும், தேவாபோன்ற தருமேனியும சிஙகத2ன தோ போனற திருத் 

தோளகளும், உழ்சாகமுயகொலவ்டு தேவாகள மதமேறிய காளைகளபோல 

விளங்குகின்றீரகள , கீமிமுணடி திருபுதஙகளும, பமிகமபோல வீளஙகு 

கின்றன, இவை பற்பல அ௮ணிசளை ௮ணிவதறசூரியனக ரகியும, ஏன ௮ணி 

நதில £ தேவா இருவரும இபபாரமுழுதும பாதுகாசகவலலிரகளென 

எண்ணுக றேன , இவிரணசி கோதணடயகரும, தஙகதஇினால் லய 

கரிககபபட்ட இடமிரன வசசிராயுசமபோல விளவகுகனறன ; கெட 

டுயிரப்பு விடுகின்ற ஈசசரவமபோவாற ராராசயக.ன நிதைநத அமபறுததூணி 
களம, மிக வொடரியிடுகளறன , நீணா கனற தஙஃபபிடி ஒமைநத 

இவவிரண்டு வாவக:-ம, அனறு புரைவீடட பரநகங்ர போல் இகழ 

இன்றன ; இவவணவாம யான வினாவியும, பூன மறுமொழி அருளிச செய் 

இனறலீர?சககரிவரென்றும வான7சாநன தமையனால ரத கப்பட்டு உலக 

மெயகுஈதிரிகது வருஈபயிருரவெறனன, மகாததுமாவான ௮நதச சுககரீ 

வனால ஏவபபட்டு யான இங்கு எயமினேன் ; அனுமான எனறம பெயரா 

உடையேன் ; அகச் சுஃமிரீவன தேவாகர டயா ேசவகொவள விரும. 

இனமுன , அக்தச் சுககரிவமஹாசாஜ.றுஃ்ஞு யான மதிரி, வாயுபகவான 

மைந்தன், சுககிரீவ ஐககு டுதம செயவ$னபொருட்சி எனது கஜரூபத்தை 

மறைத்த, இநத பஷுமசாரிரூப சதை தரித்து வககேன , யான் வேண்டு 

மிடம செல்லுவேன , வேண்டிய ரூபயகளையம தரிபபேன, என்றிவ 

வணண முசைசெயது மெளனமடைகதனா, பெருமாள ௮மமொழியைக் 

கேட்டு இளையபெருமாளை கோக, அடா தமபி ! காம சுக்கரீவனையே 

தேடி வடதோமே? அவருடைய ம௩திமியே தறசெயலாய ௧ம ஸமீபதஇழயகு 

வந்தனா , இடத ம௩தீரியும மொழிவதல் மிகலஞ சிறர்தவர ; ௬௧கு யஜு 

'ஸ்ஸு ஸாமம எனதும மூனறு வேதபகளையும ஒ.தாதவன இவவணணம் 

கன்றாக வராததை சொல்லான் ; ஒன்பது வியாகரணவகளையும, இவா ஈன் 

கோதி யுணாந்திருககனறனர்போலும், வெகுவாக இவர் மொழிந்திருக 
இறும், சிறிதேனும ட்ழைமொழி யுரைத்திலா ; முகததிலாவது, கண்களி 

லாவது, நெறறியிலாவது, புருவவகளிலாவது, மமறுளள எந்த அவ்கக்களி 

லாவது மொழியுய்காலையில், சிறிதேனும் விகார௩்தோன்றியிலது ;' மிகவும் 
விஸ்தாரமினறயும், சந்தேஹமின் நீயும, விரைவின்றியும், மெ;தவின் நியும், 

வாகூயெள்கள மார்பில் கோன்றிக் கண்டீத்தில ஒலிதது மத்யமஸ்வர,த்தல 

மொழியப்பட்டீன ; நன்றாகப் பழககஙகொண்டு பிழை ிறிதுமினறி, 
மெதுவும் வேகமுமில்லாமல் ஈடுத்தாமாக மிகவும் இனிமையாக



கஷ்கிந்தாகாண்டம ௭௩௧ 

மொழி தனர் உச்சநீசஸ்வரிதங்களுடன மிகவு மினிதாகவுளாத்த 
இவருடைய வாக்கியததைக கேட்கின், கொலைசெயவசன பொருட்டு வாளை 

யுருவிககொண்டெதாதது வருகிற பகையாளிஃகும Rene தீணிக்து, பெரு 

மகிழவு மேலெழு௩து பெருகாதோ * அடா லப.ஃமணா ! இவ்வண்ணம 

மிகத் திறமையு எள தூதன எநத ௮. ரசனுககவே 5) ₹ ஓவ உடைய காரியல் 

கள எவவணாணஙு கைக்கூமமே , இவாபோன்ற தூதாகள எவாக்ளாக இருப் 

பாராகளோ?அவாகளுடைய காரியயஙகளெலலாம தடையின் கடையேறும்; 

ஆதலின், இவருடன கீ மிகவும அ௮னபுடனும, ஈாககததடனும, பழில் 

உரைசெயக , எனறு மிக மகவுகொண்டருளிசசெயதனா இளையபெரு 

மாளுூம அவவருளிச செயலைககேடடு, சிறய ருவடியை கோககிக கேளீ£ 

அனுமானே ! யாஙகன மஹாசாதருடைய ஈநமகுணயகளையெலலாம கேட் 

ணொக௩திருககினறனம , யாஙகளும அ௮வமாத் கேடிக்கொணடே இய 

கசெயதனோம , மஹாராஜா உரசைசெயகததாக நீர உரைததபடியே செயய 

யாஙகளாம விருபபஙகொண்டிருககனறனம , இவவிஷயததில் சிறதும 

ஐயுறததககஇலலை , எனறு அுருளிசசெயகனா, 8 முருவடியும ௮ம 

மொழறியைககேடடவுடனே பெரு மகிழவுகெரணடு இனி கமசாரியமெலலாம 

நீறைவேறிமறெனறு நிசசயமுமறு இவாகளுடன மஹாராஜாககு நட்புச் 

செயவிக்கஷேணே$்மெனறு எலஎணங்கொணடனா, 

இஷ தாகாணடக மல மூனருவது சருக்கம் 

(ppp pp 
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சிறிய தருவடி பெருமாள நுளையபெருமாளகளுடைய தருவ ON Bam யதியம 
  

ட்டி மாறுவேஷமபூணடு வ5,றம, அதை யறிஈ.தகொளளாமலே தாமே யவாகளுடன 

தான மாறுவெஷகொணடு வ5தனெனற உணாசெயத் தெனனெனனில், பெரு 

மாள மாயாமாறுஷலிசகிரஹனானுலும, மிசதிய ரீ£பிகார நிரஞ்சன கிரமாய nee 

தானஈத பரிபூண பரமபுருஷளுகையால, இவரை சேவிததவுடன சிறியதருவடி கக 
ஸத். துவர்தலையெத.த, மனஈசெளி.,றறு விசாககினமையின, பொயமொழிய வாயெ 

மாூமையாலும, மிகவும புததி.ற_பழுடையவராதலின, அவாகளின சரசதை யாிஈ து 

விடடபடியாலும, தாமே முனனதாகத தான வாத செயகியை யுலாச.அவிடடன 
ரொன வுணாச..-அனுமா மஹாராஜருககுத தூதாகவகதமையால, கேஈசாகள 

அதாசளுடன மரதிரிமுசமாக வாததைசொலவராகளே wer As தாமே நேராகப் 

பேசராகளாதலின, பதிலுரைபபதறகு இளையபெருமாளை ஏஃிஞுரொன வதிக ;--- 

ஐசாரியமுகததாலேயே எமபெருமானை௪ சேரவேணடிமெனபதை வெளிபபடு 

தீதந்தற்காக மஹாபாஜா பெருமாளை௫ சோவததக சிறியதிருவடியை யாசாரிய 

சாக்னொ; டெருமாள ேதவேதாககலகளையும், அனுமா£ அதிசதிருபபாரெனறருளி௪ 

செயதிமையால, அசராயகுணபூததி சொலலபபட்டம ; இத அலுமான போனற 

லாகள் தாதராயிருபபவாகளுககெலலாம் சத்திககுமெனறதனால், சிஷீயனீடததில 
சிஷியகுண பூததியிலலாவிட்டாலும, சாய மாஹாதஅமியததால சிஹியன சத்தி 

யடைவானெனபத அறிவிச்சபபட்ட௫, *



௪௩௨ வால்மீகிராமாயணம் 

தான்காவதுசருக்கம். 

சிறியதிருவடி, இளையபெருமாள தலகள குலகோச்திரங்களையும, முறையே 

இவவிடத்திமகு எழுகதருளிய காரணத்தையும அருளீசசெய்யு 

ஸ்ரீராமலக்ஷ்மணாகளை 5 த௩இிருததோகளில எழுக 

தருளபபணணிககொணடு வநது மஹா 

சாஜரிட ஞ் சோத்தது 

ணட) வை 

௮௩ தரம மிகவும் மனமகழவுகொணட சிறியகிருவடி இளையபெருமா 

ளருளிசசெயத வாககியததைககேட்டு, மனதில் மஹாசாஜனா நினைத்து, 

இனி யலாககு இஷூரதாசாஜூயம இடைககுமெளறு நிச்சயஙகொணடு 

பெருமா மோககி, ஸவாமி! தேவா மிர) கொடிய இ௩தப பமபாசணியத 

Goad தழு, ம திமப்யாடுடன ஏன எழுூ௩கருளி நு, எனறு வினாவுகலும, 

பெருமாளதறகுப பஃலுரைககுமபடி இளையபெருமாளை ஏவியருளினர், 

இளையபெடுமாளதுகேடடு மாருதியை கோக கேளீர அனுமானே ! 

கோளலகாடடில இருவயோததிமாககரகசன வில மஹாபலபசாகரம 

ரூபலாவணய செளாயாஇகுணஙகள நிறை தவரு ம, தருமவழி வழுவாத 

வரும, நான குவாணஙகளையும, தருமமாகப பாதுகாததள்பபவருமாயே 

தசரதரொனறும சக்கரவாததியா wipe Daeg அவா ஒருவணயும் 

பகைதஇலொ, அவாமீனும ஒருவரும பகைகொண்டுமிலா , ௮வா எலலா 

வுயிகளுககும, மறஜொரு ப். தாமஹஜேவாபோல இனியசாகி, ௮ககினிவ் 
டோமம முதலிய யாகயகளை விதபபடி. செயது முடி தனா இவா அக்தஹ் 

தசரதசக்கரவர்த்திககு மூஃத ௪ருமகனா , ஸ்ரீராமொனனும தஇருகாம 

மூடையோா, எலலாவுயிரகளுககு தஞசம, பிறிவாக்கிய பரிபாலனதஇல 

மிகவும சரக யுடையவா , மிக வீரமுடையவா , சககரவாதஇ5தஇருக 

குமாசாகளுளளும், இவர் தருககலயாணகசூணஙகளாலும மிகச சிறபபுறத 

வா , சாஜலகூூணஙக.ஏ யாஷம பூணமாயு/ளவா , மிகச செல்வமுடையவ 

சாடியும, பிதாவின வாககயகதினபடி ராஜஜியதைததுறஈது, புலனகளை 

யட்ககூக கானகத்துல வாழ் விருபபுமறு, என்றுடலமும், Fon Queer gph 

பிராட்டியாருடலும கூடிப புறபபடடியகே தண்டகாவன;திற்கெழுஈ தரு 

ளினா, காநதி கதிரவனை எபபொழுதும விட்டுப பிரியாததுபோலப் 

பிராட்டியாரும இவரை af Gu பிரியார் ; யானும் இவருக்குச் தம்பி ; 

இலக்ஷ்மணனெனனும பெயருடையேன ; இவரது திருக்கல்யாண குணவ 

களிலீமிபட்டு, போகஙகளையு௩ துறந்து, தொண்டுபூண்டு, உடன் வக்து, 

பணிவிடைசெய்து வருறேன ; மிகச சிறஈதவரும, இனபுறுவதற்கே 

தீக்கவருமாடியும், ௮சரிழந்து, காசசேர்ஈது வாஓுகையில், யாவனோ கொரு



இஷ்டுத்தகாணடம் ௭௩௨௩. 

சாக்நனை நாங்கள் ஒருவருமின௰ிச் தனியே யெழுக்தருளியிருஈத பிராட்டி 

யாரைப் பறிததோடி. யொளிதலுவ்டடனன , வன யாவனோ எங்கருக 

இன்றவஜே ? எத்தனமையனோ ? ௮ தனையும யாலகளலியோம ; பின்பு, 

nese பராடடியாரைத சே ககொணடு வருகையில, தலுவெனறும் 

௮ஸுரன சாபததினூல ராக்ஷஸனாகிம் கபககனெனனும பெயாபெறது ௮௧ 

தாடடில வாழகத வவஸுரவ எஙகளால கொலைசெயயபபடமி சாபக் 

Buea மழெஈது எஙகளை கோககி, மஷானுபாவாகளே ! ஸஃஃ&ரீவனென 

னும் வானரராஜன ரிசியமூகம “Sev வாழகினறனன , முவனுடன் டட்புக 

கொளவிரகளாயின, வன சிதை யிருககுமிடததை க தேடி யயவான ; 

ஆதலின், அயகெயலுகவெனறு ௨உரைகது விடமி வானேறில்டடனன ; 

Hadar, யாம மஹாசாதனைத தேடிக்கொண்டே இஙசெயஷனேம , இவ 

வண்ணம யாயகள இயகெயஃயதறகுக காரணம முதல்ய யாவும உரை 

செயதேன , யாலும பமமையரும மஹாசாஜனையே தய சமடைமதோம , 

DHPC LDL ஸகல 8 60031 

5554, ௦௦3 லப ட்வா$ல10, 

DErawEY PorsQ 6 sO $8 Sxdyor 

Bas DBA) oraf Ay டா] 

ஏஷதகசாசவாசமிசதாநி பராபயசாஜஈ சமமயச$3 

லோக5தஃபுராபூத்வா ஸுசரீவமகாசமிச சதி. 

பிதாயபைபுராஹ.பாஸீ சசரணயோதாமவசசல$ 

தஸயபுசரசசரவயசச சுகரீஉமசரணஙகத5 

இக்த எமமையர் முனபு, ஸகல கோக்காத௱ம, ஸாவாம்தர்யாமியு 
மாகத் தன்னைச் சாமசதோரெலலோககும நறசெல்வயகளையளித்து மிகப 

புகழபெறறும், இபபோழ.து சுககிரீவனை 52 தமககு காதனாகக போரு,னறன 

ச௩தோ ச யாவ ்ட்ைய cba 5 or ov eum (1h சஞ்சமடையதக்க்கவமு ம, 

மிகவு தருமமுடையவருமாயினரோ ? யாவா ததையைபபோலவே எல் 

லே்ரு௩் தஞசமடையததககவராகிச் சககரவாத்நித்தரு மகறு மானேற 

னரோ? ௮௩5 எமமையரே இபபோழது சுககிரீவனைத தஞ்சமடைகளனமன 
சய்யோ ? இவர் முனபு, ஏலலரவுலகங/ககரஈ கஞசமடையம் தககவராகியும், 

எனககுத தமையனா3யும, மஹாராஜராை௪ தஞ்சமடைகனதனர் 

OES [KATEWSSO (HH 3-௮0-௭-3(6௭7* 
Sor BITS CAL (Kr HHT OHS, 
யஸ்யபரஸாதேலததம் ப். ரஹீதேயுரிமா₹டரஜா$ 

ஸராமோலானரோதரஸ்ய ப்ரலாதமபிசாமக்ஷதி,



௪௩௪ வால்மீகிராமாயணம் 

யாவருடைய அருளினால் மூவுலகவ்களிலுமுளள இவவுயிர்களெல் 

லாம் மகிழந்து வாறவுறுமோ ? ௮ந்த எமமையரே வாரங்களுக்கு ராஜ 

ணுடைய அருளைக் கோருகெறனா ; எவருடைய தந்தையைப் பாரிலுளள 

தார்வேட்தர்களெல்லோரும் பணிந்து மகிழம்து இனபுற்நனர்களோ? ௮ந்த 
எம்மையா உலூனில் மிகப் புகழபெற்றும், வானரராஜனைச் சரணமடை 
இனறனா ; எம்மையா மிகத துயரமடைந்து தஞ்சமெனச்சேர்ர் தமையின, 
மஹாாஜர் இவர்மேல ௮ருளசெயயக்கடவா, எனறிவ்வணணம் கண்ணீர் 

பெருககத் இனமடைந்து வருந்தி மொழிகதனா சிறியதிருவடி. இவ்வண் 

ணம இளையபெருமாளருளிசசெய்.த வாகஏயத்தைககேட்டு மிக மகிழந்து 

அவரை கோக$க கேட்டருளீ£ர இளையபெருமாளே ! மிகவும் ஈன்மதி 
பூண்மெ, சின த்தையடககியும, புலனகளைவெனறம, திவவிய சத்தியுற்.றும் 
விளயகுகன்ற தேவர்களைபபோனற மஹாதுபாவர்கள் தறசெயலாயிருக்கு 

மிடஈதேடி. எழுஈதருளுகையில், மஹாராஜா தேவர்களைககணடு சேவித்து 

தீனனியசாகததக்கவராகாரோ ? மஹாராஜரும அரசிழந்து, வாலியினால 
பகைககபபட்டு, மனைவியையும் பறிகொடுததுக காடடிலலைந்து வருந்து 

இனறனர் , கதிசவன இருமகனான அந்த சுககிரீவமஹாராஜர் அப்படி. 

துனபுற்றவராயிலும, எஙகளுடன் கூடித தேவர்களுககுத் தடையின்றி 

யுசவி செய்வார்; ஆதலின், கரமெல்லோரும் மஹாசாஜர் இருககுமிடத் 

திழ்குச் செல்வோம எழுந்தருளுக , எனறு இனிமையாக விணணப்பஞ் 

செயதனர், இளையபெருமாள ௮தைககேட்டு மகிழஈது ௮வளாப் புகழந்து 

பெருமாளை கோகக, எமமையரே ! இந்த மாருதி ம௫ழவுடன கூறுகின்ற 
மையின், இவா உரைபபது உண்மையே யாகும, ஸஃகூரீவர் €தாதேவி 
யைத் தேவெதறகுத ,துணையாகுலாரென்பதில ஐயமிலது ; ஆதலின, 

தேவா காரியம் முடிந்ததெனவே எண்ணுக , இவர் வாயுபகவான புததிர 
ரா.தலாலும், மகிழவினால முகமலாந்து, ஒளிதிகழற்து மொழிந்தமையாலும், 

பொய்யுமாசத்திலா , இனியும பொய்யுமையா£ ; ஆதலின், காம இவருடீன் 
செல்லுவோமெழு£தருளுக , என்று விண்ணப்பம் செயதனர், உடனே 
சிறியதிருவடி மூழ்ந்து ௮ந்த பிரஹமசாரிரூபததை விட்டு நிஜரூபத்தை 
தரித்து, ஸ்ரீராமலக்ஷ்மணர்களிருவராயும தமது தோளகளினமேலேறறி 

எழுந்தருளப்பணணிக்கொண்டு இனி எலலாககாரியங்களும் முடி ததென 

நிசசயித்து, மஹாராஜர் வீழ்றிருந்த ௮ந்த ரிசியமூக மலையை நோக்கி, 

எழுந்தருளினர், 

இஷ்ரெதரகாண்டத்தில் கான்காவது சருக்கம் 

முததிற௫, 
ett 
—



கஷ்டித்தாகாண்டம், எ-டு 

ஐநதாவ௫அசருக்கம். 

பெருமாள் மஹாசாஜருடன் ௮க்னெிஸாகூழியாக ஈட்புசசெய்துகொண்டு 

வாலியைக்கொலைசெயது உனககுப பட்டங்கட்டுவிட்பேனென்று 

முன்னமே பிரதிஜஞைசெய்து அபயக்கொடுத்தருளியது, 

அணும் வைட்ட 

  

பின்பு, ிறியதிருவடி, ஸ்ரீராமலக்ஷமணர்களை எழுகதருஎப்பண்ணிக் 
கொண்டு ரிரியமூகமலை சேர்ஈது, அவவிடத்திலே இவர்களை யிறக்கு யோரி 
டத்திலெழுக்தருளி யிருக்கச்செயது, இவர்களைக்கண்டு ௮ச்சக்கொண்டு 

ஓடி. மஹாசாஜர் ஒளிந்திருட க மலயமலைககுச்சென்று மஹாராஜரை 

கோக கேளீ£ வானராகோமானே ! ரகுமஹாராஜாவின் இருவம்சத்தி 

லவதரித்து மிசச்சூரமுடையவர்களும், தீசரதசக்கரவர்ததஇித்தருக்குமாசர் 

களும், ஸ்ரீசாமலக்ஷ்மணாகளென்னும் தருகாமமுடையவர்களுமாகய இவ் 

விருவரும் மிகவும் தருமகுணமுடையவர்களுமாடுப பிதாவின வாக்யெத் 

தைப பரிபாலனஞசெயவதனபொருடடுச் தண்டிகாவனத்தில் வாழ்கையில், 

சாவணன ஸ்ரீசாமபத்தினியாகிெய தையெனனும் பிராட்டியாசைத் திருடிச் 

கொண்டோடி.விட்டான் ; ; ஆதலின், அவரைத் தேடிககொடுப்பகனடொரு 
டடு உம்மைத் தஞ்சமென வ%தடை௩தனர்கள ; பழ்பல யாகங்களசெயது 

௮ளவறற தானங்களபணணிப் vTap ip gw ஒரு குடைக£ழாண்டி சக்கர 

வாத்தியாரின் இருக்குமாரர்களாகியும், சீதாபிராட்டியாரினபொருட்டு உம் 
மை௪ சரணமடைஈதனாகள ; உம்முடன தோழமைகொளளவும் கோரு 

இன்றனர்கள ; யாவராலும் மூஜிசகத்தக்கவர்கள ; ஆதலின, 8ீ£ அவர்களைக் 
கண்டு பூஜைசெயறு ஈட்புசசெய்து கொளளுக ; என்று மொழிட்தளர், 

மஹாசாஜா அமமொழிசேட்டு மிக மகிழந்து அச்சம் கக்கி, மனர்சேர்க்து, 
மானிடரூபம்பூண்டு, மிசியமூகமலைசேர்க்து பெருமாளைக்கண்டு ஸ்வாமி | 
தேவர் மிகவும தருமமுடையீரெனவும், ஒப்பழ்ற தனிவிரரொனவும், ஸ்ர்வ 
த தயாபாரொனவும், மற்றும் பற்பல இவ்விய கல்யாண குணாகாரெளவும், 
மாருதி யுரைசெயயக் கேட்டு மகழந்தேன் ; தேவர் ஸர்வலோக சரண்ய 

சாகியும, அறபவானரனான அ௮டியேனுடன் ஈடிபுச்செய்யதி இருவுளவ் 

கொண்டதென்பது, அ௮டியேறுடைய பாகயெமே ? இதுவே அடியேலுக் 

குயர்ச்த மரியாதை £ தேவாக்கு இவ்வண்ணர் திருவுளமிருபப்.து உண்மை 

யாயின், அடியேன் இதோ வல.துகையை நீட்டினேன் ; தேர் இதன்மேல் 

eatin BL பிடிததுக்கொண்டீருள்க ; தக்க ஏழ்பாடுஞ்செய்தருள்க ; 

எனறு மொழிஈது கையை நீட்டினார், பெருமாளும் மகாராஜர் இவவண்ண 

மூரைசசெப்த வாக்யெத்தைக்கேட்டு,...



‘CT. Sir வால்மீகிராமாயணம் 

BS sry Kars » So 85863 வருக ஜிஜி? 

3798600906 ௦6௦௦3 23 52555௦ 

ஸபரஹ்ருஷ்டமனாஹஸ்தம் பீடயாமாஸபாணினா 

ஹ்ருதயம்லெளஹ்ரூசமாலமபய பாயஷவவஜதபிடி தம, 

மிகவும் மழ தவராசெெ தமது இருக்கரத்தனால் மஹாசாஜருடைய 

கரத்தைப் பிடித்துத இடமாக ௮ணைததாலிஙகனஞ்செயதுகொண்டு மழைச் 

தருளினா, உடனே இிறியஇருவடியும் பிரஹமசாரிவேலு த்தை விடடுவிட்டு 

மறுபடியும் நிஜரூபத்தை யெடுத் துக்கொண்டு, இரணட ரணிக்கட்டைகளைக் 

கடைந்து தயை யுண்பெண்ணி வளர்த்து மலாகளினால் பூஜித்து எரிகின்ற 
அத்தியை மஹாசாஜர் பெருமாள இவவிருவர்களின் நமிவில கொணர்ந்து 

வைத்தனர், உடனே ஸ்ரீராம ஸ௩க$ரீவாகளிருவரும ௮ச்செழுந்தியை 
வலம் வந்து ஒருவாககொருவா ஈட்புசசெயதுகொணடு ஒருவர்ககொருவர் 

பாத்து மழழக்தும், தழுவியும், புகழாதும், நீரோ எனககு ததோழரும்,இனி 

யருமாகின தீர்; இனி நமக்குத் துனபமும ஓனறே ? இனபமும ஒன்றே 7 

என்.று சொல்லிககொண்டு மகிழம்தனர்கள, அப்பொழுது மஹாராஜர் 
தாமே ஸாலமரததினது மலாந்த களைகளை முறித்துத் தலாயில் பரப்பிப் 

பெருமாளுடன வீற்றிருக்கனா, உடனே சிறியதருவடியும சசுதனமச,த்தின் 

மலர்ந்த தழையைமுறித்துத தரையில பரப்பி இளையபெருமாளை எழும் 

தருளியிருககச்செயதனர், அபபொழுது மஹாராஜா பெருமாளை கோக்க, 
ஸ்வாமி | ௮டியேன தமையனான வாலியினால் சாஜஜியத்தையும், மனையர 

ளையும், அபகரிததுக்கொண்டு வெருட்டப்பட்பெ பாரெககும் ௮லைந்இிங்கே 
இரிரந்துகொண்டிருகனறேன ; ௮௩5 வாலி எனமீது தீசாப்பகைகொண் 
ஓ.ருககன்றமையின், துயிலுவினறி, நிரந்தரம் ௮சசல்கொண்டு வருந்து 

இன்றேன் ; மஹாபாகராகிெய தோழரே ! ௮௫52 வாலியினபயம் எனக்கு 
எவ்வண்ணம் கீங்குமோ ₹ எவவண்ணம் யான் இன்புறறு௪ சிந்தையினறி 
வாழவேனோ ? தேவர் ௮வவண்ணஞ்் செய்து அடியேனைக் காத்தருள்க ; 

இவ்வண்ணம அ௮ழியேலுக் சபயமுந்தந்தருளக ; அடியேன் தேவரசையே 

தஞ்சமடைந்தேனென்று விண்ணப்பஞ்செய்தனா, இவவண்ணம் மஹா 
சாஜா உரைசெய்த வாக்கயெத்தைப் பெருமாள் திருச்செவிசாசத்தித் தரும 
முணர்ந்தவரும், தருமத்தில விருப்புடையவருமாதலின், கருணைகூர்ந்து 
புன்னகைசெயதுகொண்டே மஹாசாஜனை கோக&_..- 

GSTSHVOM (So DAS SH, Hse¥ 
TOSKOSHAIE w SST org ssr20, 

உபகாரபலம்மிதரம் விதிதம்மேமஹாசபே 

வரலிசம்தம்௨இிஷ்யாமி தவபார்யாபஹாரினம்,



சிஷ்டிந்தாகாண்டம் ஏ௩௭ 

கேளீர் வானரராஜரே!எனக்குத்தோழராயினவர்கள் ; என்னால் செய்யப் 
பட்டி உபகாரத்ையே ஈறபலனாகவுடையார் ; என்பது எங்கும் வெளிப் 
பட ஹிளங்குகன்றகன்றோ $ ஆகலின், உம்முடைய பாரியையைப் பறித்த 
அந்தக் கெொரடிய வாலியை யான் விரைவில் கொலைசெய்வேன் ; யான் எவ் 

வண்ணம் அவனைக் கொலைசெய்வேனோவென்று ஐயமுறற்க ; என்னுடைய 
இக்கணைகள குறி தப்பாதவைகளும், கதிரவனை நிகர்த்தனவும், கூராகத் 
இட்டிப்படடனவுமாச விளங்குகின்றன ; இவை யந்த வாலியின்மேலே 
விரைவாகபபாய்க்து அவனைக் கொலைசெயயப்போடின்றன ; இந்தக் கணை 
கள் கழுன் இறகுகள கட்டியும், கூரிய முனை பொருக்தியும், கோணாமல் 
கீண்ட கணுக்கள வுமைந்தும், ஒலிக்துஞ் செல்லுகையில், சினங்கொண்டு 

நச்சரவங்களபோல விளங்கும் ? gos வாலி இந்தக் கணைகளினால் அடி. 

பட்டு வச்சொயுகத்இனாலடி.பட்டீ மாமலைபோலத் தரையிலவீழந்து டக் 

கையில், விரைவில நீர கண்ணுறறு ம$ழவீர் ; என்று ௮ருளிச்செயதனர் 
மஹாசாஜர் இவவண்ணம் பெருமாள ௮ருளிசசெய்த வாக்கயெங்களைச் 
கேட்டுப் பரமாஈந்தமடைந்து பெருமாளை கோக்கு, ஸ்வாமி சாகவகுல 

அரந்தரா | புருஷோத்தமா ! தேவருடைய திருவருளினால் அடியேன் 

மனையாளையும், சாஜஜியத்சையும், இபபோழதே பெற்று மழைவேன்; என் 
அண்ணனான மு௩தப் பகைகொண்ட வாலி இப்பொழுதே எவவண்ணம்: 

மரணமூறுவானோ ? ௮வவண்ணஞ்செயது ௮டியேனைக காத்தருள்க ; 

என்று விண்ணபபஞசெயது வேண்டினர், இவவிருவரும் இவவணணம, 

சாழமைகொண்டு ஸம்பாஷணஞ்செயயுங்காலையில், பிராட்டியாசக்கும, 

வாலிக்கும், இராவணனுக்கும, முறையே தாமரை மலராயும், பொனனை 

யும், இயையும் நிகர்த்த இடதுகண்கள ஒரேகாலத்தில் அடி.த.தன ;-- 

கிஷ்௫க்தாகாண்டததில ஐர்.தாவது ௪ரு௪௧ம 

முத்திற்று, Sy Pr 4 ay Ay 

சிறியதிருவடி. மறுபடியும பிரஹ்மசாரிவேஷததை விட்டு நிஜரூபஈதரிததச 

ரெனதிருப்பசால ஸ்ரீராமலகூமணாகளை ரிசியமூசரியில் எமுகதருளபபண்ணி 

விட்டு மஹாராஜரீடஞசெலலுககாலையில, ௮வா மனகதெளிவுறுமளவும் அவசொதிரில் 

அவர் வாகயததினபடி. மீளவும பிரஹ்மசாரிவேஷர தரிசததனரொளக் தோறறு 

னற ;-- 
பெண்களுக டெறுசண்துமிகனெ, விரைவில் மக்கலமுண்டாகுமென்றும், 

ுருஷர்களுச ட.துகண தடி.க்ன், அனபம சேருமெனறும், சகுனாலிலிருகன்ற 
ஈமயின், இக்கு பிராட்டியார்ககு யின்பமும, வாலி ராவணாகளுசகுத் துன்பமும் 
மிசாயுமென்பதை அடி.௪,ச இட தசண்கள ௮வரவாகளுச் சறிகிசதன ;-.- 

  

பெருமாள முன்னமே வாலியைக் கொலைசெயவேனென பிரஇஜ்ஜை செய்த 
தீஞல், இஎரே மும்மூர்த்திகளுள் முதனமையானவானறும், ஒப்பாருமிக்காரும 

ஐல்லாதாரொனறும், ஸர்வவல்லமை யுடையாரொன்றம், யாவு முணர்ரதவசென்மும் 

ரன்கு விளல்கும் ;--



௪௧.௮ வால்மீகராமாயணம் 

ஆரு வதுசருக்கம், 

மஹாசாஜர் பிராட்டியார் ஆகாயத்தில் செல்லுகையில், ழேபோட்ட 

இருவாபசணங்களைக் காப்பாற்றி எடுத் துக்கொண்டுவக்து 

பெருமாளிடத்தில ஸமாப்பித்தது, 

el Ot eee 

மீளவும் மஹாசாஜர் மகிழந்து மாயாமானுஷவிகரஹனான பெரு 

மரளை கோக்க, ஸ்வாமி எனனினிய தோழரே | மஹாபலபராக்செம 
முடையவரும, மிகச றந்த புததியுடையவரும், அடியேனுக்கு நன் 
மர்திரியுமாரய இ௫்க ஆஞ்சனேயா என்னை கோககித் தேவர் பிதாவின 

வாக்யெத்தைப பரிடாலனஞசெயவதனபொருட்டுத் தருவயோத்தியை 

விட்டுத் தண்டகாவனஞ்சேர்ந்து தேவியாருடனும இளையபெருமா 

ஞடனும் எழுந்தருளியிருககையில, சாவணன கபடஞ்செயது ஸ்ரீஜனக 

சாஜன் இருமகளாகயெ ஸ்ரீஹீதாபிராட்டியாரைப பறிததுககொண்டோடி 

விட்டதாகவும்; அங்க ராவணன் நடுவில ஜடாயுவையும கொனறுவிட்ட 

தாகவும், அ௮ந்தப பிராட்டியாரைம் தேடிக்கொணொடே தேவாகள் இங் 

கெழுக்தருளிய தாகவும தெரிவிததகா£, இது உண்மையாயிலும், துயசதக) 

வினாவில் துயசஈஇ££ந்து பிராட்டியாரைசசேர்ந்து மகிழக்தருள்வீர் 5 
மதுகைட௫அர்களினால் வேகசரு கியைப்போல சாவணனுல் ஒளிக்கபபட்ட 

அக்தப் பிராட்டியாரை யான் விரைவில் தேடிப பிடித்தெழுந்தருளப் 
பண்ணிசுகொண்டுவருவேன ; பிராட்டியார் பாதாளத்திலாயிலும், விண் 
னணுலலொயினும, மற்றும் எவ்விடததிலாயிலும் எழுக்தருளியிருந்தா லும், 
யான் தேடிககணடெழுந்தருளப்பண்ணி வருவேன்$ அன்தியிலே, 
அடியேன் ஒரு விண்ணப்பஞுசெயகிறேன ; இதனை யுண்மையென்றே 

அதிந்தருளக ; தேவர் தேவியா ராகய பிசாட்டியாரை இந்திரன் முதலிய 

தேவாகளும், தானவாகளும் கூடிக கெடுக்க முயலிலும், திறமைகொள் 
ளார்கள்; அவருடைய கற்பு யாவனாயும் பறறி யெரிககும; ஆதலின, 

தவர் துன்பததைக் ஐமாதருளக; அவரை யான் எவவிதததிலும தேடி 

எழுக்தருளப்பண்ணிக்கொண்டு வருவேன் ;) அடியேன முனபொருகாள் 
இவ்விடத்தில் இச்கானகுமக்திரிகளுடன உட்கார்க்திருககையிம், சாவ 
ணன் ஒரு பெண்ணையெடுத்துக் தேரிலேற்றிக்கொண்டு ஆகாயததில 

சென்றனன், அப்பெண்ணும் சாமா | ராமா | ஏனறும, லக்ஷ்மணா ! 
லக்ஷ்மணா | என்றும், கூவி யமு.துகொண்டே சென்றனள், அந்தப்பெண் 
பிரசட்டியாசாகவேயிருக்கவேண்டுமென் நிப்போழ்து ஊஹிக்கிறேன் ; 
அப்போழ்தவா எக்களைக்கண்மி உத்தரீயச்தையும், இருவாபரணக் 
களையும் கட்டிப்போட்டனர், அவைகளை யாகங்களும் எடுத் துவைத்இருக் 
என்றனம் ) இட்போழ்தவைகளை யழையப்பித்து எமர்ப்பிச்சன்றேன்



கிஷ்சிர்தாகாண்டம். ௪௩௯௬ 

கடாக்ஷித்அு அறிஈதுகொண்டருள்க ;) என்று விண்ணப்பஞ்செய்தனர், 

பெருமாஞம் ௮ம்மொழியைச கேட்டவுடனே மஹா ராஜரை கோக்கத் 

தோழரே | ஏன் இன்னும் ஆலஷஙியம் செயூன்தீர்) விரைவாக ௮க்த 
ஆடையாப சணங்களைக கொணர்க? என்று நியமித்தருளுகலும், மஹா 

சாஜர் உடனே எழுந்து புகறகரிய அம்மலையின் குகைககுட்புகுக்து 
பிசாட்டியாருடைய அந்த உத்தரீயததையும், இருவாபசணங்களையும் 

எதேத்துக்கொண்டுவந்து பெருமாளைககிட்டி. ஸ்வாமி | இதோ கொணர்க் 

தேன் ; கடாகூஷிதீதருள்சுழ எனறு காட்டி யளித்தனர், பின்பு பெருமாள் 
அவைகளைக் கைக்கொண்டு பனிகீர்ச் துளிகளினால் சந்தன தடையுண்டு 

ஒளி குலைவதுபோலச௪ சோககீர்களினால சூழந்து தகெகபபடடு ௮க்தோ? 
ஏன் பிராணகாயக ! எனறு கூவித் 2ரததை விட்டுச் சோகத்தை மேற் 
கொண்டு தரையில விழ்ந்து அந்த ௮ணிகளை க் தமத இருமார்பின்மேலே 
வைத துககொண்டு கோலினால தூண்டிச னமுறுத்தபபட்டுப புத்தி 

லுறைகன்ற ௩ச்சரவம்போலப் பெருமூசசெறிட் து கண்ணீரைத தாரை: 
தாரையாகப் பெருக்கி அருகலிரு௩க இளையபெருமாளை கோகடிப் 

புலம்பலுற்றனர், பாசடா லக்;மணா | வைதேஹி சாவணனால் பறிககப 

படுகையில்; இவைகளைக £$ழே யெறிக்தனள; இக்க ஆடையாபசணஙகள 

பசும்புல்லுளள இடத்தில் போடப்பட்டன போலும், ஆதலின், பசசை 

கிறமுற்திருக்னெறன ; இவை சகையின்' ஆடை யணிகளே யல்லவோ ? 
என்றிவ்வண்ணம பெருமாள புலம்பி யமுது வினாவுகையில், இளைய 

பெருமாள பெருமாளை கோக்க, எம்மையே !-- 

ஸுவ வுல 800 Dinos rms } 
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சாஹம்ஜாசாமிசேயூரோ காஹம்ஜாசாமிருண்டலே 

ாபுசேதவபிஜானாமி நிதயமபாதாபிவாசனாத், 

அடியேன் கேயூரங்களையும, (வங்கெளையும்) அ.தியேன் ; அடியேன் 
குண்டலங்களையும் அறியேன் $ இனக்தோறும இருவடிகளில் தண்டம் 
ஸடிர்ப்பித் தக்கொண்டிருந்தகமையின், பிசாட்டியாரது நஅநாபுரங்களை 

(௧௪சை கொலுசுகளை ) மாத்தொிமே நன்முக அறிக்துணர்செ்மேன் ) 

இவைகள் பிசாட்டியார் இருவடிகளில் ஸமர்ப்பித்திருந்கவவே * என்று 
விண்ணப்பஞசெய்தனர், பினபு, பெருமாள் இனமடைந்து மஹா. ராஜலா 
கோக், மந்திகளின் கோமானே உலாயீர்) எவ்விடத்தில சதையை 

சாவணின்” எடுத்தோடுகையில் கீர் கண்டீர்; ௮வள் எனக்கு உயிரினும் 
இனிபளாயினளே ? ஏனக்கு மிகவும் துயசமளித்த அக்த அரக்கன் rie 
உற்கனெமனன் |) அவனொருவன் பொருட்டே யன்றோ 14 யான் எல்லா 
வரச்சர்சளையும் கொலைசெய்யப்போகென்றேன்; அவன் சதையைப்



eed வால்மீகராமாயணம் 

பறித்த யான் செனமுறச்செய்ததென்பது தான் இறப்பதன்பொருட்டு 

வலுவில மரணமுறும் வழியைக் இறந்து கொண்டதுபோலாயிற்று 7 
எந்த அரக்கன் என்னுடைய மிகவும் இனியளான மனையாளை மோசஞ் 

செயது பதித்து வக்தனனோ 1 ௮வன் யாவன எங்குறைன்றனன் ; 
விரைவிலுரையமீர்; உடனே யவனைக் கொலைசெயது யமலோகத்தித் 
கனுப்பிவிடுவேள் ; என்று முனிந்தருளி௪ செயதனர், 

இஷ்கந்தாகாண்டத்தில் ஆறாவது சருககம் 

முததிதது, 

  

எழாவதுசருக்கம், 

பெருமாள் பிராட்டியாரைத் தேடுமபடி. மஹாசாஜர்க்குக கட்டளையிட்டு 

வாலியைவெனறு உம்மை ராஜனாக ௮பீஷேகஞ்செயவிபபே 

னென்று பிரதிஜஞைசெயதுகொடுத்து மஹா 

சாஜரை மகிழவித்தருளிய து. 

TR ப்பம் 

இவ்வண்ணம் பெருமாள வருந்தி கண்ணீர்த தம்ப வினாவக்கேட்டு 

மஹாசாஜா தாமும் தோழமையினால் வருந்திக் கண்ணீர்பெரு£9க் 
கைகளைக கூப்பிக்கொண்டு பெருமாளை கோக, ஸ்வாமி ! அடியேன் 

இப்போழதது ௮ந்தக கொடிய சாவணனுடைய இருப்பிடத்தையும், பல 

பராகூரமககளையும் ஈனராக அதினெறிலேன ; கீசகுலத்தில பிறந்த 
அவனுடைய குலத்தையும் அறி௫ஏன்றிலேன் ; ஆயினும், அடியேன் 

தேவருக்கு உண்மையாக ஒரு பிரதிஜஜை செயதுகொடுக்கிறேன் ; 
தேவர் துயசத்தைத் துறக்தருளக; தேவர் ஏவ்வணணம் பிராட்டி. பாலாப் 

பெற்று மகழ்ந்தருளவீரோ?$௮வ்வண்ணம் அ௮டியேன முயறசிசெய்வேன்; 

யான ராவணனைக கூண்டுடன் கொலைசெய்து எனது தோள்வலியைப் 

பயன்படுத்த விரைவில் சேவர் திருவுளம் ம௫முமாறு செயவேன் ; இது 

ச பிராட்டியாருடைய புரமும், முததுவடமும், ஈடுவழியில் ஈமுவி Song 

விட்டன ; மற்௮ுளள அ௮ணிசளையே பிராட்டியார் சழறதிச மேயெறிசதனர் ; றிய 

திருவடி. முதலானோர் சாட்டில் இ ரிநத அபுரததையும், முததவடசதையுககூடச் 

கணடெடுத்து வைததிருசதனாகள்போதும ; ஆசலின; இங்கே சராபுரதீதையும், 
மஹாராஜா தாதளித்தனரொன்றறிச ;..- 

தப. ரணதர்சன வயாஜர்தசல் பகவான், யாத்ருச்சிச ப்ராஸல்கிச லைக்ருததர் 

சனத்தாதும், சேதனனம்ரக்ண த்தில் உதயச சனாகுவாளென்ட,௪ ஸதூச்சப்பட்டத; 

மேல்சருச்சசஇிலும் இதுவே கூறப்பின்ற௮. 

 



கஷ்கந்தாகாண்டம், ௪௪௧ 

வரையில் இனமடைந்ததுபோ.தும், இயல்பாய் அடங்கியுள்ள இரத்சை 
நினைந்தருள்க :; இவ்வனணம இனமுறுவது தேவர்போனறவர்களுக்கு 

உரியதன்று ) யானும் பெண்டாட்டியைப்பதிகொடுத்து மிசவுந் துயச 

மடைந்தேன்; ஆகிலும், யான் இவ்வண்ணக் இனமு.றுின்றிலேன் ; 
இசத்தையுக் துறந்து வரு£துகன்றிலேன் ; யான் ௮றபவானரனாயிலும், 

மனையாளை நினை*து சோகமுறுகெனெதறிலேன் ;) சேவர் மஹாததுமாவும், 

பறபல நாலகளைப் பயினறு குருகுலவாஸஞ்செய்தவரும, தரமுடைய 
வருமாகியும் இவவண்ணம் வருத்தமுறுவது தகாதெனப.து வினாவல் 

வேண்டுமோ * ஆதலின், தீர,த்தை மேற்கொண்டு மேலெழுக்த கணணீரை 

யடக்க யருள்க $; இறமையும், வலிமையும் கொண்டவாகளுக்கு எல்லையா 
யுள்ள திரத்தைத்துறந்து வருந்கற்க) துன்பம் கேரிலும், பொருள்ழி 

யினும், ௮சசம் வாயக்கினும், உயிர் மாயினும, இரமுடையோன்' தன் 

புத்தியினாலேகானே ஈன்காராயர்து மேன்மைகொணடு மழெவானே 

யன்றித் தமையுறான்; யாவனொருவன் எப்பொழுதும் தீனமுறுகெருனோ 

அவன் மடையனெனனபபவொன ; அவன் சுமப்பதறகரிய பாசமேற்றிய 

படகு கடலில் மூழகிவிடுவதுபோல சோகககடலில் மூழ்க யழிவான் 5 
அடியேன நட்பினால இவ்வண்ணங் கைகூப்பி வேண்டி யுசைக்னெறேன் ; 

சோகத்திறகடங்கொடாமல் பெஎருஷத்தை மேத்கொண்டருளக 9 

சசோகத்தையே மேற்கொளபவர்களுககு ஒருக்காலையிலும் இன்ப.மில த; 

அவர்களுககுத் திறமையும் அழிந்துவிடும்; ஆதலின், தேவர் துயருறற்க9 

மிகவும் சோகமுற்றவன் பிழைப்பதிலும் ஐயமே? ஆகலின், சோகத்தைத 
றந்து இீரத்தையே மேறகொண்டருளக ;-- 

8530200008 றி (௦8269 ஐ 8 
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லவயஸ்யதாம்பூஜயனமேோ தவமசோமர்ஹஸி. 

அடியேன் தேவர்க்குத் கோழனென்பதினால் இதத்ைை விண்ணப் 
பஞ்செய்.து ௮றிவிக்கின்றேனே யன்றி, யுபதேசமாவத, கட்டளையாவது 

செய்கின் பிலேன்; தேவரும அடியேன்மேல் ௮ருள்செயது தோழமையை 
விளம்கவிப்பதன்பொருட்டு இவ்விண்ணப்பத்தைத் இருவுஎம்பறதித் 
்யாத்தைக் துறக்து rans மேற்கொண்டருள்க ; ஏன் நிவ்வண்ணம் 
விண்ணப்பஞ்செய்தனர், பெருமானும் ' இவ்வண்ணம் மஹாசாஜர் 
இனிமையாகக் சேற்றின வாக்யெங்களைத் இருச்செயவிசார்த்தி உத்தரி 
யத்தின் முனையினால் சோகநீர்த் துளிகளைத் துடைத்துக்கொண்டு 'டனம் 

தேர்ந்து தரமுத்று மஹாசாஜரை மடழ்ச்காலிக்கனஞ்செய்.துகொண்



௭௪௨ வால்மீகராமாயணம் 

டவரைகோக௫க் கேளீர் வானரர் மோனே | ரேசமும், அன்பும், பிரியமும், * 
இதமமுடையோர்கள் தோழருக் குரைப்பதுபோலவே த்குதியுற்றதம், 
காலஃதிற்குச் தக்கதும், இனியதுமாக நீர உரைத்ததைககேட்டு மூழ்க 
தேன் ) அவ்வண்ணமே யான உமமால் தேத்றபபட்டு இயலபாயுளள 
திச,த்தை மேற்கொண்டேன் ; இததருணத்தில இவ்வண்ணம உம்மைப் , 
போல இதமுராக்கத்தக்க தோழர் வாயபபதரிது ; syn DICH, Pang 
யைத் கேடும் விஷயத்தில் கீர் மிகவும் முயத?ிசெயல்வேண்டும் ; எனனா 
லுமக்கு ஆகவேண்டிய காரியம் யாதோ ? அதனையும் ஐயமும், கூச்சமு 
மின்.றி, யுரைசெய்க; மழைகாலதஇல் கலல நிலததில விதைத்த எல்லா 
விதைகளும், தப்பாமல் முளைப்பதுபோல என்னிடத்தில் இறக்கப்பட்ட 
எக்காரியமும் கைககூடுமென்றே ஈமபுக 9 இப்போது யானுரைத்த இந்த 
வாக்கியம் அபிமானத்இனாலாவது, அன்பினாலாவது, கசடினாலாவது 
உரைக்கப்பட்டதாக நினையறக; யான உரைபபசெல்லாம் உண்மை 
யெனவே கம்புக ;-- 
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அசருதம்கோகதபூவம்மோ சவகூயேகதாசச 

ஏதத்தேபரதிஜாராமி ஸஐதயேகைவசதேசபே, 

யான் இதுவரையில பொயமொழி மொழிக்சேயிலேன் ; இனியும 

ஒருக்காலும் மொழியேன ; இவ்வண்ணம் உமக்கு யான் பிரதஜ்ஞை 
செயதுகொடுக்கிதேன் ) எனது ஸத்தியத்தின்மேலும் ஆணையிட்டுச் 

கொகெகிதேனென்று தாமே பரப் ரஹமமென்பது விளஙக அருளிச் 

செயதனர், மஹாசாஜரும் மந்திரிகளுடன் பெருமாளிவ்வண்ணம் 
அருளிசசெயததையும் பிரதிஜ்ஞைசெய்துகொடுத்தருளியதையுக் கேட் 
டுப் பசமானந்தமடைந்து இகழக்கனர், இவ்வண்ணம் ஸ்ரீசாம ஸஃக்சரீ 

வர்கள் மிக ஈட்புக்கொண்டு ஒருவர்க்கொருவர் துனபவின்பங்களை 
Gur Pi துகொண்டு மகழ்ஈதனர்கள், மஹாசாஜரும் பெருமாள் அருளிச் 

செயல்களை முற்று முணர்த்து தன் மனதில் தன் காரியம் முமுதும் 
முடிந்துவிட்டகாகவே எண்ணி மிகவும் மஏழ்வுகொண்டனர், 

இஷ்தெதாசான்வூச்தில் ஏழாவது சருக்கம் 

பட் மத்தித்து 

த இர்தச்சருச்சத்திலே ஆபரணதர்சன வியாஜத்திஞலே சே சளலுடைய யாத்ருச் ் 

சக ப்ரராலக்செ லச்ருசதர்சனத்தினாலே பசவாறுச்ரு ௮ர்.சச் சேசனளை யலட்டும் 
விரயத்திதுன்படாயெ அலா புலாசசப்பென்றஅ ; இல் மஹாராஜர் ராவள்



இஷ்டுந்தாகாண்டம், ௪௬௧. 

லுடைய இருப்பிடத்தையாவ,த பலபராக்ரமங்களையாவது அதியேனென்.ற விணணப் 

பஞ்செய்தா£. மேலே பிராட்டியாரைத்தேடுவதறகு வானரர்களை யலுப்புங்காலையில, 

தெனகடலின்ஈடிவில ,நூ௮யோஜனம் ௮சனற இலசாததவுயிருகன்றஅ; ௮௫ தான 

சாவணன உறையுமிடமெனறு சொலஓூரா ; ஆதின, இ.த எப்படி. பொருச்சமெ 
னில, பொருக தம; முதலில் பெருமாளுக்கு ராவணனசெயதிகளை யதிவித்தவிட்டால் 
உடனே ராவணனளைககொலைசெயயுமபொருட்சே தாமே இளையபெருமாளைத அணையா 

*சககொணடு எழுஈதருலிவிடுவரோ ௪ன௮ எணணி, ௮பபடி. யானால் தான் உதகிசெய்௮ 

பெரும்புகழடெறறு சீருதாததனாகுவதமகில்லையே யென்று மறைததனா மஹாசா 

ஜொனறுணாச, வாலி மரணமுதுமளவும தான மத௫காசரமததை விட்டுப் புறபபபட 

௮சசங்சொணடிருசசனறமையின,இபபோது எவவணணம்பெருமாளுக்கு உதவிசெய 

வார) வாலியைமுதலில கொலலுலிததததான ௮பிஷேகசகொணடபினபானால சே 

கலகோடி வானராகளைககொணடும தாமுமபெருமாளுககு உதவியெனலும் கைச்கரிய 

ஞ்செயது சனயராகுவாரலலரோ? அதலின, மறைததனா; ஆதலாலேதானே இதமித் 
இரதரோஹமாகாதெனவுணாக, முனபு மஹாராஜா ராவணனுடையசெயதியை' அதிர் 

தேயிலா , பின தாரை இளைடிபெருமாளுடன விணணப்பஞுசெ.பத வாக்யெச்தைக் 

கேட்டே தெரி தகொணடனா; எனறு Aor se வர்கள், அத பொருகதாத; மூன 

னே தான வாலியினாலவெருட்டபபட்டு லோகாஃ௦லாகமலைவமாயில் எககும்ஓடி.யலைஈ 
தி.சரக மகாராஜா உரைககினறமையாலும, ரரவணன வரலியுடன பகைத தசதோலவி 

யூறறுப 5னபு நட்புககொணடி.ருஈதமையாலும, ராவணனசெயதியை மஹாராஜா ௮றி 

யாரெனறுரைபபதுவே அறியாமை ; மஹாராஜர் ௮றிரதே தனககுக கைகங்சரியம் 

சேராமல போகுமோ எனற மறைததனா, தசையாலேதான எவகிடத்தில் தை 

சரவணனால பறிசசபடடடனளோ உரையீரான்று பெருமாள் விஞலியதறகும மஹா 

ராஜா விடையுரைததிலா; சிலா, ராவணன இருப்பிடம முதலியவறறை ஈனகறியேன; 

சிறிது அமிவேன ; எனறு மஹாராஜா உரைதததாகப பொருள கூறுவாகள; 

அதுவும பொருஈதாது, ஆம்காயின ௮திஈதவனமையிலுமாவ.து உரைததிருக்கவேணடு 

மனமோ ? சிறி. ம உரைததிலரே, ௮சலின ௮திசதேமறைததனரொனறேயணாக, இவ 

வணணமாயின பெருமாளுக்கு இவாமீஏ பொயயாரொனலும மிததிர,தரோஹஞ செய 

பவொன்னும ௮விசுவாலம தோறராதோவெனில, தோறருது; பெருமாள ஸாவஜ்ஞ 

ஸாவசகத ஸத்தியஜஐஞாசாகஈதஸவரூபியும, ஸாவாஈதாயாமியுமாகிய பரபிரஹமமே 

யாதலின, தாமே ஸவஸககலபாலுகுணமாக மஹாராஜாககு புததி பிரசானம் செயத 

ருளியிருகச ௮விசுவாஸம் சோறறுவ தெவவணணம, அதலின, பெருமாளுககும இ௮ 

தோன் இருவுளமெனவறிக, மஹாராஜர் ராவணன இருபபிடததை யதிவாராயின, பிரா 

ட்டியைததேட சாறறிசைகளிலும் வான.ரர்களை யனுபபியதெனனெனில், ராவணன 

மாயாவியாதலாலும, பிராட்டி/யைபபறித்தோழு. நெடுககாலமாயினமையாலும், ஒரு 

சுகால வேதிடக்சளில ஒளித தலை; திருபபானெனறு ஜயுறறு spul@@rera de; 

ஒருவருஷமவரையில ராவணன பிராட்டி யைக் காவலிலவைதது வருததாகிட்டால் 
அவனசெயத சிவபூஜையினாறுணடாசய தபோமூழை குறையாத, அதுகுறையாவி 

ட்டால் பெருமாளால ராவணன கொலைசெய்யய்புடான; ஆதலின அ௮.,துவரையில் 

மஹாராஜருககு ராவணன் செயதி தோன்ராமலிருச்குமா௮ு சிலசங்கல்பமிருஈசசெ 
ன் ௮ அபபயதக்ஷிதனசொனனான, இ.து மிசவும மடமைமினாலுரைசெயதத, அத்தன 

டையுதாயெ தபோமூமை ராவணலுக்குளதாயின சிவனா ஏன் பிராட்டியைபபறிக்கு 

ம்பழு: செயசார்; அதறறு ஒரேவருஷமென்.று என்ன சாபபா6, அதஉண்மையாயின் 

இசதீருமுன்ளமே பறபலப.ரததையல்களைப பதித,த வருத்தியதினலேதாளே அதீநித 
் 95



௪௫௪ வால்மீசிராமாயணம் 

எட்டாவதுசருக்கம் 
ப 

மஹாசாஜர், பெருமாள வாலியைக கொலைசெயவேனென்று பிரதீஜ்ஜஞை 

செய்தபினனர், தான் யுவராஜாவாக யிருங்ததையும, மீன்பு, 

வாலி தன மனையாளை யபகரிததுககொணடு தனனை 

வெருட்டியதையும், வாலியுடன் பகைகோந்த 

காரணதகையும் உனாசெயலும்ற து. 

சடை 

இவ்வண்ணம் பெருமாள் ௮ருளிசசெயத வாக்யெத்ை மஹாசாஜர் 

கேட்டு மிக மகிழஈது, இளையபெருமாளுககெதிசாகப் பெருமாளை கோக$ூக் 
கேட்டயளீா எனனருமை ௩டபினரே ! இருச்கல்யாணகுணங்கள யாவும் 
குறைவினறி நிமை௩ துள சேவரே மடியே வுக்கு, ச கோழராயினமையின், 

தேவாகளும, தெயவமகளம, எனபேல் மரு ஊ்டையாகளாயினர்கள ; 
இவ்விஷயத்தில் ஐயமெனபதேயிலலை , கேவா ந ॥..எிளத்தில் கருதின் 

அடியேனுககுச் தேவேகதிரன்பட்டமும பெரவர்டாகாது ; ௮வவணண 

மாயின், இஈத இஷ்டிம்தாராஜஜியகதைபபெழ்று மகழேனோ 1 அடியேன் 

அககினிஸாகூ்ஷியாக தேவருடன் நட்புககொணடமையின், இனத்தார், 

சுற்ற தா, தோழாகள யாவரும இனி எனனைச சோகது மகிழவார்கள் ; 
அஃயேலும் தேவாககுக் திகு தயான தோழனெனறு தசேவசே வீனாவில 

அறுந்தருளவீர ; எனனுடைய குணங்களை யானே இப்போ புகழந்து 

சொளளேன ; பிரஹமஜஞான முடையலாரகளுக்குக தீரம ஒருககாலும 

அழியாததுபோல தேவாபோனற மஹானுபாவாகளினுடைய னபும் 

ஒருக்காலும் அழிவுறாது ; வெள்ளி, தஙகம, ஆடையாபரணம் முதலிய 

யாவும் தோழர்களுககுப் பகுதியயறவவெனறே தோழாகள நனைககின்ற 

GUT ff Ser! — 

மை.பழி: திராசோ $ இதனால மூடா மயஙகினும உணாஈதோ£ மயககுவாரோ?! மயல். 

கசா; ஆனால அவனசெயத சிவபூஜைக்குப பயனயாசெனில, பிருசுமஹாமுனிவர் 

சாபமிட்டபடி. ப ரததையலகளைபபறிபபத.ம பெரியோகளைப பசைபபதும ஈலலொ 

முக்கததைத,.தற05.து தீச்செயலபுரிவதம பாஷணமியாதத கிரிவதுமே பயனெனவு 
ணாக, இப்பிறவியில பயன கேரின மறுபிறவியில் பயன கறபிச்சககூடாதெனறு 
மீமாமஸாதி நியாயமிருப்பசால இ௫தான ஈன். ௮மை.பும, மஹாராஜா இதறகுமூன் 

பெருமாளுடன வா£ததையுரைசெய்கையில் சைகளைககூபபாமல இப்போ ௮ிசைகளை 
யூங்கூபபிச சண்ணீரபெருகட ஏலாசெய்யததடககெமையின, தாம், உணமை 
மறைத.ஐப் பொயயுரைடயதைப், பொறு, தசிருளவேணடுமென்லும கருத.துடையொ 

oro சன்ருசலிளல்கும்; *சையாலேதான உடனே இரண்டாவ துசுலோகத்தில் பிரதி 
ஜஜையும் செய்சார்; இவைகளை சன் சாராயின், பொகுசதுமென்தே யுணர்கினர்ச'. 
சூரணர்கரச்சள், பரம



சிஷ்கிந்தாகாண்டம் ௭௪டு 

சுடி Treats BLS aT? COS oy NS a0 
66 ஷி னா உடல; 
SST SAPS CAS Gor CK “Hayragnes 
KAGE B KEES Dy wrod gs TaGo, 
ஆட்யோவாபிதரிதரோவா அசதஸலலதோபிலா 

சாதோஷோவாலஸதோஷோவா வயஸய$பரமாக த, 

தீசயாகளஸகசயாகோ சேஹசயாகோபிவாபுர? 

வயலயாாதேபரவாதாதே ஸரேஹ£தருஷட்வாததாகிசம், 

கோழன செலவமுடையவனாயிலும், செலவமறறவனாயிலும், தன் 

புற்தவனாயிற.ம், இனபும்றவனாயிலும, திக்குணமுடையவஜாயினும், தம் 

குணமுடையவனாயிலும, வனே தஞசமாகக்கடவன், நலலோர்தள 

கோழர்களினடொழுடமிப "பொருளை மிழடதாவது, போகமகளைத் துறக்தா 

வது, உயிசை விட்டாவது அரயாகளைக கைவிடாமல் பாதுகா தளிபபாகள் 

ஆதலின, இனி யடியேுககு சிற்துய சூநையிலது ; என்று விண்ணப் 

பஞ்செய்.தனா. பெருமாஞம அதைத இழுச்செவிசராத்து யது ௮வவண் 

ணமே மாகுமென்று உடனபட்டு, எஇிரிலுளள இளையபெருமாளுடன் உகந் 

தருளிசசெய்து மகழக௩சருளினா, 

: அந்தரம் மஹாராஜா பராட்டியாருடைய இருவாபரணங்களை வால் 
இக் கடாக்ஷித்ததுமுதல் நினறுகொண்டிருக்கின்ற பெருமாளைப்பாரத்து 

அவரை எழுர்தருளப்பண்ணுவதம்காக காற்புறமும Caras, யருசில் 

தளிர்த்து மலாக்தடாக்த ஆசசாமரததின களையை முறித்துக £ழேபசரப்பிப 

பெருமாளை எழுஈதருளியிருககச்செய்து தாமும் உட்காஈதனர், உடனே 

சிறியதிருவடி இளையபெருமாள நிழ்படைககண்டு மழ்றெருகளையை முநித் 
அக் ஜழேபரப்பி யவனாயும விற்றிருககச் செயகனா இவஎளண்ணம் ௮ம் 

மலையின்மிசையில் கலககமறலுச கெளிகந்த ஆழகடலபோல கமமீரமாக 

வீழ்றிருக்கன்ற பெருமாளை மஹாசாஜர் கோககப பெரூம$ழெவீனால வாய 
தழூதமுத்து மொழியலுறறனர், கேட்டருளீர மஹானுபாவரே ! ௮டி யேன 

தமையனான வாலியினால வெருட்டபபட்டு ௮ச்சஙகொண்டியகே இரிம் 

தலைம துகொண்டிருககனதேன் ; பரரியையும் இடூக்து, மழெவகுனறித் 
துள்பக்கடீலில மூழக யிருகன்றேன ; அ௮னைத்தலகமகளுககும் அபயக் 

கொடுத்துக் காத்தருளும் அருளாழியம்மானே 1 அடியேனையும் இகத 

வாலியினின்ழம் காத்தருள்செய்க ; என்றிவவண்ணம மஹாராஜா விண் 

ஸ்ப்பஞ்செய்ததைப் பெருமாள கேட்டருளித் காம தருமமறிந்தவரும், 

ஆசிரிதபரிபாலனஞ்செய்யவல்ல இவ்விய தேஜஸ்ஸை யுடையவரும, 
சிரிதவரச்சலிய முடையவருமாதலின், மர்சஹாஸத்துடன மஹா 

 சசஜா.சேத்திக் கேளீர் தோழரே | தோழமைக்கு உபகாரமும், புசைச்சு,



௪௪௭ வால்மீரொமாயணம் 

அப்காரமும் அடையர்ளமாதலின், யான் இப்போழ்தே அர்த வாலியைக் 
கொலைசெய்து உம்மை மழெசசெய்வேன் ; என்னுடைய இந்தக கணைகள 
மிக வேகமுள்ளனவும், இறகுடையனஉம, கொடிய வொளி யுடையனவும், 

கார்திகேயவன கதிலுண்டாயினவும், தங்கக்கட்டமைந்தனவுமாடு விளங்கு 

கின்றன ; இவை பகைவர்மேல் ஈசசரவம்போலவும், வச்சிசாயுதம்போல 
வும் பாயந்து கொலைசெயயும ; உமக்கு ௮ணணனென்னும் மாறு பெய 

ருள்ள சத் துருவை இக்கணையினால் அடி.பட்டிறந்தனனெனவே எணனுக ; 

இக்கணையினால் ௮வன இதெறுணடி மாமலைபோல வீழஈ இறபபனேயன தி, 

புயயானென்றருளிசசெயதனர் மஹாசாஜா இமமொழியைககேட்டு மஓழ 
க்து கன்குகன்கென்று புகழந்து ௮வளை நோக்க, ஸ்ரீராமசக்தரரே 1 அடி. 
யேன மிகவும சோகத்தினால் வருந்தி யிருககெறேன் ; சோகமடைக்தோர் 
களுககுத் தேவரோ தஞ்சம்; தேவா தோழராயினமையின், அடியேன 

வரிடத்தில முறையிடடமுகின்றேன ; தேவர் அக்னிஸாகூஷியாகக 

கைகொடுத்தமையின், ௮டியேனுககுத் கோழராயினரல்லீரோ?ஆ.தலாலும, 

மிகவும் பலபராகரமமுடையீரளொெனபதாலும, அச்சமின்றி யுரைகசெறேன்; 

இவவிஷயத்தல் ௪ததியததன மேல ஆணையிட்டு தருவேன ; துனபததை 

இதுவரையில் உளளே யடககிவைததிருககமையின, என் மனதை யறுத்துக 

கொணடிருந்தது; என்றிவவண்ணமுரைத்துக கண்ணீர்பபெருகஇனால் 

மேலே கட்டியாகக்கூறவதறகுத் திழமையற்றவசாயினும, இரத்தனால 
சோகத்தையும், கணணீர்பபெருககையும உளளே யடக்கசகொண்ிமி, 

பின்பு, கண்ணீசையுக் துடைத ஏககொண்டு பெருமூச்செறிர்து மனந்தேறி, 

மீளவும் பெருமாளை கோகங்ஃ கேட்டருளீர் இனியதோழரே | முனனே 
வாலி எனனை வன்மொழிகளமொழிஈது காட்டினின் றம வெருட்டி யோடடி. 

விட்டனன் ; என்னுடைய இனிய மனையாளையும் பறித்.துக்கொணடனன் ; 

என்னுடைய தோழாகளையும் சிறையில் வைத்தனன ; எனனைக் கொலை 
செயவதிலும் மிக முயம்"ிகொணடிருகனறனன , பல தடவைகளில் என் 
னைக் கொலைசெயவதனபொருட்டு ௮வனாலேவப்படடு வானசர்கள இக 
Qui Bi} என்னுடன் போரசெய்து மடிந்தனாகள ; தேவரும் வாலியினா 

லேவப்பட்டவசோ எனறு எணணியே தேவலஸாக்கண்டவுடன் எ£ிரில் 
வராமல ஒளிசத்இருக்தேன் ; அச்சமுற்றகாலையில், யாவரும எதைக் காணி 

ணும் ௮ச்சமுறுகன்றனர்களல்லரோ 9 இக்த அனுமான் முதலிய காலவரே 

எனக்கு,த துணையா யிருக்கின்றனர்கள; ஆகையாலேகான இவ்வண்ணம் 
மிகவும துன்புற்றும் இறக்காமல்பிழைத்திருக்கன்றேன் ; இவர்களே என்னை 
விட்பெ பிரியாமல் செனறகிடததில் சென்றும், இருக்தவிடத்திலிருட்தும், 

என்னைப் பாதுகாத்துக்கொண்டு வருன்றளர்கள் ;..- . உ 

என் தோழரே | இதுதான் என்னுடைய விண்ணப்பத்தின் சுருக்கம், 
விரியாச உரைப்பதினால் யா.துபயன் ; மிகவும் சறர்௪ பலநுடைய என் 

*ம்யஹிள் அரச வாலியே எனக்குச் சத்துரு 7 அவன் இறக். தாலொழிய



கஷ்கிச்தாகாண்டம் eee 

என் துன்பம் தீராது; எனக்கு இன்பமும், உயிர்வாழ்வும், syne gli s 
பின்புதான் நிலைக்கும்; இதுதான என நடைய துனபதறனை முடிவு; 

தோழனுககுத் துனபுற்றவனாயினும, தன்பறதவதூயிலும், தோழனே 

தர்சமாதலின், உரைசெயதேன ; என்ழு மெ. மிந்த மெளனமடைக்தனா, 

பெருமாளும் அமமொழியைக்கேட்டு மவாசாஜனா கோகி, வானசா 

மோனே ! உமக்கும் வாலிககும் பசையேனுணடாரிற்று , அதை யான் 

கேட்டுணர விரும்புகன்றேன்; ௮தைக்சோட்டட ன பலாபலங்களை எளிதரக 

வுணர்ம்து தோக்து, மேலே ஈடககவேண்டியக்தை நடத்துவேன் ; உம்மை 

இவ்வணணக் துனபுறு,த்தயதைககேட்டு *வால்யின் மேல் எனககுக கடுஞ் 

ச வந்தோனமி, மழைகாலத்தில் ஆம்றினவேகமபோல என மனத்தைப 

ப்ள௩து மேலெழுகின்றது ; ஆதலின், யான கோகணடததில் ஞாண்கட்டு 

வதறகுள் அதனை மூழந்துரைசெயீ£; யான் -ணைஎயத தொடுததெய$வ 

ஞூல், உடனே வாலி இறந்தனனெனவே கமபுக ; எ.ஈறு வினாவி யருளி 

னா மஹாராஜா அதுகேட்டு நானகு வானராகளுடன மிக மகிழஈது 

பெருமாளை கோக, வாலியுடன தமக&்குப பகைகோந்த காரணத்தை 

மொழியலுற்தனர், 

இஷ்க் தாகாண்டத்தில் எட்டாவது சருக்கம் 

மூத்தித்று, 
eee (EOS Ce 

ஒன்பதாவஅசருக்கம். 

மஹாரசாஜர், மாயாவியுடன் வாலி பகைகொண்டு போர்செய்து 

முதலிய செயதியைப் பெருமாளுக்கு oli saz. 

2 
a டண   

கேட்டருளீர் ஸ்ரீராமசந்திசரோ ! வாலியென்கிற என் தமையன் மஹா 
வீர முடையவறும், எம் தந்தைககும், எனக்கும், மிகவம் இனியனு மாகி 
பிருக்தனன ; பின்பு, shang பொனலுஉகமடைகையில், மரதிரிசளெல் 

லோருஞ்சேர்ஈது மூூத்தவனென்பதினால், வால்கருப் படடஙகடபேளித்த 

னர்கள், பின்பு, அவன் அ௮ரசாட்சிசெயதுவருகையில, யான் எபபொழுத.ம 

பிரியாமல் விநயம்பூண்டு தொண்டன்போல அருகிலேதானே யிருந்து 

சொண்டிருக்தேன்; து£துபிக்கு மூ.த்தவனும், மயாஸஃரன் பிளளையுமாகய 
மீயாவிமென்பலன் ௮பபொழுது ஒரு பெண்ணான Gils sores வாலி 

ter பகைகொண்டிருந்து ஒரகாள் அா.த்கராததிரியில் எல்லோரும் 

உறல்ளெபின், கஇெஷ்டும்ையின் சோபு வாயிலில் வந்து கோரமாகச் இங்க 

றஞ்செய்து வாலிலைப் போர்வதற்கறைத்சளன் ; அிெகொண்டிருக்ச
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வாலியும், ௮ஈதக் கூக்குரலைக்கேட்டுத் தயிலுணர்க.து ௮ சனைப்பொறுமல் 
விரைவாகவெழுக்்து அவவஸஃரனுடன் போர்செயயும்படி. புதபபடுகையில், 

அம்தபபுச,ததிலுளள வனிசையாகளும், யானும் பலவாராகத் தடைசெயி 
gia கேளாமல சினங்கொண்டு புறபபடட வந்தனன் ; மானும் அவன்மீ 

தள பத்திமையிஞல் ௮வனுடன் புறபபட்டுசசென்றேன் ; அத மாயாவி 

எக்களிருவரையுங்கணடு அச்சங்கொணடு மிகவும் வேகமாக ஓடி பபோயி 

னன அபபொழுது சகதரனெழு௩து வழியெங்கும பிரகாசமாக விளங்கின 

மையின், யாஙகளாம வனை வெருட்டிககொண்டோடினோம் ; was 

அஸுரனும் புலலெழுஈது மூடிய பூமியிலுஎள ஒரு பிலத்தினுளளே புகு 

ந்து மறைந்தனன waren அங்கே சென்று நிறகையில், வாலி மிகவுஞ 

சினமுடையஉனாதலீன, மீளாமல எனனை நோக்கி, டா தம்பி | யான் 

வருமளவும இவவிடத்தலேயி॥,நது மிகவும ஊககத்துடன இவவாயிலைக் 
காத்துககொண்ட ௬ ₹யான இதனு.எளே புகு௩து ௮௩த அஸுரனைததேடிக் 

கொலைசெயது வருவேனெனறு மொழிடதனன, யான ௮மமொழிகேட்டு 

யானும் உடன் வருவேனென்று பலவாறாகவேணடினேன ; அவன் அதம் 

குடன்படாமல் ஆணையிட்டுச் தகை%துவிட்மி பெரிய ௮க்குசைககுளளே 

புகுந்தனன யான் ௮வன கடடளையின்படி ௮ககுகையின் வாயிலைக் காத் 
துக்கொண்டிருககையில, ஒருவருலூமாகியும் வன் வாரரமையால், 

அந்தோ $ ௮ணணன இறக்துவிட்டனனோவென்று ஐயமுழ்று மிகவுக் 

துயரமடைந்தஇருநதேன் ; பின்பு, கெடுகாளைககு அ௮ககுகைககுளளே் 

அகேகமாயிரம் அசுராகளின இமைச்சலும, வாலியின கூக்குரலும் கேட்கப 

பட்டன ; உடனே நுரையுடன கூடிய குருதியும் வெகுவாக ௮க்குகையி 

னின்றும் தோன்றிற்று ; யான இககுறிகளினால் வாலியே இறஈதுவிட்டன 

னெனறு நிசசயித்து மிகவும் துன்பமடைநது ௮௩த அசுரன் மீளவும் இங் 
கெயதி எம்மையு/ப கொகைசெயவானோ என்டின்ற எணணத்தியல மலை 

போன்ற பெரிய குணகெகல்லை ௮க்தக குகையின் வாயிலில் ௮டைத்அ 
மூடிவிட்டு நீரிலாடி, வாலியைககுநிகதுத தருப்பணஞ்செயது சோகத்தை 

யடககி இதன உண்மையை அுறியுமளவும, யாாககும் அறிவித்சலாகா 

தென்று இதனை யொருவாக்கும் கூருமல் மறைத்இிருக்தேன் ; ஆயிலும், 

மாதிரிகள் இதனை எப்படியோ அ௮றிந்துகொணடு எலலோருஞ்சேர்ந்து 

ஆலோசனைசெயது எனனை நிாபந்தித்து அபிலேகஞ் செய்வித் தனாகள் 

பினபு, யான நகீதிவழுவாமல சிறிதுகாலம அசசாட்டி செய் துகொண்டிருக் 

கையில், வாலி ௮ந்்த ௮ஸஃரனைக கொலைசெய்்.துவிட்டு யான அடைத்து 

வத்,த கலலினையு௩,களளி, யர்தக்குகையாலேதானே வது யான் ௮ப்ஷேகங் 

கொண்டு மரசசாட்சிசெய்வதையுவ்கண்டு கடுஞ்சினம்பூண்டு கண்கள் 

இவக்து என்னுடைய மக்இரிகளையுங்கட்டிச் றையில்வைத்து, என்னையும் 
கோக், வன்மொழிகள மொழிக்தனன் ; ௮ப்போழ்.து சாஜ்ஜியம் யாவும் 

என்வசத்இிலிருந்கமையின், அவளை வெல்லுக்இறமையும்திருக்தேனாயிலும்,
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அவன்மீதுள்ள அன்பினாலும், பத்திமைகினாலும், யான் அ௮ச்த எண்ணல் 

சொள்ளாமல் அவனைககண்டவுடனெழுக்து விதியின்படி வந்தனம செய் 

தேன் ; ஆயினும், ௮வன சினந்தணிந்து மழந்து ஆசோவாதஞ்செய்யாம 

லிருக்கையில், மீளவும் யான் வணங்கி வேணடுகையிலும் சனம் சணியா 
மையால் ௮ருளஎசெயதிலன் மஹாபிரபுவரகிய ஏன் தோழசே ; 'என்று 

) மொழிக்தனர், 

இஷ்கெகாகாண்டத்தில ஒனபதாவது சருக்கம் 

முததித. 

OES 

பதிதாவதுசருக்கம், 

மஹாசாஜா பெருமாளை நோக, வாலி என வேண்டுகோளுக் சரல்காமல் 

வெருட்டினானென்றுரைதததும், பெருமாள ௮வனைக கொலை 

செயது உமக்கந்த ராஜஜியத்ை யளிப்பேனென்று 

௮ பயமளித்ததும், 

அணு(இுு(க(/ 

மீளவும் மஹாசாஜர் பெருமாளை கோகூக் கேடடருளீ£ என் பிரிய 

மூளள தோழசே ! மறுபடியும் யான் மிகச சிறறமுடைய வாலியை கோக௫, 
எழுஈதருளக எமமையரே ! என்னுடைய கல்வினையினால் 8ீ£ குசலமுழ் 

தெழுகதருளினீர ; உமமால் பகைவனும் கொலைசெய்யப்பட்டனன , யான 
அ௮காகனாயினேனெனறு துயருழ்றிருகதேன, எனசகு 8£ ஒருவரே சுரணை 

கூர்கத நாதனாகின்றீா£; இட்.த நாறு சலாகைகளை யுடையதும, பூ.யு.பதி 

போனறதுமாகிய வெண்குடைய்னையும, வெண்சாமரககளையும, உமமிடகத் 

துலே ஒபபித் துவிடடேன , உளமகழக தேற்முககொண்டருவக ; என்னை 

யனே ! எஏனனுடைய இவவிணணபபததைக கேடடருளக ; யான் உம 

முடைய கட்டளையின்படி. ௮ஈதககுகையை யொருவருஷம்வரையில் காம் 

அககொண்டு உம்மை எதிர்பார் திருந்தேன் ; பினபு, அதினினறும அரை 

யும் சத்தமும் மிகுதியாகத் தோனற்றறு ; ௮தைககண்டு உமக்கே தீமை 

கோக்ததென்று எண்ணி மிகவுஞ் சோகககடலில் apip & யவவஸ..ரன 

மீளவும் வந்து எமமையும் வெலைசெயவானோவென்று ௮௪சசககொண்டு 

மலையின் செரத்தினால் ௮க்குகையை மூடி. யங்கிருங்லு புறப்பட்டி ங்கெய்தி 

ளேன் ; பீனபு, யான் துயரம்கொண்டி ருக்தமையின, மந்திரி முதலானோ 

கள் யானிவ்வண்ணம் எண்ணிவத்ததை யறித்துகொண்டு வலுவில் ௮பிகே 

க்: செயவித்தனர்கள்? இதில் ஒருமொழியேலும் பொய்யுரைத்திவேள் ; : 

gitar, இதனை ஈன்குணர்ந்து இப்பிழையைப் பொழத்தருள்ச ; “தினி
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601 ௮ரசாடுப் பா.துகாக்கக்கடவிர், யான முன்போலவே தொண்டுபண் 
டிருப்பேன ; நீார இல்லாமைமினால யான் அசசுசெய்து வ௩தேனேயினறி, 

வே! வலை , வைப்பாகயிருக்த Oise ராஜஜியத்தைப் பகையினறப பாது 

காத்து மீளவும உமக்களிககினறேன் ; ஆதலின், எனமீது சினமுறறக ; 

இவவணணம் யான் கைகூப்பி வேண்கென்தேன ; அரசம்ற ராஜஜியம் 

செழிப்புருதென்று அமைச்சர் முதலானோ எனக்கு நாபக்சம்பண்ணி 

அபிலேகஞ்செயவித்தனாகளேயன்றி, வேற்ல்லை, என்றவவணணம உசை 

செய்து வேண்டினேன ; வாலி இதைககேட்டு ௮டளசெயயாமல் எதிர்த்து 

அதட்டி, யடா நீசா ! சசி உன்னை யிகழக ; ஏன்று பலவாறாக வல்லுரை 

யுரைத்து, காடடார் ஈகச,க்தோர்களையுங் கூட்டி என்னையுயகுறித்து அவர் 

களை கோககிக கேளீரகள அன்பாகளே ! முன்பொருகாள இரவில் மாயாவி 

யென்னும் ௮சுரன் கெடுமதியூண்டு என்னைப் போசெயவ சனபொருட்டு 
அ௮ழைததனனே ?$ அது உககளெல்லீரககு௩் தெரியுமன்றோ £? அபபோது 

யான அவனது விரவாததக்தைக்கேட்டுப் பொறாமல புழபபடடேன ; 

அப்போது இந்தக் கொடிய சுககரீவலும் எனப்ன்மொடா்து வககனன் $ 

HOS ௮ஸுரன எங்களிர,வரையுங்கண்டு ௮சசஙகொண்டோடினன் ; 

யாசகளும ௮வனைத தொடாகதோடிலேம் ; அந்த ௮சுரன விரைவாக 

ஓடி. யொரு பெரிய குகைககுள புகுவதைககண்டு யான இவனை கோககி, 

அடா தமபி ! யான வருமளவும 8 இஈசக் குகையைக காத்திரு * யான் 

அத ௮ஸுரனைககணமி கொலைசெயயாமல் மீளேனெனறு உரைத்துவிட்டு 

இவன இவவண்ணமே.,டிபபானெனறெணணரி அந்தக் குகைககுளபுகுக்து 

சென்றேன்; பின்பு, அவனை ஐப 2டி.பபிடிப்பதற்கு ஒருவருஷமாஇவவிடட து; 

பினபு, அவனைககணடு இனத்தா£ சுநறத்தார்களூடன எளிதில் கொலை 
செயதுவிட்டேன, ௮பபோது ௮வலுடைய குருதி ௮க்குகையின் வாயீல் 

வழிபாகப்பெருகிம்று , பினபு, யான் ௮வவழியைகதேடிவந்து வழியைக 

கல்லினால் ௮டை த்திருப்பசைக்கணடி, அடா சுககரீவா எனறு பலதடவை 

கெட்டியாகககூவீயும எஇரமபொழ்கேளாமையினால், மிகவும் த யரமடைக து 

வெகுவாகக கால்களி௨ல உதைத்து அககல்லைத் திறந்துகொணடு அநத 

வழியினால் புமபபட்டி ங்செய்தனேன ; ஆதலின, இவனே ராஜஜியசதைத் 

தானே யாளவேண்டுமெனரெண்ணி, யான் இறக்களும் இறக்குகவென.து 

கெமெதுிபூண்டு அககுகையின வாயிலை மூடிவிட்டு வந்தனன் ; இவன் 
கொடமைபூண்டு அணணனென்னும அன்பினையும் மறந்து இவவண்ணஞ் 

செயதனன் , என்ற்வவண்ணமாக இகழக்துரைத்து, மனையாளையும் அப 
கர், சதுககொண்டு ௨௫௧ ுணிபுடன் வெருட்டி. யடி .த்தோட்டி விட்டனன், 
அவனால் வெருடடப்பட்டே இப்பார்முமு.தும், காடு மலை யடக்கலும் இரக 
தலைச்சேன் ; பினபு, வேஜொெருகாரணத்தனால் வாலி இவ்விடத்திற்கு வசக் 
கூடாமையை யதிந்து இத்த சிசியமூகமலையைச்சேர்க்துறைகன் தேன் ; ; 

கேட்டருளினீசோ ஏம் தோழரே ! யானிங்வண்ணம் இிதிதும் பிழைகின்



சிஷ்ிந்சாகாண்டம், எடுக 

தியே கடக் தயரமடைஙக்தேன் ; இவ்வண்ணம் வாலிக்கும் எனக்கும் பகை 
கேர்ச்ததழ்குக் காசணதக்தை யுரைத்தேன் ; ஆதலின், இனி வாலியின் 
அச்ச௩திர்ந்று இனபு£்று அடியேன் மழேச்சியுற்று வாழுமாறு அருள் 

செய்க; தேவர் ௮மா.தரக்ஷகரும், ஆபத்பக்துவும், இனியதோழருமாகன்தீ 
சல்லீரோ ? எனறு விணணபபஞ்செயது வேண்டினர், பெருமாளும் அம் 

மொழியைத இருசசெவிசார்த்தி அஞ்சன்மின் என்று அபயமளித்து, 

* அவரை நோக்கிக் கேளீர் மஹாராஜரே ! குறிசபபாமல் விரைவாகப் பாய் 

இன்ற என்னுடைய இககணைகள கதி ரவனபோல ஒளிகொணடு வாலியின் 

மேலே விழப்போகின்றன ; மிகவும் தீச்செயல் பொருந்திய ௮ந்த வாலி 
எனக்குக் கடபுவனாகுமயவரையிலுமே ப்ழைச் இருப்பான், யான் தள்புற் 
திருப்பதினாலே நீரும் மிகவும் சோகக்கடல்ல் மூழகெ டெக்கின்நீிரென 
அறிகின்றேன ; உமது பாரியையைப பறிததுககொண்டி க்க வாலியை 
விரைவில் கொலைசெயது உம்மைக் கனாயேறறுவேன் ; பினபு, கீர் 
கோரிகையிடறி இன்புறறு வாழவீரென்று புன்னகையுடன் அருளிச் 

செய்து தேழ்நியருளினர், மஹாராஜமம் ௮மமொழியைககேட்டு மிக 

மூழந்து பெருமாளை கோக்க, மொழியலுறறனா, * 

கிஷ்கிர் தாகாண்டததில் பத்தாவது சருக்கம் 

முற்திறறு, 
வவ இது இடு படு அறலைகாயகை 

பதிஷஜொென்றாவஅசருக்கம், 

மஹாசாஜர் பெருமாளுடன் வால்சகுகேர்ந்த மதங்கமாமுனியின் 

சாபத்தை யுரைசெய்து அவனுடைய தோள்வலியைப் புகழப் 

பெருமாள் மாஹாராதர்ககு விசுவாஸம் வருவசற்காக 

துக் துபியின் சரீரத்தை இடதுகால் கட்டைவிரலி 

னால் பத்.துக்காகஉழிதாரம் தளளியருளிய த. 

மைது C= 

அநந்கசம் மஹாசாஜர் பெருமாள் ௮ருளிச்செய்க திருவாய்மொழி 

களைக் கேட்ட தினால் பெருமகழவுகொண்டு டெஎருஷஒம்பெருஃப் புகழ் 

க்து பூ£த்துப் பெருமாளைநோக்கிக் கேட்டருளீ£ ௮௬௦ ரழியம்மாவே 1 

Cause இருவுளளு €றிபருள்விசாகல், கொடிய கூரிய கணைகளினாம் மூவு 

௯கங்களையும் ஊழிகாலையில் சொழுத்செழுக்த செங்ககிசோன்டோல 
  

ஹணணண் 

& மாயர்வ்பெனபலன துக௮பிககு உடனபிறஈதோனலும் ஒருவலுஎன் ; இங்கே 

ஜ்ஙள் அாழுபியின் மமனெனலே தேரததுன்றல. 
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எரித்தருள்வி9ன்பதல: சிறிதும ஐயமிலது ஆயினும், வாலியிறலுடைய 

இிசத்தையும், வீரத்சையும், பெளருஷத்தையும, அடியேன் உரைககன் 

மேன்; இதனைக்கேட்டருளிப பின்பு, தக்கவனணஞசெயதருளக; வாலி 

இனந்தோறும பின மாலையிலெழுஈது, மேலசமுததிரத்திலிருட்து ழேச 

முத்திசதிறகும தென்சமுததிரததலீருந்து வடசமுத்திரத்திற்கும் கதி 
சவன் உதஇிபபதற்குமுன்னமே வருததமினறிச சுறமிசகொணடு வரு 

வான்; மாமலையின் சிகரஙகளைக் கையிலெடுததுககொண்டு ௮மமானை 

யாடுவான் $ காடடிலுளள பறபல பூ. இரத சிறந்த மரஙகளையும, வேகத் 

இதிலை முறித்துச சாயபபான , ஒருக்கால துஈதுபியென்னும ௮சுசன 

சயிலைமலையின் சிகரம்போலப பருத்துயாஈத காட்டெருமைக்கடொவின் 

Cuan sens யெடுததுககொணடு ஆயிரம யானை பலம தனககுளதென 

௮ம் செருககினால மகமேறி வரமபெறறிருகததினால, ஒருவரையும் மதிக் 

காமல சமுததிசராஜனைக்டுட்டி க கேளீர£ 8ீரககடிவுளே| எனனுடன் பேசா 

செயயவருக $ எனறு ௮ழைககனன சழமுததிரராஜனும எழுந்து ௮வ 

னைகோகஇ' அடாது அப் ! யான இப்போது பேோசெயய வல்லமை கொ 

ள்ளுகென றிலேன; உன்னுடன போர்செயய வலலவன யாவனோே * ௮வனை 

யுரைசெயகன் றேன் கேளாய; முககணணனுசகு மாமனும, மாமலைகளுக் 

குக் கோமா றம, பற்பல சுளை, காடு, ஆறுகளையுடையனுமாகிய , வரை 

யமையன யி, ககின்றனன , ௮வன் உன்னுடன் போர்செய்யயலலவன 

௮ங்ரச செலலாயெனறு உரைசெயதனன, துஈதுபி யதுகேடடு சழுதி 

இ.ரசாஜன தன்னைககண்டு ௮ச்சககொணடதாககினைத து, லிலலினினறும்' 

விம்ககப்பட்ட பாணமபோல விரைவாகப பாயடதுவர்து இமயமலையை 

சசோஈது வெணமைநிற((ளள சிதந்த சிகரநகளை முட்டிக ழேதளளி௪ 
சிங்ககாதஞ செயதனன், வரையரையனும ௮துகணடு கீரறறு வெண 

மைபொரு&திய மேகமபோன்ற இனியரூப௩ தரிததுககொணமுி தனது 
சகரததின்மீதில் வீறறிருந்து துகதுப்யை நோக்கி, ௮டா தானவா ! கீ 

யென்னையேன் துயருறுத்த கனறனை; யான போரசசெயயக் தக்கவனல 

லேன; மாமுனிவாகளெலலோரும எனனைச சோந்து தவமபுரிக் துக்கொ 

ணடிருக்கெறனர்கள் ; ஆதலின, எனனை வருத்.தறக; எனறு மொழிகத 

னன். துந்துபி யதுகேட்ெ சினதஇனால கணசவ௩து ௮வனை கோக, 
௮டா மாமலை மனனவா ! உனனைப போரில சிறந்தவனேன்று கூறுனெற , 
னர்களே * எனனிடத்தில் ௮சசககொணடே இவவணணம உரைக்கெற 
ணையோ ? ஆடல், எனனுடன இப்போது யாவன் போர்செயயவல்லனோ 
அவனை யுரைசெயக; ஏன்று வினாவினன், பாரவகராஜன் அதுகேட்டு ௮வ 

னை கோக்ுக் கேளடா துக்துப் ! வாலியென்னும வானசசாஜன் தேவேக் 

இசனுக்கு ரிகசான பல ப.ரரகரமமுடையவனாடக் இஷ்டிந்தைபில் அரசு 
செயது வருகின்மனன் ) ௮வன் உனனுடன போர்செய்ய மிகவும் வல்ல 
வன், அவன் ஈமுிக்கு வாஸவன்போல உனக்குத்தக்கசூசன், உனக்குப்



கிஷ்சிதந்தாகாண்டம் “சடு௩ 

போர்செய்ய விருப்பமுளதாயின், விரைவாக அங்குச்செல்லுக ; என்று 

உரைசெயதனன, துந்துபி அதுகேட்டு உடனே புறப்படடுக் இஷ்௫த்தா 

பூரிசேர்தது மழைகாலததில ந$ீருணடகொணடல்போலப பருத்.துயரச்,து 

மூஷ வேவ ததுடன் கோட்டைவாயலிலவ௩த சணபேரிழுழங்யெதுபோ 

லக்கூவினன; ௮ருகிலுளள மசககளையும முய ச,தனன ; பூமியையும் கால் 

களின் குரககளினால பிளந்தனன ; கோடடைககதவ்னையும யானைபோ 

லக் கொம்புகளினாலமோதி முடடி.க கொகஇனன்; அந்தப்புரத்தில் படுத் 

இருக்த வால் ய௩த ஒலியைககேடடெழுந்து சினங்கொண்டு தாரை 

முதலிய பெண்களுடன கூடி. விணமீனகளுடன் கூடிய சந்திரனபோலஃப 

புறப்பட்டு வ௩து துந்துப்யை கோகி, ௮டா தானவா ! எலலாவானரங் 

களுக்கும் வாலி சாஜனாகியிருககையில, நீயேன் இவவண்ணம் கோடடை 

வாயல்ல கூவுன்டனை, அடா உன் செய்தியை யான் அறிவேன்; கட்டிப் 

என்னாமல் ஓடி.விடடால ப்ழைப்பாய ; ஏன உயிரை, மாயததுககொளளு 

இன்நனை ; உயிரைப பாதுகாத்துககொள.எடா ? ஏன்று மொழி௩தனன். 

அந்.தபி யஅசேடடி௪ சினககொணடு அவனை கோக, டா வால் ! நீ 

பெணகளின ௩ஈடுவில்ர௬ு5து இவவண்ணம் மொழிவது உன் டைய விரத் 

இத்குத், தசகதன்று , என்னுடன் நீ இப்போது போசெயக) பினபு, 

உனது பலம இததன்மையதென்று யான் றிந்து கொளவேன ; அனி 

யில், இன்றிரவுமுழூதும் சினத்தையடககப பொறுததிருககெனறேன ; 
அ.தற்குள கீ இனபங்களை மனுபவிதது, ௮ன்பாகளை யணைஈதுகொண்டு, 

கோரினவைகளை யளித்துவிடடுத தோழாகளையுககணடு இக்ககரியையும 

நன்கு கண்ணுறறு, உனககு நிகரான மதறஜொருவனுக்குப் பட்டமும் 

கட்டுவிகது, மனைவிகஞடனும புணர்ந்து வாழக ; பீனபு, நாளையதினம் 

உதயத்தில உன்னுடன போந்து உன கொழுப்பை யடகஇகல் கொலை 

செய்து மகழவேன ;.- 

ொலுல் 50(2ஐ 8௦௨ ல 5௦97987508 40 

TLS) Greases FSS AG Somes BrvsrrHo 

யோஹிமததமபரமத தமவா ஸஃபதமவாரஹிதமபருசம 

ஹக்யாகலபரூணஹாலோகே தீவதவிதம்மதமோஹிதம 

கள் முதலியவமறைக குடித்த மதங்கொண்டு மயங்கியிருப்பவனை 

யும், ஊககமற்றுப் பராக்காயிருப்பவனையும், தயில்கொண்டவளையும், 
ஆபிசமின் தித் தனித்திருபபவனையும், உனனைப்போலச காமவேடகை 
கொண்டு மயல்கொணடலவனையும், wr sen Gace கொலைசெய்வானோ.? 

அவன் உலனில் கருவையழித்த பாவததையும், வேதியரைக் கொலை 

சப்த பாவ்த்ைதயம் அடைவானென்று தருமமுணர்க்சோர் மொழி௫ன் 

வக்க $ என்று செருககுற்று மொழிக்தளன், வாலியும் அம்



eer வால்மீசிராமாயனம் 

மொழியைக்கேட்டு ஈகைத்துச் னெழமுற்றுத் தாரை மூதளிய பெண்களை 
ய நுபபிள்ட்டு அவனை நோக, அடடா மூடா 1 நான மதஙகொண்டிருககே 

னென்றெணணறக; நீ பொரில அச்சமறறவனாயின், எதிரோ கினழு இப் 
போ [சே போசெயயடா * என்னுடைய இஈத மதத்தையும், இந்தப் 

போர்ககு விரபானமென்றெண்ணடா ? எனறிவ்வண்ணமுரைதது தன் 

தையான தேவேந்திசனால அ௮ளிக்கபயடட பொன்மயமான மாலையை 
கோள்களில உயச எதத.துக கட்டிக்கொண்டு போசெய்யச சன்ன த்தமாகி 

நினறனன், உடனே ஐந்த துந்துபீயும் போர்வதற் கெதாத.துவருகையீல், 

வாலி யவலனுடைய இரண்3 கொம்புகளையும் பிடி. க்துச் சுழறறிக் ஜழேயடித் 

அச் சிங்ககாதஞ்செய்து ந்ழக்தனன அபபோது அந்த துந்துபியின் 

காதுகளினின்றும் குருதி தாரையாகப்பெருகற்று; பீன்பு இருவரும் மிக 

ச்சினங்கொண்டு கோரீமாகச சண்டைசெபகையில், வாலி முஷ்டிகளினா 
லும், முழங்காலகஷினாலும், குண்கெகல்லுகளினுலும், மரச்களினாலும 

அமு.தீதனன், தும்.துஈயும் கொமபுகளினுலும், கால்களாலும் அடி.ததவன, 

இவ்வண்ணம் போகையில், வாலிக்குக் காக்தியும், பலமும், ப.ராக௨ரம 

மும் வளர்கதன ; துந்துபிக்கு அவைமுறையே குதறைர்தன ;' அபபேரது 

வாலி gi gion பிடித்து௪ சுழற்றித தரையில் அடி.த்தனன. உடனே 

அந்துபி தரையிலவிழ்ஈ்திறமதனன், வாலியும் அபபோழது ௮.5 துந்துபி 
யின் சரீ தையெடுத்துக் கைகளால சுழற்தியெ.றிகையில், அது ஒருகாத 

வழிதாரர்தாண்டித் தரையில வீழ்ஈாதது? வேசுமாகத் திரையில் ௮௪ உடல் , 

விழ்க்கமையின், வாயினின்று இச,ததவெள்ளம்தோன், றிக் காற்மினால்மத 

ற்கமாமுனியின் ஆ?சமமெங்குமபோயபபாபக்த௮) was fo dR 
மதல்கமாமுனிவர் ௮தைககண்டு மிகழுனிவுகொண்டு யாவன அவன இவ் 
வணணம் செயதவன்; ௮வன் எனமீதும் குருஇபடியுமாறு செய்தன 

னலலனோ $ எவன் இவ்வண்ணம் மதியற்றவனும், மதிகெட்டவலும், 
மடமையுடையோலும், பெரியோகளிடத்தில பழக்கமற்றவனுமாகின்ற 

னன்) என்று ௮ருளிச்செய்து ஆசிரமத்தின புறததிலெழுக்கருளி மாம 

லைபோல இறந்து விழக்துடெந்த காட்டு மசஷ.தமைக்கணமடு ஞானக்கண் 

ணினால் இவவண்ணம் வாலியினால செய்யப்பட்டதென்று ௮மிம்து ௮வன் 

மேல் மிகத்திருவுளஞ்சேறி ௮ந்தவாலி இன்றுமுகலிவவிடத்திற்கு வகஈட 
வனல்லன்; மீமிவருவானாகில உடனே இறச்கக்கடவன், அவன் இகத த் 

அபியின் உடலையெறிந்து மரங்களையும் முறித்து, சோணிதத்தையும் 

இறைத்த, என்னாசிசமத்தைக கெடுத்தனனல்லனோ $ அவன் சுத்நிலும் 
காசவழிதூசமுள்ள இந்த ஆசிரமத்தில் புகுவானாயின், உடனே ' யவன் 

இறச் துவிடிவனென்பஇல் சிறிதேலும் ஐயமிலத ; அவனுகரு மித்திரர் 

களான வானசர்கள் யாவருளசோ $ அவரும் இவ்விடத்இல் வாழக்கட 
வல்லர் ) அவர்கள் என்னுடைய இம்மொழியைச்கேட்டு வேறிடர்கேர. 
போசக்கடகர்சள் ; இதனைச்சகேட்டும் இங்கப்பார்களாயின், அன்ர்கள்



சிவ்கித்தாகாண்டம், eB 

மேலும் ,சாபமிரிவேன்) யான் அருமையாகப் பிள்ளோகளைப்போல வளர் 

தீ.துவக்ச என்னுடைய இக்ச ஆசிசமத்தை யந்தப்பாவி யழித்தனனே P 

இன்றுதினம்மாத்திரமே இம்குள்ள வாலியைச் சோந்த வாளரர்களுச் 
குக் கெடுவுகொடுததிரக்கன்றேன் ; காளையதஇனம்மு;தல மான் யாகளை 
யாயினும காண்டேனாயின் அவன் அசேகம் ஆயிரம் வருஷங்கள் கல்லரடுக் 
இடக்கககடவன ; எனறு சாபமிட்டருளினர், அங்குள்ள வானசாகள ஏல் 

லோரும அம்மொழியைக்கேட்ணொரட்து உடனே புழப்பட்டுக இஷ்க் 
கைககோடிச சேர்ஈ,தனாகள, வாலியும் ௮யர்களைகதண்டு வாரீரகள் வான 
சாகளே | நீவ்களெல்லீரும் மதங்கவன.த்நில் வாழ்க்துகொண்டிருகதிர் 
களே $ இபபோழது ஏன் இங்கேகூடி. யோடிவருகின்தீரகள்.; des 
இல் உங்களுக்கு நன்மைபுளதா $ யாசேனுக தீமை கோகத்தகோ 1! என்று 
வினாவினன பினபு, அக்௬வானசர்களும வாலியை கோககிக கேட்டரு வீர் 
எடீமிழையே | தேவசாலே எதியபபட்ட து&தம்யின் குருதிபாயந்து 

மதங்கமாமூனியின் ஆரிசமமெல்கும் அழிந்தமையின், அவர் மானிந்து 

தேவரையும், தேவளாச்சேர்த்த எஙகளையும, இவ்வணலசம் சாபமிட்டன 

Grong நிகழ்த்தவாறு மொழிக்தனர்கள், வாலியும் ௮ம்மொழிகேடமி 
விலாவாக வோடிஒ௩து ௮௩௪ ம.தங்கமகமுனியைககண்டு வணங்கி யகதச௪ 

சாபத்தைப போககும்புடிவேண்டினன், அமழமுனிவா அ.துகேட்டும இப் 
காமல் அவனை இலகூஷியலுசெல்யாமல் நிசாகரித்துவிடரி ஆசெமத்துக் 
ப 
குள புகுக,கனர், வாலி யதகேட்டு அசசல்கொணடு இஷ்டிக்கை சோக்து 
அன்றுமுதல இக்த மா காசசமத்துக்குள் புகுளெறிலன், பின்பு, ௮வன் 

இங்கே வரககூடாசென பதையுறி௰து' அச்ச௩தீக்து மந்திரிகளுடன் இன் 

புற்று வாழகின்றேன்; இதோ கண்டருளீர் ௮௩ தும்.துபியின் எலுமபு 
களின் குவை காணப்படுகின்றது ; இது,கான வாலியினால எறியப்பட்டு 
மலைபோல விழ்ந்திருகனன௰து; இதோ கரணபபடுகின்ற இந்தப் பருத்து 
யர்க்த ஏழு ஆசசாமரங்களுமிருககின்றனவே ? இவைசளுள் வால் யொரு 

மரத்ை 5பபறறி யசைப்பானாலெ, ௮.து இலை களயாவுமுதார். து மொட்டை 
யாகிவிடும ; ஸ்வாமி ஏன தோழா | வால்யின்பலம் இவ்வண்ணம் 

ஒப்பற்றதாக யிருகனறதே அச்தனமையனாகிய அந்த வால்யைப் 

(£பாரில தேவர் எவ்வண்ணவ் கொலைசெய்தரு. வீிரொனறு மொழிடகனர், 
லஹாராஜர் இவ்வணணம மொழிந்ததை இளையபெருமாள் கேடடருளி 

ககைத்து அவரைகோக்கி மஹாசாதரே | இப்பொழுது எந்தகாரியத்தைச் 

செ யதால என்னையர் வாலியைக கொலைசெய்வாரொன்று கீர் ஈம்புவிசோ 1 

on புரைசெயீரொன் ௮ வினாவியருளினார், மகாசாஜர் ௮.துகேட்டு வசை 
கோகடக் கேளீர் இளையபெருமாளே!] வாலி இந்த ஏழு ஸாலமசங்களையும் 

தனித்தனியசை த்துப் பலசடவைகளில் இலையுநிசசசெய்திருககுன் தனன. 
gee, வெரமாள் இவற்௮.ள்.ஒன்ற்னை யொருகணையினால் அடி.ச்துத்சள் 

dine) Bis wig iia எலும்பைத் ௮ -எண்ணுமமுழக்ஸா்
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இல் எறிம்தருள்வசாயினும், பெருமாள் வாலியைக் கொலைசெயது விடு 
வாரொனறு wre sod ய௪ச௩ இரந்து மகிழவேனென்று மொழிக்து 

முகூரத்தகாலஞ் சிந்தையு க.றிருந்து பனபு, பெருமாளையுமகோக்கிக்கேட 

டருளீர தோழரே ! ௮க்,த வாலி மிகவுமசூரனும, சூரர்களேககொலைசெய்ப 
வனும், உண்மையாகப் புகழப்பட்ட பெளருஷமுடையவனும, சிறந்த பல 

முடையோற ம, போரில ஒருககாலும் தோல ய்யுரு,தவ ுமாகன்றனன் ; 

அவனுடைப செயல்களில ஒவ்வொன்றும சேவாக.ாரலும, வியபபுறத்தக் 

க,தாகினறது ; ௮வைகளை நினைந்தேயான் மிகவும ௮சசஙகொண்டு அவனு 
டன் போர்செயயாமல் இரத நிசியமூகமலையைச சேர்ந்து வாழடின்றேன்; 
௮௩௪ வாலி வெலலணெண்ணா தவனெனவும, மிகச சினமுடையவனென 

வும, எண்ணியே இந்த இடக்னிதவிட்டு ரீ பகாமலிருக்கனறேன; இங்கே 
வாழகையிறும, அசசமூறறே மயாராககாணினும அவனால ஏவப் 
பட்டவரகளோ என்று ஐயமுற்று நடுக்குளெதேன ) $ இகத அனுமான் 

முதலான கனமக்திரிகளினாலேகான நான் இனபுற்றிருககனறேன; தேவ 

ரம அடியேனுக்குச சிறந்த தோழசரக நேர்கந்தருளினீர ; தேவரும என் 

னுடைய சோகத்தை போசூயருளத் இருவு॥ன்கொண்டிருக்கன் ரென் 

பதையும் ௮றிவேன ; எனனுடைய தாபந்திரும்படி. இமையமலயைப் 
போலத் சேவனாத் தஞ்சமடைச்தேனாதவ்ன், * , இனி யெனக்குக் குறை 
யிலலை யென்பதையும் அறிவேன் ; ஆயினும், அந்தககொடிய வால்யின் 

பல பராககரமஙகளைக கண்ணாக கண்டவனாதலின், ஐயுறுன்றேன ; ; 

தேவருடைய பல பராககரமஙகளை யடியேன் நேராகக கணடிலேனல 

லேனோ $ ஆதலின, யான் இவ்வண்ணம் மொழினெயேனே யனறி வேறி 

ல்லை $ அடியேன தேவரைப் பரீக்௩ பாரக்னெறேனெனராவது, இகழ 

இனமேனெனமருவது, அசசமுறுததுனெறேனென்றாவது எணணி யர 
ளற்க) ௮௩த வாலியின செயலகளினால் அடியேன இவ்வணணம் விண 

ணபபம் செயகனெறேன் ; ராகவகுலதுரந்தரா ! தேவருடைய திருவாய் 
மொழியும, தரமும், ஆகாரமும், இமமூன்றுமே நீழபூதத நெருப்புப் 

போல இவ்விய சேஜஸ்ஸு தேவரிடத்தில் உளது என்பதை யறிவிககன 
தன; ஆதலின், வேறுவிதமாகக் இருவுஎம் பறறற்க; எனறு விஜஞா 
ப௩ஞ செய்தனா. இவ்வண்ணம் மஹாசாஜா செயத விண்ணப்பததைப 

பெருமாள் கேட்டருளிப் புனனகைசெயது மஹாசாஜரை கோக்க 

கேளீர் தோழரே ! உமக்கு ௩ம்முடைய இறமையில் ஈமபு,தல இல்லையாயில 
நீர் ஈம்புமபடி. செய்வோம பாரீரென்று அருளிசசெயது அங்கே டக்க 
அத்த துக்துபியின் காயத்தைத் தமது இடதுகால் கடடை விரல்னா 

லசைத்துப் பத்துக்காதம் தூசம்போயச செல்லுமாறு எநீக்தருளினர், 

மஹாசாஜர் அதனைக்கண்டும் ஈம்பு2லுருமல் பெருமாளை Ceres 
சோழே | இக்த gig GGer stusas arel எதியுங்காலையில்,.. am, 
தயதாய் மாம்லங்களுடனும், இரச்தத்துடனும், தோலுடலும் ச agi
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*சமாய் மிகவும் பாரமாயிருஈதது ; இபபோழ்தோவெனில், குருதி மாம் 
ங்களின் றி யுலர்ந்து எலும்புகள்மாத்திரம் மிகுந்து எளிதர௫யிருக௫ன் 
றது$ அனறியிலே வாலி இதனை எறியுங்காலையில், ௮வலுடன் கெடு 
2ஈரம் போசெய் திளைத்திருஈதனன், தேவர் இபபோழதிளைப்பின் தி 

மழ து எறிஈதருளினீ£ ) ஆகலின், 'இ,சனாலே தேவர் வாலியை விட௪ 
ிறர்த பலமுடையீமான்று கமபுவதறடடமிலலை ; முனபு, இது ஈசமா 

பிருந்ததறகும், இப்போது உலாந்திருபப,தற்கும, கனத்தில வெகுவாக 
ரற்றததாழ்வுண்டு, ஆகலின, தேவருடைய பலமே உயர்க்ததோ ? அவ 

துடைய பலமே யுயாந்ததோ ? எனனும ஐயம் அப்படியே யிருக்கன்றதே 
பனறித தரஈதிலது ; ஆதலின், இந்த ஸாலமசய்களுள் ஒன் நினைத் தேவர் 

ளெந்தருள்விராயின, அப்போது சலட் பலம் விளல்கும் ; ஆகி 

றின, இஈதக கோதண்டத்தில் கணையைத் தாடுத்த கிட்டருள்க; தேவ 
ரல எய்.த இககணை இந்த tor Sen SU பிளக்குமென்பதில AY தம ஐய 

மில்லை; ஆதலின, தேவா ஆலோசனை செய்யற்க; இவ்வண்ணம் அடியே 
றுடைய வேணங்கோளைச செய்தருள ) gets exe கதி.ரவன்படோலவும, 

மலைகளுள இடீயம்போலவும், காலுகாலுடைய பசுககளுள சிங்கம்போல 

பும, வீரமுடையூ மனிதாகளுள் தேவரே சிறக்தவராகின் தீர ; இவ்வண 

ஊம் அடியேன் பிரதிஜஞைசெய்து பிசமாணம் பண்ணுவேன; ஆசதலன், 

9வ்வனணம கருபைசெய்தருளக் ; என்று வேண்டினர், 

கிஷகிக்காகாணடத்தில பஇஜனொனளருவது சருககம் 

முறதித்று, 

CSREES 
பன்னிரண்டாவதுசருக்கம், 

)பருமாள ஸப்.தஸாலங்களையும் பிளந்து மஹாராஜரை வாலியுடன் போர் 

செயவித்துப பினபு பேதமதெரியாமையால் தோல்வியு நறோடி 

வந்த அந்த மகாராஜடக்கு ௮டையாளக்கட்டி மீள 

வும் போரசெய்யத் தூண்டியருளிய த, 

ee SOC. 

இவ்வண்ணம மஹாசாதர் உரைசெய்த வாக்யெச்தைக்கேட்டருளிப் 

ிபருமாள் கோதண்டத்தைத் இருக்கர.த்திலேட்தி மஹாரசாஜர்ககு நம்பு.த 

ண்டாவதன்பொருட்டு இல கூரிய கணை யொனகினைத்தொடுத்த 
ie ஆசசாம்ரக்களை க்குறிச Aalisgetet, wise ater ut Gor 
சாலிகொண்டு புறப்பட்டு ௮ம்மசக்களேழினையும் பிளகீதுகொணடு 

தாழ்வலாயையும் பிளந்து பாதாளத்திற்சென்ற௮ு உடனே சலா 
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யைப் பிளந் துகொண்டு மேலெழுகது பெருமாளூடைய அம்பருத் தூணி 
யில் முன்போலச சேர்ந்து மிகழந்தது ; மஹாசாஜா இனைக்கண்டு 
வியப்படைக்து மூழெந்து கைகளைககூப்ப்ப பெருமாளைத் தஇருவடி த் 

தொழுது பெருமாளை மோக்கி, ஸ்வாமி | ஸ்ரீசக்கரவர்த்.இத்இருமகளுசா ரன 
GsryCa !— 

DI) Show sol $3 oT Mowerags 
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உல் கத் To ar IS XBi. 

ஸோத்ரானபிஸுூரான்ஸர்வான் த்வம்பாணைபருவர்கப 

மழைர்த்தல்ஸமரோஹ Sg எம். ராவாலிக மப்ரபோ, 

யேன .சமஹாஸாலா இரிரப்பூமிச்சதாரிசா? 

பாணேசைகேோகாகுதல்த ஸ்தாதாதேகோசணாச்ர28. 

தேவர் ஒரே பாணத்தினாலே ஏழு ஆச்சாமசக்களையும், தாழ்வை 

யைடும, பூமியையும் பிளக்து கணம்பொழுதில் மீலவவும் 'அமபருத தாண் 
யில Gre கணையைச சேர்க்கும் இிறமையுடையீராதல்ன், வா இத 

சன் மு.தலாஏயுளா தேவாகவெல்லோரையும் போரில் பாணக்கவிஞனல் 
அடித்து வெதறிகொள்ளவும வல்லீர் எனின் இந்த வாலி யொருவனை: 
வெறறிகொளளீசோ ? போர் முகத்தில் சேவர்ககெ.இிராக நிற்பவன யாவ 

னுஎன் 9 இப்போதுதான் யான் ஐயந்தீர்ம்தேன் ; துனபத்தையுந துறங் 

தேன் ந மிகவும் மகழ்ந்தேன$; இந்திர வருணர்களுககு நிகராயுள்: 
தேவரோ அடியேனுக்குத் தோழராயினமையின, யாது குதறையுளது 

என்னை மூழவிபபதனபொரு ட்டு ௮௩5 வாலியை இப்பொழுதே கொ 
செயதருள்க$; வன் எனககு உடன்பிறக்தோனாயினும, பகை 
யல்லனோ ₹ இதனபெருட்டு டிக் கைகூப்பி வேண்டிகனறேன் ; என் 

மொழிந்தனர், பெருமாளம் ௮ம்மொழியைககேட்டருளி மஹாசாஜ! 
ww SLD gi தமுகிக்கொண்டு இளையபெருமாளடைய அபிப்பிராயத்தை 
யும் அதி து மஹாசாதரை நோக்கித் தோழரே ! ! இங்கிருந்து இஷ்டி 

தைக்குச் செல்வோம் வாரீ। 5) சீ£ முன்சென்று வாலியைப் போர்வத௨ a 
பொருட்டுக் கூவீய௦பூயிரொன்று ௮ரு.ரிசசெம ய்தவர், a Ger evs ong 
ரம் விரைவாகக் கிஷ்கி்தைரேர்ந்து itr BE ஊடுதழைத்துள்ள ம. 
களில் மறைந்த டிந்தனர், பின்பு) மஹா. ஈதர்மாத்திசம் முன்சென்ற 

சில்கமாதஞ்செய்து வாலியைப் மீப।ருஃ்கழைத் மனா, வானெக்கும் பீட 1 

கும்படி Qudss அத வொலியை வாலிகேட்டு மிகச் சினமபூ 

வெய்யோன் அஸ்தசரியினின்௮ம் புதய்பட்டாப்போலே புய! 

    

  

   

  

    

    

    

   

  

  



சிஷ்கிந்தாகாண்டம், THR 

wmirrgentSBi Cunto gence, Gert), வாலி சுக்சேவரீகளிருவருக் 
ம் பெருஞசண்டைவிளைந்து விண்ணிடையில் புதனுக்கும், ௮ங்காசகனு 
ரம்8பாலக் கோரமாக நடக்கையில், வ௪சிரங்கள்போன்ற கரதலம்களி 
லும், கைக்குசதுகளினாலும், இவ்விருவரும் ஒருவாசகொருவர் அடித் 
க்கொண்டு ஒயாமல் போர்கையில, பெருமாள கடாகூஷிதது இவவிரு 

நம் ஒருவர்க்கொருவர் பேதமின் நியிருக்கமையின, இவன் வாலி இவர் 

ஹா.சாஜரொன்று ௮டையாளக்தெரியாமல் அசுவினி தேவர்கள்போலவே 

ணயாக விளகனெமையின், தோழலுக்கே ஒருவேளை இங்கு நேருமோ 
பன்று ஐயுற்றுக கணைதொடுக்கத் இருவுளமுமுமல் மயங்கி கின்றருளி 

[$ அததருணத்தில மஹாசாஜா வாலியினால் அடிக்கப்பட்டுத் 

ுமைப் பாலுகாத்தகுளவல்ல பெருமாளைக் காணாமல அச்சஙகொண் 

டி. மீளவும் ரிசியககம் சேர்ந்து, மெயமுழுதும் குருதபடி% து வாடி. 

5ங்கி அடி.களினால மெயழுறிந்து வாலியினால் வெருட்டப்பட்டு பெருங் 
டடி.னிடைசோந்து ஒடுங்கி யிருட் தனர், வாலியும் வெருட்டி. க்கொண்டு 

து மதங்கமாமுனியின் சாபத்தினாலே அ௮வ்வனத்திடையில் செல்லா 

» மீண்டு மஹாசாஜரை கோக்க, அடா சுக்கிரீவா ! இன்று தப்பி 

உனை; மீளவும், என்கையில அகப்படாமல் போவாயோ ? ஆகுக; 

ஈறு மிதட்டிவிடமிக இஷ்கிந்தை வச்து சேர்ந்தனன், பெருமாளும் 

ளயபெருமாளுடனும், சிறியஇருவடியுடலும், மீண்டெழுந்தருளி 

மீரராஜரிருக்குமிடஞ் சேர்ந்தருளினர், மஹாசாஜரும் பெருமாளைக் 

எடு காணததினாலே தலைகுனிர்து, தரையை கோக்டிக்கொண்டு 
வாமி ! நீ போய வாலியைச சண்டைக்கழையென்று அருளிசசெட்தனு 

விட்டுத் தேவர் பராக்கரமத்தை கன்கு விளங்கசசெய்்£ர் $) சேவர் 

எனை வாலியைக்கொணடு கொலவித்ததனால யாது செய்யப்பட்ட 

யிற்று ; அபபோதே நான் வாலியைக் கொலைசெயயேனென்று உண் 

யை யுராத்துவிடுவிராயின், கான இங்கிருச்து சென்திரோனே 2 

வ்வண்ணம் எனனை வரு௩தசசெய்வது தகுமோ $ என்று சினமும், 

பருங்கொண்மி மொழிந்தனர், பெருமாளும் இவர் இவ்வண்ணம் இனங் 

ாரண்டுரைசெய்தசைக் கேட்டருளி யவரை கோக, மஹாராஜரே ! 
எத்தைத்துறந்து யான இப்போது வாலியைக் கொலைசெய்யாமல 

த காசணத்தை யுரைசெயக் கேளீ£ ; அலஙகாரத்தினாலும், வேஷத்தி 

| ம், உயரம் பருமன்களாலும, கடையினாலும், கண்டவொலியினாலும், 

;இயினாலும், கண்ணோகஒன்லும், மொழிகளாலும், தோள்வலீயி 

ம்,” கீரும் வாலியும் ஓரோரீதியாயிரு$ தமையின், அடையாளக்கெரி 
= உமக்கொருக்கால் திங்குநேர்க் துவிடப் போகிறதேயென்று அச 

w@ குதிதப்பாமல் பாயவல்ல கூரியகணையைத் தொ பித்திலேன்; 

பஸாப்பட்டு பாணத்தை விட்டுவிடுவேனாலல், ஈம்மிருவருக்கும் 
ஈசம்சேருமே *$ யான் அ.தியாமையினால் பாணத்தை விடு 
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௭௬௦ வால்மீகிராமாயணம் 

தலும், SOW EF துன்புறுவிசாயின், எல்லோரும் என்னை மடையனெ 
னவும், இளைமையனெனவும் ,இகழ்க்து பழிபபாரகளே ?$ 

6 58-29 wras PBF omIrcay 8, 
திீததாபயவதோசாம பாதகமமஹ.தச்யதே, 

ஒருவனுககு அபயங்கொடுத்து ஈமபுவித் துப பினபு அவனைக் கொலை 
செய்வதென்பது, கொடுமபாவமென இகழ்௩் துமாககப்படுனெறதன்றோ? 
அன்றியும், யானும், இலக்ஷ்மணலும், தையும், யாங்களெள்லோரும் உம 
க்சே அதினமாகின்றோம் ? உம்மையே தஞ்சமடைக்தருகனெறோம் ? 
ஆதலின், சீரே எங்களுக்குச் கஞ்சம், அஞ்சற்க ; மீளவுஞசெனறு போர் 

செய்க ; இனி முன்போல இகழற்க? இந்த கு௲ணத்திலேகானே வாலி 
யொரு கணையினால ௮டிபபட்டுச தரையிலவிழந்து பு.சககாண்மீர் 9 
ஆனால், கீர் ஒரு ௮டைபாலம மாத்திரம் செயதுக்கொணடு செல்லுக 
அதனால் யான உம்மை யறிட௩துகொணடு வாலியைக கொலைசெயவேன் 2 

என்று ௮ருளிசகெயது தேறறி இளையபெருமாளைக கடாகூடிச்து ௮ட 
லக்ஷ்மணா [| இந்த மலா£த கஜபுஷபியென்னுங கொடியைப் பேர்த் 
இந்த மஹாசாஜருடைய கழேத்தில ௮டையாளமாகக கட்டுமென்று கட் 

ளையிட்டருளிளா ; உடனே இளையபெருமாள ௮௩த மலையின் தாழவை 

யில முளைதது முழுகலும மலர்கள் மலாந்த ௮ந்தக் கொடியைக கொண 
நீது மஹாராஜா கழும்தில் கட்டினா, 

5௩ல் ஏலா oBasr-y QU sro 
228597 BoB" Su (குஷ்ட 

ஸதயாசசுபேஸ்ரீமான லதயாகணடலகதயா 

விபரீசஇவாகாசே ஸாயோரகூதரமாலயா, 

அந்தமஹாசாஜரும் இளையபெருமாளாலே தமது கண்டத்தில் கட் 

ப்பட்ட அந்தப் பூங்கொடி.மாலையினாலே கதிரவன் தான ஈடுவிலிருக்ல 
யிலும், சுற்றிலும் ஒளிகுன்றாமல் விளங்கும் விணமீன்களினாலே சூழப் 

ட்டு விளங்கினா லெப்படியிருககுமோ அப்படி. விளங்கனொ இவ்வண்ண 

மஹாசாஜர் ௮ந்த மாலையினால், பலாகைகளின் நிரையினால, சந்தியின் § 
பபினால் சிவர்த மேகம்போல விளங்பெ பெருமாளருளிசசெயலின்ப 
பெருமாளிளையபெருமாஞுடன் கூடி. மகிழ்ச். கஷ்டிக்ைையை கோச்2 
புறப்பட்டனர், 

ஞ்க்தாகாண்டுத்இல் ப்ன்னிரண்டாவது சருக்கம் 

முத்திறது, | 
Adi சூரியன என்பதற்கு விண்மீன் களினிடையில் லிளக்குற ௪5$இர 

பொருளுளாத்த ( தாராமத்ப சசச்சர்த்ரல்லதர்ய இத்பபிதியதே) என் ௮



கிஷ்கிந்தாசாண்டம். THE 

பதின்மூன்ருவதுசருக்கம். 

மஹாசாஜர் ஜெடும்தைக்குப் போகும்வழியில் ஸப்.தஜனர்களி 

னுடைய ஆசிரமத்தின் மையைப் பெருமா 

| ளுக்கு விண்ணப்பஞசெய்தது, 

ர விம 
அகாதரம் தர்மாத்துமாவான ௮க்தச்சக்கரவர்த்தித்திருமகனார் இளைய 

பெருமாளுடன் அந்த ரிசியமூகமலையினின்றும் வாலியினாலே பாதுகாக்கப் 
பட்ட கஷ்டுக்தையை கோக, எழுந்தருளத் இிருவளல்கொண்டு கோகண 
டித்தையும் இருக்கரததிலேந்திக கூரிய கணைகளையும் கையிறபிடித்து அம் 
பறாத்தாணிச்சயும் கட்டிககொண்டு புறப்படடருளினர், அப்போது முத 
லில் மஹாரர்ஜஐரும் அவ்ரைத்தொடர்ந்து, இளையபெருமாளும் அ௮வளாத் 

தொடர்ந்து, பெருமாளும் அவரைததொடாகநது, சிறியதிருவடி.யும் அவரை 
த்தொடர்ந்து, நளனும் ௮வனைததொடாட்று, நீலலும ௮வனைத்தொடாக்து, 

தரனும் சென்றுகொணடு, மலாந்து தழைம்,த பறப்ல மரங்களையும், தெளி 

து குளிந்து பெருகுனெற நதிகளையும், மலைகளையும, குகைகளையும், ௧ற 

பிளவுகளையும, விடுபோன்ற கந்தரங்களையும், சிறந்த மலை ச்சிகரங்களையும், 
சுனைகளையும்,கானாறுகளையும, வைடூரியமணிகள்போல நின்மலமாயுளள இலை 

களையும், மலர்ந்த தாமரைகளையுமபொருர்தித் இகழும் மடுஈகளையும, குளங் 
களையும், ௮ன்னம், காரரை, ஸாரஸம, வஞ்சுளம, கீரககேரழி முதலிய கீரப் 

பறவைகள் ஒலிக்கும், மெல்லிய இளம்புமகளை மேயந்து ௮ச்சமின்றித் இக 
மும் மான்கூட்டம்கள மிறைந்தும் திகழுமிடங்களையும், வெண்மைசிறமுளள 
ஒண்டு தீந்தங்களையடைய யானைக குளல்களிலிழிக்து கலக்சியும், கரை 
யை மோதியும், மழெவதையும், சில யானைகள் மாமுகில்களபோலவும் 

உருவங்கொண்டு இரியும் மாமலைகளபோலவும மதமேறித் இரிவதைபும், 
0ற்அமுள்ள பசுபக்ஷிகளையுஙகண்டு மஇழெந்துகொண்டே விஜாவாகச் 
சன்றனர்கள, இவ்வண்ணம யாவரும் செல்லுகையிலே அடார்இருண்ட 
ொருகாட்டைப் பெருமாள் கண்ணுற்று மஹாராஜரை கோக$த் தோழரே! 

pass காடு கொண்டல்போலக் க.றுத்திருண்டோக்இிருக்ளெறது ; சுற்றி 
பீம், மேசமாலைபோனற வாழைத்தோட்டங்களினல் சூழப்பட்டெ.து ; 

boas யாருடையது ; என்னபெயருடையது ; இதனை யதியவேண்டு 

  

   
   
    
    

    

  

     

   

  

  

ழ் கற்பித்த வியசச்சி்ளம் சேயதனாகள. அநத வசனமும் இரத ச்சர் 
per ற் குதித்திலர்; “எங்கும் கண்டிலோல்; கெயயோனருகில. லிண்மீனகீள் வில்கா 

லின், இவ்வண்ணம் பொருள்கூறவேணடுமெனபதே அவர்கள் கரதத, ஆனால் 
சற்சார சாஸ்திரத்தை யவர்கள ஆராய்ஈதிருப்பாரகளாயின், தன்மை சறபனை 

கவொர்கள் : ஆரை அதற்கு என்னவழியெனின, ௮பூதோபமாலங்காரமென



௪௬௨ வால்மீகிராமாயணம் 
* 

மென மிக விருப்பங்கொண்டி.ருக்கன்றேன் ; ஈன்றாசு உரைசெய்கவென்று 
வினவி யருளினர். மஹாசாஜரும் அதுகேட்டு நடந்துகொண்டே 

பெருமாளை கோக்கிக் கேட்டருளீர் தோழரே | மிகவும்  விசாலமுடை 

யதும், இளைப்பைப்போக்குவ.தும், மாஞ்சோலை பூஞ்சோலைகள் அடர்ந்த 

தும், மதுசமான காய் கனி டகீர்களை யுடையதுமாகய இரத ஆ௫ரமம் ஸப்த 

ஜனரென்லனும் மாயோகெளினுடையத ; ஏழுவர்களாதலரலே ஸ.ப்.தஜூ 

  

   

சொன்னப்பட்ட ௮ம்முனிவர்கள் இவவிடித்திலே தலைழோக் நின்றும், &॥ 

லுறைநக்தும், எழுதினத்தறகொருதசம் காற்றைப் புத் தும் தவஞ்செய_ 

கொண்டிருந்து ௮கேகமாயிரம் வருலம் வாழந்து கடையில்! சரீசத்துடே 

பொன்னா சேர்ந்தனர்கள, இஃது அ௮ம்மாகவர்களின ஆூரமமாதலில் 

இந்திரன் முதலிய தேவர்களாலும் அழித்தற்கரியது ; 23 

களும், மற்றுளள வனத்இலுறையும் விலங்குகளும் புகுகல் 

னும் ௮றியாமல் அதனுளளே புகுவாராயின், மீணடு வராரகள் ; | ௮வ்விட், 

திலே இப்போதும் நிருதத தேவாத்தியங்களின தொனியும், ம்.ணியன 

சளினொலியும் கேட்கப்ப்டன்றன ; திவவியகஈதத்தின் ப 

இன்ற்து ; கார்ஹப்த்தியம், ஆஹவூயம, தகூஷிணம் என்னும் முத்திகளு। 

எரிகின்றன ; அவற்றின் புகையும் மேலெழுகன்றது ; ௮ப்புகை மாட! 

மளமும் ட்டி 

புரூக்களின் கண்டிம்போன்ற நிறமுடையதாகி மரங்களின கரங்களை. 

சூழந்து பற்றுவதுபோலக் திகழ்கின்றது; ௮ப்புகைகளினாலே சூழப்பட்ட 

இந்த மாங்களும் மஞ்சுலாவும் வைரியமலைகளபோல விளங்குகின்றன 

ஆதலின், அந்தப் பஞ்சஜனமாமுனிவர்களினபொருடடு இளையபெரும 

ளுடன் விஈயம்நண்டு கைகூப்பித் தலைவணங் வட தனஞ்செய்தருள்க 

அம்முனிவர்களின்பொருட்டு யார் வந்தனஞ்செய்கன்றனர்களோ £ ௮வ 

களுக்குச சரீரத்திலே ஒரு நோயும் உண்டாகாது ; | முன்புள்ள கே 

களும் இர்நதுவிடுமென்.று கூறினர், பெருமாளும் இளையபெருமாளுடீ௦ 

அம்மொழியைக்கேட்டு ௮ம்முனிவர்களைக்குறித்துப் ' பிரணாமஞ்செய்த( 
ளினர். பின்பு, மஹாசாஜர் முதலிய வாஈரர்களும் பிரணாமஞ்செய்தனர்கர் 

உடனே யாவரும் புறப்பட்டு நெடுந்தூரம் ஈடந்து வாலியினாலே பாதுகா, 

கப்பட்டி ஷெசெதையைக்கட்டி. சத்நிலும்பர்ர்த்து தங்களைக் கையி! 

ஏக்தி வாலியைக் கொலைெப்பும்ரை./ நிச்சயம்கொண்டுகின்கனர்கள், , 

Rep Gi srarciin 586 ப் இன்மூன்றாவ,2 

் முற்திற்து, 
அஷனதத னைத்



சகஷ்டித்தாகாண்டம், OF Sir 

பதினான் கா வதுசருக்கம், 

மஹாராஜா பெருமாளால் ஏவப்பட்டு வாலியைப் போருக்கழைத்த.து. 

அரதப் G) ருமாள் இளையபெருமாள வானசர்கள எலலாரும் இஷ்க் 

தையைச்சேர்ந்து அடர்ந்த காட்டில மறைந்துகொண்டிருககையில், மஹா 

ராஜர் ஏய்கும் சுற்றிப்பார்த்து வாலிமீதுள்ள பகையினாலும, கோபத்தினா 

லும், ஆகாசம்கூட கிளக்கும்படியாகக் காழ்தினல் மோதப்பட்ட காளமேகம் 

போலக் கர்ஜித்து, பாலசூரியனபோன்ற காந்தியும், மதமேறிய யகம் 
போன்ற ப கொண்டவரா$யும், மனதில் ௮சசமகொண்டு பெரு 

——— 

மாளை கோக। தோழரே | வாலி எனலும் வலையினால் சூழப்பட்டும், பொன 

னாற்செய்த | தாரணகோபுரம் கட்டப்படமே, மணிமாடககளினால சூழப் 

பட்டுமுளள இஷ்ெதையை வந்து சோஙந்துவிட்டோம் ; இனி வாலியைக் 

கொலைசெய்வேனென்று தேவரால்செயயபபட்ட பிரதிஞ்ஞையைப்பயலுள 
தாகச் செய்தருளுக என்று வேண்டினர், பெருமாள ௮.துகேட்டு மகாராஜா 

நேர்க், கேளீ£ர தோழரே ! கஜபுஷ்பி என்னும் இந்தக கொடி லக்ஷ்மணனாலே 
அடையாளமாக உமது கழுத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கன்றமையின், இந்தக் 
கொடியினால் உற்பாதகாலத்தில் சூரியன் விண்மீன்களினல் சூழப்பட்டு 
விளங்குவதுபோல கீர் விளங்குின்றீ£ ; ஆதலின், இப்பொழுது ஒசே 

பாணத்தினால் வாலியினிடித்திலுண்டாய உம்முடைய ௮சசத்தையும், 

பகையையும் போக்க விடுவேன்; உமக்கு ௮ண்ணன் எனனப்படட, அந்தப் 

பகையாளியை என் கட்புலனாகச்செயி£ ; ௮வன் என கண்ணில் பவொனா 
இல், உடனே இறந்து தரையில் விழுந்து துகளபடிந்து துடிப்பானே 

யன்றி, மீளவும் பிழைத்துச் செல்லான ; பின்பு, யான் இறமை ௮ற்றவ 
ளென்னாவது, கபடமுற்றவனென்றாவது கினைககமாட்டீர் ; ஆதலின், இப் 
பொழுது இகழற்க ; உமககெதிராகவே சப்.தசாலங்களையும ஒரு கணையி 

னால் பிளந்தேனன்றோ ? ௮வவண்ணமே வாலியையும் இத௩்தனனெனவே 

எண்ணுக :-- 

OsySod* FSprvy Hy DIS) | PHOKT? 
5G, S 50S SoSECY GIy s 

முசஞ்தம் 'சாசதபூர்வம்மே லீரகருசரோபிதிஷ்டதா் 

தரீமீலோபபரீதே சசவஷ்யேகதஞ்சா, 

... நான எவ்களவு சங்கடத்தை அடைர்திருக்கையிலும், பொய்பொழி 

ழிகதிலேன் ; தர்மத்திற்கஞ்சி இனிமேலும் பொய்யுமையேன் : ஆக 

ின், என் பிரஇஜ்ஞையை நிறைவேற்அவேளேயன்றி, தவிரேன்; தீர் ஐய



௭௬௪ வால்மீகிராமாயணம் 

மூசறக; நீர விராவாகசசென்று வாலி உடனே புறபபடவெரும்படிகயாக 
விரவாதம் செயக; வெழ்றியுடையவலும், தோளவலியினால் செருக்குற்ற 

வலும், உம்மிடத்தில் தோலவியடையாதவலுமாதலின், உம்முடைய 

தொனியைக்கேட்டுப் பொறாமைகொண்டு வாலி உடனே எதாத்து வரு 
வான்; பகைவர்களின் விரவாத.தைைதச சூரர்கள் ஒருககாலும் பொ.றுத்துரா£ 

கள், ௮க்த வாலி தன்பலத்தை ௩ன்கு ௮றிஈதவனாதலின், ஸ்திரீகளின் 

கடுவிலிருந்து உம்முடைய தொனியைக்கேட்டு உடனே எதிர்்2து வருவா 

னென்று அருளிச்செய்தனர். மஹாசாஜர் ௮.துகேட்டு மூழெந்து ஆகாசம் 

பிளந்து இறுமபடியாகக கர்ஜஜனைசெய்கையில், கீ.தியறற | 'இசாஜனுடைய 

தோஷ ச்தினால ௮லைகன்ற குலமகளிர்களபோலப் பசுக்கள Ke ச்கொண்டு 
கடுங்கெ; போரில் ௮டி.பட்ட குதரைகளபோல மானகளும (பயக்தோடின; 
நல்வினை தரக்த விண்மீன்களபோலப் பறவைகளும் தரையில் வீழக் சன; 
மஹாசாஜர் மறுபடியும் உற்சாகத்தினால செளரியம வளர்க் து பெருங்காற் 

தினல மேலெழுந்த இரைகளையுடைய பெருங்கடலபோலவும், 'வானமெய் 
கும் நிறைந்த 8ீருண்ட கொண்டலபோலவும காஜ்ஜனைசெய்தனர் 

கிஷ்ெதாகாண்டத்தில் பதிமானகாவது சருக்கம் 

மேத்திற்னு, 
a BED 

பதினைத்தாவதுசருக்கம். 

வாலி மஹாசாஜர் தொனியைக்கேட்டு தான் சினங்கொண்டு புறப்படு 

கையில், தனனைத் தடுத் துப பலவிதமாக இதமுனாத்த 

தாரையை நிராகரித் துப புறப்பட்டது, 

வடை. 

இவ்வண்ணம் மஹாராஜர் செய்த விரவாதத்தை அந்தப்பு.தஇ6 

தாரை முதலிய பெண்களுடன கூடி யிருந்த வாலிகேட்டு உடனே காமமுப 
மதமும் தணிந்து பொறுமைகொண்டு சினமூண்டு கேதுவினால் பிடி.கக. 

பட்டி சூரியன்போல ஒளிகுன்றி, சினத்திஷல் எழுக்தெரின்ற இபோ 
ஜொலித்,து, யானையினால் கலக்கி வேருட்ன களைந்த சாமலனாபொருக்இம 

பெருமடுப்போலக் கலங்ச விஸாவாக எழுக. '௮டி.வைப்புக்களினால் தை) 
யை பிளப்பவன் போலப் புறப்பகையில், தரரை கண்ட, அச்சமும் ஈடுக் 
மும்கொண்டு அன்பினால் தழுவிக்கொண்டு அஙவ்னை கோக்க, கேளீர் என் 
பிராணநாயகரே | ஆற்றுவெள்ளம்போல மேலெழுக ௪ இச்சினத்தை அணி” 

ந்த மாளையைப்போலக் காலையில் அமிலுணர்கதபின் போக்க பருள்க ; ©: 

வில் போர் செயற்க; இந்தச் சுக்சிவலுடன் Goreng Opis Weng



கஷ்கிந்தாகாண்டம் ௪௬ட 

போர் செய்க ; இதனால் பகையாளிக்கு எந்தமும், தேகாக்கு ஒரு தாழ்வு 
மிலஜை ; இப்பொழுது ஆசாயாமல் தேவர் விரைவாகசசெல்வது எனக்குத் 
தீகுமெனத்தோற்றாது ; இவவண்ணம் யான தடுத்துணப்பதற்குக் சாச 

ணத்தையும கூறுின்றேன கேளீர ; அதச் சுககரீவன இனறையஇலமே 
வந்து உம்மைப் போருக்கழைத்து உம்முடன் போர்செயது உம்மால் sp 
அடித்து வெருட்டப்பட்டு ஓடி.விட்டனனல்லனோ ₹ வன மறுபடி யும் இப் 

பொழுதே வக்.து உம்மைப போருக்கழைப்பதென்பது, சகதேபெபதறகு 
இடமாடன்றது ; அவனுடைய காஜஜனையினால் மதமும், செருக்கும், மன 

உறுஇயும், ஆடம்பரமும், மிக விளங்குகின்றன; இதறகுச் சிறக்க காரண 
மிருக்ககேண்டும் ; இவன் இப்பொழுது சிறந்த சகாயத்துடன் வந்தனனே 

யன்றி, சகாயமினறி வந்தானென்று நான் ஈம்புடன்றிலேன் ; ௮தினால்தான் 
அ௮வன்ஃ இவவண்ணம் கர்ஜ்ஜனைசெயடன்றான், சுக்ரெவன இயலடாகவே 

இறமையுடையவலும், புத்தியுடையவனுமாதலின், அவன் ஈன்கு பரீகை்ஷை 

செயயாமல அறபரைசத் துணையாகக்கொண்டு இங்கு வரமாட்டான; அன்றி 
யிலே குமாரனான அங்கதன் ஒருசங்கதி கேளவியுற்று என்னுடன் சொல்லி 

யிருக்கின்றான்; ௮தை உரைசெயவேன் கேளீ£ ; ௮ககதன் காடெங்கும் 

இரிகையில், ௮ன்புளள சாரர்கள ௮வனைக்கண்டு இரு௮யோ,த்இக்கு ௮ரசா 

யிருக்க தசர,தசக்கரவர்த்தியாருக்கு த்திருக்குமாரர்களும், செளரியமுடைய 
வர்களும, போரில் பிறரால வெல்லவொண்ணா தவாகளும், Dayar es 

குலத்தில் பிறந்தவர்களும், ஸ்ரீசாமலக்ஷ்மணாகளெனலும் இருகாமங்க 

ளுடையவர்களுமாகி இரணடு குமாரர்கள் சுக்கிரீவனுடன் ஈட்புக்கொணடு 

அவனுக்குப்பிரியமசெய்வதனபொருட்டு வந்இதிருக்கெனறனர்களென்,.று உரை 

தீதனர்களென ௮ங்கதனவந்து சொன்னான, ஆதலின், உமது கம்பிக்கு 

துணையாகவக்த ௮௩த ஸ்ரீராமன் போரில கொடுமைகொண்டு பிறரை வெல் 

லுக்திறமையுற்று ஊழிகாலத்திபோல ஜொலிபபவரும், கல்லோசளூடைய 

தாபத்தைத்ரோக்கத்தக்க தண்மைகொணட விருகூமபோன்றவரும,துன்புழ் 

றுத்தஞ்சமென ௮டைந்தவாகளுககுச சிறந்த தஞ்சமாயெவரும், கோருப 

வர்களுக்கு புகலிடமாகயவரும், புகழுக்குறைவிடமும், ஞானசொருபியும், 
ஞானமுடையவரும, பிதிவாக்கயபரிபாலனம் செயபவரும, பற்பல தாதுக 
களுக்கு இம௰௰யமலைபோலப பறபல ஈம்குணங்களுக்குப் புதையலிடமாயெ 
வரும் ஆகின்றனர் ; ஆதலின, மகா துமாவும், வெல்லலொண்ணாதவரும், 

போரில் அளவிட த்தகாத தோளவலியுற்றவருமாயெ அமத ஸ்ரீராமனுடின் £ீர் 

பகைகொள்வது தகுதியதற.து; ஆதலின, யான் ஒருவாக்கயெம் உரைசெய்கன் 
தேன் ;, இகழாமலும், சினமுறுமலும் கேட்டு அவவண்ணமே செய்தருள்க; 
இப்பொழுது சுக்சிவலுடீன் போர்செயயாமல் ௮னபுடன அழைப்பித்து 

இளவசசுப்ப்ட்டம் கட்டுவித்தருளக; சிறந். பலமுடைய அவனுடன் 

பொர்செய்லது தகா.) பகையைத் தூரத்தில் pig ஸ்ரீசாமலுடன் 
சோமமைகொண்டு தம்பியிடத்இல் அன்புகூர்க்திருப்பது இப்பொழுது



௪௬௭௬ வால்மீகிராமாயணம் 

உமக்குத் தகுமென எண்ணுனெறேன்; சுககிரீவன் உமக்குத் தம்பியாதலால் 

அன்புசெயயவேண்டியது தர்மமனஜே ? ௮வன அங்கிருககனும், “இங் 

இருக்கினும், எவவிதத்திலும ௮வன் தம்பியேயன்றோ * சோதாலுக்கு 

நிகரான பந்து உலகத்தில் ஒருவனுமிலன்; ஆதலால், தானமானாதிகளாலே 

அவனுக்கு மரியாதைசெய்தருளுக ; அவனும் பகையைத்துறக்து உம்மு 

டன சேர்ஈது மழவான ; ஆதலின், இபபொழுது சுக்சீவனலுடன் கேசப் 
கொளவதை விட உமக்கு வேறு உயயும் வகையில்லை ; எனக்கு இதம் 

செய்யவேண்டுமெனறு உமக்கு இஷ்டமு்ளளதாயினும, யான் உமக்கு 

இதமே உரைபபேனென்று கீர் அறிர்துருப்பிராயினும், என்னுடைய 

வேணடுகோளுககு இரங்கி இவவண்ணம செய்,தருளக ; யான் உரைத்த 

இமமொழி இதமெனவே ஈ௩மபுக , நீர சென்ற வழியே செல்லம்க ; கோப்த் 

தை நீக்குக; தேவேக்திரனுக்கு நிகசான பராக்கரமத்தையுடைய கோசல 

சாஜன தஇருக்குமாரனான ஸ்ரீசாமசச்திரனுடன் நட்புக்கொளவது தகுமல் 

ல.து, பகைகொளவது தகாது, எனறு இவவகையாகத தகைந்து வேண்டி 

இதழுரைத்தனள, வாலி ௮வவாககியத்தைக்கேடடும் மாளுஙகாலங்கிட்டின 

மையின, மதிகெடடு ௮வவாககியத்தை கலமெனவுகது உடன்பட்டிலன், 

இஷ்ந்தாகாண்டதஇில பதினைந்தாவது சருக்கம் 

மூத்திற்று, 
௩ gis 
eg 

பதினாருவசுசருக்கம். 

வாலி தாரைக்குச் சமாதானமுராத்துப் புறத்தில வந்து மஹா, 

சாஜருடன போர்செயது பெருமாள எய்த பாணத் 

தினால் அடிபட்டுக் சயில் விழுந்தது, 

—_——> S009 a 

இவவண்ணம் வேண்டி உரைசெய்த முழுமதிபோன்ற் முகத்தையுடைய 
தாரையை வாலி மிதட்டி. ௮வளை கோக்க, அடி. காய ! என்னுடன் கடும் 

பகைகொண்ட இந்த சுக்கிரீவன் வீரவாதம் செயது'எனனைப் போருக்கு 
அழைக்கையில, யான் ௮சசம்கொண்டு அடங்கி ௮தனை எவ்வண்ணம் 
பொழுத்திருப்பேன் ;-- 

OSES aroWr-oro KH GHG OS Qard! 
S S TIS. E908) 0 355576 86 4. 

, . அதீர்திதானாம்சூராளும் mire Ree 

சர்;ளமர்கணம் பீருமர்கககிரிச்பசே, ,.
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அடி. ௮ச்சமுடையவளே | பிறரால் வெல்உப்படாமலும், போர்முகத்தில் 
பின் செல்லாமலுமிகுகறெ சூசர்க$ேககுப பகைவனுடைய விீசவாதத்தை 

கேட்டுப் பொறுத்திருப்பதென்பது, மரணமுறுவஇிலும் சிறக்ததன்றோ? 
ஆகலின், போர்வதின்பொருட்டுக் கூவுன்ற சுக்கிரீவனுடைய கூக்குச 
லைக்கேட்டு யான் ஒருபொழுதும் பொறுத்தரோன் ; ஸ்ரீராமர் என் விஷ 
யத்தில் இங்குசெயவாசொன்று நீ துன்புறற்க § தீர்மமுணர்க் தவரும், நன்றி 

அறிர்தவருமாகெய அவர் என்விஷயக்ல ஏன் இமைசெய்வா£; ஆதலின் 

பெண்களுடன்கூடி கீ இரும்பிச செலலுக ; ஏன் மீளவும் பின்றொடர்௩து 
வருகன்றனை ; என்னிடததில் உனக்குளள ௮னபும், ஆசையும், டுஇனால் 
நன்கு வெளியிடபபட்டது? ஆகம்ன், நீ பசசம் இர்ந்து செலலுக$ 
யான சுக்கிரீவனுடன போரது அவருடைய கொழுப்பை ௮டகலி வரு 

வேன் ) ௮வனை உயிர்மாளக் கொட்! சயயேள ; போரில மரங்களாலும், 

கு.த்அுகளாலும, என்னால் Fade i. வன் ஐடிவிவோன$ அவன் 

என்னுடைய காவததையும, (டியயயையம பொறுத்திரான்$; அடி 

அன்புடைய நாயக ! புத்தியினால் 5) 9 +0, பே றம அன்பும நன்கு 

வெளியிடப்பட்டது, என்னுடைய 37 வள்! ௨௦0 ஆணையிடடுத் தடுக்கப் 
படுெறனை, ஆதலின, ஜயத்துடன Bes, யான் போரில் வனை 

வெறறிகொண்டு மீளஞவேனெனழு 1 9 யதனன், தாரை அதுகேட்டு 

மெதுவாக அழுதுகொணடு வாலீச (2 ' வலம்செய்து மக்திசக்களி 

னால கலங்களை வேண்டி. வாழ்சஇப - ப. 1 டன் சோகத்தினால் மயக்கம் 
கொண்டு அகஈதப்புஈம் சோசகனள பின்பு, வாலியையும 9றி நச்ச.வம் 

போலப் பெருமூச்செறிந்து புறத்டீல வது காற்புறங்களிலும் சுத்கிங் 
பாக்த்துப் பொன்னினவண்ணமஃபாருகஃய சுக்கரிகன் தடிவ்ருவதைக் 
கண்டு ஆடையை இறுக்கிக்கட்டி. முஷ்டடியை மேல் எடுத்துக்கொண்டு 

அவனுககெதிசாக ஓடி. அவனை நோக்க, ur சுக்கரீவா | என்னுடைய 

இந்த குத்தான.து உன பிராணனை உண்டு செலலப்போகினறத ; என்று 

உரைத்துக கையை கோகனென், மஹாசாஜரும் அதுகேட்ட சினம் 

கொண்டு அட்டா என்னுடைய இந்தக் குத்து கான உன்னுயினாப் பருகப் 

போன்றது; என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கையிலே வாலியிலுல் சூத் 
தப்பட்டு அருவியைப்பெருசகுகின்ற மாமலைபோலகச் குருதியைப்பெருக் 
சச்ெமதிகரித்து, ஆசசாமரத்தை வேருடன்களைக்து வேகமாகச சுழற்றி 

அடித்தனன், வாலியும் அதனால் அடிபட்டு வச௫சாயுதத்தினால் அடி. 
பட்ட மாமலைபோலத்திகைத்து நின்று கடலில் மிகவும் பாசதனைதையுடைய 

இடம்போல அழமுந்தென், இவ்வண்ணம் சிறந்த பலமுடையயர்களும், 
Sh. Barret வேகமுடையவர்களும், அசசமுறத்தக்க ef 

முடையலிச்களும், ,சச்திர்சூரியரைப்போலக் கரக்தியை யுடையவர்களு 
மாய இவ்விருவ்றுக் ஒருவர்கிடுகாறாவர் அடிச்துக்கொண்ம், சமயம் 
பிசிக்ககிகொண்டும் பொருர்சளர்கஞ், அப்பொழுது முறையே வாலி 
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Lvs Ren auth தும, மஹாசாஜர் தாழ்க்தும் ஆகுகையில, மஹாசாஜர் 
வாலியினால் அடிபட்டு சினமதிகரித்தமாக்களினாலும், செகளினாலும், 
மலைச்சிகங்களினாலும், வச ரம்போல் கொடிய தகங்களாலும், குத்து 

களாலும், முழஙகால்களாலும், காலகளினாலும், கைகளினாலும், பலமுறை 

வாலியைச ௪,தம ௮டி,த்தனா, இவ்வண்ணம இருவரும ஓயாமல் விருத 

வாசவர்கள்போலப போர்செயது குருதிதோயக்து மேகங்களபோலக 
கர்௪சனைசெய்து ௮டாகையில, மஹாசாஜா இளைதது நாற மிசைகளையும் 

அடிக்கடி. நோககிக்கொண்டு வருக்துவதைப் பெருமாள கடாகஷித்து 

வாலியைககொலைசெயய சங்கலபிதது, ஈசசரவமபோன்ற ஒாகணையைக் 
கோதணடததிலதொடுத்து காலார்தகன்காலசக்கரத்தைப்போல ௮க்கோ 

தணடததையிழுத்தருளுகையில், காணின ஒலியினால் ற, பமவைகளும, 
விலம்குகளும, ஊழிகாலதஇல்போல அச்சமும், மோகமும கொணடு 
ஓடின $; உடனே அ௮ககணை பெருமாளால எயய்ப்படி வசசரமபோல 

ஒஓலிததுப் பேரிடிபோலதொலித்து வாலியின் மார்பில பாயக்தது, உடனே 

மதங்கொண்ட வாலியும, அதனால அடிபட்டு அசுவயுஜமாசத்தில் பூ 

ணிமைதஇிதியில உயாத்தெ கட்டப்பட்ட இந்திரதுவஜம்போலசசாய்£து 

தரையிலியிழுக்து மோகமடைந்தனன், இவவணணம புருலோத்தமசான 

ஞீசாமசர் ரன ஊழிகால யமன போன்றமதும, பொன்கட்டமைந்ததும, 
பகைவரைச்கொலவதுமாகயெ ௮ந்தசசிறகத பாணத்தைச சிவன் முகத.து 

சின்றுள் புகையுடன் பயின்ம இயைபபோல விமித்துத இகழக்தனர், 

ரி ta இகதிசல் ள்.குமாரனான வாலியும் ௮க்கணையினால ௮டி.பட்கெ குருதி 
Ag மலர்க அசோகமசம இயினால எரிககப்பட்டது போலவும, 

இதரக் சாயக்கப்பட்டதுபோலவும தராயில விழுந்து மோசசை 

ஈது இடச்தனன், ் 

    

ஈஷ்டுிர்தாகாண்டத்இல் பதினாறாவது சருக்கம் 

முறநித்அ, 

CSE A 

பதினேழாவஅசருச்சழ். 

வாலி பெருமாளை இகழ்க்த.து, 
ச் 

ணை றைவ 

இவ்வண்ணம் பெருமாள் எயதகனோயி த் ypu sured வேரில்" 
கெட்டுண்டவாம்பொலவும், ப சஷிதிர்போல 

அப்பூதலம் Raping: cub anh ab அற்ற்விழ்லியுக்வர்கை? 

     

     

 



சிவ்பிற்தாகாண்டம், ir 

ஜும், இந்தரனாலடிக்கப்படட வயிரமிழைத்த பொன்னணிமாலையின் மக 
ன்மயினாலே ௮வலுடைய காந்தியும் ௮ழிர்திலத 1 பலபராக்செமல்களும் 
கூறைந்தில ; உயிரும் மாயக்திலது ; வீரனான அவ்வாலி அம்மாலையினு 
லே சந்தியின் செம்மையினாலே சூழப்பட்ட மேகம்போல விளக்கெமை 
Ger, gene sre ௮ம்மாலையிலும், மெயயிலும், ஸ்ரீசாமபாணத்தி 
தமாக மூவகையர்கப் பிரிஈ.து தோனறிற்று ; வாலிமிகககொடியனாபிலும் 

ஸ்ரீசாமனால் விடுக்கப்பட்டபாணம ௮வனுக்கு நற்கதியை உண்டுபண்ணி 
2௮ ; இவ்வண்ணம் அடி.பட்டு தரையில் வீழந்து இ ௮டம்யே கெருப்பு 
போலவும், சலவினை இர்கதவுடன விண்ணுலூனின்றும் ஈமுவிகிமுக்,ச 
யயாதிடோலவும், ஊழிகாலத்தில் தரையில் வீழ்ந்த சூரிய போலவும் 
இகழ்பவனும், மிகவும சூரசான பெருமாளைககணி௫த்துப் பார்ப்பவளும், 

மகோதிச மலைபோல ௮சைக்கவொணணாதவனும், மகேக்திரன்போல 
வலலவொண்ணாதவளும், பொன்மாலை அணிந்தவனும், சிற்கத்திற்கு நிக 
சான மார்பை உடையவனும், 8ணடுருண்ட புஜங்களை யுடையவனும், ஆ 
கிய ௮க்த வாலியைப பெருமாள் இளையபெருமாளுடன்கடாக்ஷித்.து, ௮௬ 
கில எழுடதருளினா, வாலிபும மோகக்தெளி%து பெருமாளையும் இளைய 
பெருமாளையுமடார்த் த்து, இனியதும்,கொடியதும், தர்மமுற்றதுமாக மொழி 

ந்கெழலுற்றளன், கேட்டருளீர் ஸ்ரீராமசந்திரரோ ! தேவர் தசரதச்சக்க 

ரவர்திதிககுத்திருக்குமாரரும், தர்மமுடையோரென்று யாவசாலும்புகபூம்' 
பட்டவரும், இனியரூபமுடையவரும், ௩ற்குலத்தில டிதந்தவரும்; ் ் தி    

   பும் யரன் பராகமுகனாகத் தமபியுடன் போ செய துகொண 
தேவர் வவண்ணம கூரியகணையை மார்பிலகாட்டி, என் 3 
தர்மமா * சூரருக் குக கருமபா ₹ இதனால் தேவருக்கு ய ா.துபயதுஸ் பு $ 

தேவர் அருளஞுடைமீரொனளவும்,உயிர்களுக்கி தஞசெயபவரெள்வும்,பிறமைத் 

துயருறச்செயயாப பணபுடையீரொனவும், காலமதிக் தவொனவும், மேதி 
கொண்ட விரு தததை,த்தவருமல முடி.ப்பவரெனவும, தேவருடைய கு 
களை யாவரும் புகழ்னெறனாகளே 1-- 

Sasi வக) BONS ohor[FS, 

NPSTrMOKT rae 6990ல் 

சமாசமிஞ்மர்ப் தீருதிஸ்ஸலதயமபராகரம$ 

பர்த்கரக்குனாகா தண்டசசாப்யபராதிஷு, 

அரசர்க்கு உரக 'யடக்குகிதும, ஐம்புலன்களையும் வெல்று 
அலர் ்தர்டணிப்பேர்அட்டிதும், சருடீம் கவஜிமளிருப் 

யக எள்ந்தல்க்கிளப்போர்செய்று -டெல்றுள    
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தும், பிழைகெய்சவரைத்தண்டிப்ப தம், இயல்பாயுள்ள குணங்களல்லவோ?. 
௮க்குணங்கள யாவும் சேவரிடத்தல் குடிகொண்டிருப்பதையும் கம்பியே 
யான் தரமையினுல் தடைசெயயப்பட்டும் அவளை நிராகரித்து வந்து சுக்கி 

ரீவனுடன் போர்செயசன் ; $ தேவரை கான் காணாமலிருக்கையிலேயும், 

பிறருடன்போர்செய் த;கொண்டுஊக்கம த்திருக்கையிலேயும், என்1£ Gs 
வா கணையை எயமீரென்றே எண்ணியிருகதேனே யல்லது, இவ்வண்ணம் 
மனஇல் கெடுமஇபூண்டும், புறததில தருமவேஷங்கொண்மிம், புல்லெழுகத 

பாழ்க்னெறுபோவிரம், கீறுமூடிய நெருப்புபோலவும, இவ்வண்ணம் த 

கக்செய்வீரொன்ு'. தான் நினைதஇிலேன் ; தேவருடைய நாட்டிலாவது ஈக 
சத்திலாவது ஒருக்காலும் யாருக்கும இங்குசெய்திலேன் ழ தேவரையும் 

. இகழக்திலேன்; பிறழயறற என்னைஏன் இவ்வண்ணம்கொலைசெய்த£; காய 

கனி இழய்குகளைப்புசித் துக் காட, ல இ?ஈதுகொண்டிருககும் வானரனான 

நான தேவரையும் எதாத்திலேன் ; 2 ; நடனும போர்ட் துகொண்டிருச் 
தேன்; இததருணத்தில எனனைக் :1 ம செய்தல் தகுமோ?௮அன்றியில் பத் 

பல நூல்களையும் க௪டறக்கறறு பமவேஷத்தையும மேறகொண்டு, 

இவவணணஊம் உமமைப்போல எவனதான் இசசெயலபுரிவான; ஸ்ரீசாமா! 

கற்குலத்தில பிதந்து, மாமா! ப! (பானெனவும் புகழ்பெற்று, கொடு 

/மைகொண்ட கீரேன் DS 1 ௨ .டிங பாண்டுஅலைகனதீர்; இனியமொழி 
மொழிதல், பொநளளி3 ல், ௮ “ரா வமா, தருமம், சததியம், தரம், 

தோள்வலி, Gey Gru ans 4 wing த்தல் என்னும் இக்குணங்கள் 

அசசர்களுக்கு மூக்கியமானடை 9,6 Cort * அன்றியிலே யான் காட்டில் 

அலேபுவன் ; நீர் காட்டில் உநைபவா , யான் காய்கனி உண்பவன் ; $ீர் 

aby DIG: 8 ou உண்பவர்; யான வா எரன; நீர் நரர்கோமான்; இவ்வண்ணம் 

சேவர்கரும் எனசுகும் ஏற்றத் சாழவு மிகவுமுள.து உலகத்தில் ஒருவர்க் 

கொருவர்! பகை கேருவதற்கு மண், பொன, பொருளகளுள் ஏசே 
ஆம் ஒன்று காரணமாகவேணடும் ; எனனுடன் நீ£ பகைகொள்வதற்கு 

யாதுகாரண்மாள து; யான் உண்ணும கனிகளில் உமக்குவிருபபமுளதோ? 

தீதியும் அருஞ்ம கல்வேர்தரின தருமங்கள், தீதியின்மையும் கொடுமை 

யும் அற்பசாஜரின் தர்மம், இவவண்ணம் சாஜதர்மம் ஒன்றுக்கொன்று 
சம்.பந்தமின்றி, தனித்தனி விளங்குமேயன்தி,) வர்கள் ஒவ்வொரு ' 
Gaver ஒவ்வொருவிதமாக மனமயபோனமடி. ரெய்யார்சள். தேவசோ 
வெனில், காமத்தை முதன்மையாக வுடையவரும், சினம்பூண்டவரும், 

    
வருமாடன்தீர் ; தேவர்க்குத் ping Beir’ : அ 

பிருந்தும், நிலைகெட்டு ஐம்ால்கரலப ந்த்
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எரவன்கி காக் ஷம் 

srispetuitorigre ஸாவேகிரயசாமின?, 

ஸ.சசச்சசதர்யசச மிசரகனோகுருதல்பச$ 

லோசம்பாபாத்மனாமேதே சச்சாதேசாத்ரஸம்சய௦, 

வேட்தனைக் கொலைசெய்தவனும், வேதியரைக் கொலைசெய்தவனும், 
பசுவைக் கொன்றவலும், பிறர் பொருளைப் பறித்தவலும், உயிர்களைக 

கொலைசெயபவனும், வேதததையும், தெயவச்தையும, பெரியோகளையும 

பழிபபவனும், தமயன விவாஹஞ்செயதுகொள்ளாமலிருக்கையில, தான 

விவாஹம செயதுகொளபவனும, கோளுலாப்.பவனும, செலவமிரு(தும் 

கொடைசெயயாத லோபியும, மிகக் கொடிய நரூலெழக்டி நெட்க்காலம 
வரு£ துவர்கள, அ௮ன்றியும, என தோலும உடுபபதறகுரியகனறு ) என் 

எலும்புகளும, மயிர்களும, ஒரு காரியத்திறகும் உரியனவல்ல ; ஏன்னு 

டைய மாமஸமும் உண்ண த்தககதன்று ;-- 
7 

Sty 5M SETS ETS (Ot, Sil Beawryns 
JOST ROS AS? FF Gros பலபல: 

பஞ்சபஞ்சரசாபக்யா பரஹ்மகதரேணோரரகவ 

சல்யசச்வாவிடோகசோதா சச$கூர்மச்சபஞ்சம5, 

ஐந்து நகங்களையுடைய ஜந்துக்களுள சல்யகமென்னும் சுவ்ரவித் 

தென்னும் பன்றிகளும், முசல், ஆமை, உடும்பு ஆயெ amet gy இந்துக் 
களே அரசர்கள் புசிக்கத்தக்கவைகளல்லவோ 1 தர்மமுணர்க்தோர் , குரல் 

காயெ என்னுடைய தோல்களையும, எலும்புகளையும், தொடவும் தோடார் 
கள்; என் மாமிசத்தையும் புசிக்கார்கள்; இவ்வண்ணம் ஒன் றுக்கும் உப 

யோகமற்ற ஐர்.து ஈகமூடைய என்னை ஏன் ௮டி.த்தீர் ) தானா யாள் வரு 
கையில் என்னைத்ததெதுப் புலவாருசவேண்டினஎ, யான் ௮.றியாமையால் 

அவளை மீறி இங்கெய்தி சால் அடிக்கப்பட்டேன்; கற்புடைய குலமக 
fig grissene கவுன் ரிபரிஐ மிகச் சிறந்த இப்பார்மகளிற்கு சீர் 
த்க்க Desbsrénti Agta Pirdimrenstis Boon Qewuegd, Sper 

ape , பெகப்பரும், சபடமுடையவரு 
பத்தன் ணம் ஜோன்றினீர் ; 

நரக ரிக்கியுடைய அம், சர்மி 

   
       

   

       

    

 



were. வால்கீரொமாயனண்ம் 

யைககடகது நடப்பதும், தர்மமென்னும் ௮ங்குச,த்ன,௪ மீறியதுமாகிய 

சாமன் என்னும் மதவேழத்தினால் ௮னியாயமாகக் கொலைசெய்யப்பட் 
டேனே * தீமை தருவதும், குகுதியற்றதும், இகழபபட்டதுமாயெ இத் 

இரசெயலைப் புரிந்து பெரியோர்களால் இகழப்படீசோ $% ஊக்கமுற் 

திருந்த எனமீது வெளியிட்ட இச்தோள்வலியைப் பெண்டாட்டியைப் 

பறித்துச்கொண்டோடிலிட்ட பகைவர்கள்மேல செல்லவிடக்காணேனே? 

இசாஜகுமாரரோ ( எனக்கெஇிரில் நின்று என்னுடன் போர்செய்வி ராயின், 

இபபொழுதே நீர் யமதர்மசாஜனைக் காணுமாறு செய்துவிட்டு இருப் 

பேனே 1 அவ்வண்ணமன்றி, பதிந்து மறைந்திருந்ததினாலன்றோ * 

கான்உம்மால் மதத்தினால் மோகங்கொண்டு மயங்கிச்டெக்குமானிடன் மத 

யானையினால்போல கொலைசெய்யபபட்டேன்,; கீர் சுக்கிரீவனைத்தேடி வந்த 

விஷயததை முன்னமே எனககு அறிவித்தருபபமீராகல, ௮ன்றுதினமே 

பிராட்டியைததேடி எழுந்தருளப்பண்ணிக்கொண்டு வந்து அளித்திருப் 

பேன்; இசாவணன பொருடடனஜேோ ? சுக்ரீவனுடன் சோழமைகொ 

ண்டு எனனைக்கொலைசெயதீ£, ௮சசெயதியை எனனுடன் உரைததிருப்பீ 

சாகல, 6s இராவணன் கழுத்தில் கைகொடுத்து செட்டித்தள்ளிக் 

கொணாக்தாவது, போரில கொலைசெய்தாவது, உம்மை மைவித்திருப 

பேன்; இவன் பிராட்டியைக கடலிடையிலாவது, பாதாளத்திலாவது, விண் 

னுலலொவது மறைத்திருககாலும் தேவருடைய கட்டளையினால் மதுகை 

டபாசுராகளினால் பாதாளத்தில் தகையபபட்ட அ௮சுவதரி என்னும் 

Casings ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு அ௮யகரீவ அவதாரம் செயது கொணர்ந்தது 

போல யானும் பிராட்டியானாக் சொணர்நது அளித்திருப்பேன் ; சுக்கரீ 

வன் யான் இற£தபின் என்னுடைய சாஜியத்தைப் பெறுவதென்பது தகு 

இயே?$தேவர் என்னைத் தருமமின்றி இவ்வண்ணம் கொலைசெய்ததென்ப௮ 

மாத்திசம் மிகவும் தகுதியற்ற து; உலனில் பிற தவன் இறப்பதென்ப.து 

இயல்பே ? சீர் இவ்வண்ணம் மறைந்து அடித்தது தகாதது ; இசத்குக் 

தக்க பதிலுளதாயின் உரைசெய்லீர் ; என்று இவ்வண்ணம் உசைசெய்து 

ஸ்ரீசாமயாணம் மார்பில் நன்றாக நாப்டியிருச்ளெநமையின், வருக்திவாய் 

உலர்ர்து பெருமாளைப்பார்த்துக்கொண்டே பேசாமலிருர் சன். 

இதெ சாசாண்டத்இல் wf Othispratigs «cg de 
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சஷ்ர்தாகாண்டம். ட 

பதினெட்டாவதுசருக்கம் 

பெருமாள் வரலிக்கு சமாதானம அ௮ருளிசசெய்ததும், வாலி 

அபசா.த௯காபனம செயதுக்கொண்டி தும, ' 

SERIES Se 

இவ்வண்ணம் இனிமையாகவும், அறம்பொருளுடையதாகவும், வாலி 

உரைசெய்த வாக்யெத்தைப் பெருமாள கேட்டருளியும, ஒளியிபூந்த சூரி 

யன்போலவும், மழைபொழிக்து சீரற்ற மேகமபோலவும், எரிந்தணைந்த 

அக்னெிபோலவும், தரையில வீழ்க்திருகனெற ௮வ்வாலியை கோக்க, 

சர்மார்த்தசதெமாச அருளிசசெய்யலுற்றனர், அடா வாலி ! ௮றம 

பொருள இனபங்களையும், லோகாசாரத்தையும நன்கறியாமல இள 

மையினால © ஈமமை இவ்வணணம ஏன் இகழனெழனை; பு.த்தியடை 

யோர்களும் ஞானத்தினாலும வயதினாலும, மூத்கோகளும் ஆய 

ஆடிரர்களுடன் பழகாமலும், அவர்களைக் கேளாமலும, Graken sen 

மையினால் நீ ஈம்மை கோக்க, இவ்வண்ணம் உலமாசெயவது தகுமா 

காடு கடல் மலைகளுடன் கூடிய இப்பார்முமுதும் இக்௩வாகுகுலத்தில் 

பிறந்த எமக்குரியதேயாதலின், இதிலுளள ுஷ்டாகளை௪ சிஷிப்பதும், 

சிஷ்டர்களை சக்ஷிபபதும், ௩மது தொழிலேயனறோ 1? இப்பொழுது இந்த 

பூமியை தர்மமுணாம்தவனும், சகதியம் தவரு தவனும, கபடமதறவனும், 

கர்மகாமார்த்தக்களே அ௮றிந்தவனும, நீதி தவறுதவலுமாகய பரதன் 

௮சசாகூடி செய்து வருகிறான, நீதியும், துஷ்டரிககிரகமும்,- பொய்யா 

மையும், தோள்வலியும், எவசிடத்தில் நிலை த்திருககன்றனவோ ? எவன 

தேசகாலங்களை யறிந்தவனோ *$ அவனே இராஜனாகககடவன், காமும 

மற்றும் பல இசாஜர்களும் ௮க்சு பரதன்பொருட்டு தர்மககளைப பாது 

ராப்பதற்காகப் பார்முமு.தும் திரி தகொண்டு தர்மங்களை வளர்த்து வரு: 

வோம், மிகவும் தர்மமுள்ள அர்த பரதன் பார்முழுதும் பாதுகாத்து” 

வருகையில், எவன்்தான் தர்மத்தைச் துறந்து நடப்பான் ந) அக்கு இக்ரா 

வாருசூலத்தில் பிறக் த சாடும் தர்மத்தை நிலைகிறுத்துவசன்பொருட்டு 

UT BSD ஆஜ்ஞையை மூன்னிட்டு தாமத்தைத் துற தவர்களை விதி 

பின்படி தன்சத்ரசெய்து ஒருஇறோம் ; கீ தர்மத்தைத்துறச்தவனும், 

£ச்செயலுடையலலும்,_ கமத்ச சஜன்னமையாகக்கொண்டிவனுமாத 
வின்: துனர்கபி்கர்ள்ஸ்மா் 4 தீஇதெப்பியன்றோ இருக் 
Sere
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கலாகவகன் ASL DT 030050 
ஓ 

(sash a oe 5S, pabares 05% 
ashessrars 8 $3 OS KET) OT ass 
துஷ்ட rs r 5, FSET ev0, 
ரம. 8 seam de GST) BOGS, HS OK 

SOLA ஜுர கு BSHP Hypo, 

ஜயேஷடோப்ராதாபிதாசைவ யச்சலிச்யாம்ப்ரயச்சஇ 

த சயஸதேபிதரோஜேயா தாம்யேபதிஹிகர்.இிர. 

யவீயானாதம5$புதரச சிஷயச்சாபிகுணேஇத$ 

புதரவததேதரயசசிகதயா தாமசசேதசரகாரணம, 

ஸக்மபேரமதாஜஜேயஸ ஸதாகதாமப்லவல்கம 

ஹருதிஸததஸஸாவபூதானா மாசமாவேசசுபாசுபம, 

தமயன, தந்ைத, நூல்களைக் கறபிபபவன் இவாகள் மூன்றுபெயர் 

களும பிதாவெனபப்வோர்கள ; தம்பி, மகன, ஷன், இம்மூ;வரும் பூத்த 

ரர்களெனபபடுவார்கள், தாமமெனபது மிகவும, நுட்பமாக ன், அது 

நன்குணாந்த பெரியோர்களுக்கும் அறியறகரியதாகும் $ stay was 

ளுடைய சுபாசுபங்களையும சாவாந்தரியாமியான ஸ்ரீமக்காராயணனே 
அதிகிரா; € ௮ற்பததனமுடையவஞய ௮றபவான்களுடன கூடி ப பிறவிக் 

குருடர்களுடன் கூடின பிறவிக்குருடன்போல யாதுசெய்யவலலை ; யான் 

கீ கேட்டதற்கு பதில் நன்குரைபபேன் ; € சினக்தையே .2மறகொண்டு 

இவவண்ணம் இகழற்க $ யான உன்னைக கொலைசெயததழ்குக் காசண 
மூரைப்பேன் கேளாய் ; கீ தர்மத்தைத்துறந்து மகனுக்கு நிகரான தம்பி 

Wer மனையாளான ர௬ுமையைசசேர்ந்து yortig மூழ்வதமன்றித் 

சம்பியையும் வெருடடினை ) ஆதலின், தர்மத்தைத்துறர்.து காமக்தையே 
மேற்கொண்டு தம்பி மனையாளுடன் சேர்க்க பாவத்திற்காக உனக்கு 
இந்ச சிக்ைசெயயப்பட்டது ;) தரீமத்தையும் துத&்து உலகவழக்கக்க)த 

யும் மீதி மனதுபோனபடிகடப்பவலுககுத் தண்டனைசெய்வதைவிட வேறு 
சிசைஷயில்லை ) யான் ஈற்குலத்தில் பிறக்க இசாஜனாதலின், கீ செய்த 
இப்பிழையைப் பொறு த்தேன் ;-- 

8 5%௦ஏ9ம௦ல3% இரக DAMS cage 

ம்க் ஷாகி கடு 35s. 
தளரவீம்பலொகோபி பாரிளைத்சாப்பதுகுள்பப? 

ப்ரசரோதசர1ச்சமாச் சதகயத்ன்டோகுத்ஜ்ஸ்ம்குசி,



சகஷ்கித்தாகாண்டம், எஎடு 

யாவனொருவன் காம அவஸ்தையினால் பெண்ணையும், தங்கையை 

யும், தம்பி மனையாளையும் சேருவானோ 9 அவனுக்குக் கொலைசெய் 
வசே சிக்ஃையென்று விஇக்கப்பட்டிருக்கன்றது : இப்பொழுது பரதன் 
அ௮.சசனாகவும், யாங்கள் ௮வன் கட்டளையின்படி. ஈடப்பவர்களாகவுமிருக் 
கையில, தர்மத்தைத் துறக்க உன்னை எவ்வண்ணம் உபேகைஷ£செய் 

தருபபோம்; பரதன் தஷ்டர்களைச் சிக்கைசெய் துகொண்டு உலகத்ை eu 

பாதுகாதது வருகிறான்; யாங்களஞும அவன் கட்டளையை விதியாகக் 

கொண்டு உன்னைப்போனறவர்களைச் தண்டிப்பதன்பொருட்டுத் இரிந்து 
கொண்டிருககன்றோம் ; ௮னறியிலே, சுகஏரீவருக்கும எமக்கும் லக்ஷ௩ 
மணனுககும எமக்கும்போல அழியாத்தோழமைஉணடாயிறறு; Que 

மூ.து உனனைக் கொலைசெய்து இராஜஜியத்தையும், மனைவியையும், உன் 

னுடன் சோப்பேளென்று பிரதிஜஞையும் செயதுகொடுத்இருககறேன ; 

ஆதலின, யான செயத பிரஇஜனஞையைத் தவிர்வேனோ ? ஒருககாலும் 

தீவிரோன்; ஆதலின, இது முதலாயுளள சிறகத தர்மமான பல காரணங் 
களினால் இப்பொழுது உன்னைக் கொலைசெயதேன் ; ஆதலின, இதனைத் 
தருமமெனவே ௮,மிக$ ௮ன்றியிலே, மகாராஜர் எனக்குக தோழரான 

மையின், ௮வருககுச௪ சததுருவான ட எனககும் சததுருவலலையோ ?₹ 

இதனாலும் உனனைக கொலைசெய்,தது சாஜதர்மமே யாகும் ; மனுவினால 

கூறப்பட்ட இசணடு சுலோகங்களையும, டூ கேட்டிலையோ ? அதனைக்கேட 

டணோவாயாடில், யான செயத்து தர்மமெனவும, உனககுமது ௩றகஇ 

விளைப்பதெனவும், நன்கு ௮றிவாய ; பாபம் செயதவர்கள் ராஜர்களால் 

செய்யப்பட்ட கைஷையை யடைந்து, அதனால பாபம இரந்து, ஈல்வினை 

செய்தவர்கள்போலவே நின்மலராகி ஈற்கதிபெறுவா£கள் ; களவுசெயத 

வர்களும் ராஜனால சிகை்ஷைசெய்யப்படடாலும், விடிவிக்கப்பட்டாலும், 

பரவத்துநினறும் விடுபவொர்கள ; ,பாபத்்இிறகுத்தக்கபடி. சாஜா சிகை, 

செயயானாலலை, அந்தப் பாபத்தை இவனே அடைவான; முறகாலையில் ஒரு 

பெளத்தசன்னியாசி உன்னைப்போலவே கொடிய பாபம செயகையில், 

என் முன்னோர்களாயெ மாந்தாதா இவ்வண்ணமே கொடிய சிகைசெய 

இருகிறார் ; மற்றும் பல சாஜர்களும், இ,கராகளும், உன்னைப்போல 
கொடிய் பாபம செய்கையில், ௮பபோதுள௱ நலவேந்தர்கள அதத்கு 

பிராயசசித்தமாகக கொடிய தண்டனை செய்தாகள், ௮.தனால் ௮ப்பாவள் 

களும் இர்ர் தன ; ஆகையால், நீயும் என்னால் சிகைசெய்யப்பட்டவனாஇ 

பாவம் ர்ந்து ஈறகதிபெறுவாய் ; ஆதலின, தாபமுற்று வருந்தற்க ; 

அன்றியில், வேஜறொருகாசணத்தையும் உரைககனெநேன் கேளாய; அதைக் 

கேட்டபின்,” சினமும் துயரமும் கொள்ளாய் ) ரீ ௮தியாமையினாலும, 

இளமையினுலும், என்னை இகழ்க்த்தற்கு கான் சிறிதும் சனமுறுகின்றி 

லேள் ;-- 

99



௭௭௭௬ வால்மீகிராமாயணம் 

699 dr FF) WI HD Bie Tes 
5 வ ஷ்ஷ் Kyo ஒல ஸர shy Wel 

4 a) எக்” DSP OT PATE 

(Si SS Sax BK TST IIT ol) 

23௫ 5209௦ ஐல் SSA Tass 

Kr QOL AMT NT Ky Kosresys SO erall 

வாகுராபிசசபாசைசச கூடைசசவிலிதைாகரா5 

பரதிசசனனாசசதருசயாசச கருஹணாதிலஸஃபகூனமருகான, 

பரதாவிசானபாவிதரஸதான விஸரபதாமசசாபிகிஷூடி தான 

பரமததாஈபரமததரனவா ௩ ராமாமஸா£ததிஷேபருசம, 

விதயஈஇிலவிமுகானசாபி சசதோஷோசரவிதயதே 

பாஈதிராஜா௲யசசாதர மருகயாகதர்ழகோவிதா?, 

மனிதர்கள மறைந்தாவது, எதஇிரிலாவது இரு௩து வலைகளினாலும், 
கயிறுகளினாலும், மறறும் பறபல கபடசசெயல்களினாலும, பலவகை 

விலங்குகளையும் பிடிககிராகள், அவைகள் ஒடி.ககொணடி ருகதாலும், 

அச்சமுற்றிருந்தாலும, ஈமபி உடகாரந்திருந்தாலும், ஊக்கமுற்றிருக் 
ergo, ஊக்கமதறிருக்தாலும, காராமல பராக்காயிருந்தாலும், 

மாமிசத்தறகாகவாவது, வேடிககையாகவாவது, அவைகளைக கொலை 
செயகருர்கள. இது இசாஜர்களுக்குககருமமேயன் றிக குற்தமாகறெதில்லை; 

தீர்மமுணர்ந்த பறபல ராஜரிஷிகளும், இவ்வண்ணம் வேட்டையாடி. 

இருக$கருர்கள, ஆகையால், யான் உனனைக் கணையினால அடித்தேன் ; 
நீ என்னுடன் போரசெயயாவிடி.லும், பிறருடன் போர்செய்துகொண் 
டிருந்தாலும், நீ குரங்கேயாதலின, உன்னை எவ்வகையிலும் கொலைசெய் 
த்து கு ற்மமே ஆகாது ; சாஜர்கள பிறர்க்கரிய தர்மத்தையும், இல்வாழக் 

கையையும், இன்பத்தையும் கொடுப்பவர்களாதலின், அவர்களைப் பிடிப் 
ப.தும, இகழவதும, அவர் கட்டளையைத் தவிர்ப்பதும், பிரிய்இில்லாத 
மொழிகளை மொழிவதும், தகுதியற்றது ; தேவர்களே இசாஜர்களாகப 

பூலோகத்தில் ௮வகாரம செய்திருககிருர்களல்லசோ $ இவ்வண்ணம் 
யான் தொல்லையாயுள்ள தருமத்தில் ஊச்கப்கொண்டு தருமப்பிசகாரம் 
செய்த என்னை €ீ மாத்திரம் தருமத்தை யறியாமல் சனத்தையே மேற் 
கொண்டிவ்வண்ணம் இகழ்ந்தனையேயன் நி, வேறில்லை; என்றிவ்வண்ணம் 
பெருமாள அருளிச்செய்ச வாக்கெங்களை வாலி முற்றுஞ்செவியுற்று 

நன்கராராய்ந்து பெருமாள்மீது றிதும் தீருமக்குறைவைக்காணாமல் 
அறியாமையினால் ர்இவ்வண்ணம் பெருமாளை இகழ்ர். தரை செய்தவிட்



சிஷ்கிந்தாகாண்டம், ௪௭௭ 

டேனேயென்று மனம் வருக்இப் பெருமாளை கோக்க கைகூப்பிச் கேட 
டருளீர் புருஷோத்தமரே !.... 

CHE CMTS ES ௪88௦௭௫6௦19 
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யதவமாததகரசரேஷட்ட சதேவம்சாதரஸமசய$ 

பரதிவசதமபரகருஷடேஹி சாபகருஷடஸ தசகலுயரத, 

தேவர் அருளிசசெய்த வாக்கியக்கள் தேவர் அருளி௫செயதபடி. 
தருமங்களே யாகின்றன ; இவ்விஷயத்தில் சிறிதேனும் ஐயமிலது ; 

உயா் தவாகளிடத்தில் தாழக்தவன் தகுந்த பதிலுரைசெயய வல்லவனாகு 

வானோ ?₹ ஒருபொழுதுமாகான் $ ஆதலின, அடியேன் மூனபு, தேவர் 
விஷயத்தில் ௮றியாமைகினாலே அயுக்தமாகவும், தருமமறறதாகவும், 

பிரியமலலாததாகவும், தேவரை இகழ ம துரைததேன; ௮௪ ௮பராகச்தை 

யும் பொறுத்து உகந்தருளக$ தேவர் தத்துவஙகளை யுணமையாக 

அறிந்தவரும், உலகஙகளுககு இதகஞ்செயபவருமாதலின், தேவருடைய 

புத்தி ஒருவன செய்த பாவங்களை யறிஈது ஆதற்குத்தச்கபடி. 9ன௯ூ௩ 

செய்வநில் தெளிவுநறிருககனறது 5 அருளாழியம்மானே ! இவ்வண்ணம 

கற்செயல்களை ததுறக்தும, இசேசெயலகளைப் புரிந்தும் கெட்டழிந்த 
அடியேனுடைய அபராதங்களைப் பொறுத்தருளினேனென்று அன்பு 

கூர்க்து ௮ருளிசசெயது அடியேனுடைய அசசத்தைத்தீர்த்து அடியே 

னைப் பாதுகாத்தருளக ; சுவாமி இனதயாஷூ ! நான் இறந்துவிடுகறேனே 

என்று என்னைககுமித்தும், இனிய மனைவியான தானாயைக்குறித்தும், 

அன்புளள பந்துக்களைக்குறித்தும சோகமுழ்றிலேன் ; மிக்க கற்குண 

மூடையவனும, பொனனாறசெயத தோளவளைகளை யுடையவனுமாகிய 

அங்கதனைக்குறித்தே மிகவும் சோகத்தை அடைூறேன்; அவன் என்னைக் 
காணாமல பிறபபுமுதல் அருமையாக வளர்க்கப்படடமையின், மிகவும் 

சோகமடைந்து நீர்வற்றில் தடாகமபோல இலர்ந்து வரு£ துவானன்றோ ? 
அவன இளமையுடையவனும், தூல்கிளக் கற்கரமையின நிலையரூத புத்தி 

யுடைஇயானும், ஒரே பு.த்தெனுமாகையால், அவனைத தேவர் பாதுகாத்து 

அளித்தருளல்வேண்டும் ; சுக்ரேவனிடத்துப்போலவே .அவனிடத்திலும் 
சரியான அருள்செய்து சகூறிததலவேண்டும $) தேவரே ஒன்றைசசெய்வ 

தற்கும், தடுப்பதற்கும், தண்டிப்பதற்கும், காப்பதற்கும் வல்லவர் 
ஸ்ரீபாதாழ்வானிடத்திலும், இளையபெருமாளிட,சதிலும, சுக்கிரீவனிடக் 

இலும், தேவர்க்கு எவ்வளவு ஆருஞதோ ? அவ்வளவு ௮ருள் அங்கத 

னிடச்திலும் வைத்தருள்க ) என்மீதுளள பகையினால் சுக்கிரீவன் தாரை 

ow வருத்தாமலிருக்குமாறு பாதுகா ததருளக ச தேவருடைய geile 

கத்திற்குப் பாத்ொனா9ச் தேவருடைய இருவுள்ளத்திற்கு இசைக்கபடி



CET =H} வால்மீகிராமாயணம் 

இருப்பவர்களே ௮. சசாகூஷிசெய்யத்தக்கவர்களாவார்கள்; சேவரீரை fi 
பவர்கள் கெடுங்காலம் வாழார்களெனபை அடியேன் ௮றிவேனாகிலும், 
தேவரீர் இருக்கையினால் கொலைசெயயபபட்டு நற்கதி பெறவேண்டு 

மென்று நிசசயங்கொண்டே தாரை பலவாரூக,த் தடைசெய்யினும் கேளா 

மல் வந்து சுகரீவனுடன போர்செய்தேன் ) எனறு இவ்வண்ணம் 

வேண்டி. உரைசெய்து ஆயுளமாளும்காலங்கிட்டினமையின், மொழி 
வதற்குச் இழமையின்றி, பேசாதிரு$ தனன, பெருமாளும் ௮ப்பொழுது ் 
௮வனை கோகூக் கேளாய வானசர் கோமானே | நீ ௮ம்கதன்விஷயமாக௫௪ 

சோகமுறற்க ;) எம்மையும் தர்மமனறிக் கொலைசெயதோமெனறு எண் 
ணற்க; நீயும் இறந்துவிடுகிறேனேயெனறு துஞ்சற்கதஹ உனனுடைய 

பாபததைப்போக்கி உனனை நறகதி ௮டைவிபபதனபொருட்டே நாம 

மஹாசாஜருடன தோழமைகொணடு பிரதிஜஞை செய்துகொடுத்து ௮வ் 

வணணம உன்னைக் கொலைசெயதோம); யாவனொருவன் தககபடி. கை 

செயகிழுனோ ? யாவனொருவன தக்கபடி சிக்செயயப்படுகின்றனலே 

அவ்விருவரும நற்கதி பெறுவார்களே யனறி, ௮ழியார்கள $ ஆதல்ன, 

நீயும் எமமால சிக்ைசெயயபபட்டவனாடுப் பாவம் ஈது ஈல்வழிபெறறு 
பெருவிமி பெறுவாய ; ஆதலின், துன்பததையும், மோகத்தையும், ௮௪ 

சத்தையும தீந்து மழெக$; தெயவத்தை மீறி நடபபதறகு உனனால 

மூடியுமோ 1 ஆதலின, கெயவசசெயலினால கோந்த இவவிஷூயததில 

சித்தையுறறக ; அங்கதன் உன்னிடத்திலபோலவே சுக்கரீவனிடததிலும், 
எனனிடததிலும், அன்பும் பகதியுமகொணடு ஈடப்பானென்பதில ௪௩ 

தேகமில்லை ; என்று இனிமையாகவும, தர்மமாகவும ௮ருளிசசெயது 
தேற்றியருளினா, வாலியும் பெருமாள ௮ருளிசசெய்த மதுசமான வாக் 

இயெத்தைககேட்பெ பெருமாளை கோக்க, ௮டியார்கசனியராகயெ ஸ்ரீசாமா! 
பாணத்தினால் அடிபட்டு மதிமயங்கிச் தேவரை ௮டியேன பலவகையாக 
இகழ்ஈதுரைததுப பெரும்பாவி ஆயினேள ; இந்த அபராதத்தஇற்கு 

பிராயசித்தம் செய்ய வகையின்மையால, இதனைக் தேவர் பொறுத்து 
ச + ° : 

அடியேனை சகூஷித்தருளலகவேது*மமென்று பலமாருக வேண்டினன. 
6 

இஷ்க் தாகாண்டத்தில் ,பதினெட்டாவது சருக்கம் 

biden. 

  

  

பதினேழ!வ.த ௪௬௪௧தஇல் வாலிகேட்ட கேள்விகளுகசெல்லாம் இரத எருச் 
சத்தில் பெருமாளே சமாதானம் அ௮ருளிச்செய் தலிட்டமையின, சாம் கூறவேண்டே 
தொன்றுமில,த ; பெருமாள் வாலியை எதிரில் வ௩த ஏன சொலைதெபதிலானீன், 

பெருமாளை வாகி சாண்பானாடல், பெருமாள் தாடகை லபா மாரீசன் விராதன் 
சபர்தன் சரணா ராகூஸர்கள் முதலானோர்களைக் கொலைசெய்தாரொன்பதையும, 

சிவன லில்லை முதித்தாரென்பதையும், பரச. ராமனையும் வெறதிசொண்டாரொன்பதை



கிஷ்கிக்தாகாண்டம் ௪௭௯ 

பத்தொன்பதாவதுசருக்கம். 

வாலி இறம்தசைக்கேட்டுத் தாரை ௮௩கதனுடன் அ௮ங்கோடி, வந்தது, 

——~=>'01910|@ |<2kaa>>1@1910!0! a———_- 

அந்த வானசாகோமானான வாலியும் பெருமாள் அருளிச்செய்த 
வாக்கியஙகளைககேட்டுத தீகுமென உணர்ந்து மகாராஜா எயகத கலலுகளி 

னாலும, மசஙகளினாலும அடிபட்டு ஸ்ரீசாமபாணத்தாலும வருந்தி உயிர் 

மாளும் தருணத்தில மோஹமடைடதனன், தாரையும் Hb sums iy 

ந்து பெருமாளஎயத பாணததினால வாலி இறந் தனனெனக்கேடடுக கூவெ 

ன்று கற் பெ. ப௩டிஙடு ப்ளளையு௪டன விரைவாக விழுந்து அ௮மமலைக் 

குகையினினறும ஓடி. வகதனள, அங்குள அங்கதனுடைய பரிவார 
களும அங்கே விலலும கணையும கையிலே௫்திப் பெருமாள எழுந்தருளி 

யிருபபதைக்கணடு ௮சசங்கொணடு ஓடின ; யூகததலைவன் இறககையில 
௮சசங்கொணடு ஒடு௰ஹ மறறுளள யானைகளைபபோல ஓடி. வருகிற ௮௩த 
வானராகளைத் தாரை கணமி அவாரகளை நோக்கி, சூரர்களே | வானரர் 
கோமானான வால்சகு நீங்கா பூனசெல்லத்தககவாகளாஇியும் ஏன் ௮௪சம் 

கொண்டு ஒடுகினறீரகள் ழ மண்ணாசையினால் சுககரீவன கொடிய சாம 
னைச்கொணடு கூரிய பாணங்களை எய்வித்து என்னாயகனைக் கொன்ற 

னோ * ஆயினும, அதனால் boar ௮ஞ்சுவதேனென்று வினாவின௭, 

அவவானசர்களும ௮வவாக்கியத்தைககேட்டுச் தாரையை நோக, அமமா 
சாணி ! நீ மகனுடன பிழைத்துத் இிரும்பிச செல்லீர ; அருமையான 

அங்கதனையும பாதுகாத்தருளீ£3; ener சரமனாக வந்து வாலியைக் 

கொலைசெய்தனன், வாலி சுக்கரீவனுல் போடப்பட்ட கல்லுகளையும், 
மசங்களையும் தடுத்து அடித்தும், வசசிரம்போன்ற ராமபாணத்தினால 

அடிபட்டு விழுந்தனர், இந்திசனுககு நிகரான ஈம வேநதர் அடிபட்டு 
ச 
  

yo கேட்டிருகனெறமையின, ௮வரைககண் டன அவருடைய தோள்வலிசகு 

அஞசத தஞ்சமென வஈதடைகதுவிரவொஷ) பினபு, தஞசமடைஈதவாகளைக கொலை 

செயயக்கூடாமையின, தூலியைக கொலைசெயவேளெனறு தாம செயத பரதிஜ்ஜனஞை 

பொய்யுரடவிடும்;இவவணணம் எணணக்சொண்டே பெருமாள் மறை வாலியை 

4/டி.ததருளினரோயன.றி, வேறில்லை; வாலியுட்ன் எதிராகரினறு போசெயபலவர்க 

ஞூடைய பலத்தில் பாதி முறையே வாலியைச் சேர்ச்,து விரிதிறதெனறு வாலிசகு 
இரதிரன் வரமளிததப டேபானமாலை னெடுத்திருகனெறமையின, பெருமாளும் வாலி 
க்செதிராகப போசெய்நால பலங்குறைஈ,த தோல்கி யுறுவாராதலின, மறைச்தடித 
தாரென்று சிலர் சொல்லுகராகள் ; ௮௮ சசியன்௮ , கெடுசேரம போரசெயதபினபே 

பல்ல்குறையுமே யனறி, முதன் முதலில் குறையாதாதலின், முதலிலேதானே ஒரு 

சனையைததொடுதத அவளைச் சொலைசெய் அவிடலாகுமன்டோ 1 மஹாராஜரும் செடு 
சேரம் போர்செய்தபின்பே பலல்குறைஈ,து வருகதினரோயன்தி, முதலில வருச்இ 
யில்சே 1 ஒசலின், சாம் உாசெய்ததே சரியென வுணாக,



௭௮௦ வால்மீகிராமாயணம் 

விழுகையில், மற்றுள்ள சேனைகள் யாவும் ௮ச்சங்கொண்டு நாற்றிசை 

களிலும் இரிர்தலைெறன $; ஆதலின், கோபு£வாயலகளைக் காவலகள் 

வைத்து ௮5 கதனுககுப பட்டாபிஷேகஞ செயவித்தருளீ£ ; வானரர்கள 
எலலோரும் அங்கதனையே வேகதசெனப் பணிவார்கள் ; உமககு இத 

இஷ்டக்தையில இருபபதற்கு மனமிலதாயினும வேறு ௮சணுளத் 

இடம் தேடிசசெலலுவோம ; முனபு, வாலியினால துசத்தபபடட சுக்கரீ 

வாதிகளிடத்துநினறும மக்கு இங்கு மிகவும் பயமுளது; ஏன்று உணாள 

தினாகள், தாரை ௮ம்மொழிகளைககேட்டு ௮,தறகு உடன்படாமல ௮வர் 

களை நோக், ௮ன்பர்களே ! வானரர்மோனான மிக௪ சிறந்த என கணவன் 

இறந்தபின்னா, எனக்கு ௮ங்கதனாலாயிலும், சாஜ்ஜியததினாலாயிலும், 
என் உயிரினாலாயினும் யாது பயன ; ஸ்ரீசாமபாணத்தினால ௮டி.பட்டு 

விழுத என பிராணநதாதனுடைய பாதமூலத்தையே போயசசேருவேள? 

என்று உராத்துவிட்டுத துனபுறறுக கூவி அழுதுகொண்டு தலையிலும; 
மாரபிலும, கைகளால் அடித துக்கொண்டு விரைவாக ஓடிவந்து சிறத 

தானவாகளையும் அடிப்பவனும, உயாந்த மலைகளையும பேர்பபவனும, 

பெருங்காறறினல் மோதபபட்ட மகாமேகம்போலக கரஜஜிப்பவனும, 

இந்திரனுக்கு நிகரான பராக்சொமமுடையவனுமாகிய தன பாத்தா ஸ்ரீராம 

பாணத்தினால் ௮டிபடடு மல ;பொழிக்தொழிந்த மேகம்போலவும், 
புலியினலை வசைதபபி ௮டி.படடு விழுந்த ஆண்சிங்சம்போலவும், யாவ 

சாலும இர்சசிககப்பட்டும, சூளிகை காட்டியும, திண்ணை கடடியுமழகா 

யுளள தோரணவாயில் அடங்கியிய,௩த பாம்பைப பிடிப்பதன்பொருட்டுப் 

பெரிய இருவடியினால இடித்துத தள்ளபபட்டாப்போலவும், சாயந்து 
படுத் ! ௬ககககண்டு சற௩,த கோதண்டத்தை ஊனறிககொணடு கினறு 

கொணடெமுரதருளியிருகனெற பெருமாளையும, இளையபெருமாளையும், 

்' மகாசாஜனாயும தாண்டி. வாலியைககட்டிச சோகத்தினால மனங்கலக்கத் 

தரையில விழஈது மோசமடைந்து மீளவும துயிலுணர்ந்த பெண்போ 

லெழுக்து பிராணகாதாவென்று கூவீ யமபாசததினாுல் கடடப்பட்ட 

பதியை கோக்டப் புலம்பி அழுதனள், "மஹாசாஜர் தானை இவ்வண்ணம் 

அழுவதைவயும், அங்கதன் வந்து” ் தயக்க நிறபதையுங்கண்ட தாமும் மிகவும் 

அயசமடைந்தனா, 

்ெகெதாசாண்டத்தில் பத்தொன்பதாவது சருக்கம் 

முற்றிற்று, 
ஆ டண் கைவல் 

“கர்



கிஷ்கிந்தாகாண்டம் ௭௮௧ 

இருபதாவதுசருக்கம். 

தாரை புலம்பி யழுதது 

a 

இவ்வண்ணம் பெருமாளுடைய கோதண்டத$னின்றும் புறப்பட்ட 

அம், ஆயுளை மாயபபதுமாகய கணை யொன்றினாலே அடிபட்டுக் தரையில 
வீழந்திருககின்ற வாலியை முழுமதிபோன்ற (முககதையுடைய தாரை 

கண்ணுற்று விரைவாகக்கிட்டி யவனை யளார் தகொண்டு மதங்கொண்ட 
யானை போன்றவனும், மஹேந்திரமலைககு நிகரானவனுமாயெ அந்த 
வாலியின் குணங்களை நினைந்து மிகவும் துயரககொண்டு கூவி யழுது 
புலமபலுற்றனள, என பிராணநாதரே ! போரில் பகைவாமேல் கொடு 
மையுடையோரே ! மிகச சிறந்த தோளவலி யுடையோரே | சிறக்க வீர 
முடையோரே ! வானரர் கோமானே ! மிகவும சோகககடலில மூழனெ 
வளும், தேவரிடததிலுளள ஈறகுணஙகளையே கணடு ம$ூழக்துகொண 
ஓ.ருக்தவளுமாகிய எனறுடன் இப்பொழு.து ஏன இனியமொழி மொழி 

கெனறிலீர; வலீமுகா மானே ! எழும்திமுஈதருளக ; இத்த பஞ்ணை 
மெத்தையில் பதெதருள்க ; தேவாபோன்ம றந்த வேந்தாகள் இவ்வண 
ணம் தரையில துகளபடியப படுததிருபபார்களோ ? தேவாககு என்னை 

விட இபபார்மடர்தையே மனத்துககினிய மனையாள்போ ம, இப்போ 

ழ்து உயிரமாய£ தும், எனனைததுறம்து இப்பாரமகளை யககங்களினால் 
தழுவிக்கொண்டு படுத்திருககின நீரலலீரோ ? மிகவும் வீரராயெ என் 
பிராணகாதரே ! தேவர் நலவினையினாலே விண்ணுலூனில இந்தக் Bap 

இந்தைபோன்ற Anos opp jure ganau படைத்திருக்கன் நீர் 

போலும், ஆதலாலேதான மிகவும இனிய :இக்தக இஷ்டந்தையைத் துற 
நீது விட்டா ; எ்தொ.த இடங்களில் தேன்பொழியும் பூஞ்சோலைகளில் 
எஙகளுடன் கூடிக் குலாவி இன்புந்தீரோ $ அந்தந்த இடஙகளுக்கெல 

லாம் தேவரால் அழிவு நேர்ந்தது த தேவா இவ்வண்ணம ஆயுளமாண் 

டழிந்தமையின், யான் ஆசையும், நகமும் குன்றிச சோகக்கடலில் 
மூழ்கிளேனந்தோ ? ஏன்லனுடைய இத்தி இதயம் கலலிஐம் கடினமானது 

போலும், என பிராணனாதனான ஜேவர் ஆயுளமாண்டி ருககையிலும், 

இந்த இதயம் ஆயிரஞூதறுணடழிக்திலதன்றே 1. 

வானசர் கோமானே ! தேவர் முன்னே மஹாராஜருடைய பத்தினி 

யான் ருமையையும் அபகரித்துக்கொணடர் ; அந்த மஹாசாஜரையும் 
வெருட்டினீர்; அந்தத் தீசசெயலின்பலம் இப்போழ.து தேவரால் அடை 
பப்பட்டது ) தேவருக்கு கன்மையையே கோருகின்ற என்னையும் அறியா 

மையாலும், மோகத்தினாலும் இகழ்ந்து நிராகரித்சர்; யான் தேவருக்கு 

இதத்தைக் கோரியே இப்போழ்து போர் செயறக என்று தகைர்சேன் ,
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இனியரூபயெளவனவ்களினாலும், காம.நால பயிற்சியாலும் செருக்குற்ற 

தெய்வபபொதுமடந்தையர்களைச்சோ௩்து மகழவீரபோலும, இககாலம் 

தேவருடைய ஆயுளை மாய்க்குங்காலம தானபோலும், இல்லாவிடின் இடத 

ஸுக்கிரீவனுககு வசமாகி இபபடி. யழிந்திறபபீசோ ? இதுவரையிலும் 

யான் தேவராலே ிறிதுக் துனபமினறி வளர்ககபபட்டமையின், இனி 

கைம்பெணணா$ காதனினறிச் துனபக்கடலில மூழட வாழநாளை எவவண் ' 

ணம் போக்குவேன) இவவாறு தேவரும வானேறிச சிறறப்பனான 

சுக்ரோவனும பகைகொண்டு சினமுற்றிறாககையில, துயமென்பதையே 

அறியாமல் இதுவரையிலும் வளர்த்துச சராடடபபட்ட ௮ஙகதன் இனி 

எப்பாடு படுவானோ * ௮.றிகன்.றிலேன ; அதோ ? என்னுடைய பிரிய 

தூளள பர்ததாவே | தேவர் மீளாப பிரயரணம புதபபட்டமையின், தேவ 

ருடைய இக்தப் பெறலரும் புதல்வனைக கணகுளிரக்கண்டு தழுவி யுச9 
மோக்து இகமுரைததுத தேற்றி யருள்க $ இந்த ஸ்ரீராமன் தேவரையும் 

கொலைசெயதமையின, யாவரும வியப்புறதகசககவனாயினா ; சுக்ரீவன் 

பொருட்சே செயத பிரதஜனஞையையுக் தாத்துககெரண்டனர் என்றிவ் 
வண்ணம் பதியை நோகூப புலமபி யககதனை கோக, ௮டா என கண் 

மணியே | தந்தையைக கண்ணாசககாணாய , இனி நீ தந்தையைக்காண்ப 

தரிதாகும$; எனறு புலமபி மஹாராஜலாயும கோகக, மைததுனரே | 

நீரினி மனங்குளிக$; ருமையையும பெறறு மிழக); இனி யசசத 

இரக்தரசாக்ஷி செயக ; உம்முடைய ௮ண்ணனூா வானேறிவிட்டனரல்ல 

சோ * எனறு புலம்பி மறுபடியும் பாத்தாவை கோக்கி, எனனுயிர்க 

காவலரே | யானிவ்வண்ணம் புலம்பி யமுகையிலும என்னுடன் மாறற 

முரைகூன்றிலீரேன ; தேவருடைய மனைவியாகள யாவரும இங்குவர்.து 

புலம்புதின்றனாகள கணடருளக; என் றிவவண்ணம காரை புலமபிய புலம 

பலைககேட்டு மறறுளள வாலியின் டினைலியர்களும ௮ங்கதனைத தழுவிக் 
கொண்டு கூவென்றுகூவியமுதனர்கள, , கீளவும தாரை வாலியை கோக்க, 
என் பிராணகாதரே ! தேவருககு மிகவும் இனியனான இந்த ௮ங்கதகுமா 
சனை விட்டு விட்டி இவ்வணணம கெடுந்தூரம மீளாமல செலலல் தகுமோ? 
யானாயிலும், ௮ங்கதனாயிலும், சேவா விஷயத்தில் யாதேலும் பிழை 

செய்தேமோ £₹ ஏன இவவண்ணழ் எம்மைச் துறகது செலலுகன்றீரி 

ஒருக்கால யான் அ.நியாமல பிஒழசெயதிருப்பேனாயிலும், ௮தனைப் 

பொறுத்தருளக; தேவர் இருவடியிணையைச் தலைவணய்்த்தொழுவேன்; 

ஏன் றிவ்வண்ணம் மறுபடியும் சக்கள ததிகஞுடன் கூடி.ப புலம்பி வரலியின் 

ச.மீபத்தலேசானே பிராயோபவேசம்பண்ணி இறப்பேனென நிசசயுங் 

கொண்டனள், ் 

சஷ்கர் தாகாண்டத்தில் இருபதாவது சருக்கம் 

pips. 
அனைவரை வாகத் அவல கைவ



கிஷ்கித்தாகாண்டம், ௪.௮௨ 

இருபத்தொன்ருவதுசருக்கம், 

பிராயோபவேசஞசெய்த தாரையைச் சிறியதிருவடி 

இனியமொழிகளினாலே தேற்றியது, 

அதை 

தாரா இவவணணம உறுதிகொணடு விண்ணினின்றும் ஈழுவி 

விழக்த விண்மீனபோல் தரையில்விழக்து படத்திருககையில, சிறிய 

இருவடி. கணடு ரல வந்து ௮வளை சோகக் கேளீர் ௮ம்மா !-- 

RS *SY TOBY “ம$8 ௨௭:5௦ 
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Sees nits ௮ $8 Bere Fangs Ss Soll 

குணதோஷகருத்ஞச5துல ஸவசாமபலஹேதகம் 

அவயகரஸதசயாபசோதி ஸாவ௨மபரேதயசுபாசுபம 

சோசயாசோசஹிகமசோசயம தீசகதீன கமபஸே 

கஸயகோவாறுசோசயோல்தி தேஹேளமின புதபுதோபமே, 

எலலா உயிரசமாம அறிக்காவது அ௮றியாமலாவது செய்த நல்வினை 

இவினைகளினபடி. இமமையலும வாழந்து இறநத பிட ம, அககருமகங் 

ரின் பலனை மறுமையிலும ௮டைரரர்கள , ஆதலின், ஒருவன இறப் 

பதும, டதப்பதும, வாழவதும, தத் ம முன்வினைகளினால் வாயப்பகே 

யன்ற, வேரொருவராலும Corre , ஆதலின, வாலியை ஸஃகூரீவனே 

கொலை செயதனனென எண்ணறக ; இவர் நிமித்கமாத்திரமேயனதி, வாலி 

தன் முன்னினையாலேதானே இறந்தனர், ஆதலின, ௮வாபொருட்டு கீர 
துன்புற வதும சரியன்று ; நாம ஏவவண்ணம கற்கதியடைவோமென்று 

உமமை கீமோ சோகக்துககொளாளவேண்டுமேயனம், மறறெவனைககுறித்து 

நீர் சோகமு,றுகன தீர் ; கடையேறும் அழி யறீயாமல் நீரே தீனமடைய 

வேண்டி யி) ஒ.ஃயில, இதமையற்ற நீர மநறெவசாககுறித்து ௮ர௬ுள 
செயவது $ யராகசூ எவன் சோடக்கத்தககவனுனெறனன ; ஓருவர்களூம 

ஒருகலும் இலன, எலலோக்கும் இந்த யாககை நீரிலெழுங்குமிழிடோல் 

'சஞ்சலமே யன்றோ ? அனமயிலே, நீர் மககட்பேறு அ௮ற்றவராயின், இவ 

வண்ணம் Har nag SG, Qos அங்கசகுமாரனை நீர் பாதுகாத் 
தஷிததல் வேணமேன்றோ $ இனி இவனுக்கு வாழகாள்களில இகழுறும் 
ப், எனகாராயந்து மனந்தேர்ந்தெழுக்இரீர், எல்லாவுயிர்களும பிறப்பதும் 
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௭௮௪ வால்மீகிராமாயணம் 

இதப்பதும் மிழைப்பதம் நிலையறறனவென£நீர் ௮றிந்திலீசோ?ஆ.தலின், 

அறிக்தவாகள இம்மையில் கலம் வ்ளைம!; தகக ஈற்செயல்களைச மெயய 

வேண்டுமேயன்மித் தஅயருறுவது கலமழ்,பது ; இடத வாலியையே அடுத்து 

பதினாயிரம், லகூம், கோடி, நூ.றுகோடி, என்று மேனமேலுழுயாக்த கணக் 

குடையதும், கணகஇறடகதுமாகிய பறபல பிரிவாயுளள வான ரசேனைகள 

பிழைத்தனர்கள ௮,தகனமையசாகய வாலி தம்முனவினையின்படி வானே 

தினசாதலின், ௮வாபொருட்ே ஏன் துயர. ளேறீ£ , ஆன்றியிலே, இவர் 

நியாயமாகவே 06 taa$) செயது ம, எாமதானஙகளிஓம மழொறுமை 

யிலும் வடி டையவருமாகலீன, நலவ்னையினா பெறும் பொன்னாடு 

சோந்து மழவா ; ஆதலினால், இவாபொழுடடுத துயயறற? இஙகுளள 

வாஈரசேனைகட 5, இத அஙகதகுமாரவூம, os GopGeo ஜியமும் 

உம்முடைய அதனமேயாகும , திலின, இக சோகதரை ,ம, ஸந்தா 

பத்தையும் கறந்து மகிழக ; உமமால கட்டளையிடபபட்டு இ£த ௮ககத 

குமாரரும ௮ரசாகஷிசெயயக்கடவா ; உலகினில யாவரும மககடபேற்றி 

னைக கோருவது தாமிறகதபினனா, சமக்குத த உஃுபபணம மு.தலானவை 

செயவதனபொருடடே யன்றோ ? இப்போது செயயவேண, ய காரியமும், 

உம்முடைய கணவனுக்குச் செயயவேணடிய ச ரமகையகரியமே wesrCape 

ஆகலின, இப்பொழுது வேந்தாபொருட்செச செயயவேண்டும் கருமங்களை 

அயகதகுமாரனைககொண்டு செயவிக்கககடீவீ£ , இககாலத்திழ்ரூ இதுவே 

தகுமன்றி, இவவண்ணம் துனபூுழ்று வருடிதுவது தகாது, வானசா 

கோமானான வாலிக்கு தஹனஸம்ஸ்காரஞ் செயவிததுப பினபு, அங்கத 

குமாசனுக்கும் ௮ப்ஷேகஞசெய்விககசடவீர், பின்பு, சிககாஸநத்தில் 

விழ்றிருக்கும் குமாசனைககணணுறறு௪ சோகந்தணிந்து பபெவீர ; என 

நிவவண்ணம் இனியமொழிகளை மொழிந்து தாரையைத்தேறறினா, தாரை 

ய.துகேட்டும பாத்தாவின சோகத்தினாலே மிகவும வருந்தி எதிரில நிற் 

இல்ற சிறியதிருவடியை கோகககெ கேளீர் மாருதி ! ௮ங்ககன்போன்ற 

ஆயிசம ப்ளளைகளைக் காணப்தைவிட வானரர் சீமானான என்னாயகர் இரு 

மேனியைத தழுவி மஏழஈதிருபபதே மிகச சிறந்தது ; ௮ன்றியிலே, இப் 

பொழுது என் பர்த்தாவுக்கு ஸம்ஸகாரம் செயவிபபதறகாவது, அங்கத 

னுக்கு ௮பிஷஜேகளசெய்விப்பதம்காவது, யான் உரியளலலேன் ; அங்கத 

லுக்குச சிற்றப்பனாகெ மஹாராஜரே ! இனி நடீக்கவேண்டிய காரியகக 

சளல்லாவறறிற்கும் நியாமகர்; அங்கதனைக்குறிதது er இவ்வண்6 

ஏணணறக , தீர்தையறற மகனுககுச ௪மறபபனே பா.துவாகுவானல்தத்,



சிஷ்டிந்தாகாண்டம் ௪௮டு 

தாப பந்துவாகாள ; எனக்கு என Sra Ceri gs செல்வதைவிட 

இம்மையிலாவது, மறுமையிலாவது, கலாதருவது வேஜொன்.றுமிலது ; 

ஆகலின், பகைவருடீன் போர்ந்இறந்த என் பிராணகாதா படுத்திருக்கன்ற 

இவவிடத்தலேதானே பததிறபபது எனக்கு மிகவும் தகுந்தது ; எனறு 

மொழிக்து வருந்தனள, 

இஷூ்தாகாணடத்தல இருபததொனமுவது சருக்கம் 

முறநிதித, 

கடும் 2௮ 

இருபததிரண்டாவதுசருக்கம. 

வாலி சூராசசைதெளிஈது மஹாசாஜா அங்கதன் இவாகளுட்ன 

மேலே நடககவேணடிய விதததசை யுரைசெயது அவ 

வண்ணமே செய்யுமபடி. வேண்டி பது 

ட அஷ் துந ணய 

பின்பு, வாலி ரூராசசைதெளி/து அ௮ங்கககுமா/னுககெதிசாகத தனக 

கெஇரில Siarp மஹாராஜரை முதன் முதல் பாதது வயரை கோககிக 
கேளடா / ) யான இமையை விளைஃகததகக இவினைய்னாலே மஇமயய 

இ௪ செழுகளுமறு உளனுடைய பாரியையையும அபசரித்துககொண்டு 

உனனையும வெருட்டினேன ;) ஆகலின, அபபகையை என்மேல்கொண்டு 

என்னைக தஇயோனெனறு எண்ணி இகழற்க, தலைலி2 யாவராயும்தான் 

செலலும வழியிலேதானே பற்றி"இழுகடின்ற என்றோ ? உனககும் எனக்கும 
ஓரே காலத$ல் கூடி இன்டதும்புடி. ஸ்ரீமக்காராயணன ஸம்கறபித்திவனென 
வெண்ணுகசேன் ; அட சுக்கரீவா ! ஆகையாலேதான எனககு ௮வவண 

ணம் மதிமயங்கி இசசெயல புரிந்தேன் ; தலைவிரியைக தவிரபபது 
ஒருவராலும் முடியாதன்றே 7 இனி ரீ தாமஸஞ்செபயாபல் இபபோழதே 

அபிஷேகம்பூண்டு இந்த வானராகளெல்லோரககு1௦ சரஜனாகி யசசாகூழி 

செயக ; யான் இபபோழதே யமகாமராஜன் பட டணமடோடன்றேனென் 

நெண்ணுக ; இப்பொழுதே உயிராயும், வாலி யொருவராலும் கொலை 
செயமப்படானென்னும புகழையுந்துறந்து செல்லுடஇின்றேன ; இக்காலை 
யிலே யான சொன்னவண்ணம் செயவதென்பது அருமை; ஆயினும், 

என்மீது ௮ன்புவைத்து இவ்வண்௯ே 2 ச்கடவை எனனருமை* 

(இழங்தையான இந்த ௮ங்கதன இனபு,,௨ : 4௩ ரியவனும், இதுகாறம் 

'துள்பமென்பதை யறியாகவலும், இள எ யோனும, கல்லறிவினல்



௭௮௬ வால்மீகிராமாயணம் 

மெரியோனுமாகயும், இப்போழ் து துனபுற்று,ச தரையில் விழந்து வரது 

கின்றனன் பாராய்; இந்த எனனுபிரினும் பிரியமு ௨ இமாமை ஐ" 

என்னை நினைகது வருந்காவண்ணம உன்மகனாக எணணிப பாதுகா. களிக 

கக்கடவை, இனி நீயே இவனுககு வேண்டியவைகளை யளிபபவறம, 

பாதுகாப்பவனும, ௮ச்சமகேருஙகால ௮சசத்தைத்தீர்பபவனுமாகன றனை! 

யானிறஈதப்ன, நீ தவிர வேழொருக்கருமிலா அன்றோ ? அன்றயிவே, 

தாசாகுமாரனான இஈத அயகதன உனககு நிகரான பல பராக் மமமுடை 

யோனா தலின, ௮ சசககரகளுடன் போ செயயுஙகாலையில பூனனினறு போ 

செய்வான் ; யெளவனமுடைய இம்மைஈதன் போககளதமுில் ௨௱ மக் 

னென்பதற்குத தக்கபடியே பறபல செயல்களையும செயவான , பூ5 

ருஷேணன மகளாக தானையும மே 'ல விளையும நனமை தீமைகளே 
பாசாயர்தறிவதில மிகவும் நுட்பமான ௩னம௰ி யுடையவளாதலன, இவள 

எந்தசசெயலை நனகெல்று மொழிவனோ 7 அசசெயலை உயழு.ரூமல விலா 

வாகச்செயக ; எசனைத தென்று விலககு&னறனளோ ? அசசெயலை யெ 

ருகாலையிலுஞசெயய 2, Per சாய; சோகத விஒயம ஒருககாலும 

மாறுபட்டதுலலை , சகாரவாச, எப மகனா ருடைய காரியஙகளையஈ, தடை 

யினறி விரைவாகசசெயக , 8 செயய/டாலெ, பாவழும சேரும, பெரு 

மாளுஞ எமி யுனககுத தமை செயகருளவரா , யான கழு த௲லணிந்திருக் 

இன்ற இஈதப பொன்மலாமாலையை யரன இறபபதன்பூன்னமே சழம௰றி 

யுன்்சமுத்திலணகதுகொளக ) யானிீதாசப்னனா, இடலுளள Apes 

தஇவவிய காதி யழிடதுவிடிமெனறு மொழியசனன் மஹாசாறரும தமை 

யன் இவவண்ணமுரைசெயத வாககி..।த்ைககேடடு அவன் மீதளள Yen’ 

தணிந்து மடழெவுகுன௰ி௪ சோகம் அறிகரிதது ராகுவ்னால் oy eau 
முழுமதிபோல ஒளியிழகது சார் "யடைந்து அமமொழரிகளையெல்லாம் நல 

மெனவே உடன்பட்டு வாவயின அ.நுமதியினபடி. ௩சப் பொன்மலா 

மாலையை வாடி யணி£து கொண்டனர், வாலிய்ம மாலையை யளித்த 
பினபு, பொன்னாட்டுக்குப் புறபபடச் சித்தமாக எதிரில் தேகி நிழ்கினற 

அங்கதனை கோகக, ௮டா எனனருமபுதல்வா ! காலதேசஙகளை யறிந்து 

இனபமுறின மூழாமலும, துனபமுறின வருந்தகாமலும, இரண்டினையும் 

பொறுத்து உன சிறறப்பனுடைய கடடளையினபடி. நடட்துகொளளக, 

கடவை, கீ எவவண்ணம் இதுவனமாயில என்னாலே எப்படியிருககினும 
நிரந்தரம் பா.துகாத்தளிககபபடடு இனபுறறனையோ ₹ ௮அவவணணம ஸ௩க 
இரீவன கீ எபபடியிருக்கினும் உனனை நனகுமதியான; நதலின, இவ 

னுடைய மதப்படியிருந்து இவன் ம௫ழமுமபடி. ௩டம gio snore ine, 

இவனும் உன்மீதன்புசெய்து அளிப்பான; ஆதலின, இக்த சுக்ரீவ 
னுடைய பகைவர்களுடனாவது, ௮வலாச் சேர்ந்தவர்களுடனாவது தோழ 

மை கொளளந்க ; ஏபபொழுதும் இவனுடைய இசத்தையே கோரிக 
கொண்ெ இவலுக்காடபட்டிருக்கக்கடவை,
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உ பபமஹறிமஹாளதோஷஸச ஸமாதஈதரசரு-பவேத 

யாருடனும மிகவும கெருயகியு மிணலகழ்க, இணமகாமலும தனித்து 

நிலலம்க; இவவிரண்$ம மிகக தீமைககிடமாகும; ஆசல்ன, யாகருட 

னும தக்கபடி நடபுககொணடு வாழந்து மடழக ; எனறு மொழிஈது கண 

களை மெரளவிழிதுக் கணைய௰னால வேதனையுறறு கனகுவிழிதது பயகக£ 

மான பராவைகள்னுலே பா£தது மேலெழுஈக உயிமையுடையனாகி ய்ற௩ம 

னன, பனபு, தாரை முதலிய வானரமாதாகளும, வானரா படைததலைவா 

களும் கூவெனறு க. வி ஐயையோ இபபொழுது கஷகுக்தை பாழாயியறே? 

தோட்டங்சகளும, மலைகளும, காடிகளும அழிநதன , வானராகளும ஒளி 

யி தவாகளாயினாகள , எகத மஹாவிரருக்கு ௮ஞசிக காகேளம எக் 

காலையிலும தளிரத்துப பூததுசு காயதத ப பழு, தனவோ 9 ௨வாபோல் 

இனி யாவன் இவவணணம செயவான ; ஏ£க் மஹானுபாவா கோலப 

னென்தும கநதர்வனுடன பதனைஈதுவருஷம ஓயாமல பெராசெயது, நச 

வென்னும் பகலெனனும வேறறுமையினறியே போடது பதினுருவது 

விஷ சூல அவனை யடி.தது வெம்நகொண்டு ஈமமெலலோராயும மா /p 

விததனரோ ? அ௮த்கன்மையரான கனிவீரராயெ இவா எவவண்ணங 

கொலைசெய்யப்படடன. ஈகோ ? எனறிவவண்ணம புலமபி யமுது Snag 

தையுடைய பெருங்காடடில பெருஙகாளை இறந்றுவிடுகையில், ௮,தனைச 

சோந்த பசுககளபோல வரு தினாகளே யனழிச் சிறிதும இன்புநறிலர்கள , 

அப்பொழுது தாரையும் ! பதி இவவண்ணம் இறஈததைககண்டு வெடணேடு 

சாயக் த மரத்தனமேல் “படா திருந்த வல்லிபோலசசாய்ஈது வாலியைக் 

தீழுவிகசொண்டு சோகஸாகரத்தில் கூழக வரு தின, 

இஷ்ரெதாகாண்டததில் இருபத்திரண்டாவது சருக்கம் 

முற்திறறு. 
வக (10% ட _ 

இருபத்துமூன் முவதுசருக்கம். 
தாரையின் புலம்பல், 

eto 

அகக்தரம் தாரை வானரா கோமானான வாலியின் முகத்தை மோட்து 

இக்த*அவவாலியைக்குறித்துப புலம்பலுத்றனள அ௮ஈதோ ? என்னாருயிர்க்
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காவலரே ! எனனுடைய மொழிகளைககேளாமல் ஏன இவவண்ணக் தசை 

யில் படுத்இருககன்,£ீர ; இபபார்மசள தேவாககு என்னினும் பிரிய௫டை 

யாளபோலும, என்னுடன பேசாமல் இவளையே தழுவிப படுத்திருகதீ 

சல்லீசோ£௮க்கோ தெயவம் இபபொழுது சுகரரீவறுக்கு வசமாகியதோ? 

இப்போது ஸு௩கூரீவனேயல்லனோ வீரமுடையவனாயினன் , ரிக்வானரத் 

தலைவாகளெல்லோரும தேவசையே கொழுதுகொணடிருந்தனரே 1 ௮வர்க 

பெலலோரும இங்கே கூடிப புலமபுகின்றனாகள , அ௫்கதனும் வருகது 

இனறனன ; இவாகளின் புலமபலையும், எனலனுடைய இ.மமொழிகளையும் 

கேட்மெ ஏன மறுமொழி மொழினே நிலீர , எந்த இட்ததஇில் பழ்பல பகை 

வீரர்களும கவரால கொலைசெயயபபடடுப் படுத்தனாகளோ ₹ அவவிடத் 

திலேதானே தேவர் இபபொழுது ஆயுஎமாணடு படுததிருகன தீதோ? 

ஈற்குலததிழ்பிறதவரும, கசடற்ற தோளவலி யுடையவருமாகய என் 

பிசாணகாதரே 1! எனனை அகாதையாக விட்டு விட்டு மீளாமல சென்தீ 

சயயோ £ உலூனில் ஒருவரும சூரனபொரு। கெகனனிகையை வியாஹஞ 

செய்து சொகெகககடவரலலா , யான சூரனுக் த மாலையிடடு மணமபுரிக 

'தஇவவண்ணம கை பபெண்ணாயினேனல்லேனோ * எனது மானமும அழிந் 

தீது ; நற்கதியும், இன்பமும தொலைநதன , அழமுடைய சோகககடலில் 

நமூழகினேன , எனனுடைய இகத இதயமும கல்லினுங கடினமாயெது ; 

இது கணவனிறக்கககண்டும் சிதறுணடு பிளஈதழிடஇிலதன்றோ ? பிரிய 

மூடையோரும, பாதுகாபபவரும, பிரியஞ்செயபவரும, போரக்களத்தில் 

தோல்வியுரூ,தவ,மாகிய என் பர்ததா இபபோழதிறந்தனரே 1? ஒடி பெண் 
மக்கட்போறுடையவளாயினும, பெருஞ்செல்வமுடையாளாயினும், 6D 

குண ஈழ்செய்வக புடையவளாயிலும் ஆகுக ; ௮வள எப்படியிருக்கனும் 

கணவனம்பவளாய்ன, கைம்பெண்ணெனவே யன்றோ * யாவரும் இகழக் 

துரைசெயவார்கா ; வீரமுடைய வென்னாதரசே ! தேவருடைய இருமேனியி 

னின்றும் பெருகிய குருதி பாய்ந்து செவப்புற்ற” இவவிடததிலே இ%தர 

கோபம்போல் செவஈத பட்டினாலியற்றிய பஞ்சணைமெத்தைபோலவே 

படுத்திருக்கன் நீரே $ தேவருடைய சரீரமும துகளபடிக்து உதிரம தோய் 

இருக்வெறமையின, கைகளினாலே தழுவிககொளளத் திறமைகொளளு 

இன்றிலேன் ; இகத சுக்ரேவனுடைய இராப்.பகையும், அச்சமும், ஸ்ரீசாம 
னெயதருளிய ஒரே கணையினாலே நீர்க்கப்பட்டமையின், இவன் மனம் 
குளிரக்தனன் ; அந்தோ ? என் நாயகரே ! தேவர் இறக்இருககையிலும், 
தேவரைத்தழுவிககொளவதறகு மார்பில் காடடப்பட்ட இந்தக் கூரிய கணை 

தடைசெய்றெது என்று புலம், அப்பொழுது சேனுபதியான நீலன் 

மலைக்குகையிலுள் புகுந்திருக் த ஈச்சவமபோன்ற அக்கணையை வாலியின் 

மார்பினின்.றும் பேர்த்தெடுத்தனன், ௮ப்பொழுது ௮க்கணை ௮ஸ்.தூரியில் 

மாலைப்பொழுதில் கதரவனது கதிர்போலத் இகழ்ந்தது ; உடனே வாலி 

யினது சேகத்இலுளள காயத்இனின்றும் குருதியானது பலையினின்.லும்



கிஷ்கித்தாகாண்டம், ௭௮௯ 

காவிபூடிந்த சுனைநீர்போலத் தானா தாரையாக ஈரற்புறத்திலும் பெருகிற்று; 
இவவண்ணம் துகள்படிச்து குருதிதோய்கத வாலியின் சரீசத்தைத் தானா 
கணணீர்களினாலே துடைத தலமபுகின்றவளபோலக கண்ணீரைப்பெருக௫ 
௮வ்கத குமாசனை நோக்கி, ௮டா என பெறலரும் புதல்வா | உன தந்தை 

யின் மாணாவஸ்ததையைக் கண்ணுரய , தீராப்பகையென்னும் பாவச் 
செயல் இப்போழது முடிவுபெழ்றது ; பாலஸூரியன்போன்ற மேனி 

யுடையவரும், பொனனுலகனை கோகூப் புறப்படபவருமாயெ உன்னு 
டைய தந்தையைத் தலைவணங்கி வ5தனஞசெயயடா ? என்று புலமபி யுரை 

செயதனள, அ௮ங்கதகுமாரனும தாரை முரைசெய்த ௮ம்மொழியைககேட 
டெமுஈது கைகளைககூபபித் தந்தையைக் இருவடித்தொழுலு ௮பிவாதனம் 

பண்ணினன், அப்பொழுது தானாயும வாலியைக்கும்தது என பிராண 

நாயகரே | முனபு ௮ஙகதன் பணியுயகாலைகளில் தேவா ம௫ழகது நெடுக 

காலம வாழக, எனறு மூழந்து வாழத்தி யருளவிமோ * இபபோழது ஏன் 
அவவண்ணம் ஆச£வாதம் செய்கன்றிலீ, ௮ருளிச்செயக; காட்டிடையில் 

சிங்கத்தினாலடி.பட்ட காளையை௪ சேர்ந்து கன்றுடன் கூடிய பசு துனபுறு 
வக போல யாலும் ௮ங்கதலுடன தேவலனாச்சோக்2 வருந்துகின்றேன் , 

என்னனபுள்ள காயகரே ! உலகினில் யாகஞசெயபய , னைவியுடீன் கூடியே 
அவபிருதஸ்காகஞ்செய்வாகளே யன்றித 2: %த:௪ 9ெயயாகளலலரோ 1 

தேவர்மாத்தரம் போரக்களமென்றாம யா?ச.லையில போர்வதென்லும் 

யரீகக்தைச்செயது முடிதது ஸ்ரீசாமனெயத கணையென்னும தாததததில் 
தருமப்த்தினியான என்னைவிட்டு எவவணணம மரஃ௰ மன்னும் ௮வபிருத 

ஸ்காகஞ்செய்தீ£ ; போர்க்களத்தில் தேவருடைய ம... ஏவலியைக் கண்டு 
மகழந்த தேவசாஜனான தேவா தந்தையினால் .ூளிஈப்பட்ட பொன்மலர் 

மாலையை இப்போழது காண்டுன்்றிலேனே 1 கதிரவன் மறைக் துவிடிலும், 

வெயயோனொளி மேருமலையைவிடடகலா ததுபோலவே தேவா மரணமுற 
திருக்கினும, சாஜலக்ஷ்மி தேவருடைய தருமேனியைவிட்டச“லுனெறிலது; 

தேவா போர்செயவதனபொருட்டுப புறப்படுகையில், யான வேண்டி. were 
தச வார்த்தையும் தேவாககு இதமெனறு தோனறியிலது ; ஆதலின, 

யானும் தேவனைத தடைசெய்யு௩் தஇிறமைகொணடவளா$யிலேன் ; தேவர் 
எனது வாகயெத்தைககேளாமல வங்திறந்தமையின, தேவரால் யாளும் 

மகனுடன் வருந்திக் கைம்பெண்ணாசி யழனெயும் இழகதேனக்தோ ? 
எனறு புலம்பி யமழுது வருஈ்இினள, 

சஷ்செதாகாணடத்தில் இருபத். துமூன்றாவது சருக்கம் 

முறறிறறு 
வடட அட 

 



௭௯0 வாலமீகசிராமாயணம் 

இருபத்துநான்காவதுசருக்கம், 

இவவண்ணக் தாரை துன்புறததைக்கணடு மஹாசாஜா தாமும் சோகமடை 

ந்து இயில்விழக்திழப்பேனென்று பெருகாளை வேண்டியதும, பெரு 

மாள துகேட்டருளித் தானாயைச தேற்றுவதன்பொருட்டுச் 

செஎலுகையில, தாரை பெருமாளை நோக$ப புலம்பி 

யதும, பெருமாளும் ௮வளை ஈன்மொழிகளி 

னால் தேழறியருளியதும 

அணு 

இவவண்ணம் தாரை தீராததுயரசகொணடு சோகக்கடீலில் மூழ்கி 

வரு துவகை மகாராஜா கணணுதறுப பகை babs தமையனை யறியாமை 

யினாலே கொல்வித்தேனேயென_.று மிக வர௬ுகஇக கண்களில் சோகநீ£பெரு 

௧௫ மகழெவுகுன்்றிப பெருமாளெழுதருளியிருககுமிடஞ்செனறு வலலைக் 

ஓகையிலேநதி ஈச்சரவத்துககு நிகரான கணையைக கையிறபிடி தது கமபீர 

una peep ges பெருமாளை கோகககே கேட்டருளீர் ஈலமுளள 
கோழம் ! தேவா பிரதிஜஞஜை செயதவணணம் நிறைவேறறி யருளினீ£ 5 

சேவமுடைய தஇறமை கைகண்ட மருநதாயிதறு; அடியேலுக கபபொழுது 

போகககளிலும, உயர வாழதல்லும, மனம் வெறுபபுநறிருகெறது ; 

இகதத் தாரை இவவண்ணம வருகதுகையிலும, ௮அயகதகுமாரன இவவண 

ம தூயருறுகையிலும எனககு அரசாகூஷிசெயயவேணடுமென்று எவ 

வணணம மனமுளதாகும$; முன்பு, வாலி காரணமின்றி எனனை வெருடடி. 

யோட்டினமையாலும, வனமொழிகளை மொழிஈதமையாலும், சோபபனக் 
கொணமி மனையாளையும அபஹரிததுககொணமி மிகவும வருசதினமையா 

லும, அ௮வனைக கொலலும விஷயத்தில உடன்பட்டுத தேவரை வேணடி. 

னேன்; அ௮வனிப்போழஇறஈதபினனா, மிகவும் பச்சாததாபமடை ௩து 

வருக்துினறேன ; இபபொழுது கான முனபு ரிசியமூகமலையில் வாழக்.து 

srg nists கலமென்று எண்ணுகறேன $; இப்போஇந்த வாலி 

இதந்தபினபு, பொன்னாடடி.றகரசனாகி வாழகைதனனையும் கனகு ம$க் 

இன்றிலேன் ; மஹாததுமாவான எனனணணன் எனனுடன் போர்செயது 

எனனை வெருடடிகையிலும, என்னை கோக, அடா சுகக&ரீவா ! யான 

உன்னை யுயிரமாயக கொலைசெய்யேன , நீ என்னை எதிர்த்தமையின், உனது 

கொழுப்பைமாத்தரம அடகடூவிடுகிமேனென்று எனமீது தமபியென்லும் 

அன்பினால் உரைத்தனனே ? அவவணணமுரைசெயவது பெருக்தகவுடைய 

அவனுககே தகும் ; இவவண்ணம ௮ன்பின்றி யவனைக கொல்விப்பது 
கொடும்பாவியான எனக்கே தீகும, ௮ண்ணனைக கொலைசெய்து ௮ரசாக்மி 

செயவதிலும், பின்பு கேக்க துயரத்தைப பொறுப்பது மிகவும் கடின
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மென்பதை யறிக்தா.ராயாமல் மண்ணாசை பெண்ணசையையே முக்க 
மாசச்கொணடு கொமெபாவியான என்னைப்போல் மதஜெவன்தான் இவ் 
வண்ணம் மிகவும்திறமையுடைய அண்ணனைக் கொலைசெய்விச்சத் துணிவு 
கொள்ளுவன் $) என் தமையன் உஹாம௫மை யுடையோனாதலின், என் 
னைக் கொலைசெயய நினைதஇலன , யான் கெடுமதி யுடையோனாசலின், 
அவனைக கொலைசெய்விகக மனநஈதுணிந்தது $; எனனைக் களையினாலடி.த்து 

வருக்தி டா தமபி! நீ இனி இவ்வண்ணம எனனை எதிர்த்துப போர் 

செயற்க$; என்று மதிகூ திக கொலைசெய்யாமல் விட்டுவிட்டமையின், 

அவனால தருமமும், உடவபிறப்பும, பெருந்தகவுடைமையும், ware 

பாதுகாககபபட்டன, என்னாலோவெனில, சினமும், பகையும், காமமும், 

குசங்கன் கன்மையும் நனகு விஎக்கபபட்டன. ஸ்ரீரகுநந்தனா ! நினை5,௧தற 

கரியதும், துறசகதகககதும், விருப்புறறகரியதும, காணழ்கரியதுமாகிய 

கடும்பாவகைக யண்ணனைக் கொலைசெய்வித்தமையின, விசுவரூபனைக் 

கொலைசெய்த தேவேர்திரன்போல ௮டைஈது வருக்துகன்கேன்; இக்திச 

னுடைய பாவததையாயினும, பூமி, ஜலம, மரங்கள், பெணகள், இக்கால் 
வரும ஏறறுககொணடு, வேழமண, நுரை, பிஷிண, தூமை என்னும் இக் 

நான்கு விதங்களாக முறையே தாஙகினாகள. இ%£த என்னுடைய கெடும் 

பாவத்னீத எவன்தான எழ்றுககொளவான் , தருமமின்றிக் குலத்தை 

யழித் இவ்வனணம வருததகமுறற பிரஜைகள என்மீது ௮ச்சசஇனாலோ 

அரருளினலோ அ௮ன்பினாலோ செயயும மரியாதையையும விருமபுசன்றி 

லேன் $ இளவரசனாகசுவதையும விருமபேன; ௮சசனாகுவதையும வேண் 

டூடன் ; கொடுமபாவஞ்செயது உலகினில் பெருமபழியையும், இகழ்வை 

யுமடைங்து வரு துதனெறமையின, பெருமழையில நீரவெளளம பளளத் 

தாக்கல் பெருகி வளாவதுபோலச சோகமென்னும் பெருவெளளம் உல 

இனில் gripes என்மேல் பெருகி வளாசனெறது, ௮ணணன் கொலை 

யென்னும் பினபுறமும் வாலுமுடையதும், ஸ௩தாபமென்னும துஇசகை, 

கண், தலை, தந் தநகளை யுடையதுமாகிய பாவமென்னும மதயானை ததி 

யின் கராயைத்தாசாகி இடதது௪ சாயபபதுபோல என்னையும் மோதி 

இடித்துச௪ சாயககின்றது ; ஸ்ரீரகுகுலதுரஈதரா ! நெருபபில காயச்சின 

தங்கம் ௮அழமுககுசசிட்டத்தைவிடடகலுவதுபோல என மனதில விவேகம் 
பாவ,த்தைசசேசாமல் ௮அகலுெறத, ஸ்ரீசாகவா ! இ%$த அஙகசகுமாரன் 

இவ்வண்ணம் சோகமடைங்து தவிககன்றமையின, இவ்வாகரர்களெல் 

லோரும் மரணமுறுபவாபோலத கவிகனறனர்கள உலகினில் ஈ த்குண 

சற்செய்கையுடைய மகன் பெரும்பாலுமுளனாயிலும், இந்த அங்கத 

னுக்கு நிகரான குமாரன்மாத்தம் எங்குமிலன் ; என்னண்ணனைப 
பேன்ற சோதசர்களும் எங்குமிலர் , இனி அததனமையனான அண்ண 

னுடன் வாழ்வதே.து ; ஸ்ரீசாமசநதிசா | இந்த ௮ங்கசன் சோகத்தினு 

லிறவாமல் பிழைபபானாயின், தாரையும பிழைப்பாள், அஙகதனின்தி 
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௪.௬௨ வால்மீராமாயணம் 

மாத்தரத் தானா ருக்காலும் உயயாளென்று, ஈம்புன்றேன் ; 

ஆதலின், யான் ௮ண்ண்னுடலும், அ௮ங்கககுமாரலுடனும, மறுபிறவியி 

ஸாவு நட்பினைக்கோரித் இயில விழக்திறபபேன் ; இவவானரர் தலைவர் 
கள் தேவருடைய கட்டளையின்படி. பீசாடடியாரைச் தேடி. யளிபபார்கள், 

யானிறக்துவிடிலும், தேவர் எல்லாக்காரியககளையும் கிழைவேறறிச் 
கொள்ளவல்லீர் ழ ஆகலின், ௮ண்ணனைக கொலவிதச கொமெபாவிமான 
யான் இறபபதன்பொருட்டனுமதி கேட்டுன்றேன; என் வேணடுகோளுக் 
இரங்க யனுமதி கொடுத்தருளக, என்.றிவவண்ணம புலமபி வேண்டினர், 

பெருமாள் ௮ம்மொழிகளைக் கேட்டரூளித் தாமும கணணீரபெருகட 
வருந்தி முகூர்த்தகாலம் சிந்தையுறறிரு£து யாவராலும யாது பதிலரு 

ளி௪ செய்வாரொன்று பார்ககபபடடுப பாரமடட௩தையபோல மிசப் பொறு 

மையுடையவசாதலினாலும், ௮னைததுலகங்களையும பாதுகாத்தளிப்பவ 

சாதலாலும, இவ்வண்ணம இவர்கள துயருறுவதைபபொருூமல இவா 

களைத்தேறறி மடிழவிபபதனடொருடடுத இருவுளககொணடு சோகக் 

கடலில் மூழ்க வருக துெற தாரையைக்கடாக்ஷித்து ௮வளருகிலெழுக் 

தீருளினர், உடனே ௮ங்குளள வானசததலைவாகள கணவனைத்தழுவிக் 
கொண்டு புலமபுன்ற அந்தத் தாரைாயைப பெண்களைககொண்டு எழுக 
இருக்கச்செய்கையில, தாரையும் பதியைவிட்டுத திரும்பி விலலுவ் கணை 

யுங் கையிலேந்தி கதரவனபோலக் கா௩திகொண்டு விளங்குகின்ற 

ஸ்ரீசாமபததிரனைக சணடு இவருடைய இவ்விய தேஜஸ்உலினாலும, சாஜ 
லக்ஷணங்களினாலும, இவரே ஸர்ீசாமபத்திரனெனறறிந்து துனபுற்றுக் 

கொண்டே பெருமாளுடைய சமீபததையடைந்து சோகத்தினால் மெய 

நடுங்கி வருந்திப் பெருமாளை கோக கேட்டருளீ£ர சககரவாத் இத் 
இருக்குமாரரே !-- 

So so SHowf WO HSL) BB Qw TT, ww GFF 

௫2056 6௦௧5) & கண்ல எக்ருகி க்கும் 
தவமபரமேயசசதசாஸதசச ஜி2தஈசரியசசோத்தமதா£மிசசச௪ 

அகயயசோஇசசவிசகூணசச க்ஷிதிகூமாவானக்ூூதஜோபமாக௩$. 

தேவர் அளவிடத்தகாதவரும், இவினையோர்கள் அடைவதற்கரிய 
வரும், புலன்களுக்கு வ௫பபடாமல புலன்களையே தன் வசமாக்கி யருளிய 

வரும், தருமமூணர்ந்தோர்களேளளும் தருமமுடையோர்களுஎளும் சிதப் 

பூற்றுயர்க்தவரும், ஒருக்காலையிலும் குறைவும அழிவுமுரூக பெரும்புக 
முடையவரும், உபய விபூதிகளையும தககபடி. ors goo, Hes Swern 
யும் வலிமையுமுடையவரும், பார்மகட்கு நிகசான பொறுமையுற்றுச் சஞ்ச 
மடைஈதவர்களின் பிழைகளைப் பொறுத்துப் பா.துகாத்தளித்தருள்பவரும், 

உதிரம்போலச் வபபுத்றும் செந்தாமனாமலர்போல வியன்தகன்றுநுள்ள



கஷ்கிந்தாகாண்டம் ௪௬௩ 

இருக்கண்களை யுடையவருமாகயெ விக்கி ghia si; Czar 

் அப்பிராகிருதமான சுத்தஸத்.துமயமான இவ்விய சீரீசா வயவள்களை புடை 
யவசாகியும், இயோர்களை வெனறு ஈலலோரகளைப் பாதுகாப்பசன்பொரு 
ட்டு லீலாமானு ஆ இவவியமல்கள விக்கிரஹததையுடையராக அவதரித்துக 
கோதண்டததையும் பாணத்தையும் இருககைகளிலேந்தி ௮திமானுஷ பல 

4/சாக்கொமங்களை யுடையராய அலிகளும், ஆண்பிஎளைகளும் கூடக்கண்டு 

மயங்கிப் பெண்ணுருக்கொண்டு புணச விரும்பத்தக்க திவவியாவயவ 
ளெளத்தரிய முடையவருமாகியும், பின பிவவுருவை விட்டு முறபோலவே 

அப்பிராிரு,த இவவியமஙகளவிககரஹமுடையசாகுவீா; எனது பெருமா 

ஞூடைய இவவியமககளவிககரஹ த்திலீடுபட்டுப புகழந்து மீளவும் வான 
ஜாதியாகையால, மதிகலங்கப பெருமாளை கோக்க, ஸவாமி ! தேவர் எந்த 

பாணத்தினால் என பர்த்தாவை யடி.த்தருளினீசோ £ கதக் கணையிஞலே 

தானே எனன்ையும அடிததருளக ; என் பர்த்தா ! என்மீது மிகப் பிரிய 

முடையவசாதலின, பொனனுலகலும் எனனைப் பிரிந்து மகழெைவுரூர் ; 
இவா பொன்னுலகை யடைஃ௩தும முழ்றும சுநறிபபார்த் து என்னைக் காணு 

சாயின், சிறந்த ஆடையாபசணங்களையுடைய தெயவப்பொதுமகளிர்களைக் 

scrap Ded, மகிழர் தவாககடன சோர்்இன்புமுர் ;) மிகவும். அழூய 
இந்த மலையருகல தேவா எழுக்தருளியிருந்தும் பிராடடியானாப் பிரிக் 
இருக்கன்றமையின, எவவண்ணக துன்புற்று வருந்துகன்றீிசோ * அவ் 

வண்ணமே விணணுலூலும் என பதி | எனனைப் பிரிஈது, மகூழெவுகுன்றி, 

யொளியிழக்து, மெய்வாடி, வருக்துவாரய்யோ ? தேவர் பெண்டாட்டியைப் 

பிரிக்தவர்களு..றும் துன்பம் மிகவும் பொறுத்தறகரியதென்பதை கன் 

சுறிக்தருளவீரலலீரோ £ ஆதலின, என் பிராணநாதன் என்னைப் பிரிந்து 
வருர் சாவண்ணம எனனைக் கொலை செயது என் பர்த்தாவிடம ஏனனைச் 
சோத்து மழவித்தருளக, தேவர் என்னைக் கொலைசெயயும் விஷயத்தில் 

பெண்கொலைசெயவது தருமமனநறே என்.று எண்ணறக; என்னை வாலியின் 

ஆகி.துமாவாகவே யெண்ணிக் கொலைசெய்தருளவிராகில், பெண்கொலைத் 
ரை யணுகாது; பதிககுப் பாரியை பாதி யாத்துமாவென்ழம், பத்தினி 

க வேறல்லளென்றும், முதனூல்களில் குறிசசபபசெனெறதனறோ * 
பாரியையைப பஇககளித்து ம௫ழ்விப்பதை விட௪ சிறந்த தருமம் வேரொ 

சதுமிலலையெனறு தருமமுணாஈதோர்கள் உனாக்கன்றனாகளே $ஆசலின், 

எனனைப் பதியுடன் சேர்த்துச் சிறந்த தருமத்தை யடை£தருள்ச ) இவ் 

வண்ணம் என்னைப பதியுடன் சேர்ப்பீராடில், இது ஈல்வினையே யாகு 
மல்ல இவினை யாகாது; கொலைசெயுக பாவமும் சேராது; இவவண 
oth ashe OSs துயருறறு வருக்துனெற எனனைக் கொலைசெய்து பதி 
யூடீன் சேர்த்து இன்புற்று வாழுமாறு செய்தருள்க 9 யான to, gun Ger Gust 

Hora Rerpagia, arauncserter s 5G Deopuagi, Haas 
sR y9.Gurgo, சிறந்த பொன்மணி மாலை யணிந்தவருமாயெ என்



GT ae வால்மீகிராமாயணம் 

கணவனை விட்டுப் பிரிங்து வருந்தி நெடுங்காலம் வாழவுற விருபபய் 
கொளளுகின்றிலேன ; எனறிவவண்ணமுரைததுப் புலம்பினள, வெருமா 
ரூம தாரை யுரைாசெயத வாக்கியயகளை யெல்லாம் கேட்டருளி யவளைத 

தேறறி யவளை நோக்கிக் கேளாய் வீரபத்தினியாகய தாமரையே ! சீ யுலக 

வழக்கத்திற்கு விருத் தமாக எணணமுறறக ; எல்லாவுலகங்களும் தெய் 

வ,ச்தினாலியற்றப்பட்டு ௮,கன சங்கறபபடி. நடபபன வல்லவோ 1 ஒருவர்க 
கு.தீ அன்பம கோவதும, இனபம் கோவதும், தெயவசசெயகையேயென்று 

யாவரும் உனாக்கின்றனர்களல்லசோ ? மூவுலகத்தவா தெயவத்இனாலவிக 

கப்பட்ட துன்பச்தையோ இன்பத்தையோபெழ்று ௮,கறகு வசப்பட்டிருக் 

இன்றனர்களே யன்றித் தெயவததை மீறி கடபபவர் ஒருவருமிலர் ; 
ஆதலின், தெய்வத்தினால் ௮ளிக்கப்படட முன்போன்ற இன்பங்களையும் 

அடைந்து மகிழவாய் ; உனது மகனும யுவராஜனாக மகழவான்; இவ்வண் 

ணமே தெயவத்தனால் ஸங்கற்பிக்கப்பட்ளெது ; ஆதலீன, நீ துனபுறழ்க; 

ரணசூசன மனைவியாகள இவவண்ணம வருகதிப புலம்பார்களே 1 என்று 
அருளிச்செமது தேறறியருளினா, தானாயும இவவண்ணம பெருமாளாலே 

தேறறப்பட்டவளாடுச் சோகத்தை யுளளடக, மன௩தோநது மெளன 

மடைர்தனள 

இஷ்கிர்தாகாண்டத்தில் இருபத்துகானகாவது சருக்கம்" 

(pono si. 
தீனிசலோ.-புஜயுததததாலும, வாகயுததததாலும, வாலியைசசெனறு சோ 

னறு வெறறிசொணடு பெருமாள நிறகிறவளலிலே பாதருவதஜனிதமான சோகக 

குசோதககளாலே விகருதையாய எனஞணமகளைககொனறவனை வாயாற வெயய 

  

வேனுமெனறு கட்டி யுடுதது வரத தாலாயானவள பெருமாளைககணடு அவருடைய 

மூமையினாலே சோபகதணிஈது ஸத.தவகுணஈதலையெடுதத அதனசாரியமான 

ஜஞாசம்பிறக 2 தெளிக சிரதையளாகையாலும, அவவஸதுவை யொரு போடி 

யாச லாக்ஷாதகரித.து கிாணயமபணணி, கெயயபபுகக வாயாலே வாழததுடிருள, 

பகவதஸாகஷாதகாரம்பிறசதால பிரதிபகதகம்போய தததுவாறபவமபணணக குறை 

வில்லையிறே ? ஸ்ரீவாலமீபெகவான, அலலாத ரிஷிகளையும், வேத௫களையுமபோலே 
தாகதாம் பகவானுடைய பரதவோபபாதனமபணணத தட “லசனாதரககளர்லே 

ஸாமய சகஙகை பணானணுமபடியரவ த, சேவதாகதரககளிலுடைய ghshuedbing 

பண்ணுமபடி.யாவ2, பூரவாபரவாகயல்களும தாமிகராஹக பரமாணககொணடு 

ஸாமானாதிசரண்ப வாகயகளுககும், ௮£தாயாமி பாயசதீர்லுலாதானதீதாலே 
எனறும், அவ்வோதேவதைகளை-சொலலுகறெ ப்ரதேசககள தாலும ததீவபரமனது ; 

பாரசம்ஸாபரமென்றும், ஆகாச, பராண, வாமதேவேகதர ப். ரஹ்லாதாதிசஞககுப 

பரத்வம்வரிலாயிதீ த ; ருத்ராதிகளுககுப பரதவம் வருவதெனூெ அல்யகயாயத் 

தாலும் உபபாஇிக்கவேண்டி கலேசபகுளமாயிராசபடி. அணபெண்ணடம்சலும் பிர 

இத்த வைபவமுடையவர் பெருமாளெனறு திவிககைச்சாக தாராக்கசாஇிகளை 
ஜிட்டுத ததுவசிரணயம் பண்ணுகறான.--இதில இத்தைக்கு முன்பு சணடறியா 
திருக்கச்செயதேயும், இருமேனியில ஸவயம்வரித்துகடெக்கிற ராஜலகஷூணங்களா 
அம், பெருமாளுசநு அஸாதாரணமான கண்ணழகாலும், என்லுடைய பர்ச்சாலைச் 

சென்ற! பெருமாள் இவர்தானென்று அதிர்தாளென்௮ ளெளலபயத்இ Derg



கிஷ்கிந்தாகாண்டம் ௪௯டு 

யோஜனையும், ஸலெளலபய செஹன்களாலே மறைதிருச்சச்செட்சேயும், ஊசெசத 
தகக பரதீவகுணக்களாலும், பரதவ ஸசகமான இருச்சணசளாதும், சண்டவாத் 

தீரற்றனதே யுலகே கின்னுனெனறும, நிழலெழுகற புருஷகார பரர்தான்யததாதும், 

இசசச்சரவாத்திததிருமகனா அ௮ப்பரவஸலதுதானெனறு ௮திசதாளசென்௮ ப ரதவத 

இலே ஒரு யோஜனையுமிறே * அவவிரணடையும சோத து யோஜிகறெழ : ( தவம) 

இவளுடைய பாதருபசதியிருகறெபடி ராஜாககளையும நீயெனூரு௭. (தவம்) மேலே 

அப் ரமேயச்ச எனறு தடகட ஏறபபுகுகற குணபாரத.தககு ௮திஷடானமுணடாம் 

படி தச்ரயகதனனைப் பாரிக்கறாள. ( தவம) அ௮அஈவதிசாதிசயாஸஙசயேய சல்யாண 

குணககளடைய ஒரு சராஙகையாமபடியான ஸ்வரூபததின கன மிருஈதபடி.யேன் ; 

(தவம்) ராவண அ.துபி முதலானோகளை யகப்பட தலையழிதத வாலியைககொனறு 
வெறதிகொண்டு ஒன்றுஞ்செயயாதாரைபபோலே நினற நிலை யெனனெனறாள் 

(தவம்) வாலிசகஞ்_ூக டெயகடைநஈது டொத மஹாராஜருக சசடடட வெறறிகொடு 

தீ சரணாகதவசசலரான ரர (சவ௨ம) பெண்களும, இளையோ களுமான சாககளும 
அசபபட மதியாதே வாது இடெடுமபடியான நீர (தவம) ஒரு வஸதுவை வேறு 

வஸ்அவாககுமாபோலே வாயாற வெயயவஈத எனனை வாழததமபடி. பணணிவைதத 
கீர் நீ வாழத.துசைக்கு உருபபடாயாகல, ௮து தனனைத துடககலாசாதோவென்ன 8 
(௮பரமேய8) உம்மையுமறியாதே எனனையுமதியாதே முகககொளளலாமோவெனது 

பாரததேன ; ௮௮ முககசொளளவொணணாதாயிருத௪ ; (௮பரமேய8) கானே 

யன்று வேதமும் ௮கப்பட மீளும்படி யன்றோ? தேவா ௮ளவிடசக கூடாமையிருபப,௪ 

(அப்ரமேய$) பாமைககு விஷயமாவ.2, பிரமேயமிறே ? பிரமையாகறெ.துதான ஈன்று 

அனுபவித்தலிறே * ௮தாவ.த, பரதயகஷா_நுமானாகமஜனயஜஞாகமிறே 7? ௮மமூனறச் 

கும் விஷயமலலீராயிருகதா, (௮பரமேய?) பிரமாணககளுககு விஷயமலலீரொனலு 
மிடஞ சொலலவேணடுமோ ? தேவா ம௫ஏமையை யளவிட ஸாவஜஞரான தேவரால் 
தான முடியுமோ 1 கிததியமாகையால, காலததினால அளவில்லை ; விபுவாதலின், 
தேசததினாலும அளவிலலை ; எலலாவுயிரகளும தேவாககு சரீரபூதவகளாகையாலே 

வேறே சேஷியிலலாமையால, வஸதுவினாலும அளவிலலை ; ( தவமபரமேயச்ச௪ ) என் 
கண் முகபபே நிறகசசெயதேயும எட்டபபோகிறதலலை ; இவன எனறு சொல்றதும் 

படி. இட்ட இருகசையிலும, ௮வனெனறு சொலலுமபடி. ௮ளவிடவரியரானெறீ£ , 

சணணிட்புபபாரததவாறே எளியீராயிரு£சாோ , கெஞடடுபபாததவாறே அதியீரா 
யிருகதீ ; கையும விலலுமாய எளியீராயிருககற கீர கையும சலகுசககரகசளுமான 

ப.ரவஸ் துவாயிருகதீர் ; பரதவம எட்ட ஒணணாதெனதிருகதோம் ; ளெளலடயக 
தானும் எட்டபபோடுறஇலலை ; ஒரு பரிகரமனறிசசே தனிமைபபடடாபபோலே 

மிருக நீர் ௮பரிமித பரிசரரைபபோலே உள்கொளள வொணனணாதபடியாயிருகதீர் ; 
பிதாவின் நியேநிததாலே தாபஸராய வனவாஸமமபண்ணபபோகதீ£ ; விராதகரச 

பாத வாலிசளைககொனறு இரியாநினறீர ; உம்முடைய நினைவும் செயும் அதிதி 

யிடப்போெதில்லை ; ௮₹த6கரணததுக கெட்டகொண்ணாதென்றொழிஈதால் பாஹ்ய 

சணா தனசசெட்டலாமோவெனறிருஈதோம் ; ( ௮ராதச௪ ) Heb செய்ய 
வொண்ணாதபடியாயிருஈ௪,ச ; மனஸஸால் டெடவொணணாததையோ 8 சரீரத்தால் 
Swng; ஈலவழியே போவராககுச் டெடலாமததளைபோச்9, வழிசெட்ே 
நின்றவர்களுக்கு ஒருககா.லும் டெடவொணனாதாயிராகிற.த ) (அ.ராஸத$) ஷத்ல் 
லிசரணசத்பவலாதசேஷு, இறே - அப்படிக்கு விசரணார்த்தமாய் பொடியாச்த 
வென்ற பார்த்தால் ஸ-ஸுக்ஷ்மம் எனது ஸகூமவஸதுவாகையாலே பொடியாச்ச 
'வெர்ண்ளுது ; கதியாய் நினற விடத்திலும்," சடகச வடிச்சு வென்.ற பார்த்தரில எம்



௭௯௭ வால்மீரொமாயணம் 

கும் பரச.தளனாகையாலே ' டச்சு வடி.ச்சப்போசாத , அவஸாதஈமாய முடிச்ச 

வென்று பாரசதால கிததியமாகையாலே சாசம்பணணகவொணனாது; வாலி வதருபித 

ரானவாகளும் ௧௩௮ அடாஈது பிரதி பணணலாமோவெனதிருஈதோம் : அப்படி 

வருவார்சகு ௮ணுசவுங்கூடவொணணாதபடியிருத£; இப்படி. சாவிதராய பரதார 

சாஜஜியங்களைப பதிததாளுவதாகசக சொனறீரொனதறிருகதோம ; (ஜிதேசதரியசச ) 

அப்படியனறியிலே, மஹாராஜாகருக் கொடுததபடி.யாலே விஷயசபலரன்தியிலே 

யிருகதீா; புலன்சளஞும ௮டககாதே கணட விஷயகசளிலே சபலககளாகையன் 

Hale gona உம்முடைய €ழே யடலகும்படி. ௮முக9 யாள வல்லீராயிருஈ£ர் ; 

ஆளோலும் ஒரு புருஷனும, ஏசேலும் ஒரு ஸதிரீயைக$ட்டினால ஏதிட்டுபபார்க்கச் 
சடவதாய் வாய்ததிருப்பத ; ௮ப்படியிருகச, சான இததனைபோது நிற்றெகிடத்தில் 

முகமெடுததப்பாராதே நிறபதே எனன விரசகதரோ இவா எனகிருள், நாட்டோ 

பதிகவை படைததீரததனைபோகடி கரட்டாலாபபோலே புலனகளுககு .தள்பட்டு 

இருகதீரல்லீர் ; இப்படி. விரகதராயிருகெவா ஈம்மை ஈலிவானேன் ; ௮தார்மிசரோ 
வெள்றிருகதோம ; ( உத்தமதராமிக௦) இகத வியாபாரமெலலரம் பரமார்சசமாச 

உபகரிசகையாயிருகத.து ) தனககென௮ செயயுமவன அதமதா£மிகன ; தனககும் 

பிதருககுமெனறு செயயுமவன மதயமதா£மிகன , பிறாகசென௮ செயயுமவன உத 

தமதராமிகன , ௮னறிக்சே, தார்மிசன, உதசா£மிசன, உததரதார்மிகன, ௨ததமதா£ 

மிசன, எனறு தீராமிகாகளும் காலவா, தாரமிகராரா ; வாணாச்ரமோசெதெதாம 

முடையவர்கள, உதசராமிசராகிரா, பகதிமாககமுடையவா, உததரதார்மிசரரூரர்; 

எல்லாவுயிர்களுககு5 தஞ்சமாயிருபபவா, உததமதாரமிகராசரா; புருஷசார 

வ2சோர்யர், இபபடி. உததமதாரமிகர ரயிருஈதீ£ ;--ஒரு சோயஸஸாதனமான தாமமே 

யாய பல பாயகதமன?முவெனதிருதோம ; ( அக்ஷயய£ரதிசச ) மனலும் பெருழ் 

புகழாயிருஈத£ ; ஒருவராலும் மதிசககவெணணாத புகமுடையீராயிருஈதீ£ ; அதாவது, 
sod 5 eer வாலியைககொனறு தேடிபபடைதத புகழககு, மறைஈது Geren SOrex 

௮ம, பிழையினறி கொன 'நீிரொெனறும, பயனினறிககொனறீிரொெனறும, இபபுடைகளிலே 

அரேசம் கணணழிவுஞசொலலி யழிககலாமோ வெள பாரததோம ; தேவா என 
பர்த்தாவுசகு ௮ருளிச்செயத உததரககளினால ௮பபடி யழிசகவொணனணாத புசமுடை 

யீராயிருகதா ; இபபடி மாருத புகமபடைசகைகசடியெனனெனதிருகதோம் ; (விச 
ச்௲ணச்ச) ஸாவசகதியுமுடைய தேவாகறெவும் ஒரு ஏறதமோ ? மேனமேறும் 

பதிலுமாத்,த Taser வாதததையடசகவலல் பொதிவாளராயிருஈ தர ; வாலியை௪ 

சொனறு மஹாராஜமாக கூட்டினீராகையாலே, ஈலலாரதிவீ£, தீயாரதிகீர், இவ்வுல 

சத்தெல்லாமறிவீராயிருஈதர , இப்படி. விசக்ஷணராகையாலே சத.தருசேஷக் கூடா 
தென்று அச்கதனையும முடிபபிபபீரோ வெனறிருதோம ; ( கூஷிதிக்மாவான் ) 

பொதுமை௰ிறும் பூமியாயிருகதீ£ ; வாலிமேலுறற கோபததினால்'அம்கதனையும் என் 
ளையுர் தொலையாதி.த நிறறறசென்னெனதிருக்சோம் ; ( கூதஜோபமாக்ஷ ) உயிர்ச் 

செல்லாம் தாயாயளிக்னெற சணடாமமரைாசகணணனெனறும், ஸர்வ ரக்ஷசதவலசக 
மான இக்சகணணின்வைல௯நிணய மிருகதபடியெனூருள, வாலிமேலுற்ற றேறத் 
தால் தோறறிய கண் சவப்புமாருதிருககலும் எனனைக்கண்டு கொல்ைசெய்யரதிருர்த 
தேன் ; இரதச கண் சிகபபு பிசாட்டியின பிரிவினாலோ 7 வாலிமேதுற்ற சற்தத்தி 
ஞலேோ 1 மஹாராஜாமீதளள அன்பினாலோ ? தெரிற.இல்லை ; இக்குீற சசாரங்கள் 
இலகு கூருத திவகிய கலயாண குணங்களையும சேர்கசன்றன ; அபஹதபாப்மத்௮ 

வாஇசளுககு எதிரசதட்டாச வேறொரு எண்குணக்களையுள் சாட்டினார். சனிசலோச 
பிலே இ மிக விரிர்.சளதாகையின், விரிலினிற்கஞ்சிச் தொகுத்துலாத்தளம், ,



சஷ்கிந்தாகாண்டம், ௭௯௭ 

இருபத்தைந்தாவதுசருக்கம். 

மஹாசாஜர் பெருமாளுடைய கட்டளையின்படி ௮ங்கதகுமாசன் முதலான 

வர்களுடன் வாலிக்கு ஸம்ஸ்காரஞசெயவித்து கீரக்கடனையும் 

முடித்துவிட்டுப் பெருமாளருகல் வந்து சேர்ந்த து. 

  ஷி 3௮900 

அகந்தசம பெருமாள் இளையபெருமாளுடன் கூடி. மஹாசாஜர் முத 

லானோர்களஞுடைய சோகததினால் மிகச சோகமடைந்து மஹாசாஜர் 
தாரை ௮ங்கதகுமாரன்'முகலானோர்களை கோகூக் கேளீர ௮னபாகளே[ 

சோகமுற்றுப் பரிதாபமுறுவதினுலே பொன்னாூசேர்ட்த வாலிக்கு 
நலம் விளைவதிலது; ஆதலின, சோகத்தையடக்க மேல் ஈடக்கவேண்டிய 

காரியம் யாது தோ ? ௮.தனைசசெயது வாலி ஈற்கதியடையுமாறுசெய்க $ 
எககாலையிலும உலகவழக்கம யாதுளதோ * ௮சனை யாவரும செயல் 

வேண்டும் ; ஒருவன இறக்.துவிடுகையில, கண்ணீவிட்டழலவேண்டி௰ 
வழக்கமும் செயயப்பட்ட து; ஸாவலோகறியாமகஞுன ஸ்ரீமக்காராயணனை 

மீறி யொருசெயலும் எவசாலும செயது முடிப்பதருமை ; உலகத்தில் 
யாவும்* உணடாவதற்குத தெய்வமே காரணம) தெயவமே Gro ore 

செயலகளுககுக் துணையாகும$; எலலாவுயிரகளையும் ஒரு செயலைச் 
செயயும்படி. யேவுதறகும் தெயவமே காரணம் ; ஒருவலும எச்செயல் 
செயவதறகும கர்த்தாவலலன் ; ஒருவனை ஒருசெயல செய்யும்படி யேவு 
தற்கும் இறமைகொண்டவனல்லன் , எல்லோரும் ஈச்வானுககு வசப் 

படடே யிருக்கின்றனாகள ; எலலாவறறிறகும் தெயவமே தஞசம்$ 

தெயவழும் ஒருவா நல்வினையுறுவதறகும, Bell cor யுறுவதற்கும், உரிய 

காலத்தைக் கடந்து நடககன்றிலது) தெய்வம் ஒருககாலும் ௮ழி௫ன் 

திலது$ ஆதலின், தத்தம் முன வினையை யடைந்து ஒருவலும் தெப் 

வத்தை மீறி ஈடவான ; தெயவமான ஸ்ரீமக்நாராயணலுக்கு இவர் 

இனத்தாரொன்றாவது, இவர் விீரமுடையோரொன்றாவத, இவர் தோழ 
ரென்ருவது, இவர் சுற்றததாரென்றாவது பக்ஷபாதஞசெயது தனது 

சங்கற்பத்துககு வேருக ஒன்றுஞசெயதருளார். ஆதல்ன், பெருமாள் 

ஒருவர்க்கும் வயப்படார்; ஆகையால, எவரெவருடைய காலம் எப்படி, 

யெப்படி முடிறெதோ * ௮து தெய்வசசெயலெனவே யறிந்து வருந்தா 

இருத்தல்வேண்டும்; ௮மபொருளின்பம் விடு என்னும் நால்வகைச் 
சித்திசளும ஸ்ரீமக்காசாயணனாலேதான் கடைக்கும்; ஆதலின், வாலியும் 
இப்போது ,தன் முனவினையினபயனையடைச்தனன; அ௮னமியிலே, ௮வன் 

அதம்பொருளின்பங்களையும் சேர்நீதமையின், நற்ததியையே படைக் 
தீனன் ; தருமத்தையே மேற்கொண்டு போரில் பின்செல்லாது வெத்தி 
கொண்டு உயினாச் அரும்பாச நினைத்து மடிஈ்சமையின், அவன் பொன்



௪௯௮/ வால்மீகிராமாயணம் 

னமி பெறுவதிலும் ஐயமுளதோ * இப்போழ்.து வாலி எ%தக்கதியை 
யடைச்தனனோ * ௮௧௧இ மிகச் சறக்5.து; ஆகலின், வருர்தியதுபோதும்; 
இனி௪ செயயவேண்டிய கரு மங்களைசசெய்க ; என்று தேறறி யருளிச 
செய்தனர். ௮ப்பொழுதிளையபெருமாளும் சோகழுற்று வருந்துகின்ற 

மஹாசாஜரை நோக்கி, மஹாசாஜரே ! பெருமாளிவவண்ணம ௮ருளிச 

செயகையிலும், ஏன் துனபுற்று வருக்துகின்றீர் ) உன் தமையனுககுச் 

சரமகைககரியந்களை விரைவாகச செயவிககக்கடவீர், காரையையும, 
அ௮ளன்கதனையும் தேறறி யவர்களுடன சோந்து வாலிக்கு ஸம்ஸ்காசஞ் 

செய்வதற்குப போதுமான உலர்ந்த காஷ்டங்களை மிகுதியாகக் கொண 
ருமபடி. கட்டளைசெயதழைப்பிக்கககடவீர், அககடடைகளும சிறந்த 

சந்தனககட்டைகளாகவே யிருப்பது நனறு; மிக வருர்இப்புலமபுகன்ற 

இவ்வங்கதனையும் தேறறுக$; இனி இஈஈகரமெல்லாம் உனன இனமாயின 

மையின, புன்மதிகொளளாமல பெருமதிபூண்டு தககபடி. கட்டளைசெய்க; 

அங்கதன் சிறக்த மாலைகளையும, பலவகை யாடைகளையும, கந்தங்களையும், 

எண்ணெய் கெய முதலிய மற்றும வேணடிய இிரவியககளையும் கொணா 

வான்; வாரீர தாசா ! நீர வாலியை முதுகாட்டிறகுக் கொண்டுபோவ 

தற்காகச சிவிகையை விரைவாகக கொணர்க ; எசசெயலும் விரை௩து 

செயவதே தகுதியானது ; இப்படிபபட்ட தருணததிலே மிகவும் துரை 
யுடன செயல்களைசசெயது முடித்தல்வேணமே$) அ௮சசிவிகைக்கு 

வாஹகர்களும் நைகத்தராகக்கடவாகள வாஹகர்கள மிகவும பலமுடை 
யோரகளாகவேண்டும , எனறு அருளிச செய்துவிட்டுப் பெருமாளுடைய 
அகல வந்து நினறருளினா, தாரனென்னும் ளேகாபதியும விரைவுடன 

கூடிக் இஷ்டிந்தாகுகைககுள் புகு௩து சிவிகையை எடுப்பிததுககொண்டு 
புறத்திலே வந்து சிறந்த தோள்வளைகளுடையவர்களினாலே தாங்கெ 
கொளளப்பட்டதும், சிற்த பக்ஷிவகைகளாகவும், செடி. கொடி வகைக 

ளாகவும், சத்த சமெழுதி யலலங்கரிக்கபபட்ட தும, சிறக்க இனிய பீடங்களை 
யுடையதும், சிறந்த தேர்ககு நிகசாசியதும, சித்திரங்களின் வரிசைகளி 

னாலே அ௮டர்ந்ததும், தேவவிமானம் போனறதும், சாளசங்களை யுடைய 

தும, அகலமாகவும், நீண்டதாகவும, விசுவகாமனாலே இயற்றப்பட்டதும், 
விளையாட்டுக்குரிய மலைபோன்ற சிகரத்தை யுடையதும், நன்றாகத் 
துடைத் தலங்காரஞசெயயபபட்டதும், சிறந்த மணியணிகளினாலும், 
முத்துவடங்களினாலும், சிறந்த மாலைகளினாலும் சிங்காரிக்கப்பட்ட தும், 
குகைகளாகவும், காடுகளாகவும் செய்து இயத்றப்பட்டதும், செஞ்சாட்த 
மபபியதும், ஈறுமலர்கள் தாவபபட்டதும், தாமரை மலர்மாலைத்ு தோச 
ணங்கட்டியதும், ஆயெப் பாலசூரியன்போல வொளிவிின்ற தங்கச் 

சிவிகையைப் பெருமாளுக்கெதிரில் கொணர்ந்து சேர்த்தனன், இத்தன் 
மையதான சிவிகையைப பெருமாளும் கண்டு மூழ்ட்து இளையபெரு 
மாளை நோக்கு, அடா தம்பி | விராவாக வாலியை இசவிசையிலேம்றி
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முதுகாட்டிற்கு௪ சேர்க்கும்படியும், தகனாதி ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்யும் 

படியும் செயயடா என்று கியமித்தருளினர், உடனே மகா.சாஜர் வாலியை 

பெடுப்பித்து அங்கதகனுடன் அழுதுகொண்டே அ௮சசிவிகையிலேற்று 

வித்.து, உடனே அருகிலுள்ள தலைமையானவாகளை நோக்கிக் கேளீர் 

அன்பர்களே ! ஏன் தமையருக்குக் கந்தபுஷ்பாதிகளாயுள்ள ௮லக்காசங் 

களினாலே ௮லஈ௩காரஞ்செயது அவருக்குத் தககபடி. எல்லாசசடக்கு 

களையும் குறைவற௫௪ 0. யவிக்கக்கடவீர்கள், றத பலவகை மணிகளை 

யும மிகுதியாகக் கொடை யளிககக்கடவீர்கள், வானசர்களெலலோரும் 

ஆசஇச்குச சமீபத்திலே முனனே செல்லக்கடவர்களெனறு கட்டளை 

செயதனா, உடனே ௮வாகளும் மிகச செலவமுடைய வேர்தர்களுக்கு 

எவ்வண்ணம செயவாகளோ ? அவ்வண்ணமே சடங்குகளையெல்லாஞ் 

செயவித்தனர்கள. தாரன் முதலிய வான. ரகளெலலோரும் ௮ங்கதனைப் 

பிடித் துக்கொண்டு துன்புற்.றுக்கொணடே சென்றனர்கள், தாரை முதலிய 

வாலியின மனைவியர்களும், பலாககணமபாடி. யமுதுகொண்டே வாலி 

யைப் பினஹொடர்க்து சென்றனர்கள, அந்த வானசபபெண்கள் ௮ப்போ 

ழ்.து அழுகையில், அவர்களினுடைய அழுகுசலினாலே அங்குள்ள காடு 

மலை யாறுகளடஙகலும கூவி யமுகனபோலொலிததன ; உடனே மலையி 

னின்றும் பெரு வருகின்ற மலையாற்றினது மணற்குன்றிலே இவ்விடம் 

மிகவும் தூயதும், ஏகாஈதமுடையதுமாகின்றதென்.று அநேகம் வாநராகள் 

வாலிக்குச சிதை யகெகினார்கள, வாஹகாகளும் சிவிகையை யவ்விடத்தி 

லிறகூ வருக்இி நினதனர்கள், ௮ப்பொழுது தாரை தன பர்ததா சிவிகை 

யிலே படுத்திருககககணடு ௮வன தலையைக் தனது மடிமேலெடுத்து 

வைத்துக்கொண்டு கடுக துயஙகொண்டு ஐயையோ * வானரர்களெல் 

லோர்க்கும் கல்வேந்தரே ! அம்தோ ₹ என் பிசாணநாதரே ! அய்யோ ₹ 

ஏனமேல் ஆவலும், அன்புமுடைய இனியரே ! ௮க்தோ ? மிகச சிறந்த 

வரோ | கீண்மிருண்ட இருத்தோள்களை யுடையவரே ! அய்யோ ? என்னு 

யிர்க்காவலோோ | கான் இவவண்ணம் வருந்இப் புலம்பி யழுதுவாக் 

காணீரோ 1 இங்கெல்லோரும் துயர்கொண்டு வருந். துவதைக்கண்டு ஏன் 

இனியமொழிகளை மொழிந்து தேதற்றுகன்திலீர். அந்தோ 1 என் 

prusCr | தேவர் உயிர்மாண்டிருக்கையிலும், தேவருடைய இருமுகம் 

மூழ்வுற்றதுபோல மலர்க்து விளங்கு அ௮த்தகிரியை யடைந்த afir 

வனுக்கு நிகரானவண்ணமுடையதாடக் காணபபடுசின்றது ; ௮௩தோ$ 

என்னாயகரே ! இந்த ஸ்ரீமக்கசாராயணோ ஸ்ரீராமாந்இரருருவங்கொண்டு 
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தேவளாப்பற்றி யிழுக்கன்றனர் ; இந்த ஸ்ரீராமனொருவராலேதானே 

ஒரு கணையினால் யாங்களெல்லோருற் சைமபெணகளாயிோ மல்லோ 

மோ ? ௮க்தோ என்னாயகரே ! தேவர்க்கு மிகவும் பிரியமுளள இம்மனை 

வியர்களெலலோரும் தேவரைக் தொடர்ந்து நெடுந்துசம் ஈடகது வரும் 

திப் புலம்புின்றனர்களே * தேவர் ஏன அ௮றிினறிலீ£; இப்போழ,௪ 

மஹாசாஜர் வானரர்களெல்லோரசகும் தலைவராடு எதிரிலிருக்கள்றுரே t 

ஏன் கானுகின்றிலீர் ; தாரன் முதலிய சேனுபதிகளெலலோரும் நகரத் 

தார்களுடன் வ௩து உமமைச சூழந்து வருக்துகின்றளர்களே 1 இவர் 

களுககுத்தக்கபடி மரியாதை செயது விடைகொழமித்தனுப்புக ; பின்பு, 

நாமிருவரும் மற்றுள;। தேவர் மனைவியாகளுடனும கூடித் தேன்பொழி 

யுஞ் சோலைகளிலே இனபுறறு மழேவோம், என்று புலம்பிளள், 

இவ்வணணஞ் சோகதினால புலம்புனற தாரையை மற்றுள்ள வானரர் 

கள் பழ்.ழியெடுத்து எழுட்திருககச்செயது வருந்தி நின்றனர்கள ; ௮ங்க 

தீனும் மஹாராஜருடன் ௮ழுதுகொணடே வாலியைச சிதையிலேறறி 

விதியின்படி. ௮கடனி ப்ரதானஞசெயது சடஙகுகளை முடிச்து நீரிலாடி 

நீர்க்கடனை முடிபபதனபொருட்டு நன்னீரையுடைய ஈதியை யடைந் 

தீனன், உடனே மஹாராஜா தாரை முதலிய யாவரும் அங்கதனை முன் , 

னிட்டுக்கொண்டு நீரிலாடி. வாலியினபெொருடடுச் தருப்பணஞ்செய்தளர் 

கள், மஹாராஜர் துனபுறறிரு&்தமையன், பெருமாளும் துன்புற்று 

வாலிக்குச செயயவேணடிய சரமகைஙகரியககளையெலலாம் வியின் படி. 

செயவிததருளினா, மஹாராஜரும் வாலிக்குசசெயயவேண்டிய சடங்கு 

களையெல்லாம முடித்துவிடபெ பெருமாளுடைய HHO ab gy 

சேர்ந் தனர், 

இஞ்டிந்தாகாணடததில இருபத்தைந்தாவது சருக்கம் 

முற்றிற்று, 

> OVID Gem
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இருபத்தாழமுவதுசருக்சும். 

மழைகாலம் கேர்க்சமையின், ௮.து முடியுமளவும் தையைத்தேட முடியா 

காதலின், இபபோழது 8ீர் பட்டாபிஷேக செய்துகொள்க 

வென்று பெருமாள மகாசாஜருக்கு ௮ருளிசசெய்து 

பட்டமும் கடடுவித்து, ௮ஙகதகுமாரனு 

ககும் இளவரசுபபட்டங் கட்டு 

விததருளிய த, 

a 

அகந்தரம wantrigs ardé@e QeuwCansow Séenwader 
முடிததுவிடடு ஈரவாடையுடன வானராகளெலலோர்களாலும் சூழப் 

பட்டு௪ சோகத்தினால் வ௬௩ நப பெரு மாளுடைய ௮ருலெ வ௩து கைகு 
வித்து நிறகையில், மேருமலைபோலப பரு ததுயாக தவரும், பாலஸ$ரியன் 

போன்ற முகமுடையவருமாகிய சிறியதிருவடி. பெருமாளுக்குத் கண்டம் 
மைர்ப்பித்து அவரை கோக$ூ, ஸ்வாமி ! தேவருடைய ௮னுக்செஹச் 

இனுல மஹாசாஜா தாதை மூதாதை முதலிய குலமுறையாக வந்த வாநச 
சாஜஜியத்தைப பெறறகரியதாயிலும பெறறனா, ஆதலின், தேவர் இப் 
போழது அனுமதிசெயதருளுமாயின், மஹாராஜா Gap Bien 64 er 

சென்று ராஜகாரியஙகளையெலலாம தட்டஞ்செயது குறைவற நடப்பித்து 

இனததார சுநறத்தா தோபா முதலானோர்களுடன் கூடி. விதியின்படி 

அபிஷேகம்பூணடு நவதணி யணிகளாலும, நறுமலா மாலைகளாலும், 
தேவர்ககுபபூறைசெயது மூவா , ஆதலின், தேவா மஹாசாஜருடைய 

தோழமையைப் பாராடடியருளித் தேவரும கிஷூந்தைககுள்ளே எழுந் 

தருளி வானசாகளெலலோராயும் மகிழவிததருளக$; என்று விஜ்ஞா 

பனஞசெயதனர் பெருமாளும அதைச் திருசசெவிசார்த்தித இரு 

வடியை கோக்கிக் கேளீ£ அ௮ன்புளள மாருதி ! பதினானகுவருஷங்கள் 

கழியுமளவும யான் நகரிககுளளாவது, ஊருக்குளளாவது புகேன் ; இவ் 
வணணம் எந்தகதையின கடடளையாதலின, அதனை யொருக்காலும் 

தவிரோன் ; ஆதலின, மஹாராஜர் மிகச செல்வமுடைய கிஷ்௫ச்சைக்குட் 

புகுந்து விதியின்படி, விரைவாகப் பட்டாபிஷேக செய்துகொள்ளக் 
கடவர், அவ்வண்ணம நீவிரொலலீரும சேர்ந்து ஈடப்பிக்கக்கடவீர்கள் 

என்று அருளிசசெயது மஹாசாஜமோயம நோக$க கேளீர் தோழரே | 
உம்முடைய தமையனார் Gurr spb, தோளவலியினால் உமக்கு Sarrer 

வலும், பெருந்தன்மையுடையவனும், இளவரசுப்பட்டத்துக்கு உரி 
மோனுமாயெ இரச அங்கதனுக்கும் இளவசசுப்பட்டம் கட்டுவிக்குச் 

07, இப்போது கார்காலமாதங்கள கான்லெ முதலாவதான ஆத



விச வால்மீகிராமாயணம் 

மாதம் இப்போது தேர்ந்துளது ; இது முதல் ஈான்குமாதங்களும் மழை 
பொழிவதினல் போர்செயவதற் குரியனவல்ல ; ஆதலின், யான் இக் 
கான்குடிரதங்களையும் லக்ஷ்மணனுடன் கூடி இம்மலையிலேகானே வாழ் 
கீது போச்சிக்கொண்டிருபபேன ; கார்த்திகைமாதம் பிறபபதன்முன் 

நீர் ராவணனைக் கொலைசெயய முயற்சி செயக; ஈம்மிருவர்க்கும் இது 
தான ஏற்பாடு, இப்போது நீர இஷ்க்தைக்குடசென்று ௮பிஷேகஞ் 
செயது கொள்க; தோழாகளையும மகழசசெயக ) எனறு ௮னுமதி 

செய்தருளினர், மஹாசாஜரும் உடனே பெருமாளிடத்தில் விடைபெற 
ுககொண்டு அ௮கேகமாயிரம் வானசர்களினால பணிந்து சூழப்படடுக் 
இஷ்டக்தைக்குள புகுந்து தம்மைக்கண்டு தலைவணைக$த்தொழுத ஈகரத் 

தாரெல்லோராயும தக்கபடி. மரியாதைசெயது ஆதரிதது வாலீயின் 

௮ந்தபபுசஞசேர்ம்து முற்றும்பார்தது ஏறபாடுசெயது புறத்தில வருகை 

யில, வானரர்களெல்லோரும தேவாகள தேவேகந்திரனலுககுக் கொப்பாக 

அபிஷேகஞ செயயவேணடுமென்று நிச்சயஞ்செயது வெண்குடையினை 

யும், வெணசாமரங்களையும், பற்பல சறஈத மணிகளையும், ஈவதானனியக் 

களையும், பற்பல ஒஷதஇசஸங்களையும், பாலுளள மரங்களின் முளைகளையும், 

மலர்களையும வெணபடடுகளையும், வெண்சந்தன சத்தையும், நன்மண 

முள்ள மாலைகளையும், நிலத்தாமரை மலாகளையும, இவ்விய ௪௩ ் தனங்களை 

யும், பலவகை கந்தங்களையும், ௮க்ஷ த௫களையும், தங்கத்தையும், யவதானி. 

யக்களையும், தேன கெயகளையும, தயிரையும், புலித்தோல்களையும், பன்' 
றித்தோலினால் செய்த பாதசரகைஷகளையும், பூசிக்கொள்ளுக rdw seas 

யும், கோரோசனத்தையும், மனசசிலையையும கொணர்நதனர்கள, Apis 

மத பஇனாறு கன்னிபபெண்களும் வ௩து சோந்தனர்கள், அகந்தரம் 

வானசர்களெலலோரும் ஆடையாப.ரணஙகளாலும, பலவகை யுண்டிகளா 

லும வேதியர்களை மகிழசசெயது, இயை வளர்த்துத் தருபபங்களைப் 

பரப்பி விதியின்படி மந்திரத்தினல் ஹவிஸ்ஸை ஹோமஞசெயது, தங்க 
மயமான காலகளை யுடையதும், சிறந்த சததிராளனமுடையதும், பல 
'வகை மாலைகளினால் அலங்காரஞசெய்யப்பட்டதும், மிக வழ துமாயெ 

மேல் மாளிகையிலே சிறந்த சிஙகாஸகத்தைபடபோடடு கடல்களினின்றும், 

பலவகை சதஇிகளினின்றும், மற்றுளள புண்ணிய தீர்த்தங்களினின்றும் 

நர்த்தங்களை யழைப்பித்து, தங்கககுடங்களிலவைத்து மந்திரித்து மஹா 

சாஜனா யந்தச் சிங்காஸஈத்திலுட்காரசசெயதனர்கள, அபபோது அறன், 

சுவாக்ஷன், கவயன், சரபன், கந்தமாதனன், மைந்தன், துவிவிதன, 

அனுமான், ஜாம்பவான், ஈளன என்னும், 

அவ வைைகவைவ கையக் அறைவது ஜ் இத்தல அபய வவையயவ வைகைக்
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மஹாராஜ் பட்டாபிஷேகம். 
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ஸலிலேசஸலஹஸராக்ூம ௨லவோவாஸலவமயதா 

ம௫திரிகள பத்.துபபேர்களும, கனமணமாளள தெளிந்த புண்ணிய 

இர்த்தததினால வஸ-தேவதைகள தேவேக்திரனுசகுப்போல மஹாசாஜர் 

க்கு ஆயிரம் கண்களையுடைய ஸஹஸ்ரா.ரம என்றெ தட்டினால ௮பிஷே 
கஞ் செயதனர்கள, ௮தனைக கணனணுறறு வானசாகளெல்லோரும் மூழ் 
ந்து புகழ்ந்து களித்கனர்கள, பினபு, மஹாராஜரும் பெருமாளுடைய 

வாக்யெததின்படி. ௮ங்கககுமாரனை மகிழந்து தழுவிக்கொண்டு இளவச 
சுப்பட்டங்கட்டுவித்து அன்பு செயதனா, அதைக்கண்டு வானரர்கள் 

நன்குகன்கென்று புகழ௩து, பெருமாளையும், இளையபெருமாளையும் 

இலா௫த்துத் துதி செயதனர்கள, அப்பொழுது மலைககுகையிலுள்ள 
அந்தக் இஷ்டந்தாபுரியானது, மனககளிபபும், மேனியழகுமுத்த 

ஜனங்களை யுடையதாடூயும, €தாரணஙகட்டி ௪ சூளிகைநாட்டப்பட்டதாகி 
யும், மிக வழகெயதுமாதெ இிகழந்தது; மஹாசாஜரும் இங்கே நிகழ்ந்த 

செய்திகளை யெல்லாவறறையும, பெருமாள எழுந்தருளியிருககுமிடஞ் 

சென்றும் அறிவிக. துவிட்டு ௮வரிடத நில் விடைபெற்று மீளவும் அந்தப் 

புசம சேர£து ராஜஜியத்தையும, மனையாளான ர௬மையையும பெற்று 

விண்ணுலூனில் தேவராஜன்போல மகிழ/தின்புறறு வாழ் துகொண் 

De sent, 

இஷ்டிந்தாகாண்டத்தில் இருபத்தாறாவ சருக்கம் 

முறதிற௫. 

  

  

சார்சாலம் ஆவணி புரட்டாசி இரணமோ,தலகளே யாதலின், கான்செனப.௪ 

எப்படி. சரியாகுமெனின, மழைகாலத.தசரு முனஜொருமாதமும், பின்னொருமாத 
மூம் மழையிருச்குமாசலின, ஆடி. ஐபபசியையும் கூட்டிச் சார்சாலமெனதனர்; 
என௮ இல்ர்கூறினர்கள், பதனை.௪ இனமான கருப௯்௩த.௫ச்கே மாதமென௮ லே:௪



௮௪ வால்்மீகிராமாயணம் 

இருபத்தேழாவதுசருக்கம், 

பெதுச்ள் இளையபெருமாளுடன் மழைகாலத்தை மலைக்குகையில் 

போக்கிப் பிராட்டியானா நினைந்து வருக துகையில் இளைய 

பெருமாள சோகந்தணியத தேற்றி யருளியது. 

x 
ம 

இப்படி மஹசரராஜா பட்டாப்ஷேகமபூண்டு பெருமாளிடத்தில் 

அனுமதிபெறறுப் பரிஜன பரிவாரஙகளுடன கிஷ்கந்தாகுசையை 

கோக்க சென்ற பினனா, பெருமாளும் இளையபெருமாளுடன புறப் 

பட்டு மான, புலி, கரடி, சிங்கம, குசஙகு, கோலாங்கூலம, பூஜை முத 

லிய விலஙககுகளினால கூவப்பட்டும், காடு, மரம், செடி, புதாகள அடர்ந் 

தும, எக்காளூம குளிரஈதும, மணஙகமழக்தும, செளிந்தும, தூயமை 

கொண்டுமுளள நனனீருடைய குளககளையுடையதும், நீருணடகொண்டல் 

போல நீண்டிருணயோக்த துமாயே பிரஸ் ரவணமெனனும் மலையை யடை 
ந்து அதன் சிகரத்தில் வியன்றகனற தோ குகையைக கண்டு இக்கார் 

  

தீதில பெயா கூறபபட்டுளதாயின, வணி புஈடடரசி இரணடமொதஙகளும கான்கு 

மாதலகளெனனபபட்டன ; என சிலா கூறினாகள 

  

ஐபபசி மாசததிலேசானே சதையை தேட முயறசிசெயயுமபடி. பெருமாள் 

சட்டளைசெயதனா; ௮பபோழது வாகராகளைச சோபபதறகாசவே சடடளையிட்டருளி 

னா. யம பரபாபிலத.துன௮ம spore அஙகதனமூதலிய வாஈராசளெலலோரும 

புறபபடடவு ன இளவேனிறபருவம ஸமீபித்சுதாகக கூ.ஐ௫னறமையின, இக்காலக் 

களின விவரம முறையே கூறபபினற,, ஒ௱பக்ூசகில இளவேனிறபருஉம் பல 

குனி சிததினை இரணடும எனறு “உரைகசபபடடன. ௦பருமாள ததெதிலாமாலதஇல் 
அயோததியினின2ம புறபபட்ட ॥ ளிய,த 7) அகஸதியாசிரமசத்ற கெழுஈதருளுகையில், 

பததுவருஷசகளாயினவெனறு கூறபபடடன பஞ்சவடி ட்ல மூன்றுவருஷம், பதி 

ஞானசாவது வருஷம சிததிராமாதததில சூரபபணகையின காசியை யறுதத௮ம, 

கராதகளைச கொலைசெயததம, ௮ம.ரசததிலேதானே ராவணன பிராட்டியாலாப் 

பதித. ஆடீமாசததில வாலியைக்கொலைசெயதத முன பனிபபருவததில சேனை 

களைச்சேர்த்தது. wires மாசததில வாகராகளை யலுபபியது, பஙகுனிமாசத்தில் 

௪க்கலபகஷிரயோதரியில சிறியதிருவடி. கடலைத் தீசண்டியது, மறுசாள மீண்டு 

வந்த. பூர்ணிமையில் பெருமாள சேனைகளுடன புறப்பட்டருளிய த, என்று முறை 

புணர்சி, இனிமேல் யுததகாணட.த.தில கூறபபடுசின்றன. * 

முறசாலையில வாரரர்களும ஈரர்சளபோலவே இரணகசொல்களிஞல ரடஈது 

கொணடிருகதீனரொனறு தோறறனெற.த, பாஷையும வடமொழியே ? அனறியிள், 

இகவர்சள் தேவாமசமாகையால, இய[கள மாத்திரம் மனிதர்போலிருச்தனர்களெனி 

லும் ஒக்கும்; வாஈராசளுள்ளும பிராஹ்மளணாடு ஜாதிகளுளவாகும்; அன்தியில், அச் 
குள்ள வேதியாகளை யழைப்பித்௮ அபிஷேகதஇற்கு சதியாராதனஞ் செய்லித்தளர்ச 

ளெனிறும் ஐககும்,



சிஷ்கிந்தாகாண்டம் ng 

காலத்தைக் கழித்து வாழவதற்கு இஃது தக்க இடமென்று தேர்ந்து, 
இளையமெருமாளை கோச்பெ பாரடா தமபி | இந்த மலைக்குஜை, ரள 
மிச வழ௫யெதும், விசாலமாகயெதும, மம்கமாருச முடையதுமரி 
இக்காரகாலங்களை இங்குறைந்து போக்குவோம; இமமலை ௪9 ழும் மிக 

வுயர்ந்தும், கறுத்.தும, வெளுத்துமிருகன உ பலவகைச சிலைகள் பொரு 

ந்தியும், பற்பலதாதுககள கிறைக்அம், குகை புதா முதலியவைகளுந்தும், 
பற்பல மாஞ் செடி கொடிகளடர்ஈ்தும், பறபல பறவைகளோலித்தும், 

குந்த இந்துக இந்துவாச மல்லிகா மாலதி சுரண்ட கதம்பராஐஃ ௩ஸர்ஜ 

காதிகளான செடி. கொடிகள மலா£தும் இகழகின்றது ; இந்தத் தாமரை 

யோடையும் மலாந்க தாமரைமலாகள நிநைகது இககுகைச்கு ௮ருகலே 

விளங்குெறது $ இக்குகை இமமலையின மேறகுச்திசையில் தென 

மேந்குமுகமாக வாயிலை யடையதாய பினபுமததிலுயா௩திருகசன்றமை 
யின், மழேகாறறடிக்காமல் கமமெனறிருக்கும , இக்குகையின வாயிலில 
வியனறகன்ற கலலும், ஏற்தத்சாழவின்றி மழமழூவென்று வமுமூண்டு 

பொடிசெயகிழைதத மெயயின குவையபோல மின் மின ஏனறு இகழ 
இனறது); அடா லக்ஷ்மணா |! இம்மலைசரிக75.இன் வடபுறத்தைப் பாராய்) 

து ௮ஞசனச்சிரள்போலவும், நீரகொணட கொணடலபோலவும் உயர் 
bg விளங்குகனமது; கெனபுறததிலோவெனில், வெளளைககல்லொன்று 
கயிலைமலை௪ சிகரமயபோல உயாஈதிருககின்றது , இககுகையின் Bibi ps 
Qo Bis henson கோக்கிப பெருகி விமுனெம இக்கதி மூன்று ரங் 

களையுடைய திரிகூடமலையில் பெருகி விழுகின்ற கககைபேோல ac 16; 
இன்றது; சம்பக erbCuw Bwar ows srs ine evrcr வகுளா 

இிமுக்த பதம ககேதக தவ வாநீர இமி௪ இரிட நீப வேத்ச கருத மால 
ஹிக்தாலாதியாயுள்ள பலவகை மரயகளும் ௮௩௩இயின் இருகரைகளிலும் 
செழித்துக் தழைத்து விளஙகுசனறன ; இவைகளினால இக்கதி தளிர் 

மலர்களையே வஸந்தகாலததில அணியாக அணிர்துகொண்டுலாவுனெற 
தருணிபோலத்திகழகன்றது; பலவகைப் பறவைகளும, தனிதகனி காந் 

ைகளுடன்கூடி. மழெர்து கூவுகினறமன ) மணற்குனறுகளும், அன்னப் 
புள், சாசஸப்புள, ௪ககரவாகம முதலிய கீர்பபறவைகள நிறை%௩தொலிக் 
இன்றன ;) ஆதலின, இநங்கஇி மதமுற்ற மானினி மனம$ூக்து ஈகைக் 
இன்றாப்போல விளங்குன்றது; இஃது சலெவிடத்தில் கருகெய்தல்சளி 
ஞலும், லெவிடத்தில செ%தாமரை செக்கழுகீர்களினாலும், சிலலீடத்தர்.' 

வெண்டாமரை குழுதங்களாலும் நிறைந்து மறைக்கப்பட்டு விளங்குன் 

தமையின், பலகலனுமணிந்த காந்தைபோல வொளிக்கின்ற.து; இது பல 

வகைப்பறவைகளாலும ஒலிககபபடடும், மாமுனிவர்களினாலடையப்பட் 

டும், மிக வழகுற்திருக்கெறது காணாய் ) கடமபமரககளும், சக்கனமச 
ங்களும், தொடுக்கப்பட்டனபேரல அடர்ந்து விளம்குனெறன ; அஹோ 

இவ்விடிம் மிகவும் மனமூழத்தக்கதாகின்றது; ஆதலின், சாம் இவ்விடம் 

     

 



௮௬ வால்மீகிராமாயணம் 

Boosie கன்டஇுன்புறறு வாழ்வோம் ;) இவ்விடத்திறகு மஹாசாஜர் 

பூ bap Ele sri) Fuji கெரெதூரமனறு ; அவ்விடத்தில கூவுற 

தன சிங்ககாதமும், தேதவாதித்ரகோஷமும் கேட்கப்படுகின்றன 
வர? 'மஹாசாஜா இறந்த வாகரராஜஜியத்தையும், மிகு£க செல்வக் 

தையும, மனத்துக்கினிய மனையாளையும் பெறறு கனகு ம௫ழவுற்று வாழ 

வார் ; எனறிவ்வணணம் ௮ருளிச்செய்து இளையபெருமாளுடன் அம்மலை 

யெங்குஞசுற்றிப பறபல விகோதஙகளையுங் கண்டு ௮வவிடத்திலேதானே 

வாழக்தருளினா, இவவணணம ௮வவிடம பற்பல விகோதங்களை யுடைய 

தாகியும், பெருமாளுககுக் இஞ்சிததாயினும இன்பக் தந்திலத ; ,தம்முயி 

ரினும் பிரியமுளள பிராடடியாரைப் பறிகொதெது நினைந்து வருந்து 

கையில், இனபமெனபது எங்குளதாகும; பெருமாள இசவுகளில இனிய 
சயகத்தில படுததிருககிலும, ேதஇிசையில் உதிககின்ற சந்திரனைக் 

கணடு விரஹ.தஇபறறி யெரிஃ்தமையின, இனபுறறுச் துயிலகொணடிலர் ; 
இவவா.று காடோறும பெருமாள துயிலின்றிச் சோகமுறறு வருக்.துகையில், 

இளையபெருமாளும் மிக வரு௩தி அய்யரை கோக்கக் கேடடீருளீர் தனி 

வீச ! தேவரீர் இதுகாறும் துன்புறறது போதும, தேவரும் இவவண் 

ணம் சோடப்பது தகுமோ 2... 
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சோசதோவயவஹீதஈதி ஸாவாசதாலிதிதமஹிதே 

பவானகரியாபரோலோகே பவானதைவபரராவண? 

௮லஸலதிசோதாம?லசச வயவஸாமீசராகவ. 

சோகமுழ்்.று வருக்துபவர்களுககு எல்லாப்பயனகளும அழிந்துவிடு 

இன்றன ; இவவிஷயம தேவா இருவுளமறிந்ததேயன்றி, வேறில்லையே $ 

sen Gor, தேவர் இவவுலூனில் புருஷகாரத்தை முதன்மையாக 
வு , தெய்வஸங்கற்பமும் அதற்குத் தணையென வறிந்தவரும், 
கறமைகசதென்றும் உண்மையை யறிந்தவரும், தருமத்தையே இயல் 

பர்கவுடையவரும், மூயறசி யுடையவருமாடன் நீரல்லீசோ 1 முயற்சியிலா 
தோர் பகைங்ரை வெலவதெவ்வண்ணம், மேலும் கபட்முடைய கொடிய 
அமக்கர்களைத் தேவர் மிக முயற்சிசெய்தே கொலைசெயல்வேண்டும் ; 
தேவர்தரன் அவர்களைக் கொலைசெய்யவல்ல தோள்வலியுற்ற்வர் ; ஆசலின், 
சேவர் இந்தச சோகச்சை வேருடன் களைந்தழித்து அழியாமுயத்சியை 
மேற்கொண்டருள்க ; பின்பு, ராவணனைப் புத்தெமித்தகள,ச்திராதிக 
சூடன் கொலைசெயதருள்க ; தேவர் இருவுளஞ் சறியருளுவிசாயின், காடு



கிஷ்டுந்தாகாண்டம். iter 

கடல மலைகளுடன் கூடிய இப்பா முழுதையும் வேதுபடுத்தவல்லீர் ; 
எனின் இவவரக்கனைக் கொலைசெய்தலரிதாகுமோ 1 இப்வேந்ச கார் 

காலம் நிகழனெறமையின, இககாலங்கழிஈ௩து கூஇிர்காலம் ங்ருமளவும் 

எதாடார்திருக்தருளக ; அநக்தச்ம, சாவணனை நாடு ஈகர.த்தவர்களுடன் 
, கொலைசெயதருளவீ ) நீறுபூத்த நெருப்பை கெயயாகுதிகளினால் ஜொலி 

ககும்படி. செயவதுபோல மானிடபாவளையினுல உளளடங்கெ தேவரு 
டைய இயல்டான பராக்கரமமெனலும் பெருக்தீயைத் தகக காலங்களில 

நினைவூட்டி. மேலெழுக்தெரியச்செயவேன் ; எனறிவவகையாக விணணப் 
பஞசெய்து பெருமாள சோகக்தணியுமாறு தேற்றியருளினர், பெருமா 
ளும் அன்பும் பத்தியும் ஆவலும் பூணமி தேற்றிய இளையபெருமாளு 

டைய இவவர்க்கெயகளைக்கேட்டருளி மகிழந்து புகழந்து ௮வரைகோக்கி, 
௮டா எனனன்புளள ஸஹோதீசா ! அன்பும் கேசமும் பிரியமும் இதமும் 
சத்தியமும் பசாககரமமும் உடைய தோழன் சோகமுறும்கால் எவ் 

வணணமுசைசெய்து தேற்றுவானோ ? நீயும் அவ்வண்ணமே யுரைசெய் 
தாப்; எல்லாக்காரியயகளையும் அழிககவல்ல சோகத்தை யான் துறந்து 
விட்டேன் ; விக்கரமங்களில் தடையின்றிச செலலுனெற தேஜஸ்ஸை 
மேறகொண்டேன ; கூதிர்காலத்தையும எதாபாரத்திருககின்றேன் ; உன் 
னுடைய வாக்கியத்தினபடியே த.ர(முறறிருக்கன்றேன்; மஹாசாஜருடைய 

வீம், கதிகளினுடையவும பிரஸாதசதை (௮னுகசெஹத்தை--தெளிவை) 
க்கோரியிருககன்றேன் , மஹாராஜா நம்மிடத்தில் உபகாரத்தை யடைச் 
இருக்கறமையில, நமககும் ௮வா பிரதியுபகாரஞ்செய்வரா ழ உபகா௪ 

ததை யடைந்தவன் கனமியை மறந்து பிரதயுபகாரஞசெயயானாகில், எல் 
லாருக்கும பகையாக எலலோராலும மனம கொந்து பழிக்கப்பவோன் 5 

எனறருளிச்செயதனர் இளையபெருமாளும இவ்வருளிச்செயலகளைககே 

டடுமகிழஈது புகழ£து ஞானககணணினால முனவருவதையெலலாமறிர்.து 

அதனைப் பெருமாளிடததிலும விஜஞாபனஞ்செய்து மீளவும அவரை 

கோக்க, எம்மையே ! சேவா அ௮ருளிச்செயதபடியே மஹாசாஜர் தேவர் 
இருவுளளத்தையெல்லாம நிறைவேற்றுவர் ; கூ.தாகாலத்தை எதிர்நோக்கு, 
இககார்காலங்கழியுடளவும் சோகததையும் கோபத்தைம் உள்ளடக்கி ஆடி 
ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பரியெனனும் இ£கானகுமாசங்களையும் என்னுடன் 
கூடி. இம்மலையிலேதானே கழிததுப் பினபு பகைவரைக் கொலைசெய்வதில் 
முயற்சிசெய்தருளக ; என்று விண்ணப்பஞசெயது தேநதிப் பெருமாளை 
யும் மசழவித்துத் தாமும் மகிழந்து வாழந்தருளினர், 

இஷ்ூந்தாகாண்டத்தில் இருபத்தேழாவது சருக்கம் 

Crm iin. 
  aay
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இருபத்தெட்டாவதுசருக்க ம். 

பெருமாள் இளையபெருமாளுடன் கார்காலத்தை 

வர்ணனைசெய்தருளியது 

+19 

அமதப்பெருமாள் அவ்வண்ணம் வாலியைக்கொன்று மஹாசாஜர்க்கு 
அபிஷேகமும் செய்வித்தருவி மாலியவகதமென்லும், பரஸ்ரவணமென 

னும் கூறப்பட்ட மலையின் சிகரத்தில வாழசையில, இளையபெருமாளை 
கோக்க, ௮டா தம்பி லக்ஷ்மணா ! இப்போழ.து கார்காலம் ஈன்றாகச் தோன் 
திற்று) மலைபோலப்பருத்துயாகத கீருண்ட கொண்டலகளினால விண்டல 

Quango merry gor இருண்டிருகனறது; விணணெனனும் ஒண் 

டொடியாள் கதிரவன் இரணங்களினால் கடலினின்றும ஆகாஷிக்கபபடட 
உப்புகீனாக் கார்த்திகைமாதம் முதல ஆடிமாகமளவாக ஒன்பதுமாதம் 
கர்ப்பந்தரித்து உருசியுள்ளதாக்கெ பெறுகின்றது ; உலகிலுள்ள வரிதை 

யர்களும் தத்தம் நாயகனுடன புணர்ந்திவ்வாறே கர்ப்பக்தரிச.து ஈன்மகக 

ளைப் பெறுகன்றனர்களலலசோ 7? பிசாடடியும் பிரிந்திலளாயின், இவ்வண் 
ணமே மக்கட்பேறுடையாளாகுவாளகதோ ? மேகஙகளென்னும படிவழி 
யாய விண்ணின்மிசையேறி கிரிமல்லி முதலிய ஈறுமலர்களினால ஸ.ரிய 
மண்டலமத்தியிலெழுஈ்தருளியிருக்கன்ற ஈங்குலதெயவமான ஸ்ரீமக்காசா 

யணனைப் நஇுஜிபபது தகும் ; சந்தியின் செமமைபடாம்து இடையிடையில 

வெண்மையையும் பொரு£திக கண்டககண்டமாயுளள மேககஙகளினால் 
ஆகாசம் மெய்முழுதும் காயமுற்று அதனை யாறறுவதனடோருட்டு மருத் 

அச்சிலை (ப்ளாஸ்திரி) யூற்.நிருப்பதுபோலக் காணபபடுெறது ; விண்ட 
லம் மந்தமாருதமெனனும் பெருமூச்சுறறதும், சந்திசசெவவியென்னும 

செஞ்சார் தமப்பியதும், வெணமேகககளினால மெய வெளுதததுமாஇக் 

காமாது.சன்போலக் காணப்படுகின றது ; இப்சாரமகளும் தன் மகளான 

இதைமோலவே தாடுத்தினால் பீடிககப்பட்மே, தாரைதாரையாயப பெருகி 
வரும் தெளிகீரில் நனைந்தும், பாஷ்பததை (கண்ணீரை... -ஜலதூமத்தை) 
விடுகின்மனள்; மேகத்தடையில் தோனறி செங்கழுகீரீமலர்களில்படி.க்து 

தண்மையுற்று, சரழைமடல்களையுஞ் சேர்ந்து மணமுற்று விசுகன்ற இக் 

காம்றுகளும் கைகளினால் வாரி யணைக்தெடுத்துப் பருகத்.தக்கன வாகன் 

per; Obs மர்மலை மஹாசாஜர்போல மலர்ந்த மலைமல்லி சடம்புகளை 
ய ரத் தாழை மடல்கவினால் மணமுத்றுத் இரத்த தாரைகளின்ல் 
அபிலேகஞ்செய்யப்படுன்றது ; இம்மலைகளும் கருமுகலென்னும் இரு 

ஷ்ணாஜிகத்தையுுத்து, வர்ஷ. தாரையென்னும் யஜ்ஞோபவீதம் பூண்டு, 

காறறினால் | பூரிக்கப்பட்ட குகைகளுடையதாகசத் தொனியுநறிருக்கின்ற 

மையின், வேதமோதம் மாணாக்காசள்போலக் காணப்படுகின்றன ; ஆசாச
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மும் மின்னற்கொடிகளென்னும் பொன்னாநசெய்த கசைகளினாலடிக்கப் 

பப்டு முழங்கும் மேகங்களினால் வேதனையுற்றழுெறதுபோலும், கருமுக 
லிடையில் துடிக்னெற மினகொடியைக்கண்டபின்ன ரென்மனத்திடையில் 
குடிகொண்ட துடியிடையாளும், கொடிய ராவணனுடைய மடியில் இவ் 
வண்ணக் துடி ததுக்கொண்டே சென்றிருப்பளெனசத் தோற்.றுகன்ற.து 5 

மேகங்களினால பூசபபடடனயபோன்ற இப்பத். த,த்திசைகளும் காமித்துக் 

காமினியாகளைப் புணரும் காமுகாகளுக்கு மிகவும் இனியன ; Goda s 

இல இரிமலலிகள் ஜல தூமங்களிஞல் சூழப்பட்டுக கார்காலத்தை எதிர் 
கோக மலர்ந்திருக்கன்றமையின், கணவனைப்பிரித்து கண்ணீபெருக்கிக் 
காரகாலம கேர்ந்தமையின், கணவன வருவானெனறு மடூழநது bens 

கொண்ட நாணுதலார்போலிருக்கெறன ழ; இவைகள விரகமடைந்த எனக் 

குச தனபந்தருகின்தன ;-- 
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ஸ்திதாஹியாதராவஸுதாதிடராம் ப ரவாஹிசோயாகஇிரரரஸ்வதேசான, 

வானம மழைபொழிகினெறமையின், தூளிகளடங்கின ; காற்று குளிர் 

து விசுன்றது , முதுவேனிம்காலத்திலுணடாகய வெம்மை வேர்வை 

முதலிய கோஷயகளெலலாம ௮ழிஈதன ; வெறறிததார்வேநதர்கள் பகை 

வர்மேல படையெடுத்துச் செலலும முயற்சிகள் கின்றன ; தூரதேசஞ் 
சென்றவர்களெலகோரும மீண்டு தத்தமிருப்பிடடபோயச சோகின்றனர் 
கள முனனப்பமவைகள மானஸஸரேசவசத்தை கோகூப் புறப்பட்டுச் 
செலலுகின்றன ; சக்கரவாகங்களும் காமவேட்கையில் பேடகளுடன் 

சோ௩திருககின்றன ; வழிகளெககும சிரக்தசம மழைபொழிநஆ்தழிக்திருப் 
ப.தினால வண்டி முதலிய வாகனஙகள செலலுகன்றில$; ஆகாயம மேகய் 

களினால் ப சவபபட்டு சில விடங்களில் பிரகாசமாகவும, சில விடங்களில் 

பிசகாசமின்றியும், சில விடங்கவில் மலைகளினால தகையபபட்டு அலைக 
ஜின்றித கேயெர் கடலபோலும விளங்குெறது ; வேல்கை கடமபை 
வின் பூவினால கன்மணமுதறும், மலைத்தாழவரைகளிலுளள தாதுக்களி 

னால் பறபலவணணமுறறுமுளள புதிய மழைநீர மயில்களின் கேகா என்னு 
மொலியினல் வளர்ந்த பேரொலிகொண்டு மலை யருவிதளில் வீழ்ந்து 
பெருகுஇன்றது ; வண்டுகள்போல கறுத்த ம.து£முள்ள காவல் பழத்தை 

யாவரும் மிகவும் புசிசன்றனர்கள; பறபல வண்ணமுளள மாம்பழக் 
களும் தரையிலுதிர்ந்து விழ்கன்றன ; போரக்களத்தில் நிற்னெற யானை 
கள்போல மேகங்கள் மின்னலாறெ பதாகைகளை யுடையனவும், காரைப் 

ப்றவைகளின் கிரையாயெ மாலையையுடையனவும், மலைச்சிகரங்கள்போன்ற
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மேனி யுடையனவுமாடக் கர்ஜனை செய்சனெறன ; பாரடா தம்பி! இக்க 

வனங்கள் மழைகீரினால் செழிப்புற்ற இளம்புல்லுகளை யுடையனவும். ஏவ 

கும் பொன்சிறகை விரித,தான்த மயிலினமுடையனவும, பொழின்ற 
மேகங்களையுடையனவுமாக இப்போழ்து மாலைபபொழுதில நன்கு விளங்கு 
இன்றன ; மேகங்கள நீரச்சூலுறறுக் கர்ஜனை செயதுகொணடு கருவுடைய 

பெண்கள் போல மலைசசிகாககளில இறங்கி யிறங்ு இளைபபாறிச செல்லு 
இன்றன ; காப்பத்தை கரிப்பதனபொருட்டு மேகத்திற கெதிராக எக்கும் 

பறக்கின்ற நாரைகளிள நிரையானது வானிடையில் கட்டிய சாற்றினாலசை 

க்கப்பட்ட சிறந்த வெண்டாமரை மலர் மாலைபோல விளங்குகின்றது ; 
இக்க கோபககளுடன கூடிய இளம்புற்களினலே சளிபோனற காந்தி 
யுள்ள செம்புளளிசளையுடைய பட்டுடித்த பான்மொழியாளபோலப் பார் 
மகள விளவல்குகினறனள, துயில் மெல்ல மெலல முகிலவண்ணனான கண 

ணனைச சேர்கின்றது , ஆறுகள விரைவாகச௪ சாகரத்தைச் சோகின்றன ; 

நாரை கீருணட கொண்டலை ம$ூழக்து தாவிச் சோனெறது; காமினியாசள 

காமவேட்கை மிகுஈது சாந்தனைச் சோகனறனாகள, காடெககும மயிலின 
மாடுகனறது ; கடம்பமசங்களெங்கும முகிழத்தன; காளைகள ஆவல 

கொண்ட அனிமைகளுடன் கூடி வேட்கையுறுகின்றன ; பாரொங்கும பயிர் 
களினால் செழித்துச் இகழனறத; கதி மேகம் மதலேழம் வனம, வரிதை 
யைப் பிரிந்தவா மயில குரங்கு இவைகள முறையே பெருகுகின்றன ; 

மழை பொழிகின்றன ; பிளிறுகனநன ; செழிப்புற,று விளம்குனறன ; 

சிந்தை யுறுகின்றனர்கள ; ஆடுகின்றன ; இளைப்பா.றுகின்றன $; மதயானை 

கள் தாழைமடலின் மணத்தை மோக்து மலையருவிகள மலைததாழவனா 

களின் வீழெற தொனியைச செவியும்று வெருண்டோடி. மயில்களுடன் 
கூடிக கூவுனெறன ; மழைவேகத்திலைடி பட்டு வணகூய கடம்பமசக் 
களின களைகள் தாழஈதசைகனறன ; ௮.திலிருகத வணடுகளும மழையினா 

லடி.படடு அந்த மாத்தின மலாகளிலுளள மதுவைப் பரனஞசெயததனா 
லுண்டான மதமுமிழ% து லைகன்றன ; கரிகளபோலக் கறுதத ப[ழஙகள 
நிறை5த காவல்மரங்கள் வணடுகெளினால சூழபபட்டனபோல் விளங்கு 

இன்றன ; மேகங்கள் முனனே கூறியபடி போரககளத்தில் நிம்கின்ற யானை 
களபோலவே விளங்குகன்றநன ; சிற௩த யானையானது தன் வழிபற்றிச 
செல்லுகையில், மேக காஜனத்தைக கேடடுப்: பகை யீனையென்றெணணி, 

எதிர்தது௪ செலலுனெறது, காடுகள் கூவுன்ற வண்டுகளினாலே சல 
விடத்தில் பாடுகனறறனபோலும, மயில்களினாுல் ஆடுகன்றனபோலும், 
யாண்களினால் மசமுறறனபோலும காணப்படுகின்றன ; காடெங்கும கதம் 
பாரஜுன ஸாஜகந்தளிகளினாலே நிறைந்து, மழைகீர் தேங்கி, மயில்கள் 

மதமேறிக் கூவி யாடியுமிருககின்றமையின், சா.ராயக்கடைபேரில விளங்கு 
கின்றது $ மழைகர் இலைகளினிடையில் வீழந்து முத்துபோல விளங்கு 

இன்றது ; பறபலவண்ணமுழ்ற சாதகப்பமவைகள் மழைகீரை வானிடை



கிஷ்கிந்தாகாண்டம். க்க 

யிலேயே பாஈஞ்செய௫ன்றன ; வணடுகளா$ற விணையின் கொனியோக௦ே 
யும், தவளைகளின் ஈண்ட வொலயினால தானமுயர்ஈ தும, மேகததின 

தொனியீனால் மர்தளம் முழங்கியும விஎல்குெ.றமையின, அவவனம் பாடு 
இன்றதுபோலும், மயில்கள சில விடங்களில ஆடிக்கொண்டூம், சல விடங் 

களில் கூவிக்கொண்டும், சில விடங்களில் மரங்களின அுனிகளிலுட்கார் 

bp சிறகை விரித்துக் தாழததிககொண்டுமிருககனறன ; மேகங்களி 
'னுடைய தொனியைக கேடமே, மழை தாரையினாலடி கஃபபடடும, தவளை 

கள் கூவுன்றன ; ஈஇகளும நீரில கீரதுகறை சககரவாகப பறவைக 

ளென்னும் கொயகைகளை யுடையனவும, ஆடை ஈழுவியதுபோல இழிந்து 
விழ்ந்த கராகளை மோதிககொண்டும, பறபல மலாததுளிகளினால மதங் 

கொண்டும், நீரில் வீழக்த புதிய பூ கனி முதலியனவென்னும உபகாரங் 

களை யலைகளென்னும கைகளிலே௩இககொணடும், காமவேடகைகொண்ட 
காகதையர்கள் விரைவாக நாய்கனிடஞஒ செல்வதுபோலத தம் நாயகனான 

ஸமு,த்செராஜனை நோக்கி, விரைவாகச் செல்லுகின்றன ; நீரைப் பருகிக் 
கனுத்த மேகங்கள் தமபோன்ற மேகங்களின்மேலே செனழ. காட்டுத் 

தீயினாலெரிககப்பட்ட இந்திர நீல மலையினமேலே வளர்6த மலைகளபோல 

விளகனெ ; மதயானைகள ம$ூழெக்து கூவுனற மயிலகளையுடையனவும், 

பட்பெபூச்சிகளுடன கூடிய இளம்புலலுடையனவும, கடம்பப்பூ முதலிய 

வற்றால் மணமுழற்ழனவுமா யழகிய கானசஙகளிலே ம$ழது திரிகின்றன; 
வண்டுகள் புதிய மழையினால மடக்கபபட்ட தா.துகளையுடைய தரமரை 
மலர்களை விட்டு விட்டு ௮னறு மலாந்.த கடம்பமலர்களை௪ சேர்ளெ்றன 9 

காடுகளில யானைகளும் மதங்கொணடன ; காளைகளும ம௫ழந்தன; சிங்கங் 

களும் இளைப்பாறின ; மலைகளும அழகுறறன $; வேந்தாகளும போர் 

முயறசியை விட்டடஉகினொாகள , இந்திரனும் மேகங்களுடன விளையாடு 

இன்றனன் ; மேகங்சள ஊழிகாலத்திய பொங்கோ,தமபோல வொலிக 

இன்நனவாகி மழையினால் ஆறு ஏரி குளம் நடவாபி இணெறுகளை நிரப்பிப் 
பாரெங்கும் பெருக௪ செய்கின்றன $) மழைகீர வேகமாகப் பருதது வீழ 

இன்றது$; காற்று மொலிீயுற்.று விசுனெறது ; ஆறுகளும் கரைகளை யடை 

தீ.துசசகொண்டு வழிகடந௩து வேகமாகப் பெருகுகெதன ) தரர£வேந்தர்கள 

மனிதர்களினாலே போலச் சிறந்த மலைகள மேகங்களினாலே அபிஷேகஞ் 

செயயபபட்டனவாகி யழகய தமமழகினைக காட்டுகின்றனபோலும், தகா 

யமெக்கும் அம்பு,தத்தினால் மறைககப்பட்டது ; ஸ$ரியனகணனுக்குக 

காணப்படுனெறிலன ; பாரெங்கும் கீ பாய்ந்து கனைந்தது ; Sees 

ளெலலாமிருளமூடி. விளங்குகன்றில; பருத்.துயர்ந்த மலை௪சகரவகள் 

அருவிகீர்களினாலே முத்துமாலை பூண்டன்போலத இகழ்€ன்றன ; அந்த 

அருவிகளே கறகளில சிதருற்ற மயில்கள் கூவுெற குகைகளில் தேக, 
அதுபட்டுதிர்க் ச மணிவடம்போலக்காணப்படுகின்றன; காற்புறங்களிலும் 
மழை சாரைகளும் புணரும்காலையி லறுந்துவீழ்ச்ச விண்ணுலலெளள



௮௧௨ வால்மீகிராமாயணம் 

பெண்களின் முத் துவடக்உள்போலவே விளல்ருகின்றன ; பறளைகள் கூடு 
களிலட௨குகின்றமையினாலும், தாமரைமலர்கள குவிகின் தமையினூலும், 

ஜாதிமலர்கள் மலர்செறமையினாலும், கதிரவன் ௮,த.தரியை யடைக்கன 

னென்றறினெநேன ; ராஜாகளின் யு.த.த யாதகிரை இர்ந்தமையின், சேனை 

க மீண்டு வருன்றன; பகை யடங்கித்று; வழி மழை சீரினால நிரப்பப் 
பட்டது; ஸாமவேஇகளுககு ௮.த்தியயசாரம்பகாலமான புரட்டாமாதம் 

வ்தது; பரதன் இப்போது எல்லாசசெயல்களையும் கிறுத்திவிட்டு 

வேண்டும பொருள்களையெல்லாம் எம்பாதித்துச சித்தஞ்செய்துசொண்டு 
கோஸலகாட்டிலே சாதுர்மாரிய ஸங்கல்பஞ் செய்துகொண்டு விரதம் 

பூணடிருபபன் ) கான வனவாஸம் புறப்படுகையில, அயோத்தியிலே எவ 

வண்ணத் தொனியுண்டாயிறறோ ? அவவண்ணமே இப்போழ்து ஸாயூ 

நதியிலே மேல் வெளளஎததினாலே பேரொலி யெழுர்திருககும் ; இக்த 
மழை காலங்களில் மஹாராஜரும பகையின்றி யரசுபெற்று மனைவியுடன் 
சோக்கிெனபுற்று மகழகெனறனா ; யானொருவனே இப்பொழுது பாரிழக்து, 

பத்தினியையும பறிகொடுதது, நதியின் கரைபோலக் கரைந்து கைந்து 

வருக்துகினறேன ; அடா லக்ஷ்மணா ! என சோகமும் மிக வள்ர்ஈதது ; 

காரபபருவமும கழிகின்றிலது ழ பகைவனோ கொடிய ௮ரககாகோனான 
சாவணன் ; ஆதலின், இமஞமூனறும் முடிவற்றதெனத தோறறுனெறத; ; 

இப்போழது யுத்த யாததிரைககுத்தக்க காலமன்றென்பதையும், வழி 

யெல்கும் சேரா யாறுகளினால தடுக்கப்பட்டுளதென்பதையும் கண்டே 
மஹாராஜா இபபோழதே பிராடடியைத்தேட முயறசிசெயயக் கடடளை 

செயதருளகவென்று வணஙூ வேண்சிகையிலும் உடனபடாமலிருக்து 

விட்டேன் ) அன்றியும், கெொளாய மிகவும் துன்புறறு இப்போழதே 
இல்லாளுடன கூடிய மஹாராஜாரைச ிறி.துகாலமாவதின்புறசசெயயாமல் 
என காரியத்தையே பெரிதாக நினைந்து வருததமறுவிக்க மனங்கொண்டி. 
லேன ; ௮வன் இபபோழதீன்புறறு இளைப்புததீரக்து சசத்காலம வருகை 

யில் தாமே யறிர்து ஈனறியுடையனாக என் காரியததைச செயவனென் 

பதில் ஸந்தேஹமில்லை ; ஆதலின, யான் அதச் காலத்தையே எ.தாபார்த் 
இருக்வெறேன ; மஹாராஜரும் ஈஇகளும் எபபோழது தெளிவுறுவார் 

சுளோ 5. 

கலர 656 (9௮௯8 

OUST VOLT? HO, GH STs, 

உபகாரேணவீசோஹி பர திகாரேணயுஜ்யதே 

௮ச்ருசஜஜஞோப்ரதிக்ருசோ ஹாதிலதவவதாம்மன 8, ' 

சூரனான அவனை காம் செய்த உபகாரம் ப் ரதியுபகாரஞ் செய்யும் 
படி. செயயும் ஈன்மையை மறக்து பிரஇபுபகாரம் செய்யாதான் பெரிட£யார்



கிடிகந்தாகாண்டம், Ea. 

கனினுடைய மனத்தை வருத்தமுறச் செயவாளல்லனோ ? என்றிவவ 
ண்ண”மருளிசசெய்கையில, இளையபெருமாளசைச்செவியுற்று மூழ்ந்து 
பெருமாளை கோகக, எம்மையரே ! தேவசருளிசசெயதது உண்மையே ? 
மஹாசாஜர் இம்மழைகாலல் கழிந்ததும் பிசாட்டியைத்தேட முயறசிசெய் 
வதில் தடையில்லை; ஆதலின, தேவா சசதகாலத்தையே யெதாகோக்கி 

இக்காலத்தைத துன்புருமல் கழித்தகுள்க; என்று வேண்டி. விண்ணப்பஞ 

செயதனர் 

இஷ்கிந்காகாண்டததில இருபகதெடடாவது சருக்கம 

முற்றிற்று, 

SEMIS 

இருபத்தொொன்பதாவதுசருக்கம, 

சிறியதிருவடி. மஹா.ராஜர்க்குணாவூட்டிச சேனைகளை 

யழைபபிக்குமயடி. கட்டளை செயவித்தது 

அக 

அங்கே மஹாராஜர் கார்காலம கீலக யாகாசம மேகமின்றி நினமல 

மாக அ௮ன்னபபறவைகளினொலிகொண்டு சச். தனமபொலக குளிரந்தும் 

வெண்மைகிறமுற்றுமுளள நிலவினால் திகழக் இருக்கையிலும், காமமயக் 
இனாலறியாமல் தர்மா£ததல்களையுக்துறம்து கல்வழிதபப் யெபடொழுதும் 

அ௮க்தபபுசத்திலேயேயிருக்து மதுபானஞசெய்து மகக்கொணடு தன் 

கோரிகையெல்லாமீடேதித தன மனைவியான ர௬ுமையையும, மனததுக்கி 
னிய தாரையையும் அடைந்து அசசமதீரந்து அல்லும பகலும இடை 
விடாமல விஹாரஞசெயதுகொணடு ஈந்தகவனத்தில் தெயவப்பொதுமக 

ளிர்களுடன் கூடி. விளையாகென்ற விண்ணவா வேட்தன்போல மகிழகது 
சாஜ்ஜிய காரியங்களை மந்திரிகளாதீனஞ்செய்து அவர்கள யாது செயத 

தையும் ஆசாயாமல் காமமோூதெனாகியிருபபதைச் சிநியதிருவடி. கண்டு 

கிகவும் சாஜபத்தியுடையவரும், காலதேசவிசேஷங்கசோயறிக் தவ ம், மிக 
வும் அண்ணறிவுடையவருமாதலால, இவா இப்பொது பெருமாளஞுடைய 

௪ இரத ஸர்க்கததில் பெருமாள் அடைக்கலமாக ௮டைகதவர்களைப் பிரிவஇல 
கமசகுராஏ துன்பததை அனயாபதேசமாய சலோசசதோறும் ௮ருளிச்செயதிருக௫ 

ன்தனீர் ; அதனை மூறையே சுருக்கமாகச் சாட்டுகன்றேன , சில சேதனாகளுக்கு 

புசாதன சாமபரினாமத்தாலை மடமையைத்தருன்ற சாலம சேர்ர்தது ; மனம் இரு 

ளாலே மூடப்பட்டது ; சிலர் சல்கினையிஞலே என்னைத்தொழுடன்றனர் ; லர் 
சாமக்குரோதாதிகளாலே பீடிச்சப்படன்றளர்சள ; என்றிவ்வசையாகவே ண் 

சதிவலை உணர்ச்து சொள்ச,



Hae வால்மீசரொாமாயணம் 

காரியத்தில் மூயற்சியில்லாமலிருப்ப.து திகு. தியற்றதெனறு மையம்பார் 
தீது மதுசவாககயககளினாலே மஹாசாஜமரமைம$ழைவித்து தற்காலததிலும் 
எதிர்காலததிலும மறுமையிலும கன்மை விளையுமாறு பிரீதி விசுவாஸ 
பூர்வமாக மஹாராஜரைகூட்டிமொழியலுற்தனர், கேளீ£ மஹாசாதரே ! 
தாய்கள் இஷ்கசிந்தாசாஜஜியதகைப்பெறழு இரத்தியுற்று குலமுறையாகவக்த 

செல்வத்தையும் அடைந்து மூழங்தா ) ஆயினும, ,மிததிரர்களைச சோத் 

துக்கொணடு மகிழவிக்கவேண்டும) தஙகருககு ௮௩த கரரியமொன்றே 

மிகும்துளது $ யாவன மித்திராகளிடத்தில காலத்தை யறிந்து கடந்து 

கெரளளுனெறானோ $₹ ௮வனுககே இசாஜறியம ரதி பராக்கரமங்கள் 

வளரும்; யாவனுககு பொருள சேனை தோழர் செங்கோலிவை சேர்க் 

இருககின்றனவோ ? அவனே நெடுககாலம் பாராளவான 3; அ.சலின, தாவ 

களம கற்குண கற்செயலுடைமீரும, கலவழி தறகதிலீரும ஆகினறீர்கள் ; 

ஆகையால, முன்னமே யுதவிசெயத தேரழருடைய காரியத்தை apuph 

செயது முடிககக்கடவீரகள, யாவனொருவன எல்லாககாரியங்களையும் 

விடடு விட்டாவது மிதகிரகாரியகதையே மேம்கொணடு செயது முடிகஇ 

ன்முனோ 1 அவனுக்கு ஒருககாலும இமைகள் கேரா ; இபபோது ஈமககு 

மிததிரகாரியம ஹீதாபிராட்டி. யெழுக்தருளியிருக்குமிடசதைத தேடு 

வதே யாகினறது ; ௮௩தக காரியம செயயும காலமும கோக்துளது ; 

செயறகுரிய காலங் கடக்தபினபு, யாவனொருவன் மித்தகாரியல்களில் 

முயழ்சியு வானோ $ ௮வன் அக்காரியத்தைச் செயது முடித்து த்தரினும் 

உதவி செயதவனாகான் ; பெருமாளுகசூ உடனே பிராட்டியாரைத் தேடு 
விககவேணடுமமன்று திருவு௭ மிருககனும தாககளோப்படுததிய காலங்கழி 
வதன்முன்னம் ௮வஸரப்பட்டுத தங்களுக கறிவித்தருளார், தஙகஞ்டைய 

குலஞ செழிபபதறகுக காரணமும், Ewer நடபுடையவரும், அளவிடற 
கரிய பிரபாவமுடையவருமாகிய அந்த ஸ்ரீசாமசந்திரருககுத் தாங்களும் 

நிகசான தோழராகின்றீாகள ; அவர் ,தஙகளுககு முன்னமே யுதவிசெய் 
இருக்கின்றமையில், அவா காரியததைத தாஙகள ஆவலுடன் செய்க ; 

வாஈரசேனைகளை௪ சோப்பதறகாகத தூ,சாகளஞுக்குக் கடடளைசெய்தருள்க; 

பெருமாள் தங்களை ஏவுமளவும மிததிரகாரியஞ செய்யவேண்டிய காலம் 
கழிந்திலதென்றே யெணணவேண்டும, ஏவினபினபு, ௮ந்தககாலஙகழிர்து 

விடடதாகவே யாகும் ; முன்னம் உபகாரஞ் செயயாதவர்களுக்கும் தாங் 

கள உபகாரஞ் செயதவாகளாின்றீரகள்; ராஜஜியத்தினலும், தனத்தி 
னலும உபகாரஞ்செயத பெருமாள விஷயததில் கேட்கவேண்டுமா $ 
அகேகமாயிரம் ௬ுக்ஷலாகர கோலாக்கூலாஇகளுக்கு இறையாகய தாங்கள் 

அந்தக் காரியத்தைச செய்யும் திறமையுடையீசாயயும், கட்டளையிட ஏன் 
தாமஸஞ் செய்கன்றீர்கள ; பெருமாளும்முடைய உதவியின்றியே ஸரா 

ஸ..ர மஹோரகராகஷஸசாஇகளையும்கொள்று வெறறிக்கொள்ளத்தறமை 
யுடையவராவயும், தாங்கள் பிராட்டி.யிருப்பிடத்த, யானே வாரார்களைச்



கிஷ்குந்தாகாண்டம் 6B) 

கொண்டு தேடுகின்றேனெனறு பிரதிஜஞைசெயதிருக்கன்றமையின், 2௩ 

த்ப் 19சதித்ஞையை நிறைவேற்றுவசன்பொருடடு எதிர்பாரத்திருக்தருளு 

இன்றனர்; பெருமாள் தஙகளுககுச் சம்முயிரை வியவேதிலும் அச்சமின்றி 

மஹோபகாரஞசெயதருளினர்,) ஆகலின், பிராட்டி. மண்ணுலகிலோ? 

வின்ணுலகிலோ ?எங்கிருககினும் தேடி வருலோம, தேவாஸஃர கந்தர்வ 

யக்ஷனனரோரகாதியாகளும பெருமாளுககுத் இமைசெயயச் திறமை 

கொளளார்களாயிள, ௮ சசுகாகள எவவணண௩் தஇமைசெயயவல்லவசாவா£ 

கள். ஆதலின, ௮ததனமையரான பெருமாளுக்கு உதவீசெயய முயறசி 

செய்க? தயகளுடைய கட்டளையினாலே யாஙகள் செலவோமாயின், பாதா 

ள.த்திலாயினும, பூமியிலா யினும, ஜலததஇிலாயினும், வானிடையிலாயினும, 

விண்ணுலலொயினும தடையிலது , ஆதலின், கடடளை செயதருளக ) 

யாவன எவ்விடதடில் யாது செயல செயயககடவன், ௮கேகமயகோடி வாக 

சாகள தங்கள கட்டளையை எஇாபாரத்திருகின்றனர்களல்லசோ ? எனறி 

வ்வண்ணமுரைசெயத கிறியதிரூவடி வாகசியகதை மஹாராஜா கேட்டு 

மனஈதெளிஈது ஸேகாபதியான நீலனை யழைத்து காறறிசைகளிலுமுளள 

வாஈரசேனைகளை யெலலாம ஒஅுழைப்பிக்குமபடி, நிச்சயிதது அவனை 

கோககிக கட்டளை செயலுறமனா கேளடா நீலா! அநக்கிகுளவி சேனைகள் 

கட்டளையைக கேட்டவுடனே சிறிதும் தாமஸமின்றி ஏவவணணம் புறப் 

படடு வருமோ? அவவண்ணம வேகமுளள வாகரஸளேகாந்த பாலாகள வீரை 

வாகச சென்று ௮ழைத்துவரக கடவாகள நீயுமருகிலுள்ள சேனைகளை 

யழைதது வருக; பதினைந்து காளைககு௭ளே எலலோரும இ௱கே வந்து 

சேர்ட்துவிடவேணடும் ) அக்கா கட&து யாவன் வருவானோ ௮வறுக் 

குடனே விசாரணையின்றி உயிர வாங்கு தணடனை விதிக்கபபமே, ஆத 

லின, நீ யிபபொழுதே அ௮ஙகதகுமாரனுடன் சோநது ஜாம்பவான முத 

லிய பெரியோகளைக்கண்டு என் கடடளையை நன்காராய௩து தடையினறிச 

செயக ; ஏன்றிவவண்ணம் மஹாராஜா கடடளைசெயதுவிட்டக்தபபு7ததஇ 

'னுளளே சென்று மூழக்.தனர், 

கிஷ்ரெகாகாணடததில இருபததொனபதாவது சருக்கம 

மூத்மிற்று, 

tee pe po ne 
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௮௧௬ வால்மீகிராமாயணம் 

மூப்பதாவதுசருக்கம். 

காரகாலம் கழிக்தும் மஹாசாஜா முயற்சியின்றி யிருபப,த.றி£து 

பெருமாள் திருவுளஞ ௪றி யருளியது. 

ao no SE paler டப 

௮ங்கே பெருமாளும் கராகாலம் கீல்கி, மேகல்களின் தடையின் தி, 
யாகாயம் நின்மலமாக விளங்குகையில், காகாலம நானகு மாதமகளையும் 
காமசோகமோக பீடையினால் வாடி. வருந்தக் கழித்து ஆகாயம வெண்மை 

யுறதிருப்பதையும், சநதிரன் நினமலமாக விளங்குவதையும, சரதகால 
சாத்திரியும், நிலவென்னும வெண்சாந்தம்பூசி யொளிபபதையுஙகண்டு 

மஹாராஜா முயறசியினறிக் கரமவேட்கைகொண்டிருபபதையும, சதா 

தேவி பிரிர்து வருஈதுவதையும் நினைந்து மிக வருந்தி மோகமடைந்து 
பின்பு தெளி%து பிராடடியையே நினைந்து கொணடு திரிந்து காகாவித 
தாது சாகமுறற அம்மலையின்மிசை யுடகார்ஈது நினமலமான வானை 
கோக்க, யன்னப்புளளின் ஒலியையும் கேட்டு நாயகியை நினைக்து வரு௩இ 
யழததொடங்கினர். ௮௩்தோ ? முன்பு ஸாரஸப்பறவைகளின் தொனிகளை 
என்னுடன் சேர்ந்து செவியுறறு மகழந்த பானமொழியளான எனனாயக 

இப்போழது அவைகளின் தொனியைககேட்டு எவ்வண்ணம் மகிழவுழு 

வாள்; மலாந்த பொன்போன்ற பந்தூகமலர்களைககணடும் என்னைக் 
காணாமல் எவவண்ணம் மடழவாள : முன்பு யாவள களஹம்ஸககளின் 
கலகாதத்தினால் துயிலுணர்ந்து மமழகந்தனளோ ? அவள இப்போது எவ் 
வாறு மழெவாள் ; மடழக்தொலிக்ெற சசகரவாகபபுளளின் தொனியைக 
கேட்டும் எவ்வண்ணம் என்னைப்:9மிந்து உயவள; ௮௩%த மனததுக்கனிய 

மனையாளின்றி, வாயிகூபதடாகடரிகானனங்களைக காணினும் மஓழவுறு 
இன்றிலேன் ; என்னைப்பிரிந்து வருந்துகின்ற ஏன மனையாளை சரதகால 
குணகங்களினால நிறை5த காமன நன்கு வருத்தாது ௮ருளசெய்வன 

கொலோ 1 என்றிவவண்ணம் பெருமாள் கீரின்றிச சாதகம் புலமபுவது 
போலப் புலம்பி வரு&்திக்கொணடி.ர௬&,தனா. ௮ப்பொழுது காய் கனிகள் 
கொணர்வதன்பொருட்டுப் புறததில் சென்றிருக்க இளையபெருமாள் எழுக் 
தீருளிப் பெருமாளிவ்வண்ணம் சோகமுறறு வருந்துவதைந்கணடு பெரு 

மாளை நோக, எம்மையரே ! தேவர் இபபொழுது காமஜர்க்குக்குகியாடு 

வரும்.துவதினாலாயி.லு.ம், இயல்பாயுள்ள பெளருவத்தை Hapa Benen 
னும், பிராட்டியைத்தேவெதில் முயற்சிசெய்யவேண்வெஷ)தத் துறபபதினா 
லாயினும் யாது பயன்$ மனக்தேறி யுகந்தருள்க ) காறியத்தில் மூயதச 
யையும், மனக்தெளிவுற்திருப்பதையும், தைரியம் உபாயங்களை மேத் 
கொள்ளத்தக்க காலம் கேர்ந்ததையும், மஹாசாஜர் முதலானோர்களின் 
உதவி செய்யும் ெமையையும், தேவழுஜை முதலியவைகளால் வாய்த்த



சஷ்கித்தாகாண்டம், கள 

கல்வினையையும் கண்டு மூழ்ந்தருள்க ; தேவருடன் கூடிய பிராடடியை 
மனீதினால் விரும்புவதழ்கும் வேறே யொருத்தலும் திறமைகொள்ளான் : 

இயின ஜுவாலையைக் டெடிய எவன்தான எஏரிந்தழியான் ; என்திவ்வண் 
ணம இதமாகவும், உண்மையாகவும், இனிதாகவும மொழிந்து தேறநிவர். 
பெருமாளும ௮.துகேட்டு மனக்தேறி யவனரா கோசு, அடா தம்பி லக்ஷ 
மணா ! நீ மொழிந்தவாறு €காதேவியைத் தேடுவில முயற்சசெயல்வேண 
மம? போர்செய்வதற்குரிய உற்சாஹாதகளையும மேறகொளல்வேன்டும்; 
சிதையைட்பெறும் உபாயம் கனராக ஆலோசனை செயல்வேண்டுமே 1? இவ 
விஷய ததில் சிறிதும் ஐயமிலது; என்று ௮ருளிச்செயத பிராட்டியை நினை 

ந்து முகம் முகிழந்து வருந்தி மீளவும் இளையபெருமாளை கோக, டா 
தமபி ! பரஜன்யதேவனும மழைபொழிக்துலகஙகளை மூழவித்து Saber 

சென்றனன; மேகங்களும் நாடு ஈகா காடு மலை முழுதலும பரவி முழக்9 
மழை பொழிக்திளைதது மால்யானைகள் மதமேறி யெங்குமலைந்து மதம் 

கீம்சி யிளைபபுறறனபோலாயின; மழைக்கா ற்றுகளும் குளிரக் தம்,குடஜம, 

அரஜூனம், கேதகெளின மணங்கொணடு வீசி யீளை ததொழிக்தளன; மேகங் 

களினுடையவும, மதவேழங்களினுடையவும, மயிலகளினுடையவும, மலை 
யருவிகளினுடையவும், மிக்க வொலிகள குலை தன $ மலைகளும மழையி 
னால் நின்மலமாபபெபற்பல தாதுக்களின் காகதகொணடு ஈறசாம்தமப்பின 
போல விளககுெறன ; இககாலததிலாறுகள முதன்முதல் காயகருடன் 

புணாசன்ற குலமகளிரகள வெட்கத்தினாுல் மெலல மெலல ஜகனத்தைச் 
கட்புலனாக்குவதுபோல மணற்குன.றுகளை வடி.வினால் மெல்ல மெல்லக் 
கட்புலனாககுகிறறன ; இபபொழுது இந்த சரக்காலம தன்னுடைய செல் 
வத்தை யேழிலை வாழைமசஙகளின இளைகளிலும, ஸ$ரியன சந்திரன் 
விண்மீன்களின் ஒளிகளிலும, சிறந்த யானைகளின லீலைகளிலும், ப௫ர்த்து 

க்கொண்டு விளல்குனெறது ; இவ்வண்ணம் பழ்பல இட௱களில பலவகை 
பபட்ட ச.ரத்காலத்தின் செல்வமானது இப்பொழுது கதிரவன்,ரணததி 

ஜல் மலாக்கபபட்டி தாமரைமலர்களினமேலே மிகவும் ௮தஇகமாக விளம் 
குன்றது; ஏழிலம்பாலை மலர்களின் மணஙகொண்டு களிவண்டுகளின் 
ஒளி மிகுந்து வீசுன்ற காற்றும் மசவேழஙகளினுடைய திரளை மனம் 
வெகுண்டு மதம்மிகுந் தூலா வசசெய௫ன்ற.து ; மழைகாலததில் புறத்தில் 

போயவர்து அழகிய சிறகுககாயுடைய கமலமலாகளின தூளிகள படிந்து 

சீரிலுலாவி மஹாஈஇிகளின் மணற்குன்றுகளிறகூடிய சக்கரவாகங்களுடன் 
2சர்ந்து அன்னப்பறவைகள் விளையுடுகினறன , மதக்கொண்டு பிளிறுஇி 
ன்றி, சளிறுகளும், இறுமாப்புறற காளைகளும் கலசகமின தித செளிவுற்த 

ஆறுகளும் மிகவும் ஒளிகொணடு விளங்குனெறன, மயில்களும் கருமுகலி 

இல் விடப்பட்டு நின்மலமான விண் தலத்தைக்கண்டு, தோகைகளையுமுதி 

சீ.து ஐளிகுன். ரி பேடுகளினிடத்திலாவலழிட்து சட்ைகொண்டிருக்கி 

தன ; இனியகக்தம்சள் பொருர்சி மலர்களின் பாரத்இனால் முளையில்



AED வால்மீசிராமாயணம் 

வணங்பெ பொன்னிறமுற்றுக் காணற்கெனி௰ஐ பர தூகமரங்களினால் காடெங் 
கும் மிகவும் ஒளிகொணமரி விஎங்குகின்றது; வசைகளுடன் கூடினவும தா 

மரைகளின் மேல் ஆசையுடையனவும, காடெர்சூமலை உது ஏழிலைமபாலை 

மலர்களின பரிமளததை மோம்து மதயகெண்டனவுமாகிய யானைகள இப 
போது மெல்ல மெல்ல ஈ_க்கின2ன ; ஆகாசம் மேகஏசளினமித இடடிய 

சஸ்ரசமபோானற வண்ணமும்று விளஙகுகின்றது , அறுகளும கீ£வறறி 

மெதுவாகப பெருகுசெறன, காறறும செங்கழகீரமணம்பொருஈ திக குளி 
ர்ம்து விசுனெயது, திசைகளும இருளின்றி விளயகுகன்றதன; பூமியும ௧௫ 

சவன் கிரலங் காயவதினால் சேறுலார்து துகளெழுகனறது ; ஆதலின், 

ஒருவர்ககொருவா பகையும் பொறாமையுஙகொண்ட அ௮ரசாகளுககு; இது 
Gurr (yi va செயயுஙகாலம கோதது , சரத்காககுணமகளினால வளப 

ந்த சதஹகதா௩டுயுறறு மகிழஈது தூளிபடி௩.து மசஙகொணடு போருகினற 

காளைகள கம்மினத்திடைய்ல ஒலிகனெதன; காமவேடகைகொண்டி காடடி. 

டையில மெலல மெல்ல உலரவுகனற மதயானையை யாசையுடன வசைக 

(GRD சூழந்து செலலுகின்றன, மயிலகஞஷ்ம தமஃகணிகளபோனற தொகை 

யை யுதாததுவிட்டு அனனஙகளின ஒலீயினால் மிதடடபபடடனபோலத 

Sander ௩டிகளின் கரையில் மதபகுவ்றி யிருககிறவ , மயக்குறற 

யானைகள் பிளிறல்களினைுலே காரண்டவம முதலிய கீாபபறவைகளை யசச௪ 

முறறோடசசெய்து தாமசைமலாகளமலாகத। காய குளஙகளிலிறங௫க் கல 

க்கிககலக நீர குரக்கின்டன , கலகக௩தெரிஈது மணறகுனறுகள தேர் 

ன்றி உருசியுழற நீர பொரும்கிக் கோகுலலகளுடன கூடி. ஸசபைபுளளின 

தொனியும பொருக்தி விளஙகுகின்ற ஈதிகளில ,அனனபபதவைகள மகிழ 

ஈது வஈதடைசெறன ; இப்போது ஈஇகளிறுடையவும், மேகககளினுடை 

யவும, மலையருவிகளி ஐடையவும, பெருங்கா தறிலுடையவும, மயிலகளி 

னுடையவும, மணகேஙகளி ந டையவும ஓலிகள ௮ழிக்கன, பறபல்வணண 
முடைய கராபபருவ3இில் புறறிலடஙகி யிளைததிரு$த காகயகளும் பசி 
யினுற செனறகொணடி விடம மிஞக்து இரையேடித இரிவன்றன ; ௪௩ 

திரனெனலும காஈசனுடைய இரணஙகபென் ம கைகளின் ஸமபந்தததி 

னால் ம$ழந்து மலாநத தாரகை (விணமீன--கழுவிழி) யுடைய ௪௩தியென 

னும் காகதை ராக (செமமை--- தசை) முரறுத தானுஃவே ௮மபரததை 

( ஆகாயத்தை அவையை) வீடடுவிடசிவறனள, அதோ ? இ.ரவென' 

னும வறிதையும, சந்துரனெனனும முகததையும, விணமீனகவென்லுங் 

சணகளையும, நிலவென்னும் வெணப்டசிம உடையளாகி விளவகுகின்றனன 

பக்குவமான செம்பாசகதிரகளைத்இன் py மகிழஈத ஸாரஸப்பறவைகளின் 

நிரையானத விரைவாக அகாயதஇல பறந்து செல்லுகையில, காற்றினா 
லசைக்கப்படட தோரண மாலைபோல விளஙகுகின்றது ; இரன்னபபறவை 

யுழங்குசெற குமுதங்கள் மலாந்த இககுளமானது மேதங்களின்.தி, விண 

மீன்கள் Haft gi சந் னையுமுடைய விண்ணிடைபோல விளங்குகின்றது



கிஷ்கிந்தாகாண்டம், ௮௪௯ 

கும்பலாகக்கூவுகன்ற அன்ன௫களபொருகதி மலர்கத கமல குமூத கல்கார 
மலர்கீளுற்ற இறந்த வாபிகளின் கார்தி பலகளனுமணிந்த காமினிகளின் 
காந்தபோல விளஙகுகினற.து ; மூஙகிலகளின தொனியினால தாரியமுழூங் 

இயும், காலையிலோஙகய காறற்னால வளர்ந்து முளள கடைகனற தையார்ப 

பானைகளினுடையவு௰, காளைகளினுடையவும், பசுக்களிலுஎ டயவும, மிசூ 

த் வொலியானது தமழுள ஒன்றனை யொன்று வளாக ௦ துபோலும, 

த௲ிகளின கரைகள மலாடத மலாகளினால வெண்மைரி) மூறற காணல 

களினாலே வெணபட்டணிமகனயபோல விஎஙகுகெறன ; காம்சளில வெக 

மூழ்ற௮ு மதுவுண்மி மதமேற்ய வணடகள மக[(ழ%து காறறைப பினஜெடர் 

ரது கமல தாூளிகள படி5து செலஓுகனதன , சீ£ தெளிவுமறது , wed 

மலாகதது; அ௮ன்னமொல்ககன்றத. ) செம்பாப்பயிா கதா பழுதுப 

பொன்னிறமுததிபூக்கினறது , மடதமாருதம வீசுகனயத ,) £685 gin 

நிலவுனவெறனன $; அதலின, காரகாலபய ௧3௩ தென்று ஈன்கு விஎஙகுக்ன 

றது ; மீன்களுலாவுகினற ௩தஇிகளின வேகம மநதமாயிறறு ; அது உதய 

காலததில காகதனைப புணாந்தெழுகது சோமபலுறறு” செல இன்ற 

காந்தையர்களின கமனமபோல விளஙகுகெற து; நழிகளின (௧௫கள 

சக்கரவாகம வேலமபாசி காணல மலாகளூடன கூடி. யிருககின்மமையின 

கோபோசனாதிலகம மகர! காபதகிரம வெண்படடி இவைகளையுடைய 

காமினி முகமபோல விளஙகுகினற த! $; LOTS WT ert ௮ஸ௩ம இவை 

களின் மலாகளினாலே பலவண்ணஊம பொரு௩தியும, மசமேறிய வண்டுக 

லொலிததுமுளள வனங்கவில காமன பாணாஸமடையனாகெ கொடுமை 

கொண்டிருக்கெறனன , மேகஙகஞம மழைய்னா லுலகஙகக மபெவத் 

தும, ஆறு குளயகளை நிறைததும பயிரகளை௪ செழிபபித்தும மறைகது/ 

விட்டன ; மடிசகளஞும Gri சம்கரவாகம முதலிய பறவை ளினாலொலிக 

கப்பட்டு தெனிஈது விலஙகுகினநன ) மலைததாழவரைகளிலே அஸாம் 

கோவிதாசம ஸபதபாணம பாது ஜீவம என்னும இவைகள மலாக்து விள 

நகுன்றன ) பாரடா லசஷ்மணா ! ஹம்ஸஸா.ரஸ சகக7வாககுரககவி 

ஞலே ௩இகறின மணற்குன்றுகள விளய குனெறன , ஆதலின், பகை 

கொண்ட வேங்தர்கள படையெதெதுப பகைவாமேல் செலலும் வேளை 

Care gion gy ஆதலின், இபபோழதே மஹாசாஜரும api pAGeue 

வேண்டுமஃறோ ? அவரையும் காணடன்ற்லேன $ ௮வ்வண்ணமான முய 

றசியையும ௮.திகின றிலேன $ கார்காலமான கானகு மாதங்களும் எனக்கு 

அகேகமாயிரம் வருஷங்களபோலக் கழிந்தன ; சக்கரவாகப்பெண் தன 
பர்த்தா eu விட்டுப பிரியாமல கூடவே செலவதுபோல என்னாயூயும் 

கோரமான தண்டகாரணியக்னதயும உத்தியானவனமாக எணனணி ஏன்னு 

டன்றொடர்ந்து வர் தனளல்லளோ ?₹ அடா தம்பி | யான ௮த்சன்மையளான 

மனை வியையுமிழக்து, சாஜஜியததையும துறந்து துன்பும்றிருகீகையிலும், 

. மஹ௩ராஜர் என்மீதருளசெய்கின் நிலரந்கோ * யான் ௮காதளென்றம,



௮௨௰ வால்மீகிராமாயணம் 

சாஜ்ஜியச்தை யிழா தவனென்றும், பத் இனியைப் பறிகொடுககவனெள் 
on, தினமடைக்தவனென்றும், பாதேடிமென்றும், காமுகனென் தும, 
என்னை?2ய தஞ்சமடைந்தவனென்றும், இக்காரணல்களினாலேயோ ov 
கிரீவன் துர்பபு த்தியுறறு என்னை மதிக்காமல இகழ்ன்றனன் ; கையைச் 
தேமெ விஷயதடில அவன் எனக்குப் பிரதிஜஜை செய்துகொடுதது ஆக் 
காலமீ கோகத்தை யரியாமல் மதிகெட்டி ரக்னெறனன் ; ஆதலின், நீ இம் 
பொழுது ஷெடும்ை தக்குளளே சென்று வாகராகளஞட சிறந்தவலும், apis 
கனும், சிதறின்பங்களில் மயக்கு றறுழலபவனுமாஇய சுக்ரீவனை கோக்க, 
யானுரைதததாக வுரைசெயக,...- 
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HTBSO(YUMEGTEMD Lyrevereruujle cheno 

ஆசாமஸமசருதயயோ ஹாதிஸலோகேபுருஷாதம? 

முன்னம் உபகாசஞ்செயதவர்-ள ஆபததை யடைஈது தனக்குதவி 

செயயுமபடி.. யாசனைசெயகையில, அப்படியே செய்வேனென் று அவர 

களு காசை காட்டிப் பின்பு, உதவி செய்யாமல் எவன் வருத துன்ரானோ? 

அவன் உலகனில எலலோரிலு௨ கடையானவன் $; பாவமோ புண்ணியமோ 

யாவனொருவன் தான் சொல்லியபடி. தவரூமல செயவானோ ? அவனே 
மிகவும் சூரன், யாவரிலுமுயாக5வன், ஒருவரால் உபகார,த்ை யடைந்த 

பின் அவரகளுக்கு ஸமயத்தில் யாவனொருவன் பிரதி யுபகாரம் செய்கன்றி 

னோ * ௮௩த நன்றி மழகதவனை இவவுலூனில் யாவரும் பழிப்பதுமனறி, 
இதந்த பன்னும் ௮வனுடலைக கழுகு முதலிய ஜர் துககளும் தீண்டா $ 

௮௩த ஸககரீவன் இப்போது என் காரியத்தில் முயத்சியின்றி யிருக்கின்ற 
மையின், போரக்களததில் பொன்னணியமைஈத என்னுடைய கோதண்டத் 

இன் கோரமான மின்போன்ற ரூபத்தைக்காண விருமபுன்றனன்போலும், 
சிற்றறகொணடு கோதண்டத்தில் யான கணையைத் தொடுககையில், ௮தன 
ஞாணின் தொனியைச செவியுறகச் கோறுகன்றனன்டோலும், உன்னையே 
துணையாகவுடைய என்னுடைய தோளவலியை நன்கறிந்தஇருக்.தும், அதனை 

இலகூஷியம் செய்யாமலிருப்பானோ ? யாம் எர்தப்பயனைக கோரியே இவ் 
வண்ணம அவலுடன் தோழமைசெய்துகொண்டு வாலியையும் கொன்று 

முடிசூட்டிவித்தனமோ ? அந்தப்பயன் விளையும் மூயற்சிககுரிய காலம் 

கோநதிருககலும், தன்னுடைய காரியம் ஆவெிட்டதென்று இஅமரந்தறி 

யாமலிருக்கன்றனன். மழைகாலம் கனகு மாதம் மாத்திரம் பொறுத் 
தருள்க$ பின்புடனே முயற்சிசெய்கிறேனென்று பிரஇஜ்ஞைசெய்தும் 
அக்காலம் கழிர்துவிட்டதை புணசாமல் மயக்குற்றிருக்வனெறனன், அவ்ன் 
இன்னும் இனத்தார் சுற்றத்தார்களுடன் கூடி, மதுபர்ளஞ்செய்து மங்க



இஷ்கிந்தாகாண்டம். ௮௨௧ 

யிருக்கன்றனனேயன்றி, எம்மேல சிறிதும் தயைசெயடன்நிலன்; ஆகலின், 

நீ தென்று யான் Harp page லெவவண்ணமிருப்பேனோ ? wos 

கோரரூபததைடம் ௮வனுககறிவித்து யானுளாத்தகாக மீளவுமிவ்வாறுனா 
செயாய ,.-- - 

Bsc HaTboH” os arr Ngr Gx se 

“ல்க Sor DSH HSE TS 

கசஸக்குசிச2பகதாயேஈ வாலீஹசோகச2 

ஸமயேதிஷடஸுபகரீவ மாவாலிபசமனவகா2 

கேளாய் ஸூக்கிரீவா ! வாலி யென்னாலடி.படடு எஈதவழியிலே சென் 

ரூனே $௮ர,௧ வழி யின்னும் புலலெழுந்து ஐறைகது குறுகியிலது, ஆகை 

யரல், ஸத்தியததிலே உறுதியாய நின்று வாழ்க?) வாலி செனற வழிபறறிச 
செல்ல விருப்பமுறற்க ; முன்பு யான் வாலி யொருவனையே கொன்றேன் 9 
இப்போது நீ சத்தியம் தவறுவாயாகில், உன்னை இனததார் சுதறத்தார்க 

ஞூடன் கொலை செயவேனேயன்றித சனியே கொல்லேன் , ஆகையால், 
காரியம இவ்வண்ணமிருககையில் யாது செயின கலமோ ? ௮சனைக்செயக; 

என்றுனாதது மேலும் யாது யாது உரைசெயின் தகுமேக :? அவ்வாறு 

மொழிக ; காலம் கழிகின்றமையின், துரை செயக; மஹாசாஜனே ! ஸத்தி 
யம் செய்தபடி. செயக; வாலியின் வழியைச சேரற்க; எனறு மேன்மேலும் 

உரைசெயக ; ஏன்றிவ்வண்ணம் கட்டளைசெயதரளிப் பெருமாள் சிவமும் 

சோகமும்கொண்டு மனம் வருந்துவதை இளையபெருமாள கணடு ஸ-க8ரீ 
வனமேல கடுஞ்டினங்கொண்டு ௮வன விஷயத்தில் கெயமதிகொண்டு 
ஜொலிக்தனர். 

இஜ்ரெதாகாண்டததில் முப்பதாவது ௪௬௧௧ம 

முதகிற்௮ு. 

முப்பத்தொன்ரமுவதசருக்கம். 

இளையபெருமான சிெனம்கொண்டு இஷ்ரெகைக் கெழுதருளுகையில் 

அங்கதன் ௮.துகண்டு மஹாராஜருக் கறிவித்த. 

ஆ 

பெருமாளிவ்வண்ணம் காமசோக பீடி தராய்௪ சினங்கொண்டகைச் 
ஈண்ட இளையபெருமாள் அவனா நோக்கக் கேட்டருளீர் எம்மையசே ! 

அர்ச,க்ரிவன் கன்னடடக்கைசகொண்டு ஸத்இயத்தில் நிலையுமுன் ; இது



௮/௨௨ வாலமீகிராமாயணம் 

செயின ஈனறு, இத செயின இது எனபசையும அறியான் | ஆதலீன், 

இந்த வாஈரசாஜஜியத்தையும கெடய் லம ஆடசிசெயது இன்புமூன ; 

அவன புததி இப்போதும கங்காரியஃ ல ஊககங்கொணடிலதன ரோ ? 

வனைக கொனறு வாலியுடன சோத சலவேண்கிம) திக்குணமுடைய இவ 

ஓக்கு ராஜஜியமலிபபதுஈ தகுகியுையதனறு ; மிகவும பெருகி வளருப் 
கோப ததைப் பொறுக்கவும் இறல மகொளளு€ன்றிலேன் யான; ஆகலின, 

ஸ,தஇயம நவறின ௮வனை இபபோதேே கொலைசெயது வருவேன் ; வாலி 
புத்திரனை அஙக குமாரனே பிலே கமபூ.ஸ்டு வானரசேனைகளுடன 

கூடிப பிராடடியாராத தேடககடவன ஆதலின, இவவணணம் அனும 

செயதருளக, என்று விண்ணபபளுசெயது விலலுப்கணையுய கையிலே 

இச சினை ப)ைத்ததனா பெருமாள வா மிகவுஷ செனழுறறிருப 

பைக கடாக்ஷிதது அவரை கோககி, அடா தமபி லக்ஷூமணா ! உன்னைப் 

போனறவா உல3ததல் இவவணணம பாவசசெயலை யொருவரும செய 

யா , நலவிவே௩ ௦) தீனாலே இவவகையான கெம்மஇயை யாவன் போககி 

௩றசெயல செயவாஜே ? அவனே யவறோ சதக ரவ? டா இவவணணம 

கொலைசெயவதை ஈறசெயவஷெல்று எணசறக, முனபவனமீதுளள அன் 

பினையும, நடபினையும, ௮. சாயக் நது செயக், வல் காஷ5தபபி யிருக 

கினும, வனமொழி மொழியாமல ௩வன்மொழியாலேயே செயதியை யநீவிக் 

ககஃகடவை என்று இதமுரைததுத தேதமச சினததைத் தணி தரு.ளினர் 

இளையபெருமாளும இவ்வண்ணம பெருமாள மொழிஈததைக கேடடுத 

தோஈது விலடபெறறுக்கொண்டி விரைவாகச சென்று கஇஷகஈதையைக 

இடடிப படடணத்கினுளளே புகுது இகதிரன் வில மலைமுடிகள் 
போன்ற கோ தணடததைக கையிலே காலாடதகவபோல ஜொலித்து 

மந்தரமலைபோலசைஈது தேவகுருவுககு நிகரான புததியுடையசா சலன், 

தான் சுககிரீவனுககுமைக்கவேணடிய வசனங்களையும, அம்ரு அவன் இது 

பதிலுரைப்டான் என்பதையும, அதம்கு பதிலிது உராகஃவேணம்மெனப 
தையும நன்காராய௩து கொணடு பெருமாளுடைய காமசோக் கோபங்களி 

@ Ge தாமும மிகச சினங்கொண்டு பெருங்காறறுபபோல எழுஈ தருளி 

ஸால தால தமால சுவகாணம முதலிய பறபல மரங்களை வேகத் இனால் 

மூறிததும, மலைசசிகரங்களை யுருடடியும, காலகளினுலே சலைகளைப் 

டொடிசெயதுகாண?ம, கெடகதூசமாயினும் ஒரடியைபபோல வேகமர்க 

மதயானைபோல ௩டகது மலைகளினிடையிலிருககின்ற பறபல வாகரசேனை 
கள நிறை5த ௮௩தக இஷ்காதைபைக கண்டு சுககிரீவன்மேலுளள கோப 

த்.இனாலே உதடுகள துடித்து ௮ந்தக் ஜெடிதைக்குப புறததிலே இரி 
இன்ற வாஈராகளைககண்டு இட்டிச் செனறனா. அந்த வாகராகள் இவா 
இவ்வண்ணம சினங்கொண்டு வருவதைக் கணடு போர்செய்ய வருவதாக 

நினைத்து அவர்களும் மரங்களையும், சிலைகளையும் கையிலெேேதுககொண்டு 

போர்செய்ய௪ சதெதங்கொணடு கின்றனர்கள, இளையபெருமாளும் , ௮வர்



சிஷ்கித்தாசாண்டம். ௮௮/௨௩ 

கள் இவவணணம் நிற்பதைக்கணடவுடனே மிகுதியாக விறகுகளை யுடைய 
திபோல இருமடங்கு சிளங்கொணடு ஜொலித்.து விளங்கெர். அந்த வாக 

சாகளும இவர் இவவாறு மிகச சினமுறநததைச கண்டு அசசங்கொணடு 
பிரளயகால மிருத்தியுவாகவெண்ணிப் பததுத்திசைகளிலுமோடி. மஹா 

ராஜர் மனை சோநது இளையபெருமாளிப்படி. சிஏங்கொணடு வர்திருப் 
பதை யுரைத்தனர்கள. ஆயிஷ,ம், சுக்கிரீவன் தாரை முதலிய வரிதையர்க 

ளுடன் கூடி. மதுவுண்டு மதிமயங்கி யிருக்கனெறமையின; அவர்கள் இவ் 
வண்ணங் கூவி யுரைதததைச செவியுருமல ௮நதப்புசகஇினுளளே யிருக் 

தீனன். பினபு, மந்திரிகள் எல்லோரும யோசனைசெயது யானை மலை 

மேகம் ஈளுககு நிகரான வாகராகளை யேவினாகள ; ௮வர்கள எலலோருவ 

கோரரூடமுடையவாகளும், சிங்கம் புலிகள போன்த வீரமுடையவாகளும், 

சிலா பததுயானை பலயு.டையவாகளும, சிலா நூறு, சிலா ஆயிரம, சிலா 
பதினாயிரம், சிலா லக்ூம, எனறவவணணம் மேனமேலுயாந்த யானை 

களின பலமுடையவாகளுமாதலின், யாவரும் கோடடைவாயில் வ௩து 

தடுபபவாகளாக நின்றனர்கள. ௮வாகளிவ்வண்ணங் கறகளையும், களைகளை 

யம, மரங்களையும கையிலேக்தி யெதாத்து நிறபதை இளையபெருமாள 

கண்டு, சினம மூண்டு வாஈரர்கள இவவணணம உளளும புறமும கிறைக்தி 

௬ுபபதையும, சுக£ரீவன மதிமயயக யூக்கமதறிருபபதையும, பெருமாள 

காமமும் சோகமுமுறறு வருச்துவதையும் ஆராய் து வெமமைகொண்டு 

கெட்டுமாத.துக கண்டுவட்து புகையுடைய பாவகம்போல மூண்டெரிந்து 

பாணங்களின் (முனைகளென்னும காவினையும், கோதண்டமென்லும் உட 

லையும், கேஜஸ்ளென்னும் விஒ.த்தையுமுடைய ஐ௩தலை காகம்போலச் 

இறி எரின்ற ஊழிகாலத்திபோலவும, தூண்டப்பட்ட ஈசசரவமபோலவும் 

இகழங்தனர், இவா இவவணணம இருபபதை யங்கதகுமாரன் கண்டு துன் 

புறறு நினறனன ; இளையபொருமாள ௮ம்த அங்கதனையழைத்து அடா 

குமாரா! யான உசைத்ததாக மஹாசாஜரிடம சென்று லக்ஷ்மணன தஙகளை 

ககாண்பதன்பொருடடு வ௩இருககின்றனன்; அவன் தம்மையரின் துயரத் 

இனால் மிகத்துபரஙகொணடு வாயிலில கிறகின்றனன்; ௮வருடைய வாக்கி 

யத்தில் தங்களுக்கு ஆவலுளதாயின்; தாங்களே யஙயகேசெல்வதோ ₹ ௮வ 
சையே இங்சேயழைப்பிபபதோ * இரணடிலொனறு தெதுக ; என்றுரை 

செயது ௮வர் ௮தறகுபதில யாதுமொழிவதையுங கேட்டுணர்க் ஐ விசை 

வாக வத்து செயதிசொல்லாய ; என்று உசைசெயதனுபபியருளினர், wis 

தீருமாரன் ௮ந்த வாக்யெத்தைக் கேட்டு விரைவாக வோடிவக்து மஹாசா 

ஜர தானா ருமை யிவாகளைத்தொழுது பினபு நிகழ் சவணண முசைசெய் 

னன், ஸ.,க9ரீவன் தூக்கத்தினாலும், மதததினாலும மயக்குறநிருக்கன் 

ஐமையின், ௮.தனை யுணசாமல் காமமோஹிதனாயிருந்தனன் 3 பின்பு, ௮ங் 

கதன் விரைவாக வராமையினாலே இளையபெருமாள் சினங்கொண்டு வரு 

வனே யல்குள்ள வாஈரர்கள் கண்டு ௮வசை ஈல்வார்த்தைகளினால் ஸமா 
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௮௨௪ வால்மீகிராமாயணம் 

தானஞ்செய்து யாது செயவசோவெனறு கல&லென்று கூவினாகள சலா 

பெருவெளளமயபோல வேகஙகொணடு வசசிசாசனிபோல கொளனியுதீறு 
வருகின்ற இவமைக்கணடு சிஙககாகம செயதனாகள இவவசையாசப 

பேரொல்யெழுஈ துபட்டணமெஙகும ஓலிக்கையில சுககரீஉன்௮து கேட 

டுத் இடுக்கிடடு மலா மாலை மைவடஙகளெலலாமசைகது எழுக னன. 

அத்தருணத்தில ௮யகதன ஓடி. யழைக்க சுககரீவனுககு யிகவும இனியா 

களும, ௮ந்தபபு£ததற செனறு இராணிகளைபடாரககததககவாகளுமாகிய 

இசணடு மகதிரிகளான பலக்ஷன பரபாவல் எனனும இரணடுபோகளும 
உளளே செனறு இளையபெருமாளிவவனணம வக இருககிவன்தனரெனாபதை 

யறிவிததனாகள, தேவேகஈதிரனைபபோல போகமுடைய ௮5த ஸஃககிரீ 

வனை யவாகள நலவாகஇயஙகளினால புகழஈது தேறறக கேளீர மஹா 

சாஜே ! ஸததிய%தவருதவாகளும, மஷஹாபாககயமுடையவாகளும, ப। சா 

எளததக்கவாகளுமர்கிய சாமலக்ஷூமசாொனனுமிருவா தஙகரடன ஈடபு௪ச 

செய்துகொணடு வாலியையும கொலைசெயலு ஷூ. தா.சாஜஜியததையும 

கீங்களுககளிதது உபகாசஞசெயதனாகளே? ௮வரகளுள ஒருவரான இளை 

யபெருமாள விலலுஙகணையுமாக ஈங்கோடடைவாயிலி்ல வ௩து நிறதனற 

னர், அவரைககணடு ௮சசஙகொணடே வாகராகளெலலோரும கூவுகனற 

னர்கள. ௮௩த லக்ஷ்மணா பெருமாளுடைய கடடளையைத தங்களுக கதி 

விபட, தனபொருட்டே வ௩திருககினமனா, இகத ௮வகதனு,ம அவரால தங 

களிடம் அ௮பைபபபடடிர௬ுககனறனன, இவரே கணகளாலே வரகராகளை 

யெரிபபவாபோலச சினஙகொணடு வாயிலில் காததிருககனறனா; ஆத 

லின், காககளே இனததரா சுறறகதராகளுடன கூடி யஙகுசசெனறு ௮வ 

ராத தலைவணந௩கு வேணடிச சவததைததணிததருளக; மிபருமாள யாது 

கட்டளைசெயதனுபபியிருகசன்தனரோ ? ௮.தனை யவவண்ணமே செயக? 

கலலொழுக்கககொணடு தைதியத்தைப பாதுகாதது மகழக, எனறு ௮ 

கதலுடன கூடி யுசைதது மனகதெளிவிததனாகள. 

திஷ்கட்தாகாணடத்தில ப. பபத்தொனமுவது சருககம் 

முத்திறது. 
ee ._ 

முப்பத்திரணடைவதுசருக்கம், 

சிறியதிருவடி மஹாராஜாக்கு இதநூரை செய்தது, 

உகம் 

GMD 

பின்பு, ஸ-க்கரீவன் இவவண்ணம் அங்கதனும் மந்திரிகளும் உரை 
சசய்த வாக்கெததைக் கேட்டு ௮றிவுற்று அசசங்கொணடு சினமுற்ற இளை



BABA THM STAD ௮௨௫ 

பபெ நமாளை யெவவணணம ஸமாதானஞ்செயவேனென்று Aron sar 

ண்மி ஆஸககதை விட்டிறங்கி ஆலோசனையில மிகவும பு.த்தியுடைய மந்தி 

நரிகளை கோககக கேளீர ௮மைசசாகளே ! யாள பெ ஈமாளவிஷயததிலாயி 

o'r, இளையபெ॥மாள விஷயக்திலாயினும, சிறிதும் வன்மொழி மொழி 

&இிலேன, சசசெ!பலுஞ செயகிலேன, ஆயினும, இளையபெருமாள ஏன் 

கினமுகறனரொன்று சிடதை செயகிறேன் ; ஒறககாலையில் எனமீது பகை 

கொண. யாசேனும எனககுசு தீசகுசெயய௪ சமயமபராசது என்மீதில 

லாக தோஷங்களையுரைாசது இளையபெருமாள சினமுறச செய்தனாகள 

கொலோ ₹ இவளிஷயதககல் ீவிரெலலீரும நனகாராய௩து, ௮வா சினமு 

றுவசுதகு£ஃ காரணம யாகாகுமோ *உணமையாக அறிந்துரைமின, பெரு 

மாளிடககலா ௮யிம, இளையபெருமாளிடதகிலாயிலும எனககு அ௮சசமுற 

விரகவலையே 1 அயினும காரணமின ரித் சோழமைகொணடவர் என்சின 

நீறனரெனற எணணுினதேள , அசனுலேயே ஈடிககழுறுெறேன, 

யாவருடனும தோழமை செயதுகொ௱லசெனபது எளிதே 7 ப்னபு, ௮த 

தோழமை யபாறியாணணம பாதுகாகதுககொளவது மாதஇரம அரிது ; 

சிககஞ சஞாலமாகலீன, அற்பவிஷயதசிலும பிரீதி யழதிஈ்துவிடுகறகன 

ஜோ? ஆதலா லேதான யாள ௮௪ முழி ப்ழேன , பெருமாள எனக்குச் 

செயத் மஹோபகாரததுககு யாப் எனனசெயமாலதான் பிரஇயுபகாரமா 

கும, எனதவவணண முரைசெயகையில், ௮ருகிலு பள சிறியகி வடி கேட் 

is தாமே சமககள கடுத்து மறாசாஜரை கோக$க கேளீரமஹாசாஜ 

சே ! தாஙக்ள பெருஈக்கவுடையசாகலீன, இவவணணஊம ௩னறிமறவாமலி 

ருப்பசெனபது இயலபே யாதலீன, ஆசச ரியமுறத்தககதனழு; பெரு 

மாள நஙகள & குபகாரஞ்செயவ |னபொருடடே யன்றோ ? ௮ச்சமின்றித் 

செவேஈதிரனுஃகு நிகசானபசாககரம முடைய வாலிபைக கொலைசெயதரு 

ளினா எவவலையாலோசனை செயயி 9ம் பெருமாளிபபோது தங்களமீது 

கொண்டிருககினற மோபம ப்ரணயகோபமாகக காணபபடுகின் றதேயன்றி, 

யுணமையானதாக தோழறுகள் மிலது ; காயக.ஏ மதிமயசகுந்திருக்கினற 

மையின, சாரகாலம வுறிநது கூ௫ாகாலா மூ இரந்சதென்பதையும அறிக 

ன்ற்லீரென்று காலஃுசை யறிளிபபகனபொமா। டே பெருமாள இளைய 

பெருமாளை யிரகஐ,ப பெ டளியிருககின்றனா, மலாந்த எ(நிலமபாலை மர 

களினால அழகுற ச சதகாஎம வ%திருககனற தன றோ? க காசமும மேக 

ங்களின மறைவினறி நிசமலமான விண மீன்களையுடையகதாகி விள குகன 

றஅ , ஆது சூ௮ஙகளூம தெளிவுமயதன ; இசைகளும aon a7 G Beit pen 9 

இவுவண ஈம உதயோககாலம நோம்இருபபகையும ards een Bae 

லீர்; ஆசலின, காங்களிவ்வணணம ஊககமற்நருபபதையற்க்தே இளை 

பெருமாளிககெமுகதருவினா பெருமாள பாரிழநது பத்தினியையும us 
கொடுத்துக் அயருறறிருகன்றமையின; ௮வராலேவபடட்ட இளையபெரு 

மா*் ஏதேலும் வனமொழி மொழியிலும் சினமுரமல் பொறுத்தருள்க,



௮/உ௭௬ வாலமீகிராமாயணம் 
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க்ருசாபரா சஸயஹிதே சாஈயதபசயாமயஹமக்மம 

அஈதரேணாஞுசலிமபதீவா லகூமணஸயப ரஸாதனாத, 

தால்கள பெருமாளவிவய2தி லிவவண்ணம காலம்த்பபினமையின், 

அப. ராதஞ்செயதீராயினா , ஆதலின், இபபோழ.து தாககள கைகூபப்த் 
தொழுது' இளையபெருமாளை இனியமொழிகளினால் சனஈ௩தஃிீயுமாறு 

தேம்றிச் சமாதானஞ செயவதைவிட மழ்ரொனறும தங்களுககபபோது 

தககதாக எண்ணுகன்ற்லேன; மக்திரிகளாயருப்பவா கேடகுய் வலையில், 

இதமுரைககவேண்ம்வது கடமையாதல்ன், யான இபபோது ௮சசமினறி 

யுரைசெயதேன ; பெருமாள சினமுறறுக கையில கோதணடததை யெடு 

த்து நிழ்பராகில், தேவாஸ._,ரகஈ,தாவாதிகளுடன கூடிய ஏலலாவுலகவகளை 

யும ,தமவசம செயது கொளள வலலவரலலோ?ஆதலின, அவரை இபபோ 

து சினமுறுவிப்பது தகுதியனறு $; பினபும சமாதானஞசெய்யுமபடியே 

கேருமனறோ ? ௮ன்றியிலே, கனற்செயதவா விஷயதத்ல இனியமொழி 

மொழியவேணடுமிமனசபதை வினவலவேண்டிமோ1 ஆதல்ன, தாஙகள புத 

இ.ச மித்திராதிகளுடன கூடி. யவரை வண ங௫இக் கணவனுககுக காநதையட 

௧௫ யிருப்பதுபோலவே அடங்கியிருததலே நனறு , பெருமாளுடைய 

வும், இளையபெருமாளுடையவும, கட்டளைகளை த தா௫கள மனதிலும தவற 

நினைபபது தது; தேவாகோலுககு கிகரான ரூப பல ப.ராககசமமுடைய 

பெருமாளுடைய திறமையும, தோளவலீயும, தஙகள சிததததுககு விச 

தமே யனறோ *ஆதல்ன, அவரை யனபுடனழைதது வணயகச சமாதா 

னஞ செய்தருளக; எனறு ௮மைசசாகளின நமிவில மேன்மையாக 

மொழிகது தேறதி மழெக்தனா 

இலஷ்செதாகாணடத்தில முபபததிரணடாவது சரு௧கம 

மூதறிதறு, 

கி இண —- 

முசிபத்துமூன்முவதுசருக்கம். 

சினங்கெரண்டு வந்த இளையபெருமாளைத தாரை இனிய மொழி 

களினால் தேறதிச €றறத்தை யாறதியது 
  

ந 
இவக 

அந்தரம் சிறியதிருஷடி. யுரைசெய்த வாக௫யக்களை மஹாசாஜர் 
கேட்டு அதுவே இதமென்றுணர்ந்து இளையபெருமாளை எழுந்தருளப்



கஷிிர்காசாணடம் Ae ௪ 

பணணிககொணடு வரும்படி கட் ளேசெயய அவவண லாமே வாஈராகவால 

அழைக்கபபடட இளையபெருமாள பெருமாளுடைய நியமனபபடிககக 

கஷ்டக்தைக்குளளே சென்றனா வாயில காபபவரெலலோரும இவனாக 

கண்டு கைகூப்பி நினறனாகள இவா பெருமூசசெறடுவ்ற நாகமபோல 

வருகெதமையின வரகரா களெலலோரும ௮௪ச௫ஙகொணடு இட்டிச 

சூழகதுகொளளாமல் ஒ.துஙகி நின்றனர்கள இளை பபெருமாளஞம இரத்த 

னசகளிழைககபபடமம மலாகக காரி சோலைகளை யுடையதும, மாளிகை 

மேனமாளிகைகளிலே டாஈதும, பலவகசைபபணடககள நகிைந்த ம, 

வேண்டும கனிகள பழுதத மரககளினால மணம்கமழஈது வி ங்கியம, தேவ 
கந்தாவாதிகளின ௮ம்சமுடைய வாடரவிீராகள இவவிய மாலய வஸூரங 

ant தரிதது காணமகனியசாகி விய௩கியும, சநதனம ௮கரு சாமரை 

மு.சலிய வாஸனை இரவியஙகளினால மணமுறறும, ஸூரைஈதுசகளின 

வாஸனை வீசியு முளள சாஜவீதி யுடையதுமாகிய 165% Bay &ensenw 

யுக, நின்மலமான மலையருவிகளையும, முறையே ௮ஙகதன மைநதன, துவி 

விதன, கவயன், கவாக்ஷன, கறன, சரபன், விதயுனமாலி, ஸமபாதி, 

ஸாயாக்ூன் ஓனுமான், வீரபாகு ஸஃபாகு, நளன், கு மகன, ஸஃஷே 

ணன, தாரன, ஜாமபவான, ததிவ5தரன. கீலன், ஸஃபாடலன, ஸ.,கேதரன 
முதலிய” வாஈரர் தலைவா களடைய மாளிகைகளையும கண்டு அமமாளிகசை 

கள் மிகச செல்வ பூடையனவும, வெண்மைகிறமு றற சரத்கால மேகம் 

கோனற வண்ணமுடையனவும, தவவிய மாலைகளூடையனவும, மிச௩த 

தன. கான்யங்களுடையன வும, Apns பெணமணிகள நிறைகதனவுமாகி 

விளங்குவதைக் கண்டு வியப்பும்.று வெணமைகிறமுள்ள கோட்டைச சுவரி 

னாலே சூழப்பட்டுப் பகைவாகள புகழ்கரிய மஹாராஜ டைய தேவேந்திர 

பவகம்போன்ற மாளிகை சைலாஸமலை ச் ௪௧ரககள போனற மேலமாளிகை 

களின் சிகசன்களாலும, பலவகைப பழஙகள பழுது மலாகள மலாந்து 

மணங்கமழஈது தழைத 5 பறபல மரங்களினாலும, சேவேக்திரனாலளிக்கப் 

பட்ட கறபக ம.ரங்களினாலும மிக விளக &யும, சஸ்்தரபாணிகளான றக்க 

பலமுடைய வாகராகளிலை வாயிலிலே காககபபடடூம, திவவிய மாலை 

களினால் அலலகரிககப்பட்டு,, பொன மணித் தோசணஈுகள கடடப் 

பட்டும் விளங்குவதைககண்டு அதறகுளளே கதிரவன் மேகமணடலத் 

இடையில் தடையீனறிப் பு /ுவதுபோலப புகுந்து ஏழு கோடடைகளையும 

தாண்டிச சென்று பொன வெள்ளிகளினாலே செய்யப்பட்ட கட்டில் 

கலிய ஆஸைகுகளையுடையதும, பறபல அலக்காரககளையுடையதுமான 

ஹாஏராதருடைய அந்தப்புரதகைக்கண்மே, இனிய நிருதத €சவாததியம் 
ளின் தொனியைச் செவியுறறும், பற்பல கூபயெளவககர்விதாகளும, ௩ 

ல.த்இிற் பிறந்தவர்களும், சறர்ச ஆடையாபரணக்களைத் தரி.த்தவர்களும், 

ருப்தி யுடையவர்களும், காமபோகல்களில் ஆவலுடையவர்களும், சிற 
ச போகோபகரணங்களை யுடையுவர்களுமாகய பெணகளையும், பரிஜன 

     

  

  



ி/௨..2] வாலமீகிராமாயணம 

பரிவாரமகளையும கணம்ம அ௮பரிபணகளின சதஙகைத தண்டைகளின் 

ஒலியைக கேடடும வெட்கமடைஈது ௮ணிகளினொல்யினாலே சினங்தொ 

ணி நலசிலைமுக5 பூடையவராகலின், அபசபணகளைககாணாது அசசங் 

கொணகசி மழையுமபட செயவக்றகாக த டஷடசுகாரசெயத அதனால் 

கசைகள பெலலாம பூழய்*சசெயறு எகாநதமான ஓரிடததீல்சென.று பெ 

ருமாளுடைய சோகச்தை நினைகது வராத நின்றனா, ௮௩5 வொலியினால 

இளையபெருமாள ருகல எழுஈகருளினா சான்பகை யறி6 து மஹாசாஜர் 

அசசநுகொண்டு சிறக்க திககாஸக௩தினினறும அசை ஈது அங்கதன் முன 

பென்னிடம வ௩துரைசெயக துணமைய ? அவவணணமே யிளையபெரு 

மாள அரிகிலெழு%கமுளிவி.டனா , சு ஷட௫காரம சேடகபபபுன 

ம்ம, எனறு ஆராயத் ற்டீது முூகமவாடிச சிரிதைமகொணசி நக்ஙக2 தாரை 

யை கோக்க, கேளடி wer ra என்னாபகி ! இயல்பாஃவே சாக்சுகுண 

முடைய இளை.பபெருமானசினய சிகாணடவாபோல வரநவதறகுக் காரணம 

யாகாகுமோ நீ டெனனென ப டினைசகினழனை கரரிஙகமான அ௮வாகாரண 

மினி சின புரூரலல2ர? நாமகிரவேனும Gout oF og wis Gov தீகுசெ 

யதனமேோ * இதனை நீ விரைலா s ஆராயநது கோ5தாரைசெயக; அ௮னறி, 

6 cur Sha oF ager yy அ வரைக்கணடழிஈது இனியமொழிகளினாலே தேற 

மிச ப ஈமணியுமாறு செயயசகடனை அவா உனனைக காணபராயின், 

ம௩ம மகிழவாமேயனங்ச சினமுரு। , பெரியோகள பெண்களிடங்களில 

ஒருககாலும இமைசெயயாகள, நீ3பாய இனியவாககியங்களினாலே Cem 

றகேகடமி மனமகிழ௩திரககையில, யான நுடையிலே வஈகிளையபெருமா 

ளைக கணி வாததைசொலலித மேநறுவேனென நரைசெயதனுபபினா 

காரையும மகா ராஜரால்வவணணமேவபபட்டு மகமயககினால கணகள் சுழ 

னறு காலகளிட௮ு அரைஞாணைதொகஃவிடசிக கொ! கைகளின பா.ரததி 

றை வணங்க யிளைபசிப ருமாள ரகறசென்றுந்னறனள, ௮௩ இளையபெரு 

மாளும இ௩த) தாரரபையைக கணடு பரததையலகளை யுறறபபாாப்பது 

பாவமெனறு கலைகுனிகது பெண்ண ரகிலிருபபசனால கோபந்தணிடது 

உகாசினமாக நினறனா, ஆயி ம, ௮௩௧ தாரை மதுபான செயததினு 

லே காணமினமி இளையபெ நமாருடைய கணணோககமகுளி£ து தெளிக 

இருகதமையின ௮௪௪ ப௩தீாகது இளையபெருமாளை நோகக, யனபுகூா£ 

நது கலவாத 5களினாலே தே.றறி மகழவிகக முயன்றனள, கேட்டருளிீ£ 

தயரதன் இருமகனான இளையபெருமாளே ! தேவா சிறறங கொண்டதற்கு 

யாதுகாசண மூளது , சேவருடைய கடடளையினபஉ யாவன ஈடக்கினறி, 

லன ; உலாகக் காடெங்கும பறறியெரிகின்ற காடகிததியை யாவன ௮சச] 

மினறி பெகாத துளளே செலபவன் எனற்வவணண மொழிக் தா 

யின வாக்கியத்தை இளையபெருமாள் கேடடு ௮வளை கோககக கேளம்ம 

பெண்ணரசே /! நீ மிகவுமநுணமதி யுடையளாயிருஈ௩தும உன்பாததாவா 

மஹராஜர் இவ்வண்ணம் காமமயக்குற்று செயகருடீங்களை யுணராநிருக்



கிஷ்கிந்தாகாண்டம், ௮௨௯ 

ன்முரென்பதையும் அ. கனறிலையோ! ௮வா எமமால ராஜஜியம தமக்கு 
வாயந்ததென்பழையும, யாங்களிவவணணம அவா யடுதகருககனறோ 

மெனபதையும, ஆமகனறலமா* தனதகா£ சுபறக்கார மகதிரிகள எல 

லோகளுடனும மதுவுணடே பயக$ூக கடககினறன பே 13௨ ௪லகளுக்கு 

தானகு ம।தம கரரகாலம கழிஈதவுடன Gast geass Cg bar claw 

னெனறு பிரதிஜஞைசெயது கொடிக்து அது 4(]ிம அறையும ஆற்யாமல 

மதுவுணடினபுறறே மபஙககிககடசகனதனரே? 

வாராம் 68680 xs BBL 0 SI Oo* 

Be PSST NANT Tes Fy HBeravo" 

ஈஹிதாமாகசஹிசயாசசம பாஈமேவமப। சஸய?க 

பாகாதாசதசசதாமசச காமசசபரிஹீயபே 

பானததினால் தாமாரததகாமஙகள மூனறுஙகுறைகதழிக வ மையின 

தாமாததஙகள சிததிபபதனபொருடடாக் இவவணணமபானனாசயவதை 

ப்பெரியோகள புகறாகனறிலாமள, ஈனறி செய ல்வர க்சாகுப பச யுபகா 

சம செயயாதசாரககுத த்ருமம மிஃவுங் குமைநதுவிக்கலாறது (கணவா 

னதோழனைக துதபபதனாலே பொநளும அிஈலுவீமிக றது , தோழ 

ளே தருமததிற கும, அாததததமகும காரணமலலனே ? மி ,ரனை யுபே 

கைஷசெயவதினலை ௮வவிரணசிம அழு துவிமெனழோ! இபபோது எமது 

காரியம இவவணணம கோ௦ரிருஃகையல, மஹாராஜா இவவண்ணமிருப 

பாராயின. யாங்கள யாதுசெயில சகூமோ அதனை நுணண (வுடைய நீயே 

யாராய் துரையாய எனறு மொழி௩தனா ௮௩௮௨2 தாரையும் ௮வவாக்சுயவ 

களைககேடடு பெருமாளுடைய காரியத தில விசுவாஸம 9தாறறுமபடியாக 

இளையபெருமாளை கோக்கி மொழியலுதறனள. கேட்டருளீ£ நிளையபெரு 

மாளே ! தேவா இபபோழ ஏ மஹாசாஜாமேல் சினமுறகதகக௧ கரலமன்று, 

பெரியேோரகள தமமையசிததவாகள மேலும் கடுஞ்சிவயகொளவாகளோ? 

தேவாகளாலேதானே பொருளினபங்களையுடைய இமமஹாசாஜருடைய 

மதமயககஇினாலூககமறதிருபபகாகிய இபப்ழையையும பொறுததருளக$ 

சாஜகுமாசரே ! வீரமுடையோகள தமககு நிகரான வல்மைகொணடெத 
ர்கனெற பகைவாமேலனரோ சினமுறுவாரகள , தமக$டிலலாத எளியா 

மேலெவவணணனஞ்் சினமுறுவா£கள$ அன்றியிலே, சேவாபோன்ற ஸத 

அவகுணமுறறு,த் தவததிறகும ப்றப்பிடமானவாகள யா£மேலாயிலும் 

னெமென்பதை யெவ்வண்ணம எவாதானுறிவாகள , பெருமாள சினமுற 
றதையும் அறிவேன்; அதறகுக காரணமான காலககழிவையும் ௮.நிவேன்; 

நால்கள செய்த கனறியையும் ௮றிவேன $; இப்போது யா.துசெயலவேண் 

சகோ அதனையும் ௮றிவேன் ; காமனுடைய திறமை மிகவும் வலியதென்



Df iD) வாலமீகிராமாயணம் 

பதையும அறிவேன் ; ஸந்தக் காமனால மஹாசாஜன ௭௩த ஜனத்தின் மி. 

தாசையுறுவிக்கப்படடனனோ ? oy scary அ.ழிவேன் , தேவர் இவலண 

ணம சினமுறறமையின, தேவா புத்தி காமத௩இ.ர தகிலூககங்கொணடில து 

காமவேடகை மிகுஈத மனித தேசகாலவகளையாயிலு ம, அறமபொழுள 

களையாயினும அறினெறிலனலலலனோே ? எபபொழுதும எனனருகில்ருக் 

இனறமையின், காமவேடகை யதிகரிதது காணமுமற்று மயக௫க் டக! 

ன்ற மஹாராஜா சேவா தமையருககுக் தோழரெனனும முறையினால் தேவ 

15 GE சஹோ தீரராதலின,௮வா மீறுளள இபபிழை யைப்பொறுததருளக; 

awe ROE புலன்களைவெனறு யோகஞ்செயதுகொணடிரு௩த மஹா 

முனிவாகளும காமனுககுககுறியாகி மமஙகனாகளெனின, இயலபாகவே 

சஞ்சலசிததமுடைய கப்ஜாதியான இமமஹாரசாஜா விஷயஸகங்களிலமு 

ந்தி மயங்கக இடெபபதெனபது வியபபோ எனறு தாரை இவவண்ணம 

மொழிஈது இளையபெருமாளைம$ழெவித்து மீளவும ௮௨ரை கோகக, மஹா 

சரஜாக்கிதமாகமொழியலுறறனள கேடடருளீ£ ராஜகுமாரபே! மஹாரசாஜர் 

காமக்கடலில் மூழகி மயங்கியிடுககனும தேவாகள கார்யகதில் முனபே 

மூயற*செயயுமபடி கடடளைசெயதேயிருக்கின்நளா , ஆதலால, காகாதேச 

ஈகசவாஷஹிகளான வாஈ.ராகள ஆயிரம், பதினாயிரம, கோடி, பததுகோழ., 

நாறுகோடிகளாகச்சோஈது வ௩திருககன்றனாகள), இதுவரையில் பரத்தை 

யலைக கணணுறலாகாதென்று புறத்திலேசானே நின்ற *தேவரால ஈல்லோ 

நடசகை பாதுகாகசபபட்டது; தோழா தகோழருடைய பாரியையைக் காண 

பது கபடமின்மையினால இகழபபடாததாதலின, ௮௩ தபபுச,ததிறுளளே 

எழுக்தருளக$ என்றிவவணணம தாரைாயீன மொழியைககேடட இளைய 

பெருமாள தாரையின்வேணடுதலாலும, காலககழிலா கனறதெனபதினாலும் 

உடன படடுளளேசென்று றக ஆஸதரணமுடைய சிறகத தங்கசசில்கா 

தனததினமேல கதிரவனபோல விளங்குக வரும, இவவியாபரணங்களி 

னால் காகாவணண மூடையமேனியுடையவரும, சறஈத மாமலர்மாலைகளசூத. 

கல்லாடையுடத.து ௮லங்காசஞசெயதுகொணடவரும,மஹேஈஇசன்போல 

பிறரால் வெலல வொண்ணாதவருமான மஹா.சாஜா இவியாபரணாலல்காரங் 
களையுடைய காமினியாகளுடன கூடி ச் சூழபபட்டி ௬ககககண்டு இருமடம்கு 
சினங்கொண்டு கணகள் சவத ஊழிகால யமனபோல கோரரூபமுநறுச் 

சென்றனா. மஹாசாஜரும் சிறந்த சிங்காஸச்இிலுட்கார்ங்து ருமையென் 
னும் தனமனையாளை ச் தழுவிககொண்டு இளையபெருமாளெழுக்தருளவதை 
க்கண்டீனர், 

கிஷ்ெதாகாண்டததில் முப்பத்துமூன்றாவது சருக்கம் 

முததறிற்று, 

eee + Gr கமையைவமை



இஷ்கிந்தாகாண்டம், ௮௧ 

முப்பத்துநான்காவசருக்கம், 

இளையபெருமாள மஹாசாஜாககுப் பெருமாளஞுடைய 

கடடளையை யறிவித்தருளியது 

அவையை பைய Gere 

மஹாராஜா இவவண்ணம தடையினறிச சினங்கொண்டு வருன்ற ௮ந்த 

இளையபெருமாளைக கணடு அசசங்கொண்டு மூண்டெரினற திபோன்ற 

வரும், பெருமாளுடைய வியனைத்தினாலே பீடிக்கபபட।_வருமான ௮வர் 

இட்டுவகனமுனனமே யாஸநததிலிருக்.து அலஙகரிககபபட்ட நெடிய சக் 

கரனுடைய கவஜமபோல வெழுக்து நிறகையில், ருமை முதலிய பெண்க 

ஞம் உடனே வானிடையிலெழுகினற சம்திரனைததொடர்ந்து விணமீனக 

ளெழுவதுபோல எழு5,கனாகள, அப்பொழுது மஹாசாஜரும் கைகூபபிக 

கற்பகமபோல ௮சைந௩து நினறனா ; இளையபெருமாளும ௬மை நுதலிய 

பெணகளூடன்கூடின மகாராஜா விணமீனகள சூழத பூணசநதிரனடோ 

லொலிசககசண? சின வகொண।_வரைகோகதில கேளீச மஹாசாஜரே !-- 

CTC DAS HOH, TyMET 2 80௧௮௦ 

598915) கலு raves S380 8, 

ஸதவாபிதனமபனன ஸளாலுக?ராசோஜிதோதரிம£ 

கருசதர)ளஸ்தடலாதிச gre rear soos ues 

ஸகதுவமுடையோனும. கறகுலகஇறப்றடதோறும், கருணை கூர்ந்த 

வனும, புலனகளைவெனறவனு௰, கஎறிமறவாகாறும, ச 4 Buk Sp So gy 

மாய சாஜனே உல&னில புகபபபடகனறனன எத வேந்தன தரம 

மூறதவனும,௨உபகாசஞ்செயத கோழாகளவிஷயதஇிலேதானே பொயயாகப 

பிசதஜஞஜைசெயதவனுமானெறனனோ * உலூனில அவனிலுங கொடுமை 

கொண்டவன் யாவனுளன),-- 

TSMOT SPD, “HSrGi, Kar) S 

BIPSo Kapow, OMSL warsy 8. 
சமசலாசர௬ சஹா ஸஹஸர ந துவார 2 

அதமானமஎ.வ௲னமஹகத புருஷூபுருஷா5ருசே 

, |) குதிரைவிஷயத௫ில் பொயயுரைபபவன நூறு குதிரைகளைக் கொலை 

செய்தபாவீச்தை யடைவன் ; பசுவிஷயததிலே பொய்யுரைசெய்பவன், 

ஆயிரம்பசுககளைக் கொலைசெய்த பாவத்தை யடைவான் ; மனிதன விஷய 

த்தில் பொய்சொல்லுமவன், தனனினத்தாரையுககொலைசெயது தானுங் 
கொலைசெய.து கொணட பாவததையடைவன் , புருஷோததமசான பெரு 
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௮௩௨ வால்மீகிராமாயணம் 

மாளவிஷயததில பொய்யுலாப்பவன, யாது கதியை யடைவனோ ? நீயே 

யாசாயஈதறியாய; கேளாய வாரஈராகோளே ! முன்பொருவரிடத்தில ஈளறி 

பெறறுக்கொண்டு பினபு, ௮ம்௩ன்றியை மறநது பிரதி யுபகாரம செயயா 

தவன்யாவனோ ? அவன் எலலாராலும கொலைசெயறகுரியவன் ; முன்பு, 

இசைமுகதேவா நன்றிமறந்தவனைககண்டு ॥ன5ு/கொணடொரு சுலோக 

மூரைசெய்தனா, ௮.தனை மொழிகெ தேன கேளாய ,-- 

WS PSP OS TTY, SEIT? 

6 PyCOgor ss OBN2¥) $. 0௩ வ 00 85௨ 39௦ 

பரஹமமனேசஸுராபேச சோரேபகனவயரதசேசசர 

நிஷசருதாவிஹிதாஸசபி? ஈருதகனே ரா.றஇகிஷகரு ௪8 

பிரஹமஹததிசெய்தவனுக்கும, ஸ ராபானஞசெ யவனுக்கும, கள 

வுசெய்தவனுக்கும, பிரஹமசாயம முதலிய விரக ககைச்துறகதவனுககும், 

முனிவாகமர பிராயசசித்தம விதிததிருக்கின்மனாகள, நனறி மறக்தவனுக 

குமாகநிரம பிராயசிகதம விதிததிலா, இல்லையென்றே கூ றினாகள$ என 

னும பொருளுடையசுலோகமே ௮.து, நீயவவண்ணம ஈலலொழுக்கமிலாத 

வனும, கனறிமறக்தவனும, பொயயனும ஆகின்றனை, முனபு பெருமாளிட 

த்தல் உபகாரததைபபெழ்.றுககொண்டு இப்போது அதறகு பிரஇ யுபகா 

ரஞ்செயஇன் றிலையலலையோ?நீ ஸ்ரீசாமனுககுப்பிரதியுபகாரஞசெயயககரு 

த்துறறிருக்கன, இதுவணாயில ப்.ராடடியைததேடும விஷயதஇில முயறசி 

செயதிருககவேண்டுிமன்றோ ? கீயிவவணணம் அ௮ம்பமான சொமியபோகங 

களிலே விருபபககொண்டு பொயயாக பிரதிஜஞஜைசெயது தவளை போலஃ 

கறறித தன்னிடததில வரும தவளையைததின்னும நசச.ரவம்போன்றவன் 

என்பதைப பெருமாளிதுவரையிலுமறிக்திலா, ஆதலாலேகான் மஹாபாக 

சான பெருமாள துராதனுமாவான உனனுடன் தோழனமசெயதுகொண்டு 
வாலியையுக கொலைசெயது வாநரராஜ்ஜியப்படடாபிஷேகஞ செய்வித்தரு 

ளினா நீ யிபபோது பெருமாள செயத நன். மியை மறஈது மயககுதறிருப் 

பாயாகில், உடனே கொடிய கணைகளினாலடி பபடடு முன்செனற வாலியைப 

போயக்காண்பாய; வாலி செனறவழி யின்னும புல்லெழுந்தழிந்து மறைக 

திலது; ஆதலின், சததியததில் நிலைகொண்டு கடடுண்டிருகக; வாலிசெனத” 

வழியைச் சேரறக$ 8 பெருமாளுடைய கூரிய கணைகள வச௫ிராயுதம 
போலப் பாயந்துவருவதைக் கணணுறக் கருதுகன்றனைபோலும், ஆதலா 
லேதான் இவவண்ணம நிரந்தரம் விஷய ஸ.,கங்களையே யனுபவித.துக 

கொண்டு பெருமாளுடைய காரியதை மனதிலுககருதுகின்றிலை, என்று 

சிறிது 5 தாக்ஷ்ண்யமினறிப் படபடவென்று மொழிக்தருளினர், 

இஷ்இர்தாகாண்ட தஇல் முப்பத்துகான்காவது சருககம் 

முத்திறத,



கஷ்டிந்தாகாண்டம். ௮௩௩ 

முப்பத்தைந்தராவதுசருக்கம். 

மீளவும் தாரை இளையபெருமாளை இனியமொழிகளினால 

ஸமாதானஞ்செயது €ீற்தததைததணிததது. 

2 
க் 

இவவணண(ங கொடுமொழிமொழிடதிகழட்த இளையபெருமாள ஓஸி 

கொணடெரிகஏனற போல ஜொலிக்கக்கண்டு முழுமதிபோன்ற முகததை 

யுடைய காரை இளையபெருமாளைகோககி கேட்டருளீ£இளையபெருமாளே! 

தேவா இவா விஷயததில இவவணணம வனமொழிமொழிவதும் தகுதிய 

றது; இவமும கொடுமொழிமொழிவதறகு இடமாகார, விசேஷமாக தே 

வா வாசுகினால் கூறபபட்ட கொமிமொழிகளை வாநரராஜனான இவா செவி 

யுறுவது ககுமோ * இமமஹாராஜா தேவா உரைசெயதவாறு நன றியறியா 

தாருமலா; ஏகாகதததிலே தீஙகுசெயபவருமலா; கொமிமைகொண்ட வரு 

மலா, பொயயருமலலர குடிலமுடையருமல்லா, தாங்கள செய்த உபகாச 

த்தை இவா மறகதிலா, பெருமாளுடைய அருளினாலேயே மிகுக்த ஊத்தி 
யையும, பெறறகரியகிஷெகாராஜறியகதையும, ௬ுமையையும, என்னையும 

அடைக் $தனரலலோ?ஆயிஞும, இவா முன்பு கெடுய்காலம ஆகாரறி இரை 

மின்றித் துனபுறறமையின, இப்போ: இபபேரின்பததைபபெற்று மய 

"ங்க அவ்வககாலஙகளில செயறகுரியவைகளையும செயயுமுணாவறறிருககி 

ன்றனா ; முன்பு விசுவாமிததிரமஹாழமுனி நெடுககாலம சவஞசெயதுகொ 

ண்டி ரு௩தொருகாள கிருதாசியெனனும தெயவபபொதுமகளைக் கணடு கா 

மூதறு ௮அவளஞுடன புணாஈதுகொண்டிருந்து பததுவருஷகள கழிகதும் 

அவைகளை யொரு பகலாகவே நினை த.தனரல்லசோ * ௮௩ மஹாமுனியே 

காமமயகூ! ல காலககழிவை யறிஈதிலொனின, மறறவாகள மயககியிருப 
ug வியய்போ ₹? தேஹதாமமான ஆஹாச நிததிராமைதுனங்களையே 

முககியமாக எணணி நெ௫ஙமாலந துனபுற்று இபபோழதே இனபமுற்று 

மயககிய இவருடைய இபபழையைப பொறுததருளக, உலகின் தனமை 
யை யாசாய$து உண்மையையறியாமல மூடனபோல விரைவாகச னத 

நையேமேறகொணடு வருக்தறக ; தேவா போனம ஸத் துவகுணமுடைய 

பெரியோகள ஆராயந்தறியாமல €ீற்றமுராகளல்லரோ $ மஹாராஜா 

பொருட்டாக யானே தேவரை வேணடுதின்றேன ; இக்கடுககோபத்தைத் 

துறந்து மகிழந்தருளக; பெருமாளுக்குப பிரியமாயின, மஹாராஜா ௬மை 

வைடிம, என்னையும, கிஷ் தாராஜஜியத்தையும, மறறுமுளள தனதான 

யாஇகளையுக துறஈதுவிரெரெனறே யான நமபுனெதேன், மஹாராஜா ராவ 

ணனைக கொலைசெயது பெருமாளைப பீராடடியுடன் சேர்த்து ஹிரா 

ணியுடன் கூடின ச£இரனைபபோல விளஙகசசெயவா; இலங்காபுரியிலே 
அ(9கக லக்ஷ£ங் கோடி ராக்ஷஸாகள குவைகுவையாக மிகக் கொடியலாகளா



௮௩௪ வால்மீகிராமாயணம் 

கவும், வேண்டியபடி. ரூபடகரித்துககொளள வல்லவர்களாகவுமிருக்கின் 
றனர்கள, ௮வாகளெலலோனாயும் கொலைசெயயாமல் சாவணனைக் கொலை 

செய்வது ஒருவராலும முடியாது ; ௮வனைக கொலைசெயயாமல் பிராட் 

யை மீட்பதுமரிது ; ஆதலின், அவனைக கொலைசெயவதறகுப் பலபோ 

களுடைய உதவிவேண்டும் ழ; இவவணணம வாலி யெனககுரைததிருககன் 

றனா$ அவர் ராவணனுடைய ஸாரம எலலாம நன்றாக 2) Wk Sour 3 யான் 

கே.ராகக் கண்டிலேனாதலின், கேடடபடி யுரைசெயதேன் , ௮னறியிலே, 

தேவர்களுககு ஸஹாயம செயவதன்பொருடடே அஙகஙகுளள வாகரஸே 

னைகளையழைத்துவருமபடி. தூ கள அனுபபபபடடனாகள; ௮வாகள வரு 

வதை யெதாபாரத்சே மஹாராஜா இதுவரையில புறபபடாமலிருககெ 

றனா, இவா தூதர்களை யஷுபபுங்காலையிலேயே இன்று முதல் பதினைந்து 

இன,த்துககுள யாவன வருனெறிலனோ * ஆவன் உடனே விசாசணையி 

ன்றி உயி£வாயங்கு$ தண்டனைக்கு உளளாகுவானெனறு கண$இி.தமாகக கட் 

டளைசெய்தருகெறனா ;, இன்றியதினமே அவரகள எலலோரும வந்து 

சேரவேணடியவேளை , ஆதலின, ௮நேகமாயிரய கோடி கரடிகளும, அவ் 

வளவ கோலாய்கூலங்களும, ௮வவளவு ௧௬௫கூரஙகு செங்குரங்கு வெண 

குரங்குகளும, இபபோழதே இஙகு வ௩து கூடபபோகின்றன ; சழ்றா 

தனர்கது மகழகதருளக , தேவருடைய தஇிருமுகமணடலம் சனெததஇினால 

ஜொலிகதுக் கண்கள சிவபபுறறிருபபதைககணடு மஹாசாஜர் பததஇினிக 

ளெல்லோரும வாலியைக கொலைசெயதைர கினைம்து மகிழவுகுன் நி வரு 
ம் துதன்றனாகளேயனறி, இனபுற௮ுகெனறிலர்கள; ஆதலின, மகிழகதருளக) 

எனறு தாரை இளையபெருமாளைத தேறறி ம௫ூழ்வித்து மழெதனன். 

இஷகதாகாணடததில் முபபரதைந்தாவது ௪௬ககம 

pe Oop. 

முப்பத்தாருவனுசருக்கம், 

இளையபெருமாளும மஹாசாஜரும சினமும மயககமுமதாகது 

மகிழவுடன் ஸமமபாஷணஜஊு செய்து கொண்டது, 

EE 

இவ்வண்ண% தாரையுரைசெயத வாக$யம் விகயழும் தருமமும் இனி 

மையும பொருநதி யிருச்தமையின, குளி த தன்மையையுடைய இளைய 

பெருமாள அதறகுடன்பட்டுக் கடுஞ னம் ர்ந்து ௮ருள் கூர்ந்து மூழ்வு 
கொண்டு இகழகையில், மஹாராஜா அதுகண்டு அவரிடத்தில் தோன்திய 
அ௮ச்சகதை நனைத வஸ்இரத்தைப்போலத துறந்து தன் கண்டத்திலே



கஷ்கிந்தாகாண்டம், ௮௩௫ 

அணிர்துகொண்டிருந்த தத நறுமலர்மாலைகளையும் ௮றுததெறிந்து வி 

ட்ு டிதுபானமயக்கும் காமமயாகு£தரகது சறட ததோளவலியுத்ற இளைய 

பெருமாளைகோகக மகிழவுதுமபடி. மொழியலுநறனா கேட்டருளீர் இளைய 

கோவே ! முன்பு என்னுடைய செல்லமும, புகழும, கபிராஜஜியமும அழி 

Aeon ; பினபு இப்போழது பெருமாளுடைய அருளினாலே தானே 

அவை என்னால் அடையப்படடன ; ௮அவ்வணஎம் மஹோபகாரஞ்செய்த 
௮௩௪ மஹாலுபாவனனை பெருமாளுககுப பிசதியுபகாசஞ்செயய எவன் 
தான திறமையுடையவனுகுவான; ஆ.தலின, பெருமாளே தமது தறமையி 

னாலே பிசாடடியையும் ௮டைவரா , ராவணா சயராயுய் கொலைசெய்வரா; 

யான் ஸஹாயமாததஇரனாக ௮வருடன சோக.திருககவலலனேயனறி மதறு 

யாது செயய வலலேன $ ௮௩௧5 மஹாபுருஷனுஃகு யாருடைய உதவிதான் 

விரும்பத்தக்ககாகும; ௮வா ஒரேகணையினாலேதானே ஏழு ஸாலமரங்களை 

யம, மலையையும, பூமியையும துணிததுத துளைத்து பிளந்தருளினரல்ல 
சோ? அன்றியிலே, இவர் தறுஷடங்காரஞ செயகை.பிலே காடு மலை 
கடல்களுடன்கூ டின பா£முழுதும கடுடென.நு நடுங்கெதன்றோ ? ௮வரு 

ககு யாருடைய உதவிதான் வேண்டும் ; பெருமாள் புத்திர மித்திர கள 

கீதிசாதிகளுடன் கூடின ராவணனைக கொலைசெயவதனபொருடடெழு£ 

தீருளுகையில், யானும பின்மொடர்க்துமாத$ரம செலவேன -— 

HASH SBE, ௦ 590௮86 90932 

“HOG KMS SEB Trg SOS, 

யதிகிஞ்சிசதிகராசதம விசவாஸாதபரணயேகவா 

பரோஷயஸயக்ஷமிசவயம மேஈகசரெனனாபராதயதி, 

தேவர்கள அடியேனிடத்தில மிகவும ௮ருளபுரிந்திருக்கன்றமை 

யின், பிழைசெயினும பொறு ததருளவிீரகளென்னும விசுவாஸத்தினாலாயி 

னும், தேவா விஷயததிலே அப.ராதஞசெயதேனாயினும, யான தொணடு 

பூண்டவனெனபஇனாலே ௮பபிழையைபபொறுத்தருளக; உலூனில் ஒரு 

வனாயினும் ௮பசாதம செயயாதானென்பதில்லை ; ஆசாயக்துணரில் எல 

லோரிடத்திலும ஏதேனும ஒருபிழையிருககவேயிருகரும; ஆதலின், சன 

கீதணி௰ து மூழந்தருளகு; என்றிவ்வண்ணமுசைசெயதமஹாசாஜதருடைய 
வாக்யெத்தை இளையபெ ஈமாள கேடடு மூழம்.து அவரை டொக்க கேளீர் 

மஹாசாஜரே ! கீர இவவண்ணம வணககமுற்று அன்புகூ। ஈதிரக்கன்ற 

மையின், எமமையா எவவகையினாலும் உமமால இநையுடையசாயினர் ; 

உம்மிடத்தில்சிறக்த வலிமையும மகமைடம, தூயமையும் குடிகொண்டிரு 

க்ன்றமையின், இந்தக்க.சசாஜஜியதை யாட்சிசெயவதறகு கீரே தக்கவர்; 

பெருமாள உமமைத்.துணையாகக்கொண்டுவீரைவாகவே ராவண னைககொலை 

செய்தருள்வாரன்பதிலையமிலது ; கீர் சருமமுணர்ச் தவரும், ஈன்றியுடை



௮௩௭௬ வாலமீகிராமாயணம் 

யவரும், போர்க்களததில் மீளாது போர்டவருமாதலின், கீர இவவண்ணம் 

இனிமையாக மொழிந்தது மிகவும் தகுதியானது ;-- 

கக்க வலந 8 Pa woaoire B 

HE ONT HMESo Tow TBS HS, w 

தோஷஜஞஸஸதஸலாமாதயே சோகயோபாஷிதுமாஹ தி 

வரஜயிசவாமமதயேஷடம தவாஞசவாகரஸததம. 

தன்னை யிகழ்பவரை யழிககுஈதிமமையிருக்கையிலேயும், தன்மீ.து காட் 

டிய கோஷத்தை யுண்மையெனறுடனபடடு ௮தனைப பொறுககும்படி 

யாரா வணஙக யிவ்வணணம மொழிபவா; உம்மையும எம்மையரையும விட் 

டு மற்றெவருளா; ஒருவருமிலா; ஆதவின், கீர கோளவலியினாலும, பலததஇி 

னாலும், குணஙகளினாலும, பெருமாளுக்குததககவராகவே தீஙகள துணை 

கூடினாகள; ஆதகலின, கீர இபபொழுதே இகிருக் து புறபபடடுச் சென்று 

மனைவியைப் பறிகொடுத்ததினால மிக வருந்தி இளைததிருககன்ற எமமை 

யரைததேறறி மகிழவிகதருளக , பெருமாள் சோகத்தினால மொழிகத வாக 

இெெததைககேட்டுச் சிளஙகொண்டு நும விஷயத்தில் யான மொழிஈ த வன 

மொழிகளையும் பொறுத்தருளக , என்று மொழிஈது மூழேவித்து மச 

ருளினா 

இஷெெதாகாணடத்தில முபபததாராவது சருககம 

முததிதறு 

an D> ESS ae 

மூப்பத்தேழாவதுசருக்கம், 

மஹாசாஜதருடைய கடடளையினபடி வா௩ரசேனைகள வந்து கூடியது. 

ணக (௫௫௫ [42௯௨௮1 ௫௫1௫1௫ கட்டப் 

இவவணணம் இளையபெருமாளருளிசசெய்த வாக௫ியத்தை மஹாரா 

ஜர் கேட்டு மஓழஈது ௮ருலிருநத சி தியதிருவடியைகோககிக கேளீ£ மாரு 
தஇியே! மஹே௩திரம், இமையம், விஈதியம், கைலாஸம் முதலிய வெண்மை 

நிறமபொருக்இயும், செம்மையும்௮ு இளம்வெயிலபோலவும விளங்குகின்ற 

நாற்றிசைகளிலுமுள்ள மலைகளிலும், மேறறிசையில் கடலோரரங்களிலும், 
உதயூரி ௮ஸ்தடரிகளிலும உளள சந்தனம் பனை முதலிய/பறபல மரங்க 

ars காடுகளில் வாழகன்றவர்களும், ௮ஞ்சனமலைபோன்றவர்களும், 
கருமுகில்போன்றவர்களும், மதவேழத்தை நிகர்த்த தோள்வலியுடையவர் 

களும், ஆ௫யெவர்களும், ௮ஞ்சனமென்லும் மலையிலே வாழ்கன்றவர்களும்,



கிஷ்கிந்காகாண்டம். ௮௨௭ 

மேரு தூம்சம் மஹாருணம் என்லும் மலைகளில் வாழ்பவரும், மறறும் பற 
பல. கசடிகளிலும, முனிவாகளின் ஆசிரமங்களிலும் வாழபவர்களஞமான வாக 

ராகளை ஸாமதானங்களினாலே மகிழவிதது விரைவாகவாது சேருமா செ 

யக; மூனபு கான அவர்களை யழைபபதனபொருடடே கட்டளைசெய்தலுப் 

பிய தூதாகள தாமஸஞசெய்யாமல விரைவாக வருவதறகாக் மீளவுக் தூதர் 

களையலு,பபுக; காமமயககிலமயங்கி யாவர் தாமஸஞ்செயடமாகளேோ?௮வா 
களை எனனெிரில் ௮ழைததுவருக; என்னுடைய கடடளையினபடி பத.து 

இனத்துககுளளே எவா வந்து சேடுனெறிலாகளோ * ௮அவாகளுககுடனே 

உயிரவாங்கும் தணடனை விதிககபபடும; ஆதலின், அகேகமாயிரய் 

கோடி. வாகராகள எனனுடைய சடடளையினால விரைவாக ஆகாயததை 

மறைத்தெழுந்து செனறு சேனைகளெங்கெய்கருகனெறனவோ£௮வைகளை 
பூணா௩து கையுடனழைத்துவரக்கடவாகள, என்று கடடளையிட்டனா, சிறி 

யதிருவடி. ய%தக் கட்டளையைககேடமி ௮வவண்ணமே சிறஈத பலமுடைய 

வாஈராகளை யனுபபினர் ௮வரகளும ௮வவாறே ஆகாயமாாககத்தில வாயு 

வேகமனோவேகமாயச் சென்று அங்கங்குளள வாஈராகபெலலோரையும் 

பெருமாளுடைய கர ரியததிறகாகத்துரைசெயது 106 ஹாசாஜா கட்டளையையு 

மறிவித்தனாகள அவவாஈராகளும ஊழிகாலயமன்போனற ௮மமஹாசா 

தருடைய கடடளையைம் செவியுறறவுடனே பிறிது தாமஸம செயயாமல் 

புறபபட டனாகள, அவாகளுள அஞசனகிரியிலவாழமதுகொணடு அஞ்சன 

வண்ணமுழ்றிருா தவர்கள, மூனறுகோடி. சேனைகள 5 ௮ளதகிரியில வாழ 

bg தஙகடிறமபொருகதியவர்கள, பததுககோடி சேனைகள் , கைலாஸூக/ 

தீதில் வாழந்து சிங்கசதின கேஸரமபோன்ற மேனியுடையவாகள, ௮கேக 

மாயிரககோடி.கள , இமையமலையில வாழ௩து வெணமைநிழமுறறவர்கள, 

ஆயிரமாயிரய்கோடி சேனைகள் $) விடதியமலையில வாழந்து ௮ஙகாரகன 
போனற வண்ணமுறறவாகள, ௮கேகமாயிரவகோடிகள , இருபபாறகட 
லின கரையில் பச்சிலை மரககரடுகளில வாழகது பசிய நிழமுடையவாகள, 

கணகடற௩தவாகள; இவ்வணணம் வநங்களினின்றும, குகைகளினின.றும், 

ஆறுகளினினறும, அகேகமாயிரஞ சேனைகள வானிடையில பரவி கதிர 

வனை யுண்பனபோலப்புறபபடடன, முன சென்றவாகளை துரைபபடுதது 

வதம்காக பின்செனற வானராகள ௮பபொழுது இம௰யமலைபோயச சோந்த 

னர்கள. ௮ம்மலையிலேதான் முன்பு சகல தேவாகளும மஇவுறும்படி. மகா 

தேவன் சிழத்த யாகம் செயதனன ; அந்த யாகததின் ஹோமதிரவியக 

களின் பெருகினால் மதுசமுளள கஈதமூலபலாதிகள உணடாயின, அவை 

களை யாவன் ஒருவன ஒருவேளை புஏக்கன்ரானோ 7 அவன ஒருமாதம்வரை 
யில்” பிதாகமின்றி மூழவான் ; அக்கனி காய கிழங்குகளை Dy QUIT COL 

கள பறித்து உண்டும், மகாராஜாபொருட்டு அவைகளையும், மற்றுமங்குளள 

கறுமலாகளையும் பநிததெதுக்கொண்டும, அங்கங்குளள சேனைகளை 

விரைவாகவரும்படி. துரைசெயதும், மீண்டு அ௮ச்சேனை களுக்கு முன்பே



DK. வால்மீகிராமாயணம் 

இஷ்டிக்தை வந்து சேர்ந்து மகாசாஜாராக கண்டு வணங்கு அவைகளை ௮ளி 

த்து அவரைகோக்கி வேந்தே/யாகுகள தங்கள கட்டளையின்படி. மலை, “கப், 

காடு மு.தலிய எல்லா இடங்களையும் சுற்றி ஆவஈங்குளள வானசபபடைகளை 

யும துனாப்படுத்தி வாகனம அவர்களும் வந்துகொணடிருக்கெறனர்கள; 

என்று விணணப்பஞ்செயதனர்கள மகாராஜரும அதுகேட்டு மிகமூழ்கது 

அவவுபரயனங்களையும அ௮ங்கேரிததருளினா 

இஞ்ரெகாகாணடத்தில் முபபதசேழாவது சருக்கம் 

ழேததிதறு, 

SS=3 aS 

முப்பத்தெட்டாவதுசருக்கம். 

மஹாராஜா இளையபெருமாளுடன பெருமாளெழுர்தருளியிருககு 

மிடத்திறகு வ௩து ௮அவரைக்கண்ெெ மடழநதது. 

  

ப குட்டு 

வெரு   

இவ்வண்ணம மஹாராஜா அவவுபாநகயஙகளைபபெறறுககொண்டு அவ் 

வானரர்களை இனியமொழிகளிலை மூட வித்தனுபபி தமமையும் பெருமா 

ளையும இிருதாரத்தாகளாக நினைத்து மகிழந்தனா இளையபெருமாள அப் 

பொழுது அவரை கோக, மஹா சாஜோ ! நமமனம உகககுமாயின், காலக் 

கழிவுசெயயா.து இபபொழுதே இகர து புறபபடுக ) ஏன்று மொழிந்த 

னர், மஹாராஜா அதுகேட்டு மகிழடது இவவணணமே ஆகுக வென்று 

உடனபட தாரை ர௬மை முதலிய மனைவியா களையும அ௮னுபபிவிடடுவருக 

வெனறு வாகராகளைகோக்கமொழிக் தனா வாகரர்களும ௮.துகேட்டு விரை 

வாக ஓ.டிவ௩து கைகூபபி நிழ்கையில் மஹாராஜா ௮வர்களுககு விரைவாகச் 

சிவிகையை கொணாகவென்று கடடளையிட்டனா, அவாகளும் ௮வ்வண 

ணம் விரைவாக ௪றஈ 2 சிவிகையைகொணாஈழு அறிவித்தலும், மஹாராஜா 

இளையபெருமாளையும் ௮தின மீது எழும் தருளியிருககுமபடி வேண்டித் தா 

மும் அவருடன அ௮இலேறி இருஈது வெணகுடை பீடித்து, வெணசாமரய் 

களவிசி, சவகம பேரிமுதலிய வாத்தியயகளை முழசகி மகழவுகொணட பற் 

டால வானராகளினால புகழப்படடும, படையேஈதி கொடுமைகொண்ட பல 
கோடி. வானரப்படைகளினால சூழப்படடும் புறபபட்டு பெருமாள எழுக்த 

ருளியிருககுமிடம் சேர்க் து இளையபெருமாளுடன இறங்கி பெருமாளைக் 

கிட்டி வண கைகூப்பி நிறகையீல, உடன ஊந்த வாஈரர்கள் எல்லோரும 

அவ்வண்ணமே தொழுது கைகுவிதுகனாகள பெருமாளும முகழந்த கல 
கோசங்களை உடைய தேங்கிய தடரகமபோன்ற வானரசேனையைக் கடாகூஷி 
த். மூழ்ந்து தம் இருவடிகளில தலைவணங்கி மஹாராஜரையும் பிரீதியி



இஷ்கிந்தாகாண்டம், ௮௩௯ 

a, வெகுமானத்தாலும் எடுத்தணைத்து ௮ருல் வித்திருக்கும்படி. 
் Lew செயது அவசை கோக்க, மஹாசாஜரே /! அறம் பொருள் இன்ப 

வ்க்ளை அவ்வவற்திற்கு ரியகாலங்கள்௮.ிந்து யாவன் பகர்த்தனுபவிக்கின்ற 
ஜே 1 அவனே அசசுக்குரியனாகுவான்) யாவன் ௮றம்பொருள்களைத்துற 

ந்து சாம்த்தையே மேற்கொண்டு மயலுறுன்றானோ 3 ௮வன் மசத்ததுனி 
யில் அயில்பவன்போல தன்னிலையினின்றும் வீழ்க்தே தாழ்மைகொண்ட 
வீழித்துக்கொள்வான் ; பகைவரைக் கொல்வதிலும், தோழசைச் சேர்ப் 
பதிலும் அக்சம்கொண்டு அறம் பொருளின்பம் மூன் நினையும் தக்கபடி. 

பவனே சாஜதர்மமுடையவனா குவான்; ஆ தலின,இப்பொழுது முயதசி 
் ய்யும் காலம் நேர்ந்திருக்கிறும், ஊக்கமறறிருப்பது க்குதி அறறதன 
**-ஆ.கலின, வாக ரமர்திரிகளுடன் கூடி கனகு ஆராயக; என்று ௮ருளிச் 

செய்தனா. மஹாராஜா ௮.துகேட்டுப பெருமாளைகோகக6, இனியதோழரே| 
என்னுடைய செல்வமும், புகழும், கபிராஜியமும், மனைவியும, யாவும் 
தேவருடைய இரு ௮ருளினாலேதான் மீளவும அடியேனுக்கு வாய்ததன ) 
ஒருவன் செய்த உபகாரத்திறகு பிரதி உபகாரம் எவன செயயானோ?௮வ 
ன் யாவரிலும் கடையனா9 இகழப்பவோன் $; ஆதலின, அடியேன் தேவர் 
காரியத்இல் ஊககமத்திலேன; இவவா5ராகள பாரெங்கும் சென்று அங்கள் 

குள்ள கரடி. வானரகோலாங்குலங்களை அழைத்து வஈதனர்கள்?) அவா 

கள் காடு மலை கடலகளிலுள்ள எலலா இரகஏயஙகளையும் ௮றிநதவர்களும், 
$ூதவகந்தர்வர் முதலான தேவசணங்களின் புத்திரர்களும், வேண்டும்படி. 

ரூபங்கள் தரிபபவாகளும், இறந்த கோளவலி யுடையவாகளுமாஇன்றனர் 

கள்$ அவர்கள் இபபொழுது நாறு, ஆயிரம், பதினாயிரம், லக்ஷம், பத்து 
லக்ஷம், கோடி, புதம், பிருஈதம், கர்வம், நிகர்வம், மகாகர்வம, ஸசோஜம், 
சங்கு, சமுத்திரம், அர்தம், மத்தியம், பரார்த்தம் எனறு ஒன்றுக்கொன்று 
பன்மடங்கு அதிகமுள்ள கணக்குடையனவும், கணக்இதர்்தனவுமாகய 
பற்பல வாஈரசேனைகளுடன் கூடி. வழியில் வம் துகொண்டி.ருககின்றனர்கள்; 
அவர்கள மேருமந்தரம் போன்றவாகளும், Apis ப.ராகசமமூடையவர் 
களுமாதலின், அ௮ச்சமன்றி கொடிப்பொழுகிலிக்கு எய்.துவாகள; சாவண 

னையும் குலத்துடன் களைந்து வெற்ற்கொண்டு பிராட்டியையும் மீடடு 

அளிப்பார்கள் ; ஆகலின், தேவா ஒன்றுக்கும் சி்றையின்றி மகழ்க்து 
உகந்தருள்க); என்று விண்ணபபஞ்செய்து மூழெவித்கனர், பெருமாளும் 

அதுசேட்டு மஹாராஜருடைய முயக்கு உகந்து அன்னு மலர்ந்த கருங் 
Sather Bicep இருமேனிவண்ணமுற்.து விளஙகியருளினர். 

இஷ்இந்தாகாண்டத்தில் முப்பத்தெட்டாவது சருக்கம் 

espa. 
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முப்பத்தொன்பதாவதுசருக்கம், 

வான ரசேனைகள் ஏல்லாம மஹா.ராஜரிடம் வந்து கூடியது, 

201018 |@ | அ ஒ(௫௧ டை, 

இவ்வண்ணமு.னாதது கைகுவித்து நினத மஹாசாதனாப் பெருமாள் 

ம௫ழ்க்து தழுவி வரை கோக்தெத தோழரே ! மேகம் மழைபடொழிவதும், 
கதிரவன் இருளை ௮கறறி வானை நின்மலமாககுவதும், சந்திரன் பூமியை 

நிலவினால் தகழவிப்பதும், எவ்வண்ணம வியப்பன்றோ ₹ ௮வவண்ணமே 
தம்போனற தோழாகளும் பிரததி உபகாரம செயவதும் வியபபன்று ; 
உபகாரதசை விரும்பாமலே உதவி செயபவாகளூககு இது எவவணணம் 
வியப்பாகும; ஆதலின, நீர் என் காரியததீல இவவணணம் முயாசசியுறறி 

ருபபதும் வியப்பனறு ; நீர் இத்தகவுடையவரொன்பகை முன்னமே அறி 

வேள; யான உமழுடன்சோ௩து போரக்களத்திஉ பகைவாகளை எலலோரை 
யும் கொலலவும் வலலேன் $ ஆதலின, நீரோ எனக்கு தோழரும், இனியரு 
மாக உதவிசெய்க; ராக்ூஸாதமனான இசாவணன் ௮னுஹலாசன் இதி 
சாணியை எடுக்தோடி. ஒளிதததுபோலச் €தாதேவியை வஉஞ்சனைசெய்து 

பறித்தோடினன்; புலோமாஸுரனைப பெளஎலோமீமணாளன கொலைசெய்த 
போலவே யான் gig Tres er போரில கூரிய கணைகளினாவடி த்துக் 

கொலைசெய்வேனென்று ௮ருளிச்செயதுகொண்டி ௬௩தருளினா. ௮ததர 
ணத்திலேதானே பெருஈதுகள பூமியினின்,றமெழுக்து வெப்பமுற்ற வெய 

யோனுடைய கொடிய வெயிலையும மறைச் திருஎமூண்டு வானெககுமபரவி 
யெழுந்தது , அத்துகளினாலே இசைகளும காணப்படடில , காடு கடல் 
மலைகளுடன் கூடிய டூமியும் அசைந்தது, உடனே வருன்ற. கூரிய கோச 

ப்பல்லுடையவர்களும், சிறந்த பலமுடையவர்களுமா£கய கணகெந்த 
வாநரசேனைகளினாலே ப.ததுததிசைகளும் மழைககப்படடன ; அவர்க 

ஞூள ஓவ்வொருவரும் அகேகமாயிரங்கோடி. பரிவாரங்களுடையவர்கள் ; 

இலர் நதிகளிலும், சிலர் கடல களிலும், சிலா மலைகளிலும், சிலர் காட்டி. 
லும் வாழ்பவர்கள ; எல்லோரும் மாமலைபோன்றவர்சளும், மேகம்போல் 
கர்ஜனை செய்பவாகளுமானவாகள ; சிலர் பாலஸ.$ரியன் போன்றவர்கள் ; 

சிலா பூர்ணசந்திரனை நிகர்த்.தவர்கள; சிலர் தாமரைத்தாதுவண்ணர்; சிலர் 
வெண்மைரிதத்தவர் ; லர் மேருமலையில் வாழ்பவர்; அவாகளுள் முதன் 
முதல் ச,சலலியொன்னும் பூதபதி பதினாயிரங்கோடி. வரஈரர்களுடன் காண 
ப்பட்டனன ; பின்பு, தானாயின் தாதையான ஸ-ஷெண்ன் ௮கேகம் பதி 
னுபிரம்கோடி சேனைகளுடலும், ௬மையின் பிதாவான தர.ரன் ஆபிசக்கோ 
டி. சேனைகளுடனலும் சாணப்படடினாகள் ; பின்பு, வாகராகளனவர்கருரள் 
ெக்தவலும, புத்தமானுமாமெ றியஇிருவடியின் தகப்பஞசாயெ கேளரி 

யென்பவன் அகேகமாயிரங்கோடி. சேனைகளூடன் சாணப்படடனன்; மின் 

பு, கவாக்ஷன் ஆபிரன்கோர, கோலாங்கூல சேனைகளுடலும், arate Or



சிஷ்கித்சாகாண்டம், Ps 

ண்டாமிரங்கோடி, காடி, சேளைகளுடலும், பனலன் மூன். றுகோடி. சேளைச 
இதடினும், €ீலன் பத்துக்கோடி கருல்குரககு சேளைகளுடனும், கவயன் 
ஐர்.துகோடி. வாரரசேனைகளுடலும், தரீமுகன் ஆயிசல்கோடி சேனைகளு 
டனும், அசுவிரி சேவர்களின் குமாராகளான மைந்த துவிவிதர்களிருவ 

ரும் தீனித்சனி யாயிரங்கோடி. சேனைகளுடலும், கஜன் மூன்றுசோடிகளு 
டனும், ஜாம்பவான் பத்துக்கோடி. கரடி. சேனைகளுடலும், ர௬ுமண்வான் 
அறு கோடி சேனைகளுடலும், கந்ச.மாதனன் பத்துலக்ஷம் கோடி சேளைக 

சூடீனும், யுவராஜனான அங்கதன் பதினாயிரம் லக்ஷங்கோடி சேனைகளுட 
னும், ௬ுமையின் தாதை யன்றியிலே மற்றொரு தாரனென்பவன் ஐர்,.துகோ 
ம. சேனைகளுடறும், இகதிரஜானு பதினொன்றுகோடிசேனைகளுடலும், சம் 
பன் பதினோ சாயிரத்தொரு நாறுகோடிசேனைகளுடனும், துர்முகன் இரண் 
கேகோடி. சேனைகளுடனும, அனுமான் ஆயிரங்கோடி சேனைகளுடலும், 

களன் நூரூயிரல்கோடி சேனைகளுடனும், ததிமுகன் பத்துககோடி சேனை 

களுடலும் காணபபட்டனர் ;) இவவண்ணமே சரபன், குமுதன், வஹ்ரி, 

சம்ஹன் என்பவாகளும் தனித்தனி பத்துககோடி சேனைகளுடன் வ௩தன 

ர்கள்; இவர்போன்ற மற்றுமுளள கணக்றெந்த பூதபஇிகளும, அகேகமா 
யிரங்கோடி சேனைகளுடன் காடு கடல மலையடங்கிய மண்டலமெக்கு நிறை 
ஈத வர்தனாகள; இவர்களெலலோராயுங்கணக்கிடடுராப்ப.த ஒருவர்க்கும 

ஸாததியமனறு ; இவ்வண்ணம உலகனிலுள்ள வானராகளெல்லோரும் 
தாவிக்கொண்மே, மேலெழும்பிக்கொணமிம், கர்ஜனை செயதுகொணடும், 
மேகங்கள் ஸடிரியமண்டலத்தைச் சூழ்ந்துகொளவதுபோல மஹாசாஜ 

ராச சூழ்ந்துகொண்டனர்கள் ; பின்பனவர்களும் தத்தம் நாமங்களை 

யுராதது மஹாசாஜர்ககுச் தலைவணங்கி யறிவித்தனாகள ; சிலர்கள விக 

யங்கொண்டு கைகூ பபி மஹாராஜரருலெ நின்றனாகள் ; மஹாராஜரும் 
இவாகளெலலோரையுங்கண்டு மகழ௩து சேனைகளெலலோணயும் காடு 
மலை முதலிய இடஙகளில சுகமுறுமாறு இறககப பேருமாளிடத்திலும 

அவரவர்களினுடைய ரூபபல பர7கரமாஇகளை விண்ணப்ப செயதனர், 
மஹாசாஜா யாவுமறிந்தவராதலின், அச்சேனைகளின தன்மைகளை ஈன 

கறிய வல்லவ. ரலலரோ 1... 

இஷ்ரெசாகாண்டகதில முப்பசசொன்பதாவது சரம 

முதகிற்று. ; 

. இந்தச்சருக்கத்தள் கணச்றெத சேனைகள் மஹாராதரிருசகுமிடத்திறசேர்கத 
னலென௮ கூறப்பட்ளெ௮ , சிறியசான அவ்விடததில அவவகாவு சேளைகளொவவண 

ஸணமடில்பெருக்தனவென்று சிலர் க்ஷேபஞ்செயவர்கள , ஆயிலும, இச்சருககததி 
Chis அங்கஜ்கு (சாமருபிபீ$) வேணமொறு ரூபஈதரிகசவல்லர்கள், என்று விசேட 

ஸ்்முலாத்திருப்பதினாலேயே அந்த தக்ஷபததிறகு சமாசானம் அதிதகொ ச் 

ளலாம்; எல்லோரும் வானிடையிலிருச்ச வலலவாசகளாதலினாலும், சிலா ஆசாயத்தி 

ஹூல், புலர் பாரிலும், மேனியைச் சருக்ச்சொண்டிருதன!சளென வணர்ச, 

  பய் 
ப



௮௪௨ வால்மீராமாயணம் 

தாற்பதாவதுசருக்கம், 

பிரரட்டியைத் தேவெதற்காக விரதனென்னும் யூகபதியை மஹாசாஜர். 

தழததிசைக்குக் கட்டளைசெய்தலுப்பியது, 

த் 
4 — க் 

அநந்தரம மஹாராஜா பெருமூழ்வுகொண்டு மஹாபல பராக் ரமமு 

டைய பெருமாளை நோக்கிக் கேடடரு.ளீர ௮ன்புளள தோழரே ! காமரூபி 
களும், றத பலமுடையோரகளும், ஈதவேழம் போனறவர்களுமாகிய 

என் கட்டளைக்குட்படட வா௩ரர்களெல்லோரும் வந்து சேர்ஈதுவிடடனா 

கள. இவாகள அகேகமாயிரஞ் சேனைகளுக கிறையவர்கள$; தைத்திய தான 

வாகளபோலக கொடுமை கொண்டவாகள ; வியப்புறததகக செயல்களி 

னாலே பெரும்புகழடைக் தவர்கள; எவவளவுகாரியஞ்செயினும இளைப்புரூா 

கள ; முயறசிசெயவஇிலும, மேற்கொண்ட காரியத்தை முடிப்பதிலும 

சிறப்புடையவர்கள ; சிலர் பாரிலும், சிலர் நீரிலும ஈநடபபவாகள ) இவர் 

கள எல்லோரும் தேவர்சகுக்தொண்டர்களாகித தேவருடைய கட்டளையை 

யேயெதாபாராத்து கிற்ெறனர்கள; மிகவும் குருபத்தியுடையவர்கள; இப 
பொழுது சேவர் இருவுளததிலிருக்னெற காரியகதைச செயத: முடிக்கும் 
தறமையுடையவாகள$ அகேகமாயிரங்கோடி. வாஈராகளுடன் தேவனாழே 

யெதிர்பாத.த நிற்கின்ற இவர்களுக்கு இபபொழுது யாதுகட்டளைசெயின் 
தகுமோ1அ.தனை யருளிச்செயதருளச$; இச்சேனைகளெல்லாம் தேவருடை 
யனவே ? தேவராதினமாயினவே ? ஆதலின், கட்டளைசெயதருளக; இவர் 

கள் செய்யவேண்மெ காரியத்தையும யான் ஈநன்குணாவேன் ; ஆயிலும், 
தேவரே உண்மையாக ௮ருளிசசெயல்வேண்டும் ; ஏன்று விண்ணப்பஞு 

செய்து வேண்டினர், பெருமாளூம இவவண்ணமொழிந்த மஹாசாஜர் வாக 

கியத்தைக கேட்டருளி மூழந்து அவரைச் திருக்கைகளினால் தழுவி யவ 

ரை கோக்க, மஹாராஜரே ! இப்போழது இவர்கள செயல்வேணடுவதைக 
கூறுகின்றேன் கேளீ£ ; என பிராணகாயகியான ஜான பிழைததிருகக 
ன்நனளோ? இலளோ? அந்த ராவணன் எஙகுறைகின்றனனோ!இவவிஷயக் 
தைமாத்தரம் இவர்கள உண்மையாக அறிந்து வரல்வேண்டும் ழ; அதனை, 
யதிக்த பின்பு நாமிருவரும் ஆலோ௫த்து யாதுசெயின் தகுமோ ? தனை 
யட்பொழு,து செயவோம் ; இவவிஷயத்தில் யானாகிலும், லக்்மணனாயி 
லும் பிரபுவல்லோம் ; வாகராகளெல்லோருக்கும் இறையான கீசொருவ 

சே பிரபு; ஆதலின், என்னுடைய காரியத்தின் கிச்சயத்சை நீரோ கட்டளை 
செய்தனுப்புக, என்னுடைய காரியத்தை யுண்மையாக அறிவதற்கு கீரொ 
ருவசே நள்குணர்டுன் நீசல்லீரோ ? நர் நமக்குத் தோழரும், குருகுலவா 
ஸஞ்செய்து கலைகளெல்லாவற்றையுமோதயவரும், மஹாபல பராக்காம
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முடையவரும், காலதேசங்களை யறிந்தவரும், கம் காரியத்தை நன்குணர்க் 
தவரும், பற்பல காரியங்களைசசெயது முடி த்தவரும் ஆடன் தீர்; ஆசலின, 
Cr இவர்களுக்குக் கட்டளைசெய்கனுபபுக ; என்று அருளிச் செய்தனர். 

பெருமாஷிவவண்ணம் அருளிச்செயச வார்த்தையை மஹாசாஜர் கேட்டு 
மகிழ்ந்து பெருமாளிளையபெருமாளிருவருக்கெடிரிலேயே விநதனென்?ிற 
சேனாபதியையழைத்து அவனை நோக மொழியலுறறனர், கேளாய் சேனா 

பதியே!சோமசூர்யாம்சமுற்ற வாரரசேனாபஇிகளும, நீயும மிகுதியாயுள்ள 
சேனைகளுடன்கூடிக்காலதேசங்களுககுத்தககபடி. செயறகுரியனவும்,செய 

த்கரியனவும் இவையெனத்தேரர்ந் து, கார கடல்களூடன் கூடின 8. ந்திசை 
யிற்சென்று ௮ங்கே சீதாபிராட்டி. எழுஈதருளியிருககுமிடததையும், இராவ 
ணன் வாழுமிடததையும் தேடி. யோரிடமும் விடாமல நனகாராயந்துவருக 

அ.த்திசையில் வழியிலே பாரதி, ஸரயு, கெளசி, காளிககி எனலும் ௩தி 
களும், யாமுனமென்னும் மலையும், ஸரஸ்வதி, ஷிக்து, சோணம என்னும் 

நதிகளும், பற்பல காடுமலைகளடாக்த காளமலா என்னும் நாரம், பரவாம 
மாலம், விேஹம், மாளவம, காசி, கோஸலம, மாகதம, புண்டரம, வங்கம் 

எனனுஈதேசஙகளும், கோசகாரொனனும் ராஜாகளின் சாஜதானியும், வெ 

ள்ளிகனியுடைய பூமியும முறையே யிருககெனறன, இவை யெல்லாவறழை 

யும் முன்றயே தேடுக; ௮,கற்குமேல் குணகடல, அதனடுவில பறபல மலை 

களும, ஈகாகளும், மாச ரமலையின சிகரமும் இருகனெறன $ அவைகளில் 
ரெவியில்லாதவாகளும, உதடிலே செவியுடையவாகளும, எஃகுபோனழு' 

முகழமுடையவாகளும், ஜவன ரென்பவர்களும், ஓரேகாலுடையயர்களும், 

அழிவறறவரும், பலீமுடையவரும், மனிதாகளைத்சின்ெறவாகளும், ஆலி 

யவர்களும், சொதர்களும்,செவியில சிகையுடையவாகளும,தஙகமபோன்ற 
மேனியுடையவர்களும், பசசைமீனை யுண்பவருமாகய பற்பல் ஜாதிகள் 
வாழடன்றனர்கள; அங்கு 8ீரினுளளும பாதி புலியுருவமும், பாதி மானிட 

வுருவமுமமைந்த கொடியஜாதிகளுமிருககின்றனவாம; இதுவனீரயில ஜம் 

பூதவிபம், அதன்மேல் சிலத்திவுகள மலைவழியாலும், சிலத் இிவுகள பவம் 

களினாலும் ௮டையததக்கவை) சிலத்திவுகள ஆகாசமார்ககமாகவே செ 

தீற்குநியன; ௮வைகளிலும் சென்று தேடுக; ௮,கன்மேல ஏழுகணடமாக 

ப்பிரிஈத யவத்விபம், ௮,து ஈவமணிகளுடையதும், வெள்ளி தககங்களின் 

நிழமுடையதும், தங்கககனியுடையதுமான்றத?; ௮தனைத தாண்டிச ௪9 

சமென்னும் மலை, ௮.தனுடைய சிகரம் வானுலகைச சோகம்துள.த; ௮ஙகு 
தேவதானவர்கள் வாழடன்றனர்கள் ; ஜே சசொலலிய இடங்களில் pir. 
மாயினும் விடாமல் காடு மலை யாறு குஎங் குட்டை கோட்டை காடு ware 

செக்கும் பிராட்டியைத்தேடி.வருக; அதன்மேல் செவ்பபுதறும், ஆழரதும், 

விரைவாகப் பெருகு?ன்ற சோணமென்னும் நீரிருக்கன்றது; ௮,கனமேல் 

கடலின் அக்கரை மங்கும் சித்தசாரணஸலேவிதமான பற்பல இர்த்தங்க 

ளிருக்இன்தன; அங்கும் பிராட்டியாராயும் சரவணனையுக்கேகெ; அதன்
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மேலும் பழ்பலத் இிவுஃளிருக்கன்றன; ௮,தன்மேல் கரும்பின்சாற்றின்கடல் 
அ. காழ்றினால மிக வெழுக்தலைக்தொலிச்சின்றத; அக்கு மிகவும் மாயா 
விகளான ௮ஸ-ரர்கள் வாழ்ந்துகொண்டு மேலே செல்பவர்களை நிழலப் 

“ப.த்றி யிமுககன்றனர்கள ழ; அவர்களுக்கவவண்ணற் இசைமுகதவா வச 
மளித்திருக்கன்றனர்; அங்கு சீங்கள் உபாயத்தனால் தரையிலேயேசெனறு 

தாண்டுக) அதன்மேல் லோஹிதமென்னும் கடல் சத்தம்போலிருககின் 
றத; அதன்மேல ஓங்கியுயாகக இலவமரம் (சால்மலி) இருககின்ற.த ; ௮5 

னால் ௮தன்மேலுள்ள தீவுக்கு சாலமலித்வீபமென 2 பெயர்; அங்கு பெரிய 

இருவடிக்கு விச்வகர்மன கையிலைமலைபோனற இுமாளிகையை யியற்றி 
யளிதிருகன்றனன; ௮ங்குளள மலைகளில் பற்பல உருவம்களுற்று பய 

ங்கராளான மக்தேஹரெனனும் ௮ள-ரர்கள் தொஙகுகின்தனர்கள்; அவர் 
கள்தான் இனந்தோறும் கதிரவலுஇக்கையில வேதியர்களளித்த அர்க்ய 

மென்னும் வச்சிரங்களினாலடி பட்டு நீரில மடிக்து விழகன்றனாகள; «Br 
வன் சரணங்களின் வெபபஈதணிகலும் ௮வாகள முன்போலவே எழுந்து 

மலைகளினமேலேறுகின்றனர்கள , இவ்வண்ணம உப்பு, கரும்பின்சாறு, 

ஸ்டரை, கெய, தயி£ ஏனனும் ஐது கடலகளையும, ஜம்பூ, யவம், பலக்ஷம, 

சால்மலி, குசம, கரெளஞசம என்னும ஆறு இிவுகளையுமகடந்து செல்லின் 
வெண்மையுறத மேகம்போனற க$ீசோதமெனனுஈதிருபபாறகடலிருத்தெ 

இத; ௮.து அலை களினினாயினால்முத.துவடமபோலககாணப்படும்; ௮தனடு 
வில ரிஓ.பமென்னுமமாமலை வெணமைநிறமுறறு இவிய க௩தரசங்களுடை 
ய வெளளிபோனற மலா௩த மசஙகளினாலும் விளல்குனெறது; அதல் தங 
கத்தாதுளள வெளளிததாமரமைகள மலாஈத சுகாசனமென்னும புஷ்கரிணி 

Ins Booty gy _ அங்கு தேவசாரண கந்தாவ இன்னர இம்புருஷாதி தேவ 

SOT SET |மூழந்து விளையாடுகின்றனர்கள ; அக்கடலையும் தாண்டிச செல 

வ கலாவின், நனனீர்க்கடல காணபபடும், ௮தனிடையில்தான் பட்பாகலம 

எரிக் துகொணடிருககின்றது ; அதனாலேதான ஊழிகாலததில எலலா நீரி 
ரம ப ர௬ுகபபமகின்றது ) ௮க்கடலிடையில வாழ்கின்ற ௪ிற௩த உயிர்க 

ம் ௮ந்தத தஇியைககணடசசங்கொணடு கூவுசன்றன; ௮ம்கு ௮வவொலி 

மிக வொலிக்ச்றது; ௮த்தண்ணீககடலினக்கரையில பதின்மூனறு காத 

தீதிலே ஜாதரூபரிலமென்னும சிற௩த தங்கமலையொன்றுளது ; அம்மலை 

யின்மேலே சக்நிரன்போல ஒளிவிழிகின்றவரும், காமரையிதழபோனஷம 

கண்களையுடையவரும, ஸகல லோகங்களாலும பூஜிககபபட்டவரும், ஆயி 

சம் தலையுடையவரும், 8லவஸ்இரமுடுததவருமாகிய இருவநந்தாழ்வான 
எழுஈதருளியிருக்கென்றனர் ; அம்மலையின் அுனியிலேதானே மூன்று களை 

யுள்ள பருததுயர்ஈ்த தோர் தங்கபபனைமரம் ஜே,த்இசை3கெல்லையாக நாட 
டப்பட்டு வேஇியுடன் விளங்குன்றது; ௮தறகுமேல பொன்மயமான உத 
யூரியிருக்கின்றது ; அதன் சிகரம் நூறுயோஜனம் உயாம்துள.து; அதிலு 
ள்ள ஸால தால தமால கர்ணிகாரம் முதலிய மரங்களும் பொன்மயமாக



கஷ்க௫ந்தாகாண்டம் ௮௪டு 

1வ மலர்ந்து விளவ்குெறன; ௮இல் ஒரு யோஜனம் விஸ்தாசமும், பத்து 
'யாஜனம உயரமுமுள்ள ஸெளமனஸமெனனும் ஒரு சிகரமிருக்கின்ற து ) 
தன்பு, பெருமாள உலகத்தை யளக்குகையில, அதன் மேலேதான் முதலடி. 
யும், மேருவினமுனையிலிரண்டாவதடியையும வைத்தீருளினர் 9 oar 

(ன் தஇன்கோறும மேருவுச்கு வடபுரத்தை௪ சுறறிவருகையில், அச்சக 
)ை யடையுமபொழுதுதகான் சென்புறத்திலுளளோர்களினால காணப 

படிகின்றனன் ; அங்கு வைகாகஸான்னும, வாலிலயரொன்னும வேத்து 
மையுடய மாமுனிவர்கள தவஞ்செய்துகொணடு கதிரவனுக்கு நிகராகக 
காணப்படுகின்றனர்கள ; அதற்கு எதிரிலிருககனற ஸ்மானத்தில கச 

வன் யாவராலுங் காணபபடுகின்றமையில், அதற்கு ஸஃதர்சன தவிப 

மென்று பெபா கூறப்பட்டது , ௮மமலைகளின சிகரங்களிலும, குகை 
களிலும், ராவணனும் பிராட்டியபும இருககனறனாகளோவென்று தேடி. 
வருக : அமமலையினொளியும, கதிரவனொளியுஞசோ௩து செம்மையுந.று 

விளஙகுனெழறமையின், காலைசசஈகதியென்னபபடுகினறது ; பிரஹமா உல 

இனைப்படைக்கையில, முதனமுதல பூலோகதஇறகு உதயகிரியை துவார 

மாகச்செயது சூரியனையம அக்க இடக்தொட்யசெ சுமறும்படி செயதமை 
யின், அததிசைக்குப பூவதிசை (ழததிசை) யெனனலும ௮மமலைக'உத 
யகிறிமென்று பெயரிடபபடடது; ௮மமலையின பின்பு£ங்களிலும் தேக , 
அம்மலையினபபுறத்திலே ஸ.ரிய சந்துராதிகளின ஒளிகவினறி 9) yn ape. 

யிருக்கன்றது ந ஆகலின், ௮ங்குசசெலவது ஒருவராலும முடியாது , 
௮ துவரையிலும்தான வாஈராகளால் செலலலதகும் , ஆதலின், கீயகள 
அ௮.துவரையிலுமுளள இடங்களில ஒரிடமாயினுமவிடாமல முழுதும் தேடி. 

வரக்கடவீரகள , ௮தறகுமேல் இருளமூடியிருக்கினறமையினர் அதன் 

கேடிவை யாமதிர்தலோம்; இவவளவிடங்களுக்கும ஒரு மாதததிற்கு௱ளா 

கவே சென்று பிராட்டியையும், சாவணனையு௩தேடி. இன்றைக்கு முபபதா 

வதுதினக் தப்பாமலிஙகுவ%து சேரககடவீர்கள, ஒருவரும மாதங்கடஈது 

வரல்கூடாது; அப்படி. வருபவன் உயிரவாங்கு& தணடனைககுள்ளாகுவான், 

ஆதலின, 8விரெல்லீரும இர்திரன் தசையான ழேததிசையையடைது 
யான் கூறினவும், கூறபபடாவுமாகெய இடங்களெல்லாவமறிலும பராட்டி 

யையும, சாவணனிருப்பிடததையுக்தேடி ஒரு மாதததுக்கு பாக இவடம : 

வக்து சோஈது செய்இகூறி யின்புறறு வாழவுறககடவீரகள, எனறு உஹா 

சரஜர் விரகனென்லும் பூசபதிககுக கட்டளைசெயது முட ததனா. 

இல்க்தாகாணடததில் நாறபதாவது சருககம் 

முத்திற்று, 
eo 

எர்ைவன்றவை 

‘ இசசச் சருசசததில ழே. தசையின எலலை கூறபபட்டுளதே1 இத Baa Snes 

முத்லாசவா 1 மேருசிரிமுதலாகலா ? திருவயோசதிமுதலாசஉா * என சிலா சன்



௮௪௬ வால்மீகிராமாயணம் 

இம்பார்சள் ; இமையம், விர்தியம் என்லும் இணடு மலையின் ஈடுகில் சசாவஇியெ 
ன்லும் ஒரு ஈதியுள௮ ; ௮.துமுதலாகவெனறுணர்க ; சூரிய சிததார்சம், ஆர்யபடியம் 

மூதலிய சோதிட அரல்களில் பூமி எணஜாற யோஜனமே நீளமுள்ளதென௮ம், ஐ5 
தாயிரஞ ரிலலரையோஜனமே பரிதியுள்ளதென்ன௮ம் கூறியிருப்பசனாலும், இப்பொ 

முத ஊணா முதிலியேராகளும் அவ்வண்ணமே கண்டதாசசக கூறன்றமையினாலும், 
பூமி புருண்டைவடி.வாச விளள்சனிபோலச் திதாகவே மிருகனெறதெனறும், ஸ்ரீபா 
சலதம், ஸ்ரீகிஷ்ணுபுராணம் முதலிய புராணககளில் பூமிதட்டையாசவும, ஐம்ப 
கோடி. யோஜனம விஸத$£ீர்ணமெனறும், மேரு முதலிய மலைகள மிசவும் உயரரமுள் 
ளனவெனறும, உபபுரீ£ககடல் முதலாக ஏமுகடல்களுளவென்றும், முறையே ஓவ் 

கொரு கடலகளும, ஒவ்வொரு இவுகளும், ல௯ஷம் ௨௯ஷம யோஜனம் வில்தோணமுள 
எளனவெனறும கூறபபட்டது பொருஈதாதெனறும் சிலா சகபெபாாசள ; சோதிட 

பால செயதவாகளதாம இருஹாஇகளை ஸ்புடஞசெயவதறகு எவவகை யெளிதோ 

அ௮வ்வகையாசக சணககோபபடுததககொணடனாசளே யளறி, பிரபஞசததின உண் 

மையைக் கூறவஈதவாகளலலா, ஆதலின, ௮அவாகளினுடைய வாககயம் திதி நிரணயா 

இலிஷயககளில பிரமாணமேயனறி, தீததுவவிஷயததில பிரமாணமாகாது ; ஊணர் 

முதலியவர்களும, ஒர சிறியணெறறிலிருகனெற உமை ௮கணேறறைவிடப பெரிய 

௮௮ குளக கடலகளிருபபதாகவே உடனபடாததுபேரல சராவாசாபோலத் தாம் 

சணணாலகணடவமாயிலுமே பூமியெனபவாகளர,தலின, ௮வா வாககயமும தத்துவ 
விஷயச்தில பிரமாணமாகாது , .ததலின், அவர்களின வாககியககளைககொண்டு முக் 
சாலபபொருளகளையம ஞானகசணணிஞல முதறுமுணர்கத ஸ்ரீசுச செளச்சு வியாஸ 
பராசராகளின திருவாககுகளைப் பொயயெனத்துணிபவன ௭6த மடையன ; அன்றி 

யிலே, சோதிட நூலகளுசகும, புராண௱களுக்கும் தராயுககால விரோ.சமேயில்லை, 
ஏனெனின, சோதிடாகள சாமிபடோழ்திருககும இவவிடத்தையே பூமியின மேற்புற 
மாசவைததுககொணடு சசோளம பூகோளததைச சுறறுவதாகச் கூறினர்கள ; இப் 

போழ௮ சாமிருககுமிடம பூமியின மேறபுதமேயன ; இத மேருரியின தென்? 
ழககான தர்ழவரையே யனறி, பூமியின மேறபுறம் அன்ன ; ஆதலின, மேருமலை 

யின அடிவாரம் இதறகு மிகவும கெடியதாரததலிருச்செற த ; அதறகுமேலேதான் 
பூமியின விலதீணமிருக்கினற.து ; அதற்கு மேறபுறத்திலதான் உப்பு£ீர்கடலின் விஸ் 

தீரணமிருககனறது , ௮தறகுமேலேதான மறற ஆறு சகடல்களும, ௮௮ இவுகளும் 

மேன்மேலும விஸ$ரணமாயிருகனெறன, ௮தறகுமேல் லோகாலோக பாவதமிருக௫ 

னறத ; இவவுணமையை மாமுனிவாகள் சேசரகஇ செதெதியிலை சென கண்டறி 

5 மேருவின் ௮னியை மேலாகவைதக் கசோளம் மேருவைச்சுற்றுறெதென்றும், 

பூகோளத்தின் கிலை மித்சனசமைதததென்றும், புராணல்களில தததுவதசை யருளிச் 

செயதிருகசின்றனர்கள; ஊணார முதலாஞோசளும் இப்போழ்ஜ சாமிருக்கும் பரி 
தியைமாததிரம் சுற்றி வருராகளேயனறி, மேருவின ,ஏனியையாயிலும், இதத்குத்? 
தென்முளையையாமிலுஞசெனறு கணடிலாகள் ; அவர்கள இசறகுச செற்லெ சமார் 
இரணடாயிரம மயில*ரம் சென்றிருபபதம் அரி; அதறகுமேல் லக்ஷம் மயில 
அரம செலலிலும் பூமி முடிவுபெரு ௪; அதறகுமேலேதான் பூமியின் விஸ்தீர்ண 

மிருகனெ.ற.௮ ; இதலுண்மையை யதியாமல் முனிவர்களின் மொழியைப்பழிப்பத 
மடமையென்பஇலும் ஐயமு௮வார்சளோ சானறோர்கள ; இப்போழ்இர்த சண்டத் 

தைச சுற்றியிருக்கும் கடலும் உப்புரீர்க்சடலின் முனையேயன்தி, பதன விஸ்$ீர்ணம் 

பூமியின் விஸ்தீர்ணத் துக்சப்புறமே யுள.த ; அன்நியிலே, அவர்சள் பூமியே ஈழன்,௮ 
சொண்டிருகசன்றசென்றும், குரியன் ஐரேயிடததில் நிர்செறனெனவும், மற்றுள்ள



கஷ்கிந்தாகாண்டம், ௮௪௪௭ 

சரொஹள்கள்மாசதிரம் சழறுனெறனவென்றும், வேகத்தினால் ஈமச்குப் பூமி சழ 
தரவ்காசத் தோறறு்றிலதெனநும, சூரியன சுழலுவ்தாசச் தோறறுவது பிரா 
சதியென௮ம், இபபூமியும் ககோளமகளபோலவே ஆதாரமினதி ஆகாயத்திலிருச் 

இன்றசென்றும் கூறுனெறனாகள ; இதுவும மடமையை விளக்குனெற*; பூமி 
இழக்குமுகமாகச் சுமா ஒரு மினிடடுககு இருபததைஈ.௪ மயிலுக்குக குறையாமல 

சழல்வதாச ௮வா கூறியிருசனெ.றமையின, ௮௮ மிகவும பொருஈதா2 , ஏனெனின், 
ஈதுழன் முதலிய சறஈத பறவைகள காடோறும கால்யிலெமுகது ஆகாயத்தில் பற 

$ஐ சமா இரண்டு மூனறு மணிவரைாயிலும €ழே யிறககாமல வேணடும் இசை 

ஈளிறசெனறு இரை தேடி.சகொண்டு மீளவும தவகூடுகளில மாலையில வஈதடைசனே 

றன வலலவேர *$ Ig எவவணணம பொருஈதும, அவை ழே யிறலகுவதறகுள் 
இப்பூமி யெவவளவுமயில தரம சுழனறிருகசகவேணடும , சுமா இரணடாயிரம் மயி 
ஓசகுமேலேயே சுழனறிருககவேணமமே * இவவளவு வேசமாகப பூமி சுழனறு 

கொணடி.ருசகையில, முறுபடியும ௮அபபறவை யசகூடடைதசான எவவாறடையக் 

கூடும், ரயிலவணடி. வேசமாகசசெலலுகையில, யாராலாயிலும ஏறககூடினெறதோ? 

ரயிலவணடி வேசமரசசசெஏிலுசையில, அதன மேறபுறததிலொருவனிருஈ தசொணடு 

ஜா பறவையை யுயரபபறககவிடடு ஒரு காழிகை யபபறவையை யாகாயததிலேயே 

பறகதகொணடிருககசசெயவானாலெ, மீளவும அபபறவை யகத வணடியைச சேரு 

மா ? சேராதெனபது மடையனுகழும தெரியுமனறோ $ ௮தறகுள ௮௧த வணடி சுமா 

ராறபது மயிலுககுக குறையாமல செனறிருககுமே * பூமிசகுததான சுழலும் வழி 

9லேயே எலலாவறறையும இழுககுமபடியான சகதியுளதெனின, பறவைகள் எப் 

92பாழுதும $ழததசையைகோசகியே செலலலவேணடுமேயன்றி, மறறததிசைசளில 

ஒருக்காலும செலலல் கூடாத , ரயிலவணடி.யிலும, சாவததிலும இருபபவாகளுககு 

9ருசசாலையில பூமியும கீரும சுழலவசாசத தோறதினபோதிலும ஆராயுஙகால ரயில 

॥ணடி.யும சாவமுமே சுழலவதாக கனகு விளககுனற.த ; அவவணணமே சூரியன் 

ஈழலவதாகததோறறிலும் ஈனராக gous பாரககுக சாலையிலரயிலம் பூமி சுழல் 

பதாசத் தோறறவேணடுமனர * அப்படி. யொருவாககுக தோறறுகனதிலதே ? 
ரப்படி யிருக்க முனிவாகளின வாககயககளையும பொயயெனறு வாதஇதது அலுபவத 

நசகும் விருதசமாகப பூமியே சுழலுகனறதென௮ சாதிபபது எனன மடமை , ஆத 

॥ன, சோதிடர்சளின கருததையும, மாமுனிவாகளின் மமையையும அறியாமல் 
9தறறுனெற பேதையாகளின வராததையினால மயசகுறறச , இதனைசசண்டவா 
களூககு ஒரு விரோதமும தோனரு.௪ , ௫ரியாதி இரஹல்களின கிலை Go So 

களில் ஒருவிதமாசவும, சல விடலசளில மறறொருவிசமாகவும கூறபபட்டி ௬பபதறகு 
ஒனறு மணடலககளின கிலையையும, மமமெனறு ௮அமமணடலாதிஷ்டான தேவதை 

யின் நிலையையும கூறினதாகப புலவாகள கருததலாததிருகனெறனாகள; ,ஐதலின, 
இவவண்ணமுரைபபது ஒரு நூலுச்சும் விரோதமிலலை; இகதச சருககததிலும மஹா 

ராஜர் மேததசையின விஸ்்தாணமுறைகளை யுரைததிருபபதை யாராயும்காலையிலும் 
இப்பொருளே சனகமையுமென வனவாக்கும விளங்கும ; இதிதுமசைத்தறகுரிய,து 
வெகுவாசவுளதாயிலும் Sasser மெளனமடைகதனம், 

* இராவணனுடைய இருபபிடம் தென்.திசையில இல கையெனபது மஹாராஜா 

ச்கூத் தெரிபுமாயிலும், அவன மாயாவியாதலாறும, ஸ்ரீராமசஈ்திரனுடைய தோள் 
வஸிச்சஞ்ச வேதிடத்திலோடி. யொளித் தச்கொண்டிருப்பனோவெனசிற ஐயத்இ 
னாலும், சாற்நிசைசளிலும் த. தலுப்பி்னொன விக... 

mane   
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மாற்பதிதொன்ருவஅசருக்கம். 

மஹாசாஜர் தென்தஇிசைக்கு வாகரர்களை யனுப்பியது, 

Cees ———____—- 

  

மஹாராஜரிவவண்ணம் £ழத் இசைக்கு விநதன் முதலிய வாஈரசேனை 
களை யலுபபிவிட்டுத் தென்திசைக்கும் சிறந்த வரகசாகளை யனுபபும்படி. 

நிச்சயல்கொண்டு ௮கலகுமாரனாகிய நீலனையும,' ௮நிலகுமாச ராகிய சிறிய 

இருவடியையும், இசைமுககேவா மைகதனான ஜாம்பவந்தனையும ஸு 

ஹோதி ன, ச.ராரி, சரகுலமன, கஜன், கவாக்ஷன், கவயன், ஸே 
“ஊன், ரிஷபன், மைந்தன், துவிவிதன, விஜயன, க௩தமாதனன, உல்கா 

மூகன், ௮ஸககன, அங்கதன முதலீயவாகளையு*௮ழைகது இசாவண 
லுறையிடமத்திசையிலெனபதை யறிஈதவராதலன், சறநத மிகுடித சேனை 

களையும கூட்டிககொண்டு தென்திுசையைத தேடுமபடி. கடடளைசெயது 
Our Sway spent, கேண்மின ௮னபுடைய சேனாதிபாகளே | கீவிரெலலீ 

ஞ் செனறு தென்இசையில் எங்கெங்கு ஏகா௩்தமான இடங்களுளவோ 

்ஙகங்கே சென்று தோதேயியானாயும், இராவணப்பயலையும் தேடி. 
வருக ; அதற்கு முறையே வழியுரைகஇன்றேன கேளீர் $ Cae Fara 
களையுடைய பற்பல காமிகளடா௩த வீந்தியமலையையும, கொடிய கருகாகள் 
களையுடைய கர்மதாநதியையும், கோதாவரி, கருஷணா, வரதா, மேகலா, 
உத்கலா என்னும் நதிகளையும, தசராணதேசததிலுளள நகரங்களையும், 
அசவவந்தி, அவக்தீ என்னும சிறந்த நாடுகளையும, விதாப்பம, ரிஷிகம, 
மாஹிஷகம், வயகம, களிங்கம், கெளசிகம என்னுங் தேசங்களையும் 
முறையே தேடிப் பற்பல காடு மலைகளடர்நத தண்டகாரணியததைகயும்,' 

அங்குப் பெருக வருகிற ௮௩தக் கோதாவரியையும், ஆகதசம், புண்ட்ரம், 

சோளம், பாண்ட்யம், கேரளம என்றும தேசங்களையும், அயோமுகமென்் 

னும், ஸஹ்யமென்னும பெயருடைய மலைகளையையும், அதினின்றும்பெரு 
இவருகன்ற காவேரியையும், ௮தன சிகரததில் வீ£.றறிருக்கனற ௮கஸ்த்ப 
மஹாமுனிவரையும் செனறு காண்க, பினபு, ௮வரிடததில விடை. பெற 
துக்கொண்டு தாம்ரபாணியென்னும் ஈதியையுக் தாண்டிசீ Osos; wes 
௧) இருகராயிலும் சந்தனமாங்களடர்ந்து தெளிவுற்றுப் பெருங்கடலைச் 

சேர்ன்றமையில், காமினி காமுற்றுக் கர்க்கனிடம் செலவதுபோல 

விளங்கும்; அதன்மேல் பொன்மயமான பாண்டியராஜர்களின் சாஜதானி 
கட்புலனாகும் ; அதன்மேல் தென்கடலின் காயில் ௮கஸ்தியமுனிவ 

ராலே தாபிக்கப்பட்ட மகேகதிரமென்னும் மலை யிருக்கன்றது ; ye 
பொன்மயமா௫யும், பற்பல காகெளடர்ந் துமுள,து $ ௮இல் தேலகந்தர்வ 

வரித்தசாரண இக்கரகம்புருகதாதி தேவர்களும், தேவரிஷிகஞும் வாழ் 
வுற்று மஇிழ்ச்தனர்கள் ; அம்மலைச்குப் பர்வற்கள்தோறும் தேலேர்தி
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சின் வருகன்றனன் ; அதற்சூமேல நூறுயோஜன மாசத்தில் இலச்கா 
HEM GSS; gosta ges சாவணனுக்கு வாழ்விடம் ; ஆக 
லின், அல்கு மிகவும் ஊக்கத்துடன் பிராட்டியை நன்கு தேடுக; அங்கு 
மநிதர்கள செல்வதரிது ; அதற்கு௪ செலலும வழியிலே அங்காசகையெ 
ன்னுமொரு கொடிய ௮.சக் கடலிடையில் வாழகன்றனள ; அவள் ஆகா 
Ais செலலுமவர்களையும், ௮அவாகளின் நிழலைப்பற்றி யிழுத்துக் கொலை 
செய்கின்றனள் ; ஆதலின, அ௮வவிடங்களில் மிகவும் ஊககத்துடன் சென் 
௮ ஏவ்வெவவிட௫களில் ஐயக்தோத்றுகன்றகோ $ ௮வவவவிடங்களை ஈன் 
கரசாயந்து ஐயந்தீந்து பிசாட்டியைத் தேடுக ; wis இலங்காபுரிககுத் 
தெறல் நூறு யோஜனதூரத்தில புஷ்பிதகமென்னும் சிறந்த மலை பல 
சிகரங்களை யுடைய, தாகெ கதிரவன்போல ஜொலிகூன்றது ; Be ஒரு 
இகரம் பொன்மயமாஇபது ; அதுதான் மைரியனுக்கு வாழவிடம்; மற 

ஜொன்று வெளளிமயமாயிருக௫ன்றது ; ௮.து சந்திரனுக்கு வாழவிடம் ; 

இல் மறறும் பறபல தேவகணங்களும வாழகனெறன ;-- 

35௦ லு 2505, 8 OWS PH Bg 

பை 25er Foo Foasrd Sarsors. 

கதமகருதகனா3பசயகதி ஈகருசம்ஸலாசஈகாஸதிகா$ 

பரணமயசிரஸாசைலம தமவிமாகதவாஈரா3, 

அம்மலையை ஈன்றியிலலாதவாகளும, கொடுமைகொண்டு ஜீவஹிம் 

ஸை செயபவாகளும, வே.தததைப பிரமாணமாக உடன்படாமல் நிரீசுவச 

வாதம் செயன்ற காஸ்இிகொாகளும் கண்ணுமுரகள $; நீங்கள அதனைக் 

கணடு வணக௩௫ப் பின்பு, பிராட்டியைத்தேகக$ ௮.தறகுமேல் பதினான்கு 

யோஜன தூரததில் ஸரியவான் என்னலும் மாமலையிருககன்றது $ ௮அதறகு 

வழி மிகவும செலவதற்கு அரியதாகும? அ.தறகுமேல் வைதயுதமென் 

னும் மலை பறபல மககள தளிரததுப் பூததுக காயததுக கனிததுள ; 

நீங்களங்கே சென்று காய கனிகளை யுண்டு தேனையும பருகி ம&ுழஈது 

மேலே செல்லக்கடவீரகள ; அதறகுமேல் மிகவும கண்ணுறத்தக்க குனு 

சாமென்னும் மலை யுளது ; அதன் கரதஇலேதான விசுவகாமன 95% 

இயமாமுனிவருககு ஆசசமம இயற்றி யளிததிருககின்தனன ; அம்மலை + 

யின்மேல் பததுயோஜனமுய.த்தல் ஒரு யோஜனம் விஸ்தாரமுளள போக 

வஇயென்னும் வாழ்விடமிருக்கன்றத$ அதிலும் பனனகர்களே வாழகின் 

னர்கள்) அங்கு காகராஜனான வாஸ-ஃகியும வாழக். துகொணடி.ருக்கின்ற 

னன்; அங்கும் சென்று பிராட்டியைத் தேக; அதற்குமேல் பற்பல 

கூடமான இடங்களுள ;) அங்கும் நன்காராயந்து பிராட்டியைத் தேக ; 

அதற்குமேல் ரிஷபம்போலவே உருவமமைச்த ரிஷபமென்லும் மலை 

வுளத; அந்த ரிஷபரரியில் கோரோசனவண்ணமுதறதும், பதும்தள



௮௫௦ வால்மீசிராமாயணம் 

வண்ணமுழற்றதும், தமாலகளவணணமுறறதும், திபபொறிபோன்றதுமா 
Qu இவிய சந்தனம் உண்டாகின்றது ; நீங்களதைககணடு விருப்பு 
கையினால தொடற்க; அவ்வகத்தை சோஹிதான்னும் கந்தர்வர்கள 

பாதுகாததுககொண்டிருகனெறனாகள ; அவாகளுக்கு இறையவர்கள் சை 

லூஷன், ரொமணி, ௫க்குரு, சுபரன், பப்ரு என்னும் ஐவா வாழ்கின்றனர் 
sor; சூரியன், சநஇன், ௮க்கினிகள்போன்ற மேனியுடைய கல்கினை 
செய்தவாகளும் அங்கு வாழ்கின்றனாகள ; வானுலகம பெற்றவாகளும் 
அங்இருக்கன்றனாகள; ௮.துவரையிலதான் இவவுலகததவர்களால் செல்ல 

லாகும$ அதற்குமேல் மிகவும கொடியதான பிதிராகளின் உலக மிருக் 
cps; wg உங்களுககுச செல்வதற்குரியதாகாது ; ௮.து மிகவும் 

களளிருளினால் மூடப்படடிருக்கும் ழ அங்கேதான் யமதாமரசாஜலுடைய 
ஸம்யமினியென்னும் சாஜதானி யுளது ; இதுீறாயிலதான நீங்கள 
செல்வதற்கும், பிசாட்டியானாத தேடுவதறகும் இறமை கொள்வீ£கள ; 
ஆதலின், நீங்கள் ௮துவனாயிலும் சென்று எல்லாவிடங்களிலும் கனமுகப 
பிசாட்டியைக் தேடி யவா செயதியை யறிஈது வரககடவீர்கள்; யாவனொரு 
வன் இவவணணக் தேடி. ஒரு மாதததுக்குளளாக என்னிடம் வது கண் 

டேன் தொதேவியை யென்று மங்களங்கூறுவானோ ? ௮வன் எனலுடன் 

கூடி எனக்கு நிகரான போகங்களைபபெற்று மகிழகது வாழவான்; அவனி 
லும் இனியன் எனக்கு மறஜனொருவனுமிரான ; அவனே எனககு உயிரி 
னும் இனியவன் ; ௮வன ஏதேனும அபராதஞ்செயினும, எனக்கனிய 
னாகவே எண்ணப்படுவான் ; கீங்கள ௮ளவறற பல பராக்கரமமுடையவர் 

களும, ஈற்குலத்திற பிறந்தவர்களும், நணணறிவுடையவாகளுமாகன்தீர் 

கள$ ஆதலின், நீங்கள பிராட்டியை எவ்வணணங்கண்டு மகிழவீரகளோ ? 

அவ்வண்ணம் ஈன்முயற்சிசெயது சென்று காரியத்தை நிறைவேற்றிக் 
கொண்டு வரக்கடவீரகள ; என்று மஹாசாஜா, ஜாடிபவான், அனுமான், 

அங்கதன் முதலானோகளுக்குத் தென்திசையின் வழி யுரைத்து விடை 
கொடுத்தனுப்பினா, 

இஞ்கெதாகாண்டததில் நாற்பததொன்றாவது சருக்கம் 

முதநிழ்று, 
arene ppc 

  

$ழேத்தசையிறபோலத் தெனஇிசையில முழுதலும் செலவதறகு ஈடுவில் யம 

லோகம் புகறகரியதாதலின, தடையாகினறது ; தென சழக்சாசவாவத, தென் மேற 
காகவாவ.து சுறறிக்கொண்டே பூமியினடிபபுறததை யடையவேண்டும். 

புஷ்பிதகம் எனலும் மஷைவனாயிலுமே சூரிய சந்திரர்கள் தசுதிளாயனத்தில் 
சாய்னெறனாசள , அதற்குமேதுள்ளவாசளூககு ரிய சச்திரர்சள் எப்பொழுதும் 
வடபுறததிலேயே காணப்படுவார்கள் , ஒருவர்ச்கு பல விடங்களில் வீடிருப்பதி



சஷ்கிந்தாகாண்டம், அடுக 

தாற்பத்திரணடாவதுசருக்கம் 

மஹாராஜர் மேற்குத்திசைககு வாகராகளை யனுபபியது. 

மஹாசாஜா இவ்வண்ணம் ஜாம்பவான முதலானோகளைத் தென் 

திசைக்கு அனுப்பி மேற்றிசைககளுப்புவதற்காக தாரையின் தந்தையான 
ஸஷேணனை யழைததுத் தமககு மாமனாசாகலின, ௮வரை வலஞ் 

செயது வணவ்கி மொழியலுற்றனா, கேளீ£ மரீசிமஹாமுனியின குமாச, 

ரான மாரீசரே ! கீர மறறுமுளள மரீசி குமாராகளுடனும், மற்றுமுள்ள 

ரிஷி குமாசாகளான வாகரர்களுடனும புறபபடடு மேறறிசைககு இசண்டு 

லக்ஷம் சேனைகளின் இரளகளுடன் செனறு தேக , சராவதஇ கழியினின 

றும் மேறகாக நீங்கள செலவீ£களாயின, முறையே ஸ், ராஷ்டரம, பாஹ 
Gon, ரூம, பீமம் முதலிய செழிபபுளள தேசகங்களும, பறபல நகரங் 
களும், புனனாகவகுளோததாலகஙகளின திரளுடைய பெரிய வனமும், 

தாழஞசோலைகளும் காணபபடும ; மேறகுதசைகோகபெ பெரறுகுெற 
பற்பல கஇகளும், பறபல யோகிகளின் ஆசிரமங்களும, பழ்பல காடு 

களும், மலைகளும, கா மாஞ் செடி. கொடிகளறற மதகாகதாரமும, உயாஈத 
சிலைகளும, முறையே காணபபடும, ௮ககெலலாம பிசாடடியை நன்றாகத 

போலவே ஸ.ூரிய சஈ.திராசஸதிய வால-9 முசலானோகளுககும வேணடுக்கால௫ 

களில் வாழவதறகாச அுகஉகு வாழவிடககளுளவெனறுணாச, ௮வாகள செயவத 

தனமை யுடையவாகளாதலின, ஒருவரே பலவிடஎகளிலும பல உருவககொணடிருப 

பராகள 

மஹாராஜா முனபு பெருமாஞடன ராவணனிருபபிடகதெரியாதென்றுரைத 

இப்பொழு இராவணனிருபபிடசதை யுரைாததனா , அதலின, அவா பொயயரல 
லரோெனின, பொயயரலலா, முனபு ராவணனுசகு வாழவிடம இலககையாயிலும், 

பிராட்டியைப பறித. தவத பினபு, ௮ஐகு வாமசெரறானெனப.த நிசசயமிலலை , 

அச்சத்தினால் வேறிடததிலும் ஒளிஈ,து வாழவான ; அப்போழ.த அவனிருககுமிடத 
தைச் தேடுவசறகுச௪ சேனைகளும ஸவாதினததிலிலலை ; ஆசலின, அபபொழுது 

பெருமாளுகஇிருஈத ,தரையில சநதேகமா யுமாசெயிலும, அபபோழதே பிராட்டி 

யைத்தேட முயற செயலரா ; ௮வவணணம இலங்கைககு வத பராத௮ இராவ 

ணன் ௮கரொனாடுல், பினபு செயல.த wig; ஆதலின், பெருமாள காரியம் அப் 

போழ௫ முடிவுபெராமல சரமமமாததிரம் ௮திகமாகும , எனறு ஆராய்ந்தே அப 

பொழு௮ அதச் சல்சதியை யுலாசெயயாத மறைததனரெனவுணாக ) ஒருவருக்குத் 
தில்கு சேரும்படியான பொய்யே பொய்யாகுமலல., ஒருவாக்ருர் நீலஇல்லாமல் 
ஒருவர்கரு இசலான பெய பொயயாசாழ2 ) மஹாராதர் முனனமே பெருமாளுக்கு 

இரா வணனிருப்பிடத்தை புலைசெயின, தமது சாரியம முடு.அபெருதென௮ பொய 
நுரைசெய்தனரென௮ லெர் கூறவாகள ; ௮௮ தோழமைச் குரியதாகாதாசலின், 

பொருச்சா௮,
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கேடி. ஆ.தற்கு மேற்கில் செல்விர்களாமின், பச்சிமசமுத்திரம் தென் 

படும்; ௮,தன் தரததில் தாழை தமாலங்களின் காமிகள் மிகுந்துள ; 

வாகசர்கள அவ்விடங்களில் மிகவும் மழெவுறுவார்கள ; அங்குள்ள காடு 

களிலும், மலைகளிலும, பிராட்டியையும், இராவணனையும் தேடுக ; அன்றி 
யிலே, அங்கே முரசீபடடணம, ஜடீபுரம, அ௮வந்இபுரம், அயகலோமை, 
மிகவும் மாஙகளடர்ந்த அலகூஷிதமென்னும் வகம், மறறும் பறபல நாடு 
ககரங்களுமுள ; ஹிக்து நஇக்கும, ஸாகர,த்திற்கும், ஸங்கமபூமியிலே 
ஹேம$ூரியென்னுமொருமலை பறபல கரங்களை புடையதாட விளங்கு 
Sapa; sso தாழவரைகளிலே சிறகுகளையுடைய ௫ங்கங்கள் வாழ 
இன்றன ; அவைகள தஇிமிதிமி௩லெககளையும, யானைகளையும ஈடுததுப் 

பறந்து த.ததம கூகெளுககுச் செலலுனெறன ; மதமேறி யிறுமாப்புற்.று 

மேகங்களபோலப் பிளிறுன்ற களிறுகளும அக்காடுகளில OAGer mar 3 
‘Yonder சிகரமும பொனமயமாட வியன்றுயர்ஈதுளது , ௮வவிடக 
களிலும் தேகெ ; அதறகுமேல பச௫மசமுத்திரதஇல் பாரியாத்தாமென் 
னம் மலையுளது$ அதனுடைய ௫கரம பொனமயமாகி நாறுயோஜனம் 

வியனறுயாஈ்துளது ; ௮தனமேலே வேணடுமாது ரூபஈதரிக்கவல்லத் 

தீபோல விளங்குகனற இருபத்துகானகுகோடி கந்தாவா வாழகின்றனர் 
கள; அ௮வாகள மிகக கொடியாகளாதலின, கீங்களவசருஇற் செல்லநக ; 

அங்குள்ள காய கனி முதலியவைகளையும் விரும்பறதக$ அவர்கள அவை 

களைக காததுககொண்டி ருக்கினழனாகள; ௮வவிடங்களில நீங்கள மிகவும் 

ஊக்கத்துடன் முயறசிசெய.த பிராட்டியைத் தேடுக ; வா௩ரஜாதியுடைய 

வாகளுக்கு ௮வாகளிடத்தில ௮௪சமுறல் வேண்டுவதில்லை; அதற்குமேல் 

வைடூரியவணணமுறறு வச்ச ரமணிகளஞடையதாபெ பறபல மாஞ்செடி.க 

ளடர்ந்துளள வ௪சிரமெனனலும மாமலை நூறுயோஜம உயாந்தும், அகன் 

றும, ஒளிகொணடு விள௫குனெறது ) அங்குள்ள குகைகளிலும் பிராட்டி 

யாரைக் தேகெ; அதறகுமேல் கடலில கானகாவது பாகத்தலே சக்கர 

வான் என்னும் மலை யுளத$; ௮ங்கு முனபு விசுவகாமன் ஆயிரம ரமு 

டைய திருசசக்கரத்தையியழ்நினன $; ஸ்ரீமககாசாயணன ஐரவதாரதஇல 

ஹயக$ூரீவனென்றும் தானவனைக் கொலைசெயது அவனால் பறிக்கப்பட்ட 
சக்கரத்தையும், பஞசஜனனெனறுந்தானவனைக் கொலைசெய்து அவனு 
டைம் எலும்பினாலுண்டாகய பாஞசஜன்யமென்னும் சலகத்தையும பறித்த 

ருளினா. அந்தசசக்கரவானென்னும் மலையின்தாழவரைகளிலும், குகைக 

ளிலும், இசாவணனையும் பிசாட்டியாராயும் தேடு; அதற்குமேல் ௮று 

பதினாயிரம் யோஜன தாரம் தாண்டிச செல்விர்களாயின, வரசஹமென்னும் 
மலை பொன மயமான சிகரல்களையுடையதாக யாழ்நத சடலிடையில் கிள 
ற்குகின்ற து ; ௮தன்மேலேதான் ப்ட.ராக்த்யோதிகமென்னும் பொன்டமீய 
மான பட்டணமிருக்கின்ற.து; அதில் மிகவுக்கொடிய சன்மையுடைய ரகர 
ஸ.ரன் வாழ்ச்துகொண்டிருக்ளெறளன் ; அவ்விடங்களிலுல் இரரகண



ஷெகந்தாகான்டம். ௮௫௩ 

ளையும் பிசாட்டியாரையு௩் தேக; அதனையும் தாண்டிச் செல்விர்களா 
யின் மேகவான் என்னும மாமலை பொனமயமாட யெங்கும் விளங்குக 

ன்றது; அதில பனி, யானை, புலி, கரடி, சங்கம, முதலிய விலல்கு 

கள் கர்ஜனை செய்து அதனால தோனறிய பிரதி தொனியைக்கேட்டு மிக 

வும் கூவுகன்றன; ௮ தன்மேலேதான் முதலில தேவேக்திரன தேவராஜ்ஜிய 

பட்டாபிலேகஞ்செயயப்பட்டனன; ௮.தனைக்கடம் து முறையே oy UME) 

யிரம் சஙகமலைகளைககாண் பீரகள; ௮இிலுளள மரங்களும் பொன்ம.பமா$ப் 

பூத்.து.த் தழைத்து விளங்குகெறன ; அமமலைகளின நடுவிலே ஸாவ 

ர்ணி மேருவென்னும ஒரு மலை மறறுள்ள மலைகளுக்கு ௮ரசன்போலவே 

விளஙகுகின்றது ; ௮து வையோனிடத்தில் வாம்பெற்று pirat இகலும் 

தன்மேல் வாழந்த தேவகநதர்வ தானவ பசு பக்ஷி முதலிய வெல்லா வஸ் 

தக்களையும் பொன்மயமாககுஇன்றது , தேவக௩ தாவாதிகளும,; ஸ்ப தரிஷி 

களும், ௮ஷ்டவஸ.க்களும், விசுவேதேவாகளும், மறறுமுளள தேவ 

முனிக்குழாயகளும் இனஈதோறும் ௮அவகெயதி மாலைபபொழுதில் ஸரி 

யனை கோகூப பூஜை செயகின்றனாகள $ ௮வாகளால பூஜிககபபட்டவு 

டனேதான இரவி இ௫குளளோகளால காணம்கரியனா ௮ஸககிரியை ய 

டைகின்றனன்; ௮ஙஒர%து ௮ஸ்.தகிரிக்குப் பதினாயிரம்யோஜன தூரமிருக் 

இன்ற து; ௮அவவளவுதாரததையும கதிரவன ௮ரை முகூாததததில தாண்டி. 

மறைந்து விடுகன்றனன ; ௮ம்மலையின சிகரத்திலே பொனமயமாடியும, 

பொன்மயமான பசு பகூஷி முதலியவைகளையுடையதும், பலவகை மரங்க 

எடர்ந்த.துமாயெதோர்பட்டணம் விசுவகர்மனாலே இயத்தபபடளேது ; 

அதிலேதான் பாசஹஸ்தனான வருணன் வாழகின்றனன் ; ௮௩௧ ஸாவ 

ரணி மேருவுசகும, ௮ஸ்தூரிககும, இடையில ப,தது முனையுளள பருச் 

அயர்க்த பனைமரமொன்றுளது $ ௮துவும பொன்மயமாகியதும், விசித்தி 

சமான வேதஇியுடையதுமாகி விளங்குகன்றது ; அ௮ங்குளள எலலாவிடங்க 

ளிலும, ஆறுகுளங்களிலும, பிசாட்டியாரைத்தேகெ$ அர்த ஸாவாணி 

மேருவின்மீ து மேருஸர்வர்ணி யென்றும் மஹாயோ இ தமது கேஜஸ்ஷி 

Cau Hari Rex pens; கஇிரவன்டோல் ஒளிக்கின்ற ௮ம்மேரு ஸாவ 

ர்ணி மாமுனிவனரை நீங்களெல்லோரும் கண்டு பணிந்து பிராட்டியின் சப் 

சஇியையும் சேட்டறிர்து கொள்க ; இவவளவுதாரம் வனாயிலேதான் «xr 

வன் 'ஒளிக்கச்செய்து இருளையகறறி யஸ்தூரியை யடைக்து மதைகினற 

ஒன்; இ.துவலாயிலும்தான் உங்களாலே செல்லல்தகும் | அதற்குமேல் 

சீஇரவஜெனியின்றி விருள்முண்டு அளவற்திருக்கின்றது ; அதத்கும



அடு௪ வால்மீகிராமாயணம் 

மேலே நாம் சென்றிலோம் ; கேட்டறிந்துமிலோம் ; இதுவனாயில் சீக் 
கள் சென்று பிராட்டியின் செய்தியையும், இசாவண்ணொளித்திருக்குமிடத் 
தையும் ௮றிஈ்துகொண்டு ஒருமாதத்திற்குள மீண்டெயதி௪ செய்தி யுணர் 

தீ. சககடவிர்கள ; ஒருமாதத்திறகுமேல் ஒருவனுமிருக்கக்கடவனல்லன் ; 

அப்படியிருப்பவன உயிர்த் தணடனைக குள்ளாகுவான $ உங்களுடன் 

கூடவே எனக்கு மாமனாரும், மிகவும் விரமுடையவருமாகயெ இந்த: 

ஸுஷேணர் வருன்றனா , கீஙகளெல்லோரும இவருடைய கட்டளையின் 

படி. கடந்துகொளளக்கடவிரகள , இவரும் றகதவா; நீங்களும சிறப்புற 

றவாகள ; ஆதலின, நீககளிருவரும் எனகீகு முதன்மையானவர்கள ; 

ஆதலின, இவரை முனனிட்டுககொணடு மேற,மிசையைத் தேடிவருக ; 

பெருமாளுடைய பிரிய மஹிஷியான பிராட்டியானாக் கண்டு வருவீர்களா 

யின், பெருமாள செயத உபசாரததிற்குப் பிரதியுபகா சமாகுமாதலின்; ஏல் 

லோரும நல்வினையசாகுவோம$; ஆதலின், யானுரைசெயயாவிடி.லும, 

காலதேசஙகளுககுததககபடி யெவவணணஞ செயலவேண்டுமோ ? அவ 

வணணனஞு செயது காரியததை முடிததுக்கொணடு வருக ; என்றிவவண 

ணம மஹாராஜா கடடளைசெயகனா ஸஷைஷேணன் முதலிய வாகராக 

ஞூம அ.தனைககேடடு மகிழந்து ௮வ்வணணமே மேல்திசைமுழுதும 
தேடிவருவோமெனறு உடன்பட்டு அவரிடததில் விடைபெற்றுக்கொண்டு 

பிரயாணபபடடனாகள, 

கிஷ்ெதாகாண்டததில நாறஈபததிரணடாவது ௪ருககம 

முததிறது. 

 வணைவிவாகைைய வவ OY oo eee 

  

$ழததிசையைபபோலவே மேலதிசையிலும ஸ.ரியரெணம் முழுதலும 

வியாபிக்னெறமையின, ஸஞசரிசகததசகசாளெற 2, தெனதிசையில ௮அவவணணமில 

லாமல இருள்முடியிருகன.றமையின, செல்லறகரியதெனறே யியம்பினாரேோயன தி, 

மூடிவு கூறவில்லை ; இசதிசையிலும ஏமுகடலகளும ௮தனதனது தீவுகளும் உள ; 

விசேஷமினமையின, எடததக கூறபபடாவாயிலும, கூறபபடடனவாகவே எண்ணல 

வேணடும் , இவவணணம காறநிசைகளிலும், ஏமுகடலையுக 6.6 லோசாலோச 

பாவதம் சுறதி யிருககின்றது , ௮தறகுமேலும் இருள்மூடி யளவறற இடமுமிருக் 
னெற௮; இபபடி. லோசாலோகாதாணடி. செடுஈசரம் இருளில ஸ்ரீசருஷ்ணபசவான 
அரஜுனனை யழைத்துகசொணடுபோய பிர5ருதி மணடலததுககுள்பட்ட நீவைகு 
ணடமெனனும் வேறொரு திவலிய லோசததிறகு எமுகதருளினாரான.௮ு ஸ்ரீமஹா 
பாரதாதிகளிலுமிருகசன்ற,த , இவவணணமாராயுல்கால் முனிவர்கள் முச்சாலப் 
பொருள்களையுமுணா£அ உண்மையாசக கூறியதைப் பிழையென்று பழிப்பவலா 
விட மடையருமுளரோ ? ஆதலின், எல்லோரும் இவ்விடங்களிலெழுதிய சோட்ல்களை 
சனசாராயாஅ பழிபபவாகளுசருச்சக்க ஸமாதான௪ கூ௰ச்சடவர்கள்,



கஷ்டுத்தாகாண்டம், அடுடு 

காற்பத்துமூன்முவதுசருக்கம், 

மஹாசாஜா ஙட$சைக்குச௪ சதவலியென்றும் 

யூதபதியைக் கடடளைசெயதனுபபியது, 

wunagtiiitiees, பண்ட் ஆ tiie ௮௨ 
வரைய மசி. bee a atl 

மஹாராஜா இவவண்ணம சமமாமனா.ராஏய ey .Capemtar Cope s 

இசைககு வழியுரைசகஓப்பி விட்பெப பினபு ௪தவலியெனனும மிகவும் 

வீரமுடைய வாகானை யழை௧௮ சாததருமத்தை நகனகுணர்ந்தவராதலின, 

தீமக்கும பெருமாளுசகும நலம ஸிளையுமா.று மொழியலுறதனா, கேளாய் 

ச,தவலி ! நீ உனனைபபோனற சிறபபுமற அநேகமாயிரம வாகர சேனைக 

ளுடனும, யமகாமராஜன குமா.7ரகளுடனும, ௮மை௪சா கஞடனும் கூடிப் 

புறப்பஃ்டு இமயமலையையே ஆலங்காரமாகவுடைய வடதிசையை நோக் 

சச் செலலுக , ௮௫குளள விடங்களுள ஐரிடமும விடாமல பிராடடியா 

ரைத் தேடுக , இககாரியம நிதைவேறுமாயின, பெருமாள இருவுள முகம் 

தருளுவா, ௮பபொழு.துதான காம கடன இர் தவாகளாகுவோம ; wink 

குப் பெருமாள பேருதவிசெயதருளினரலலரோ ? ஆதலின, 2 peu 
ப்ரதி யுபகாரஞ் செய்தோமாயின, ஈ௩மபிறவி பயன பட்டதாகும்;--- 

ஒ$ர$0250 8 ஸுக 05 
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தாததின:காாயகிரவருததி மசாதுரபியசசரோத 

சுஸயஸ்யாசலபலஞசனம கிமபு5$பூவகாரிண”, 

ஒருவன் நமககுபகாரஞ் செயதிலனாயிலும், அவன் காரியத்தை 

யாவன் செயகின்றனனோ * அவனுடைய பிநப்பும பயனுளதாகுமெனின, 
முனபே நனறி செயசவறுடைய காரியக்தைச செய்பவனுடைய பிறவி 

பயனுளதாகுமெனபதில் ஐய(முதல வேணடுமோ ? ஆதலின், இதனை இச 

யத்தில் நினை துகொணடு ஈமக்கதஞ்செயபவாகளாதலின், பிசாட்டியார 

எவ்வண்ணம் காணப்ப்பெவ!சோ ? ௮வவண்ணம முயற்சிசெய்த தேக ; 

அன்றியிலே, இர்தப பெருமாளும ஸர்வ பூதங்களுக்கும் இதறையவரும், 

பூஜை செயதுகொளவதறகுரியவரும், கமக்கும இனிய கோழருமாகின்ற 
ளர்; ஆதலாலும, நீங்கள இக்காடுகளிலும், கஇிகளிலும், மலைகளிலும், 
ஈன்கு தேக, அும்டருந்து புறப்பட்டு மலேச்சம, புளிர்தம், சூரஸேனம், 
ப்சஸ்த் தலம் , பரதம், குரு, மதிரம், காம்போஜம, யவனம், ௪கம, ஆசட் 

பம், பாஹ்லீகம், ரிஷிகம, பெளரவம, கண்டகம், னு, பரமனே, கிஹா 

சர், தரதம் என்னும் தேசங்களையும் சென்று தேகெ; அங்கிருந்து 

் 109



௮௪௬ வால்மீரரொமாயணம் 

இமயமலை சேர்ந்து லோதாம், சந்தனம், தேவதாரு முதலிய காகெளி 
இம், இசாவணனுடன் பிராட்டியாரைத் தேக) அங்இருக்து தேவகக்கர்வ 
லேவிதமான சோமாசிசமத்தையும், அவ்இருந்து காளமென்னுமுயர்க்த 

மலையையும் சேர்ந்து அங்கற்குள்ள காடு குகை முதலிய விடங்களிலும் 

பிராட்டியாரைத் தேகெ; ௮ங்இருந்து செல்லின பொன்மயமாயே ஸ.தர் 
சனமென்னும் மாமலையும, அதற்குமேல் ௮நேகயசோடி பறவைகளுடைய 

தேவஸகமென்னும மாமலையும் காணப்பமெ, அவவிடங்களிலும தேக ; 

அங்கிருந்து நாறுயோஜுமவரையில ஆறு சூளக கூடடை கா செடி பசு 
பகதி மிருகங்களொன்றுமின்றி மருகாந்தாரமாயிருக்கெறது ; அதனை 

மிகவும விரைவாகத் தாவிச் செல்விர்களாயின, வெளளிகிறமுளள கைலாஸ 

மெனனும் மாமலையையடைஈது மூழவீரகள , ௮அமமலையினமேலேதான் 

சரதகால மேகமபோனற பொன்னாலலங்காரஞ்செயயபபட்ட சிறந்த 

பெருமாளிகையை விசுவகாமன குபேரறுககு இயறம் யளிததிருக்கெற 
னன ; அவவிடத்தில்கான் விசாலமான மானஸமென றும ஸசோவசம 

தாமரை அலலி ஆம்பல் கருநெயதல் செங்கழுகீ£ முசலிய மலாகள மலா௩ 

அம, ஹம்ஸஸாசஸாஇியான மீாப்பறமவைகபெலத்தும, கெயவப பொது 

மகளிரகளினாலே கீரவிளையாடலாட பபட்6மவிளங்கு்றத, அவ 3கதான் 
யகதாகளனவர்க்கும இறைவனாக£ய குபேரன் ய௯நாகளுடன் மழெது 

வாழடூன்றனன ; ௮ங்கும ௮அகைச்சூழ்கத மலைகளிலும ப்ராடடியாரையும 

சாவணனையுஈ தேகெ; அ௮ங்கருகது கொளஞ்சமென்ம மலையைசசோ 

ஈது மிகவும ஊககத் துடன் ௮தனது பிலததிலுளளே செல்லுக ; அங்கு 

தேவாகளாலும பூஜைசெயயபபடட ௪ிறடத மாயோடகள வாழ்கசனெறனர் 

கள்) அம்மலையிலுளள எலலாவிடங்களிலும பிராடடியானைத் தேடுக; 

அ௮ங்கிரு௩து அ௮வருக்ஷம், காமசைலம், மானஸம, விஹகாலயம என்னும் 

நான்கு மலைகளையும் சோந்து தேகெ; அங்கு தேவதானவ ராக்ஷஸாக 

சொருவரும் செல்லுஇன்றிலா ; ௮ஙகுளள விடஙகளிலும் தேக, இம் 

மலைகளெலலாம க்செளஞசகரியைச சூழந்துளள மலைகள் ; அக்ஒழுக்து 

செல்லின் மைகாகமலை, ௮ங்கேதான மயாஸ.ரன கனக்கு அரண்மனை 

கட்டி.ச்கொண்டிருககின்றனன ; குதிரையின முகமுள்ள கமபுருஒர்களின் 

பெணடீர்களும் அங்கு வாழ்ன்றனாகள, அவவிடங்களிலும் தேடுக ; 

அம்ருந்து செஷ்லின், Asst, வைகானஸர், வாலகில்யர் முதலிய் 

மாயோ களின் ஆச் ரடிமிருக்கிள்ற த, அஙகுச்சென்று அவர்களைக்கண்டு 

வணஙவ்$ விகயம்பூண்டு பிராட்டியாடுடைய செய்தியையும் வினாவி யறிந்து 

கொள்க; HG பெரற்றாமரைாகள மலர்ந்து பாலஸ.ரியன்போன்ற 

அன்னபபறவைகளொலித்து வைகாகஸமென்ளலும் சிதக்தஸசோ வரமொன் 

ளது) அவ்விடத்திலேதரன் குபேரனுக்கு வாஹனமான ஸார்வபெளம 

மென்னும் இக்கஜம் பெண் யானைகளுடன் கூடி யுலாவிக்கொண்டிருக்கும்; 
அந்த வைகாரள ஸஸ்ளைச் தாண்டிச் செல்லின், ஆதரியசச்இர naps



சஷ்கத்தாகாண்டம், wae 

இரச்களொன்றுமின்றியும், மேகக்களின்றியும், அளவற்றும் இருக்கிலுப் 

அக்குள்ள மாயோகிகள் கதிரவன் ரொெணங்கள்பமோல வொளிக்கின்றமை 

யின், அவ்விடமெல்கும் ஏப்பொழுதும் பகல்போலவே அ௮ம்முனிவர்களின் 

தேஹ காக்தியினாலே விளங்கும்; அவ்விடத்தைத் தாண்டிச் செல்லின் 
சைலோதையென்னும் பெரிய நதி யிருக்க்றது ; ௮,தன் இருகரையிலும் 
சேகமென்னும வேய்கள அடாந்திருக்கின்றன ; அவைகளே அம்குள்ள 

சித்தர்களை இககலாயிலிருந்து ௮க்கரையிலும், ௮க்காயிலிருந்து இக் 

கரையிலும் சாய்ந்து ஏற்றிககொணடு கொணாக்து விெனதன ; அவ்வி 

டத்திலேதான உத்தரகுருகே்ஷேத்திசமிருக்கின்றது ; ௮௫௧ இடத்திலும் 

நலவினை யறறவாகள வாழவுரூ£கள $ அதற்குமேல் பொறருமரை மலர் 

களையும, இக்இரகீல வைரோயமயமான இலைகளையுமுடைய பற்பல தாமரை 

கனையுடைய ஆறுகள பலவாக இருககன்றன ; ௮ங்குளள மடுவுகளும, 

கதிரவனபோலொலிக்கனற பொற்றூமரைகளினாலே விளங்குகின்றன ) 

அவவாறுகளிலும் றத மணிமயமாகிய இலைகளையும, பொன்மயமாகயே 

தா.துகளையுமுடைய கருநெயதலகளும், பொன்மணலுற்று முததுக்கள 

சூழகத மணற்குனறுகளும, ஈவமணிமயககளும், பொன்மயங்களுமா 

ஏப்பொழுதும் தளி£த் தும பூத்துவ் காயத்தும் கனித்துமுள்ள மசங்களும், 

மணிமயமாகய பறவைகளும விளங்குெறன $ ௮ன்றியிலே அம்மரங்கள் 

அங்குளளவர்களுககு வேணடியவைசளையெல்லாமளிக்கின்்றன ; சில மரு 

கள் ௮ங்குளள காமினியாகளும், காமிகளும ௮ணிவசறகுரிய பறபல 

அணிகளையும், ஆடைகளையுமளிகனெறன , சில மரங்கள் பற்பல விநோத 

மான சயனககளையும், மலர் மாலைகளையுமளிகடன்றன ) சில மரங்கள் பல 

வகைப் பானவகளையும, பதபல பசஷ்யங்களையுமளிக்கின்றன $ அங்குள்ள 

பெண்களும கறகுண கதசெயகை யுமறவாகளும, ரூபயெளவனமுடையவா 

களம் ஆனெறனர்கள , ௮வவிடஙகளில தேவகர்தாவ இன்ன இம்புருஷ 

ஷித்த வித்யாதர நாக யக்ஷாதி தேவகணங்களும, கார்தையர்களுடன் 

கூடி. இன்புுன்றனாகள ) ௮ங்குளள யாவரும கதிரவன போன்ற மேனி 

யுடையவாகளும், ஈல்வினை செய்தவாகளும், இன்ப்முடையயர்களும், 

வேண்டியவைகளை யெல்லாம் பெற்று மஜழந்தவர்களும், காமினியாக 

ளுடன் சேர்&இணைபிரியாதவர்களுமாஇின்றனாகள) அவவிடித்தில் கிருத 

செ வாத்தியல்களினெலியும், மந்தஹாஸவொலியும் கூடி யாருக்கு 

மினிமையாகக் கேழ்க்கப்பென்றது ; அவ்கிடத்தில் மகழ்கற்றவனும், 

மஷைவியைப் பிரிக்தவலும் ஒருவ்னுமிலள் ; இனந்தோதும் அவ்விடத்தில்



ABD வால்மீகிராமாயண்ம் 

தற்குணங்கள் வளர்கன்றன ; ௮.,சனைக் கடஈ்து செல்லீன வடகடல கட் பூல 

னாகும் ; ௮,தனிடையில் ஸோமகிரியெனனும பொன்மலை யொனறுஏது ; 
இகதிசலோகத்திற்கும், பிரஹமகோகதஇழகும செல்லுகின்ற தேவர்கள 
அவவழியாகவே செல்லல் வேண்டுமாதலின, அதனைக கண்ணுறுவாகள் ; 

HUA இரவில் கதரவனுடைய காகதி யுறநிலதாயிலும, ௮மமலையி 
ஜெளியினாலே பகலடோலவே விளங்கும் ; அமமலையின மேலும் விசுவ 

ரூபியும், பரீயபதியுமாகிய பகவானும, பதினொெனறு ருததிரரும், கான 
முகனும, பறபல பிசஹமரிஷிகளிஞலே சூழபபட்டவாகளா$ எழுந்தருளி 
யிருககன்றனர்கள்) அந்த உததரகுருக்ஷேத்திரத்திறகு மேலே கக 
சொருக்காலையிலும செலலற்ச $; ௮,கறகுமேல் ஒருவாககும் செலவதெளி 

தாகா.து; 26s ஸோமூரி சேவாகளாலும செல்லநகுரிய தன்.ழ; ஆகலின, 

அந்த ஸோமமலைவரமையிறசெனறு ௮ கனைக்கணடு உடனே மீணடெயதுக) 

இதுவசையிலுமே வாகராகளால செலலறகுரியது ; அதற்குமேல கதிரவ 

னெளியின்றியும, முடி.வின்றியும இருத்தலால ௮,தனமேல் யாமற்கதி 

லோம ; இதுகாறும எமமால் கூறபபடட இடஙகளிலும கூறபபடாதுளள 

இடங்களிலும் சென்று பிராட்டியாரையும, இராவணனையும தேடி. வருக ) 

இவ்வணணம் நீங்கள சென்று பிராடடியானாக தேடி வருவிரகளாயின், 

பெருமாளுக்கும் ஈமக்கும் இனிது செயதீரகளாகுவிரகள ; அன்றியிலே, 

ஈம்முடன் சோந்து பகைவாகளையும வெனறு பிராடடியாராயும் பெரு 

மாளுககளித்து எமமால் பூஜை செயதுகொளளபபட்டவாசளாகி புத்திர 

மித்திர களத்தராதிகளுடன் கூடி. வாழவிரகள ; ஆதலின, இககாரியத்தில் 

மிகவும் ஊக்கவகொணமி தேடி. வாரீரகள என்று மஹாராஜா கட்டளை 

செய்தனுபபினர், 

இஷ்ரெதாகாண்டத்தில் நாறபதது மூனராவது சழுக்கம 

முறநிறறு 
tenn இதனது மய வனத். 

  -_ Ae TF ene meme ne en ON neem 

மஹாராஜர் வடஇிசைககு வழி x pape மேருமலையைக RASC 7 யெனறு 

சிலர் சேட்பார்கள; அரேகமாயிரம் பொனமலைகளுளவெளலுமீடசதிலேசானே 

மேருடரியுமிருப்பதாச வெண்ணுக ; ௮னதியிலே, மூனனா சாம சேராகசசென.் 

சணணால சண்ட வழியைமாத்திரம முறையே கூறினாராதலின, தாம் செல்லும் சாலை 

யிலும மேரு9ரிக்குசசெலலாது அனத இழக்குபபசகமாசச செனதிருப்பாராத 
லின், அவ்வாறே கூறினாரொன வுணாக; வடதிசையிலும மற்றச் சகளிறபோலவே 
ஏமுகடல்களும், த௮களும் உளவாயிறாம தாம செனதிலராசலாலும, மலுஷியமூஞ 

சாரமதறகுமேலில்லாமையாதும், மஹாராஜா கதிபிலா; இவவணணிமுரைசெய்ததி 

ஞூல் அனுபலச்திற்கும், சோதிடகதிறகும், புராணாதிகளுககும், சகிதம் விசோதமி 
om; ஆதலின, இவவண்ணமே புண்மையென்௮ணாசது அறயர்சளின் வாச்யெள்க 
ஜிஞல் ஜயமுர்ற்ச 4



கஷ்டித்தாகாண்டம், ௮௯: 

தாற்பத்துறான்கரவதுசருக்கம், 

பெருமாள் சதியதிருவடியிடத்தில தமது மோதிரத்தைப் பிராட்டியாருக் 

கடையாளமாக அ௮ளிததருளியது 

—— > C422) ie 

மஹாசாஜா இவவண்ணம கானகுதிசைகளுககும் வாகரர்களை Gud 

விட்டு மீளவும் சிறியதிருவடியை யழைத்து இவரோ மிக௪ சிறட்தவரும், 
யாவுமதிகதவரும், தாம் மேறகொண்ட காரியததை யூக்கதத டன் செயது 

முடிப்பவருமாதலின், இககாரியகதையும ஏவவகையிலும செய்து முடிபப 

சென்று நிச்சயங்கொண்டு மொழியலுறறனா, கேளீ£ வாயுகுமாசராயெ 

அஹுமானே ! உமக்குப் புவியிலாபினும், ஆகாயதஇலாயினும், வானுலக 

லாயினும, பொன னுலூலாயினும, கீரிலாயிறும, இயிலாயினும தடைகண் 

டிலேன் ; நீர கேவாஸ௩ர நாககந்தர்வ ௩ர௫க்கரா முதலானோகளையும், 
எல்லாவுலகயகளையும, காடு கடல் மலைகளையும கனகுணானெறீ£; கஇயம, 

வேகமும், தேஜஸ்ஸ-ஃம, உபாயமும், உமமுடைய தங்தையிடத்தெ 

போலவே உமமிடச்திலும குடிகொணடிருககின்றன , தோளவலியிலும், 

வலிமையிலும, காக்தியிலும, பு.த்தியிலும, உமககு நிகரான பூகம ஒன்.து 
மிலது; ஆகலின, பிராட்டியா எவவணணம் கட்புலகுவாசோ ? அவ 

வ்ணணம் கீரே யாராயஈது செயயககடவீ£ அதறகுத்தசக பல புததி 
பராகமங்கள் உமமிடததிலேதானிருககனறன ; காலதேசஙகளுக்குகத் 

துககபடி. 8ீரேோ ௩டகக வலலவா$; எனறு மூழ£து மஹாராஜா மொழிக் 

தனர், மஹா. சாஜரிவவணணம் சிறியதிருவடியீடததில ஈமபுதலுறறு மீள 

வும் மொழிகதமையீனாஓும, இவரும தாம மேறகொணட காரியத்தை 

முடிப்பபாபோலவே தோறறபபடுகன்றமையினாலும, இவரே இககாரி 

யத்தை ஸாதிததுக்கொண்டு வருவார9னமுராயந்துணாக்து தரமும, 

முயழ்சியும, ஊகஃகமூஙகொணடு விளங்குகின்ற அவராக கடாக்ஷிசதுப 
பிராட்டியாா தமது இ௫ுக்கரததினுளளிருப்பகாகவே எணணி மடூழவு 

கொண்சி அவரை யரு,கிலழைத்து,த தம.து இருகாமததுடன விளங்குகின்ற 

கணையாழி மோதிரச்தைக கழறழி யவா கையிலளிதது ௮வரை கோக்கெ 

கேளீர் நல்லன பரோ |! ஜனகராஜன இருமகளாகய எனனாயகிக்கு இஃ s 

கல்லடையசளமாகும்$ அவள இதனைக் கண்ணுறுவளாயின் நீர ஈம்மிடத்த 

லிரூந்து வந்திரெனவே நிச்சயங்கொண்டசசர்தாந்து கண்டு செய்தியுமை 

செய்வாள் ; உம்முடைய முயறசியும், பலமும், பராகூரமமும, சிறந்த 

கல்லறிவும், மஹா சாஜர்க்குமமிட ததிலுளள கமபுதலும சோர்து எனன 

காரியம் கைக்கூடி த்தென்று கம்புவிக்கனறனபோலும எ ன் தருளிச செய்த 

ளர், .அர்தச ஏிறியஇருவடியும அம்மோதிசத்தை வால்கக்கொண்டு தமே 

.கஞ்ரலி செய்து வணல்ப் பெருமாளுடைய இிருவடிகளைச் Cares



அகல் வால்.மீரொமாயணம் 

சிறந்த மிகுந்த சேனைகளுடன் கூடிப் புறப்பகையில், கார்ப்பருவர்தர்க்து 
மேகங்களின் மறைவின்றி விளல்குகன்ற வானிடையில் விண் மீன்களுடன் 
கூடிய முழுமதிபோல விளங்குகையில், மீளவும் பெருமாளவரை நோக் 

கேளீர் மகாபல பராக்செமமுடையோரே் ! உம்முடைய தோளவலியைச் 

சோநதே யான எனது காரியத்தை முடித்துககொளள நிசசயம்கொண 

டி. ருக்னெநேன ; ஆகையால், ௮௩த ஜனகசககரவாததயின திருமகள் எவ 
வண்ணம் காணப்படுகினறுளோ ? ௮அவவண்ணம் முயறசிசெயது காரி 
யத்தை முடிததுககொணடு மகழகது மீண்டெயதுக ; என்று ௮ருளிச 
செயது வாழத்தி யலுப்ப்யருளினர், % 

இஷ்டர்சாகாணடத்தில நாற்பத்து கான்சாவது சருக்கம 

முறநித்று. 

டு 25045௮ 

நாற்பத்தைந்தரவதுசருக்கம். 

நாறறிசையிலுமலுப்பப்படட வாநரர்களெல்லோரும் 

பிரயாணப்படடது 

டட 

பின்பு மஹாராஜா மீளவும் வாாரசேனாபதிகளெலலோனாயும் அழை 

த்.து ௮வாகளை கோககிக சேளீ£கள அ௮ன்பாகளே ! கீவிெலலீரும சென்று 

யானுரைத்தவண்ணம எல்லாவிடங்களிலும் பீராட்டியானாக தேடிப் 

பெருமாளுடைய காரியததை எவவிதத்திலும நிறைவேறறிககொண்டு 

யானிட்ட ௮வஇக களளாக வ%து சோது செயதி யுரைசெயயககடவீரகள; 

என்று கட்டளைபிட்டனா அ௮வவாஈரபபடை ததலைவாகளெலகோரும ௮க 

கொடிய சாஜசாஸலனைத்கைக்கேட்டு உடனே வானிடையிலெழுகது மின்மின் 

பூசசிகளபோல எககும் பரவிப் பூரியை மறைததுககொண்டு புறப்பட்ட 

னர்கள, பெருமாளும இளையபெருமாரூடன் ௮க்த ஒரு மாஸம் வனாயில் 
அந்தப் பிரஸ்ரவண மலையிலேதானே யெழுந்தருளியிருக்கனா, அப்பொ 
Gs ச.தவலியென்லும் யூதபதி யகேகமாயிரம வாகரசேனைகளுடன் கூடி. 

  

& மஹாராஜா மீளவும் சிறியதிருவடியை யழைத.தப புசழ,தரைசெயதமையி 

னாலே, மஹாராஜாக தம் செயவததனமையுளதெனறும, முககாலபபொருளதிவுள 

சென்றும் ஈன்குவிளகும் ; பெருமாளும் சணையாழிமோதிரமளிததருளினமையின, 
தாமே பரதெய்வமெனபதும், தழூது சககறபட் இவ்வண்ணமே 'புளதென்பதம 

தேசற்றுவசறசாகவே அவ்வண்ணஞ் செயதருளினுொனததிச ; ௮ல்கனமிலதாயின, 

அசேசமாயிரம் யூசபதிகளிருக்சையில், சிதியதிருவடியையே மீளவுமழைதீது ஏன் 
சனையாழி யளித்தருளினர் பெருமாஞலாமிஎ.--



சஷ்கிந்தாகாண்டம், edited 

மேருகிரியினால் விளஙகுகின்ற வடதிசையை கோக்டிச் செல்வதற்குச் சன் 
னாகஐ செயதனன, விஈசனும் ௮வவண்ணமே இழக்கு கோக்க செல்ல 

முயன்றனன், சிறியதிருவடியும் தாராங்ககாதகளுடன் கூடி தெனதசை 

கோக்கப் புறப்பட்டனா. ஸ௩ஷேணன மேறறிசையை கோக்$ப் புறப்பட் 

டனன், இவ்வண்ணம மஷா.சாஜர் எல்லாத்திசைகளுக்கும் வாகநசாகளை 

யேவிவிட்டு மனமூழவுகொண்டனர், அவ்வாகராகளம இவ்வண்ணம 
மஹாராஜகால் ஏவப்பட்டவாகளா$த் தத்தம் இசையை நோக்பெ புதப் 

பட்ட்னர்கள, ௮வாகள செல்லுங்காலையீலேயும், எவ்வகையிலும் பிராட்டி, 

யாரை யெழுக்தருளபபண்ணரிக்கொண்டு வருவோம , 'இசாவணனையும 
கொலைசெய்வோம ; எனறு கூவிககொண்டும, காஜனை செயதுகொண்டும, 

அளளிக்கொண &௦, தாவிககொணடும, ஓடி ககொண்டும், வீரவாதம் பே? 

ககொணடும, யான் ஓருவனே இராவணனைப போக்களத்திற கொலை 

செயது விடு2வன் ; அவனை வலுவிலடி தலுப ம ராடடியானாயும் மீட்பேன) 

யானொருவனே செல்வன ; கீவிரொல்லீரும் கினமின ; இராவணன பரா 

ட்டியானாப் பாராளத ரில் மறைத்திருபபானாயிஐும கணடு பிடிதது 
மீட்டிக்கொண்டிடயதுவேன ; மரங்களையும் முறிபபேன ; மலைகளையும 

போத்னத் தளளுவேன ; பூமியையும பிளபபேன ; கடலகளையும் சலக் 

குயச செயவேன ; யான நா.றுயோஜனம தாண்சிவேன $ யான் ஆயிரம 

யோஜனம தாணம்வேன் ; “யான் ஏவ்வளவுயோஜனமாயினும தாணடு 
வேள; எனககுப் பாரிடையிலாயினும, கடலிலாயினும, மலைகளிலாயிலும், 

காடுகளிலாயிலும, பா தாளததிடையிலாயினலும் செல்வதறகுத் தடை சிறிது 

மிலது ; என்று வாக.ராகளெலலோரும தனித்தனி வீழு கூறிககொண்டும், 

மஹா.ராஜரிடத்தில விடை பெறறுககொணடு புறபபட்டனாகள, 

இஷ்கிஈகாகாண்டத்தில காறபததைந்தாவது சருக்கம் 

முததிதறு, 

அ (இண்டை 2 

சாற்பததாமுவதுசருக்கம். 

மஹாராஜர் தாம் முன்பு பார்முழுதும் சுற்றிய தறகுக் காரணத்தைத் 

தம்மை வினவியருளிய பெருமாளுக் குசைசெய்,த.தி- 

த களா 
’ g 

இவவணம் வாஈரர்களெல்லோரும் த.த்தம திசை கோக்கிச் சென்ற 

பின்னர், பெருமான் மஹாசாஜரை கோக்க தோழசே ! கீர் எற்திசைக் 

கும் அழியுமைசெய் சனசே ? அதனை யெவ்லவண்ணம் கீச் தின்றி ர் என்று | 

ஜிஜவியகுளதலும், மஹாராஜர் பெருமாளை Cards Cai gaht ayo



௮௬௨ வால்மீிராமாயணம் 

பெருமானே ! யாவற்றையும் விசைவாக வுசைசெய்கின்றேன் ) முன்பு 

மஹிஷவேஷங்கொண்டு வந்த தந். துபியெனனும் ௮ஸ-சனை என் தமைய 
னான வாலி துர,ததிக்கொண்டு எட்பொழுது மலயமலையை கோக்க யோடி. 
னனோ 1?அப்பொழு.து து5துபி அமமலயமலையின குகைக்குளளே சென்ற 

னன ; வாலியும் ௮வனைக கொலைசெய்ய நீனைகது அதறகுளளே புகும் 

தீனன் ; பின்பு யான் ஒரு வருஷூம்வரையில ௮க்குகையின் வாயிலைக காத் 

துககொண்டிருக்கையிலும் வாலி வ௩திலன , பின்பு, அதினின்றும் மிகு 

ந்த இர,த்தகதோன்றி அக்குகை நிறைந்துலிட்டது , யானதனைககண்டு 

வியப்புற,று வாலியே யிறஈதுவிடடனனென்மெண்ணி இதுகாறும் வாலி 

மீண்டெயகாமையினால பிழைத்திலனென றேறிசசயங்கொணடு ௮௩ மஹி 

ஷன வெளியே புறபபடாமல் ௮க்குகையிலனுள்ளேயே அழிற்ர றககககடவ 

னென்று ௮ககுகையின் துவாரததைப பெருஞிலையில,லமூடி வீட்டு இனி 

யண்ணன வநவானெனலுமாசை தீஙகிக் துனபுஈ.றுக கிஷ.௰ந்தைக் கெய் 

இத் தாரசையுடனும, ர௬ுமையுடறும கூடிக் இஷு ந, ஈசாருியஎசைப் பெற 

றத் தோழாகளுடனுய் கூடி ய௪ச மினறி ய/சாட௩"செ பது வாழகதுகொண 

டிரு௩தேன் ; பினபு, வால்யும ௮6தக துகதுப்பய& பொலைசெயது வெற 

திக்கொணடெய$நனன் $ யானவனை&கணடவு னே மகிழவும பயமு மகொ 

ணி கெளரவஞசெயது சலைவணஙய்ிி வேணடிக கப்ராஜஜிபததை யளித 

துவீட்டேன ; இவவண்ணம யான் உணமைகூுி வேண்டி வணங்கியிருக் 

கையிலும், வாலி யென்மீது சன& கொணடு எனனைக கொலைசெயயத்துணி 

ஈது கொடுமைகொணடு மதிகெட்டு என்னை காட்டினின்றும ஓடடிவிட்ட 

னன $ யானும அவ்வண்ணமே அனுமான் முகலிய கானகும௫்திரிகளுடன் 

கூடி. காடுவிட்டோடுகையிலும, ௮வன சின௩கணியாமல பின்றொடர்க் 

தோடிவந்து துரத்தினான ; அப்பொழுது யான் ௮வனால் து.ரததப்படடவ 

னா செல்லுகையில், காடு செடி மலை யாறு கடல் காடு நகர் திவுகளூடன் 

கூடின இபபா£முழுதும லாத சக்கரமபோலக காணபபட்டு மாட்டின் 
குளப்படிபோல் தாண்டவுமபட்டது ; அப்பொழுதுதான் யான 'வாலியி 

னாலே அரத்சப்பட்டு முன்பு ய ததசையிறசெனறு பறபல காடு கடல் 

ஆறு தவுகளையும, உதய$ரியையும, திருப்பாறசடலையும கண்டு மீண்டு 
வந்து தென்திசையிலோடிப பறபல மலை ஈளைக்கணமி மீண்டெயட மேறறி 
சையிலோடிப பறபல தேசங்களையும், ஈடல்களையும், ௮ஸ்தூரியையும் 
கண்டு மீண்டு வடஇசையிலோடி. இமயம மேரு முதலிய மலைகளையும், வடி 
கடலையும் கண்டு அங்குர் துரத்சப்படடி எககும புகலிடமின்றித் தலித் 

தேன்; அப்பொழுது மிகவும் புத்தியுளள ௮னுமான் என்னை சக்கி, 
மஹாசாதசே ! இபபோழது தான் என்கசோரிடம நினைவில் காதத ) டத 

வ்கமாமுனி தம்மா? ரமததில் வாலி வருவானாயின், தலையிற சிதறுண்டு 
இறக்கச்சடவனென்று சாடமிட்டிருக்ளெறனாட அவ்கிடத்இற்சென்று 
யாம் வாழ்வுறுவோமாயின், அச்சக்தார்ன்புறுவோம் ) என்று கொழித்த



இஷ்கிந்தாகாண்டம், Dl a 

னர், யான.துகேட்ணெர்ந்து உண்மையென்றுடன்பட்டு சிசியமூகமலை 

சேர்க்து வாழ்வுற்றேன் ; வாலியும் மதங்கசாபபயத்தலே அச்ச மதங்கா 

சிசமத்தினுள் வந்திலன் , ஸ்வாமீ ! இவ்வண்ணம் யான் முன்பு பார்முழு 
ச் இரிந்து பின்பு ரிசியமூகஞ்சோஈதேன் , ஆதலால்தான் யான் கண்ட, 
வண்ணம் வழியுசைசெய்தேன் என்று விண்ணப்பஞ செயதனர். 

* இஷ்ரெதாகாண்டததில் நாறபத்தாமுவ.து «(hss 

Ups pg. 
en CLL) Em 

* 

சாறபத்தேழாவதுசருக்கம், 

தென்திசை நீஙகலான மூனறு திசைகளிலும செனற eur mri sot 

பிசாட்டியாரைத்தேடிக காணாமல மீணடெயஇவிட்டது 

அனைவ ய வகைய eS SH ae படட கொலையை யயடவணைவளைவாவவவம வய 

மூனபு, பிராடடியாரைத தேடிப பரசாபபதனபொருடடு மஹாராஜ 

சாலே ' கட்டளைசெயதலுபபபபடட வாஈசாகளெல்லோரும புறப்படடூ 
ஆறு, குளம், குட்டை, பு,தருகள, ஆகாயம், நாடு, ககரங்கள, கோட்டைகள, 

&டல்கள, மலைகள முசீலிய எல்லாவிடங்களிலும் பிராட்டியைத் தேடிக் 

கொணடு மஹாரசாஜசாலே கூறபபடட ஆறு, கடல, மலைகளிலுக் தேடி. 

னர்கள ) எல்லோரும இவவணணம பகல முழு.தும ஆகாயததினமேற 

சென்று தேடி இசவில் பாரிலிறங்கனொாகள ; இவ்வண்ணம புறபபட்ட 

இனம் (ம,கலாகககொண்டு ஒருமாசம் வராயிலும தேடி யெங்கும் பிராட்டி. 

யைக் காணாமல ஆசை யொ மீண்டெயதி மஹாராஜசைச் கண்டு 

செயதி யுரைசெயது மாலியவ$த மலை சோஈகனாகள இவ்வண்ணம் 

மஹாபலமுடைய Base அ௮மைசசர்களுடலும, சேனைகளுடலும், 

ழ் ததிசை முழு,கலும் தேடிப் பிராடடியைக் காணாமல ஒரு மாச,த்திற 
கூளளாக மஹாசாஜரிடம வந்து விட்டனா; பின்பு, வட்தசையி 

னின்றும ௪தவலியும் ௮வவண்ணமே மூழவுகுனறி வகதுவிட்டனன், 

'பின்பு, ஸ-வஷேணனும் சேனைகளுடன் மேல்திசை முமுதலும் தேடிப் 

மிசாட்டியானாக் காணாமல மாதம் முடிவுதனத்தில வந்து சேர்ந்தனன் ; 
இவ்வண்ணம் எல்லோரும் மீணடு வந்து த பிசஸ்ரவ்ணஇரியில் 
பெருமாளிளையபெருமாளகளுடன் விறதிருச் ச மஹாசாஜரைக் கண்டு 

ஒணல்வ மஹாராஜரோ ! எங்களால் ஏல்லரமலைகளும், எல்லாக் காடுகஞம், 
எல்லாப் புதர்களும், எலலா ஈஇகளும், எல்லாச் கடல்களும், எல்லாத் திவு 

gid, எல்லாகாகெளும், எல்லாக்குகைகளும், ,தல்களால் கூறப்பட்டன 

வும் கூதய்ப்டாவும், பற்பல செடி. கொடிகளடர்ச்ச குஞ்சங்களும் சேட 
110
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ப்பட்டன ; புகற்கரிய தேசககளிலும், புகற்கரிய ஏற்றத்தாழவுள்ள Que 

களிலும் செனறு தேடினோம், மிகப் பெரிய உயிர்களையும் கண்டு கொலை 
செயதனம், எங்கும் பிராட்டியாரைக் கண்டு மகழந்திலோம ; ஆயினும், 

பிசாட்டியா எந்தத்தசையை நோக்கி எழுக்தருளி யிருக்ன்றனசோ 7 
அர்தத தென்திசையை கோகூயே றந்த பல பசாக்ரெமமும், ௩ற்குல 
மும், கறசெயலும், கனமதஇியும், நழ்புகமும், மகாமஹிமையும பொருக்திய 

மஹாபல குமாரசாகிய ௮னுமான சென்றிரு ககெெறனர்) ஆதலினீ, war 

தபபாமல பிராட்டியா எங்கிருககனும் தேடிக கணி மகஇிழத்து வந்து 

கற்செய்தி யறிவிககப்போடின்றனா ; என்று எல்லோரும் ஒரு மொழியாக 

மொழிக்தனர்கள. 

கிஞ்கெகாகாணடித்தில நாம்பகதேழாவது சருககம 

(popps. 

See i ia டட 

நாறுபததெதெட்டாவதுசருக்கம் 

தென்திசையிறசெனற சிதியதிருவடி. மூசலானோச ஈூவழியில் ஒரஸ-$ரனைக் 

கணடு கொடிய சாவணனென்றெண்ணிக கொலைசெயதது, 

    

Car 

அங்கே சிறியதிருவடியும தாரன, ௮மகதன் முதலிய வாஈராகளுடன் 

கூடி: மஹாசாஜர் கடடளையின்படி. கெடும் தூசஞ்சென்று விந்திய மலை தொட 

ங்கி யதனுடைய குகைகளிலும, புகறகரிய காகெளிலும, அதனைச் சூழச் 

துள்ள மலைகளிலும, ஆறுகளிலும, குளககளிலும், ௮டாந்துயர்ந் து வளா 

ஈ,த காடுகளிலும், காகெளடாந்துளள பறபல குன்றுகளிலும சேசியும், 

ஜனக சக்கரவர்த்தியின இருமகளாகிய ஹீதாதேவியை யெங்கும் கண்ணு 

ற்.நிலர்; ஆயினும், மேன்மேலும முயறசியுறறு ௮ககங்குளள காய் கனி 
இழம்குகளைப்புசித் துஃகொண்டும், அங்கங் உரவிலுறைர் துசொணடும் செல் 
லுகையில், பறபல குகைகளையுறறும, Es மாஞ செடி. கொடிகளினறியும், 
ப்சு பக்ஷி மிருகம் முதலிய உயிர்களினழியும, கோசமாயுளளதோச் சேசம் 
காணப்பட்டது ; yes ater யூதபாகளெல்லோரும் oie. sm suf 
தாண்டி௫௪ சென்றும், ௮,த்தன்மையதாயெ காடுகளே கோநதமையின், ௮ம் 

கும் பிசாட்டியானாத் தேடி. மிகவும் இளைப்பூற்று வருந்தியும், அச்சமின்தி 
மதழொரு காட்டிலனுள்ளே புகுந்து அங்குள்ள மரககளும், 9களிர் மலர் 
சாய் கனிகளின்றியும, ஆறுகள் கீரின்றியும் இருக் தமையிஜ், கிழக்குகள் 
கூட வாய்க்காமல எருமை, மான், யானை, குஞ்ச, புலி, கரடி. முதலிய 

விலங்குகளும், காடடிலுள்ள பறவைகளுமின்றிபும், மரஞ்செடி. கொடிகளி
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ன்தியும், குளங்களிலும் சோ வற்றிக் தாமா முதலியவை யுலர்ந்து தும்பி 
யன்னம் முதலியவைகளினொலியதறும் இருந்தமையின், மிக வாடி.ப பர 
தாகக்களினால் வருக்தினர்கள; முன்பு, அவவனம் செழிப்புந்றிருக்கையில், 

கண்டு வென்னும் மாமுனி யஙகுத் தவஞசெய்துகொண்டிருக் தனர். அப் 

போழ்கொருகாள பதினாறுவயதுளள அ௮ம்முனிவருடைய குமாரன் வழித 

ப்பி யக்காட்டிலுளளேசென்று மீண்டெய்தாமலிறக்துவிட்டினன், oy BERS 

அம்முனிவர் மிகச சிற்தத்கொண்டு xi scare Neg மாஞ் செடி கொடிக 

ளின்றியும், கீரின்றியும, பசு பக்ஷிகள முதலிய உயிர்களின்றியும், கோச 

மான மருகாந்தாரமாகும்படி. சாபமிடடனர். ௮துமுதல்தான ௮ககாடு அவ் 

வண்ணமாகிவிடடது ; ௮௩த வா௩ரர்கள அந்தக் கோரமான காட்டிலுஞ் 

சென்று மலைகளின் குகைகளிலும, ஆறுகளின் பிறப்பிடங்களிலும, மிக 

வும் ஊக்கககொணடு தேடியும், பிசாடடியைககண்டின்புழ்திலர்கள ; ஆயி 

னும், இவாகள் இளைப்புரூமல மேனமேலும் தேடிச செலலுகையில, மிக 

வும் கொடுஞ்செயலுடையோனும, கொடிய ரூபமுடையோனும, ௮ச்சமற் 

ஜோனுமாயெ ஒரசுரனைக கணடு ௮வனுடன போவதன்பொருடடு ஸ௩ 

காஹஞ செயதுகொண்டனர்கள் அவனும் இவர்களைக்கண்டு வாரீர வாகரா 

₹களே! 8ீங்களெல்லீரும் எனகையிலஃபபட்டுக்கொணடு இப்போழ்தே இறக் 

கக்கடவீர்கள ; எனறு வீரவாதஞ்செய்து மலைபோலசைஈதெதாததோடி 

Visas; இவவணணமவனகையை யுயரவெடுததுக்கொணடு முட்டி. 

யால் குத்தும்படி. வருவதை யுவராஜனனை அங்கதன் கணடு சினமூணடு 

இவனிசாவணனே யென்று எணணங்கொண்டு எதிர்த் து வந்து கரதலச் 

தஇினாலோங்க யோரறையறை%, னன ; ௮௩௧ ௮ஸசன் உடனே வாயினால் 

உஇ.ரத்தைக் கக்ிக்கொண்டு ஊழிகாலததஇில காறறினால் சாயககபபட்ட 

மூமலைபோலச் சாய் து தரையிலவிழகதுயிரமாயாஇறர்தனன் , oy eur 

௧௪ விரர்களும் ௮வனிறக்ததைக் கண்டி மழெஈது வெறறியினால் Benne 

பவர்களாகி ௮ங்குளள மலைக்குகைகளிலெலலாவநறிலும் ஒரிடமாயிலும 

பாக்யெின்றித சேடி அங்கிருந்து புறபபடடு மறஜோ காட்டி.றசென்று அம் 

ருர்சேடிப் பிராட்டியைக்காணாமல மசிழவு Gra இளைத்து எலலோருளு 

சேர்ர்தோர்மாத் தடியிலுட்கார்ம் து சடதைகொணடனாகள, 

கஞ்டக்தாசாண்டத்தில காற்பதசெட்டரவது சருக்கம 

மூத்திதறு 
நைய வதித்கி இனத emer
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சாற்பத்தொன்பதாவஅசருச்கும். 

அங்கதன் முதலானோர்கள மற்றும் பிசாட்டியைத் தேடியது. 

aE ER YI 

அசுக்தரம். ௮ங்கதகுமாரன் மிக வருத்தமுறறிருக்கினும் யாவுமுணச் 
ஈதவனு தலின், நன்காராய்ந்து முகூர்.த்தகாலஞ்சென் திளைப்பாறி அவ்வாக 

சர்களெல்லோரையும நோக்கி மொழியலுறறனன, கேளீர்களன்பர்களே | 
காடு, செடி. புசா, மலை, குகை, யாற, குளம், குட்டைமுதலிய எல்லாவீடம் 

களிலுஞ் செனறு கனருகததேடியும ஸ்ரீ ஹீதாதேவியையாயிலும, ௮5 

சாவணனையாயினுக கணடிலோம் ; மஹாராஜா கெவிட்டமாதம் ஒன்றி 

லும வெகுஇனங்கடர்துவிட்டது ௮வரோ மிகவுங் கொடுமையான தண்ட 

னைசெய்பவர்; ஆகையால், நீங்களெல்லோரும் கூடிச சோம்பலையும், துன் 

பத்தையும, தயிலையும் ஜூறம் துவிடடுப் பிசாடடியாரா உன்றுகததேட்க்கட 
விர்கள; இவவண்ணஞ செயவோமானுல பிசாடடியாரைக் காண்போம், 

OP BE SHy WL ASOT SORE 
நு FTO een % TOL VAS OP Gero HO? BBR yyPatgero 

அகிரவேதஞ்சதாகூயஞ்ச மனஸசசாபராஜய$ 

சாரயசிததிசராணயாஹு ஸதஸமாதேததடரவீமயஹ்ம. 

வெறுப்பினமை, நுண்ணறிவுடைமை, செயதிறமை, மனங்குன்றாமை, 

இவை யெவரிடத்திருக்கெறனவோ ? அவர்கள மேற்கொண்ட காரியம் 

கைக்கூடுமெனபாரகள், ஆதலின, யானிவவண்ணஞ் சொலலுடன்தேன் ; 
ஆதலின, இப்போதும் துன்புராமல் ௮க்சக்காடுமுழுதலுர்சேடிப் பிராட் 

டியைப் பாரக்கககடவீர்கள, 

ony. go 8] வன்ம 60009 995 5, 505௦௦ 

மஐ0 ps, SEK Nr how ok s00 

அவச்யக்ரியமாணஸ்ய தருசயதேசாமன$பலம 

அலம்கிரவேதமாகம்ய கஹிசோமீலஈம்கூமம். 

ஒருவன் மிகவும் ஊக்கவ்கொண்டொருகாரியஞ் செய்வானானால் எவ 
விதத்திலும அதற்குப் பலன்டைக்குமேயுன்றிக் இடையாமல்போகாது; 

ஆதலின், இ.துவசையிலும் கெறுப்புற்றிருந்ததுபோதும், இனிமேல் மாமி 
வ்வண்ணம் கண்களை, மூடிக்கெொரண்டிருப்ப்து க்குதியற்றது ? மஹாசாஜர் 
மிகச சினநுடையவரும், கொடுந்சண்டனை செய்பூவருமாதலின், எப்பொ 

முதும் அவரிடத்தில் அச்சமுறல்வேண்டும்; பெருமானாழ் amr ken



ஸ்கித்தாகாண்டம், ௮௬௪ 

வள்டயகரர்தலின், அவரிடத்திலும் அச்சமுறல்வேண்மே் ; எல்லோரும் 
இசமுதல்லேண்டுமென் நிவவண்ண முசைசெய்ே கன்; பின்புல்களுக்கெவ 

வண்ணர் தோற்றுனெறதோ அவ்வண்ணஞ்செயக ; அனறியில், யாதுசெ 
யின் க்ருமோ அதனை யுரைசெய்யக்கடவிர்கள, என் மிவவணணம் யூவசா 

ஜன் மொழிர்த வாக்யெததைக் கந்தமாசனனென்பவன் கேட்டு தாகத்தி 
னாலே மிகவும வருத்,தமுத்திருக்கமையின், கூவியுரைக்கத் இறமையின்தி, 
மதமாக மொழியலுற்றனன, கேட்ணொங்தீர்களோ வீரர்களே | யுவராஜர் 
மிகவும் கலந் தருமாறுமொழினெறனா, இதமாகவும், அறுகூலமாகவுமுள்ள 
இவருடைய வாக்கிய. த்தினபடிசெயக; மறுபடியும மலைகளையும, குகைகளை 
யும், ஆ௮, மலையரிவி, கா முதலிய விடவ்களையுமடை௩து திரிவோம் ; 

மஹாசாஜா உரைசெய்தவிடம்களிலுஞ் சென்று தேடுக; எனறு, கந்தமாத 

னும் மொழிதலும், வாகரர்களெல்லோரும மீளவுமெழுக்து விந்தியமலை 
யின சாடுகள் துடககத் தெனதிசையைகோககசெதெனறு தேடிக்கொண்டு 
வருகையில், ௪7.த்காலமேகமபோனற குகைகளையும, செெரங்களையுமுற்று 

விளங்குகின்ற வெளளிமலையையும், அதன மேலுளள ஏழிலைம்பாலை முதலிய 

காடுகளையும்தேடியும பிராட்டியாரைக்காணாமல் மிகவும் இளைபபுறறு மனம் 
குன்றி அங்குளள மாத்தடிகளில் முகூரததகாலமிருந்திளைப்பாறி மீளவும் 

'புதப்பட்டுச் சிறிய இருவடி. மு.தலாகவுள்ள வானசாகளும, ஒன்ருஈச்சோ 
கீது விக்தியமலையின,ி,கொடககச கெனஇசை முழுதலும சேட முயற்சி 
கொண்டு அம்கங்குச் சுற்நி யலைக்தனாகள, 

இஷ தாகாணடததில காறபத்தொன்பதாவது சருக்கம் ௨ 

(pp ps. 

SEE 
ஐம்பதாவழுசருக்கம். 

சிறியதிருவடி. மு.தலானோகள ரிகஷ்பிலமென்லுங் 

குகையினுளளே be el gs. 

 அணணகமகையகமைவஆ களி கரடு திலக லவைவைவவாமைகை 

மீளவுமிவவண்ணம் தா.ரன, அல்கதன் முதலானோர்களுடன்சே்கது 

விக்தியமலையின குகைகளிலும, ௮,தனைச் சோகது௭ள காடுகளிலும், சில் 

கம்,புலி, காடி. மூதலீய விலங்குகளுள்ள புகாகளிலும, ஆறுகளிதும, மேடு 

பள்ளங்டிளாள்ள மாமலைகளிலும, ம்லையருவிகளிலும, ௮மமலைகளின கொடி. 

முரிகளிலும் தெடிக்கொண்டு வருகையிலேதானே மஹாராஜா கெ௦விட்ட 

ig ஒருமாதமும் கட துவிட்டது ; அவ்விடங்களில் புகறகரிய இடங்க 

Dents akon eur 1 ௮வ்விடங்களிலெல்லாம ௪ிதியதிருவடி. தப்பாமல் 

கேடிஷக்சளர், அன் தியிலே, சஜன், கவாச்ஷன, கவயன், ச.ரபன், கந்தமர்த



௮௬ வால்மீகராமாயண்ம் 

னன், மைந்தன், துவிவிதன, ஜாம்பவான், ௮ல்கதன, ஸஃகேணன், ஈஎளன், 
sires shu யூசபதிகளையும, ௮ருலெருகல் சென்று ஐரிடமாமிலஜம் 
தப்பாமல் தேடி வசச்செயதனர், இவவண்ணமெல்கோரும் பற்பல இடக் 
கஸிலுக் தேடிக்கொண்டு வருகையில, புகறகரிய ரிக்ஷபிலமெனனும் பெரிய 
தோபிலத்தன துவாரத்தைககணடு ப தாகத்இனால மிகவும் வருகஇி இளை 

Sq நினறனர்கள் அந்தக குகை மயனெனனு&£ தானவனால பாதுகாக்கப்" 

படுனெறமையில, யாவராலும புகலரிது அதினின்றும் குசெளஞ்சம், ௮ன 
னம, ஸாரஸம், சககரவாகம முதலிய கிரப்பறவைகள் கீரினால கனைந்தும், 

தாமரைத்தாதுபடிக்து செமமையுறறும புறய்பட்டன ; குளிர்ந்து கனம 

ணஞுறறு மக்தமாருதமும்விசிற்று; ௮௩த வாகரர்களெல்லோரும eters 

கணடு வியபபுற்று ௮தனுளளே தாமரைக்குளமொனறிருததல் வேண்டு 
மென்றாகைகொணடு மிகவும் பல பராககரமமுடையவாகளாகையாலே 
அசசமென்பதன்றி யுத்.த பிலத்தினுளளே புகு௩,னாகள ௮.து பற்பல ஜ௩ 
துககள நிறைஈதும், பாதாளமபோல் கண்ணுநறகரியதா பெ புகுவதற்கும 
கூடாமலிருளமூடி யிருகத.து; மாமலையின் ”கரமபோன்ற அனுமான் ௮.தூ 

கண்டு காடுகளையெல்லாம் நன்குணா£ தஞ் ராகலின, மறறுளள வாஈராகளெ 

ல்லோரையும் கோக்கிக் கேளீ£ ௮ன்புளள நேசாகளே! யாம காடு,மலை,புதா 
முதலிய எல்லாவிட்ககளிலும தேடினோம், ஒரிடததிலும பிசாடடியாரைக் 

காண்டெனறிலோம் ; பெருமடாலும இளைப்புறறனம், இதக் குகையினின் 

௮ம ௮னனம, ஸாசஸம, குசெளஞ்சம முதலிய கீா£பபறவைகள நீரில் நனை 
து மழந்து வருகெதன ; இதகனாலிககுகைககுள குளமோ நடவாபியோ 
சிறத நீருறறிருக்தல் வேண்டும்; இதப் பிலத்தினவாயிலிருகளெற மரங் 

களும் ஈனைக£ ரமுறறிருகடின்றன ; ஆதலின, எலலோரும இதனுள்ளே 
புகுந்து நெடிந்தூாரம் கென்று பாப்போம் எனறு Our fe sent, வாதரராக 

ளெல்லோ ரம ௮.தனைககேட்டு உடீனபட்டு மிக விருளமூடிய அதக் குகை 

க்குளளே புகுஈது சங்கம முதலிய மிருகங்களையும, பறவைகளையும் பாத 

துக்கொண்டே இருளமூடிய இடஞ்சோகது ௮.தனுளளேயும வாயுவேகமா 

க௪சென்றனாகள, கணமாத்்இிரம ஒன்றினையுங்காணாமல் பயனறதிருகத.து; 
இவவண்ணம் அவர்கள கணகளைமூடிககொண்டு வேகமாகசசெல்லுகையில் 

கெடுகதாசம் சென்றபினனர் பிரகாசத்ைைககணடு கண்களைத்திறந்து பார்க 

கையில, ௮ல்கு மிகவும ௮ழகுற்றதாஇியும, upwe மிரங்களடாக துமுளள 

இடததைக்கண்டாகக்தமீடைக்தனர்கள, ௮.துவரையிலும எல்லோருமஒரு 

வாக்கொருவர் கைகளைப் பறறிககொண்டும, கட்டிச்கொணடும் சென்றனர் 

கள்$ இதறகுளளாக அகாகளுக்குப பசியும தாகமும் ௮இகமாக மதிமய 
ங்கி நீர் கிரென்று 8ீரையை கோரிக்கொண்டு ஒருகாதத்திற்குமேல் ஈடந்து 
இளைத்து முகமவாடி வெளிசச,தைககாணாமல இனி பிழை த்துப் புறதி 

திற் செல்வோமென்னுமெண்ணக்குன் நி இறப்போமென்றே நிச்சுயங் 

கொணடு சிறித காலஞ் சென்ற பின்புசான் ,௮8,௪ வெளிச்சம் காணப்பட்



சஷ்டுத்தாகாண்டம், ௮௬௯ 

டல. பின்பு, அகனுள்ளே பொன்மயமா? ஏரி௫ன்த ௮க்னிபோலொளிக் 

கன்றி ஸால, தால, தமால, புனனாக, குடஜ, வஞசுள, தவ, சம்பக, காக, 
கர்ணிகாசாதஇகளான மரங்கள பொன, வெளளி, நஈவமனிகள் மயங்களான 
பூங்கொததுகளினாஓும், செவ்விய தளிர்களினாலும், ௮சன்மேலே சோ 

பூத்ணம்போல்படர்கத கொடிகளினாலும், பொன்னணிகளினாலும இகழ்வு 

தீது பால சூரியணபோல விளக, வைடூரிய மணிமயமான வேதிகளையிடை 

யனவாகி விளங்குவதையும், இக்திரகீலம் வைரியங்கள போனற தண் 

ணீர்பொருக்திய தாமரைத தடாகங்களிலும, பொன்மயமான கமலல்களும், 

கீர்ப்பறவைகளும், மீன முதலிய நீரவாழு மூயிர்களும், ஸரியன்போல 

விளங்குவதையும, ,கங௧கம' வெளளிகளால செயத விமானங்களும, கோபு 

ரங்களும, பொன்மயமானகவாகூ௩லகளு றனறும, முத்துவடங்கள் தொஙக 

விட்டு, ஈவமணிகளிழைததும் விளககுவதையும, டோன, வெளளி, னவை 

ரியவ்களால செயத சிற௩த விடுகளையுஙககணடு மழெ௩தனாகள, பொன்மீய 

மான மரங்களும், தளி£ததுப பூததுக காயததுப் பமுததுப பொனமய 

மான வண்கெள பொருகதித தேன பெருகத்திகழக்தன; கவமணிகளிழை 

தீத சயனங்களும, ஆஸனஙகளும, ௪ற௩த வாஹனஙகளும, பொன, 

வெள்ளி, வெண்கலம, இவைகளினால்செயத பாத்திரங்களும், ௮௧௬, ஹரி, 

சந்தனம் முதலிய கன்மண வஸ்துக்களும, நின்மலமான க௩தமூலபலாதி 

களாயுளள உணடிகளும, சிற்த பானங்களும, உருசியுளள மதுவும், உயா 

ந்த விலையுறமஉ ஆடைகளும, விரிததிரமான கமபளங்களும, மானதோல் 

களும், ௮ஙகஙகு வைககபபட்டு எரிகழலபோல விளலகன ; வாஈரர்கள 

அவைகளையுங் கணமி வியப்புற்று அங்கங்கு சேடிககொணடு செல்லுகை 

யில், ௮௬ல் ஒரு பெண்மணி மரவுரி யுத.து, மரசையுரிபோதது, உண்டி. 

சுரும்குத் தவஞ்செய்து சேஜஸ்ஷினால் ஜொலிககன்ற மேனியுதறு விளங் 

சக்கண்டு அச்சமும் வியபபுக்கொணடு சுற்றிலும்சினறனாகள, அவர்களுள் 

சிறியதிருவடி. 2ரங்கொணடு ௮வளருகறெசென்று ௮வளைததொழு.து கைகூ 

பபி வணக்கமாக அவளை கோக&, ௮ம்மா பெண்ணரசே ! சீர யாவர்) இக் 

குகையாருடையது ; இங்குஎளமணிகளும், பொன் வெளளிகளும் யாரு 

டையன ; இம்மாளிகைகளுள் யார் வாழுஇன்றனாகள்) என்று வினாவினார், 

இஞ்செதாகாண்டத்தில் ஐம்பதாவது சருக்கம் 

முறதித௮. 
ர கு 

ஹ் * பி



yori வால்மீொமாயனம் 

ஐம்பத்தொன்ருவதுசருக்கம்.. 

அச்ச ரிக்ூபிலத்தின் வரலாற்றை அல்குள்ள சுயம்பிபையென்பவள 

சிறிய திருவடி. முதலானோர்க குமாசெய்தது, 

£ 
ச 

சிறியஇிருவடி. இவவணணம வினவி மீளவும் மரையுரியு2து.ச் தவஞ 
செயது தருமத்தை மேற்கொணடு மஹாமமைகொண்ட அரதப் பெண் 

மணயை கோக, அம்மா ! நாங்களெல்லோரும் பசிதாகத் இனால் மிசவும் 
இளைத்து வருந்தி களளிருள் கொண்ட இக்குகையிலுள்ளே விரைவாகப் 

புகுர்.து வந்தோம்; இங்கு வ௩.தும் மிகவும் ஆச்சரியமுறத்தக்கனவும், ஏய் 

கள போன்றவாகளால் கண்ணுவதற்கும், விஞவுதறகும அரியனவுமாகிய 
இவவிடங்களைககண்டு வியப்பும், அச்சமும் கொண்டோம் ;) இங்குள்ள 

பொன்மயமாூப் பாலசூரியன்போன்ற உத்தியானவாங்களும், நின்மலமான 
காய, கனி, தெங்கு முசல்ய உணவுகளும, பொன்விமானல்களும், வெள்ளி 
விகெளும், பொன ஜாளரககளும, கவமணி வடங்களாலலக்கரிககப்பட்ட 
சயனங்களும, தளிரததுப பூததுக காயத்துக கனித்துமுளள பொன்மய 

மான மரங்களும் எவருடையவைகள; யாருடைய மகமையினாலே பொதந்றா 
மரைகளும, இவ்வணணம பொனமாளிகைகளும, பொனமரங்களும் உண 

டாயின ) மீன, ஆமை முதலிய ஜல ஜந்துக்களும் பொன்மயமா யுலாவு 

இன்றனவே ? இவவிடததிறகு இவவளவு மஹிமை யாருடைய தடோபலத் 
தினாலுண்டாயிறறு, யாங்களிமமகிமையை யறிந்திலோமாதலின், குறைவற 
மொழிந்து எக்களஞுடைய ஐயத்தைத் தாததருளீ£ எனறு வினாவினர், 

௮௩2 யோடுனியும், சிதியஇருவடி யிவ்வண்ணமுசைசெய்.த வாக்கயத 

தைக்கேட்டு எல்லாவுயிர்களுக்கும் இகமேசெய்பவளாதலின், சிறியதிருவ 
கயை நோக்கிக் கேளீ£ர மஹானுடாவரே ? மயவெனனுக் தானவன் சிறந்த 
மர்யைகளையுடையனாக யிருக்கின்றனன். அவன்தான் தன்மாயையினாலே 

இக்தட்பொன்மயமாகயெ வதையும், விமானங்களையும், மாளிகைகளையும், 
நதடவாபிபொத்றுாமரைகளையும் இயற்தினன், அவன் தான முனபு கானவர்க 
ளெல்லோருக்கும் விஸ்வகர்மனாசெ சிற்ப வேலைகளெல்லாவதறையும் 
செய்தவ கனன், ஆவன் இந்த வரத்தில் ௮கேகமாயிரவருஷல்கள் தவஞ் 
செய் கான்முகனைக்கட்புலனாக்க யவரிடத்தில் எம்பசாஸ்இரங்கள் யாவும் 
குறையின்றி யுணரும்படி, வரம்பெற்ற பின்புதான் சிறப்புற்றனள், பின்பும் 
இறமையினால் இக்கு வெரு வினோதமான டொருள்களையுமியந்திச் சிறிது 
கர்லம் வாழங். துகொண்டிருக்கனன், இவ்வண்ணம். அவன் வாழ்ஈ்துகொண் 
கருக்கையில், ஹேமையென்லும் தெய்வப்பொ.துமகளைப் பலாத்காரஞ் 
செய்து ,புணர்ர்துகொண்டிருக்கமையின், அதனைத் தேவேச்இரனதித்து



கஷ்கிந்தாகாண்டம். ௮௪௧ 

இக்குவக்து வச்சிராயுதததினைவனையடித்து வெருட்டி விட்டனன், பின்பு 
இந்த வாத்தையும் ௮ஈத மயன் ௮௩த ஹேமை யெனபவளுக்கே அளிதது 
விட்டனன, யான் மேருஸாவாணியின் குமாரி சுயம்பிரபையென் ஐம் 
பெயருடையேன் ; யான் ௮௩52 ஹேமைடின் வமாக இவ்விடதீதைப 
பா.துகாத்துக்கொணடிருக்கன்றேன அந்த ஹேமை எனக்குத் தோழி 
யா,கலின், அவளுடைய வரததினால மமையுதறிதனைப பாதுகாத்து வரு 
HenG per; இவவணணம என்னுடைய வசலாறறை பயுசைசெயதேன ) 

நீங்கள இக்தக கோரமான காடுகரில இசிவததகுக காரணமயாது ; யாது 
பயன்; புகற்கரிய இவவசக)ச யெவவணணஙகணடாகள, கீயகள மிகவும் 

பசிதாகத்தினால இளைப்புஈறிருக்கினமமையின, இககூளள காயகனிகிழ௫கு 

களைப புிதது கணணீர பருகி யிளைபபாறிப பினபு விடை யுசைசெயயக 

கடவிரகள எனறு அ௮ன்புகூரடது மொழிகது மகிழவிகதனள 

இஷூசாகாணடததில ஐமபத்தொனருவது சருக்கம் 

முததிறறு 
ne CLE) Een 

ஐம்பத்திண்டாவதுசருக்கம் 

A Dua nan சுயமபிரபைக சத் தாஙகளம்கேவகததற்குக் 

காரணமுமரைசெயத்து 

SE 

  

பினபு, வாகரராகளெலலோரும சுயமபிரபையின வாக$யகத்தைக் 

கேட்டு மகழக்து காய கனி ெககுகளையுணடு, ஈகனனீ£பருக, இளைப்பாறி 

மகிழகையில, தருமபுதூயுளள ௮௩த சயமபிரபை வீசமுடைய அந்தவாட 

சாகபெலலோஸாயும கோக்கிக் கேளீரகள வாகராகளே ! கனிகளை யுண்ட 

இஞல உங்களுககுப பசிதணிந்தளைபபுததீககதா ₹ யான யினாவியதறகு 
விடை யான கேட்பதம்குமியதாயின, உரைசெயக ; கேடு மகழவேன 

என்று மீளவும வினைவினள சிறியதிருவடி. யவவாக்கியசதைக கேட்டு 

அவளை கோககி வஞ்சமினறி யுணமையாக முறையே மொழி.பலுறறவா. 
4கேளமமா பெணணரசே 1 சகலலோகங்களுககும் Aus, oC ant As 

வருணாகளுக்கு நிகரானவரும, த௪சதசக்ரவாத.இயின இருமகனாருமாகிய 

ஸ்ரீராமபத்தரா இளையபெருமாளுடலும், சீதாதேவியெனலும் ஜனகசக்ர 

வர்த்தியின் திருமகளான பாரியையுடலும கூடித தந்தையின் சத்தியவாக் 

இயத்தை I FHL Soot பொருட்டுத் தண்டகாரணியததிற்கு எழு£ கருளி 

னர், அந்தச்" தாதேவியை இசாவணன கபடததினால் களவுசெய்து பறித 

அக்கொண்டோடிவிட்டனன்; பின்பு, ௮வா நிசியமூகளுசென்று சுக்ரீவ 

சென்மம் மஹாராஜருடன ஈட்பு௪ செய்துகொண்டு வாலியை வென்று 
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ore வால்மீகசிராமாயணம் 

இஷ்்ந்தாசாஜியக்ைத யவர்ககளித்தருளினர், மஹாசாஜர் ௮்த கன்றியி 

ன்லே எம்களை பந்தப்பிராட்டி.யாா எழுந்தருளியிருக்குமிடத்ைைதத தேடி. 

வருமாறு கட்டளை செய்தனர், ௮,தனால் யாககளெல்லோரும் இச்த யம 

இசையை நோக்பெ புறப்பட்டுச் இிரிகினறனம ; ௮வவணணம் இரிந்து 

எங்கும் பிராட்டியைக்காணாமல் பசிகாகததினால் இளைத்து வரு௩தி மரத் 

தீடியிலுட்கார்ந்தோம; அ௮ங்கெலலோரும முகம வாடிச் ௪ிக்தைகொண்டு 

சோகசாகரததன கரையைக்கணுழல் வருந்தி காறபுறங்களிலும் பராக்கை 

யில, இ£த பிலத்தைககண்டனமை; இந்த பிலம மரஞ்செடி. கொடிகளடாந்து 

இருள%யிருந்காலும இதிலிருஅ ஹமஸஸாரஸாதஇிகளாயுள்ள 8ரப்பற 

வைள கீரில்மூழக யீரத்துடன் சிறகுகளை யு.கறிக்கொண்டு புறப்பட்டன) 

யானதனைக்கணடு இசனுளளே புகுாது பராபபோம் இககே நீர் இருககு 

மெனறு எலலோனாயும பாரத்துலாத்தமையின், யாவரும் அதழ்குடன் 

பட்டு இதனுளளே புகு தனாகள, பீன்பு, எல்லோரும் சாஜகாரியததல் 

துரையுடையோரகளாதலின், வழியில நல்லிருளமூடி.யிருககலும் ௮௪௪ 

முறுமல ஒருவர்க்மொருவா கடடிககொண்டு இங்குவர்து கணகளைத$ற 

ந்து விகோதவகளைச்கணடு மகிழந்தனம; இவவணணம யாங்கள பிராட்டி. 

யைத்தேவெதன்பொருட்டு முழுதுந்திரிக்து இஉ௫கெயதி யும்மையும கணடு 

மூழவுகொண்டோம; உ௱மால் அஇதிபூஜையாக அ௮ளிககபபட்ட காய் சனி 

இழஙகுகளைட் புசிததுப vA Siig நனனிரைப பருகத் நாகமக்தணிடது 

உயிரமாய்யஇிறக்குவகாலயிலே உமமால பாதுகாததளிககபபடடு மஇழக 

தோம்; கீர செயத இத மஹோபகாரதஇறகு யாஙகள யாது பிரதி qu 

காரஞ செயயககடவோம உரைசெயயக்கடவீர : என றிவவணணம றிய 

இருவடி. யுரைசெயத வாககியங்களை யாவுமுணாகத ௮௩த சுயமபிரபை 

கேட்டு மகிழந்து வாநாயூதபதிகளெலலோராயும் நோக்கக் கேளீ£ 

வாஈரசேனாஇபர்களே | ீங்களிங்கெயதி என்னிடத்தில ... திதிபூஜையைப் 

பெற்றுககொண்டதனாலேயே யான மிகவும் ஆகந்தமுறதேன் ; தீருமய் 

குன்றாமல தவஞ்செயகின்ற எனக்கு உங்களால செயயத்தக்க செயல் 

யாதுளது. ஒன்றுமில்லை; ஆகலின், ரீங்களெல்லோரும் சுகமாகச்சென்று 

வாழ்க ;) என்று மொழிச் தனள, 

கஷ்ந்காகாணடத்தில் ஐம்பத்திரண்டாவது சருககம் 

முததிற்று.



கஷ்கந்தாகாண்டம், ௮௭௩. 

ஐம்பத்துமூன்றாவதுசருக்கசம், 

வா௩சாகளெலலோரும் ருக்ஷபிலகது நினறும புறத்தில் வந்து மஹாசாஜர் 

கெடுவிட்ட காலங்கழி£ தும் பீராட்டியைஃ காணாமல் போனத் 

SERN TB Wet Ris 5 go Aaprnyp DO ai 5g. 
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இவ்துண்ணம் சுயம்ப் ரபை இனிமையாக மொழிஈத வாகயத்தை௪ 

சிறியதிருவடி. கேட்டு அவளை மோகக்க கேளமமா உயோெொி !யாங்க 
ளெல்லோரும உமமையே ௪சணமாக அ௮டைந்தோம , மஹாராஜா ௭௧௧ 

ஞூககுக கொடுதஇருந்த கெடிவு இந்த பிலத்தில புரூடதலை௩கஇஞல் 

கடஈதுவிட்டது , மீளவும இதினினறும புறததிற செலலும உழியையும் 

கனகறிகின்றிலோம, ஆதல்ன, 8£௮௬ள செயழு இதினின்;.ம எங்களைப் 

புறபபெ.தககடவிரஜ மஹாராஜா கட்டளையை மீறித இரிகது germ 

கொணட எஙகளைப பாதுகாததருள 5 , எஙகளால மிகப பெரிய காரியஞ் 
செயயததக்கதுளது, ூயிலும, இதனுு புகுந்து அதனையும் செயது 

முடித்தலோம) என்று வேணடினா 5 ஸஃயமபிரபை யதுகேட்டு 

௮வரை சோக்கிக கேளீ£ நஈலலோரே! இதனுளளே புகுசவா மீளவும் 

உயிருடன் புறதஇிற செலலா£, ஆயிவும, யான செயக தபோநியமபலத்இ 

னைலே உ௰களெலலோராயும புறத$ற சோபபேன் , நீங்களெலலோரும் 
கண்களை மூடிககொளக , கணகளை த இற௩துகொண்டிகிருஈது புறத்திற 

செல்வதரிது ; எனறு பொழிதலும, வாஈபாகளெல்லோரும் உடனே கண் 

களை மூடி. ககொண்டு கைகளினுலும மறைததுககொணடனாகள, அவவண 

ணமே அவர்களை சுயமப்ரபை தவ்னுடைய யோகமகிமையினாலே ஒரு 

கொடிபபொழுதுக்குளளாகவே ௮௩த பிலதது நினறும் புற திறசோத்து 

புறகதஇல் வந்து திசை யதியாமல மயவய ௮௩௪ வா௩ரர்களை கோகூப் 

பாரீர்கள பூகபாகளே ! பறபல மள செடி. கொடிகளடரச்௪ இமமலைதான 

விந்தியம் என்னபபடடது, இய்கே காணபபடு&ன் ம மலைதான பிரஸ்சவண 

மெனபது ; எ௫ிரில் காணபபடுகின்றதுதான தகிண சமு,ச இம) இனி 

நீங்கள ச௬௧மாக௪ செல்லுக, யானிருபபிடமபோயச சோகினதேன் ; 

உங்களுக்கு நலமுண்டாகககடவறு, எனறுரைசெய.த சேழ்மியநத பிலத்த 

னுஎளே புகுகதனள. பினபு, .ஐ$,த வாரரர்களும் ௮வகிருஈசே அளவற்றுக் 
கரைகாணாமல் கோரமாக காஜனைசெய்கெெற தென்கடலைக்கணடு திகைத்து 

நினறனர்கள $ மயாஸூரன் மாயையினுலியற்றிய ௮௩,௧5 குகைக்குஎளே 
இவர்களிருக்கையிலேதா னே மஹாசாஜா கெடுவிட்ட ௮க௩த ஒரு மாதமும் 

தாச. தவிட்ட்து ; ஆசலீன், ௮வர்களெல்லோரும ௮௩த வி.இயகிரியின் 

தெனபுறத்தில் உட்கராகது ஈிந்தையுற்று வருந்தினர்கள, அப்பொழுது 

வஸ்ஈசகாலத்தில் மலர்தனெற மாககளெலலாம் மலர்ந்திருர் சமையின்



௮௪௪ வாலமீகிராமாயணம் 

அவர்கள கனையுல்கண்டு வஸ௩தகாலம வ₹ததென்தறிஈது காலல் கழிர்து 

விட்டதேயென்று ௮சசமதிகரிகது அங்கிருகது ழே யிறங்னொகள, 

பின்பு, மூப்புடையவர்களும, சிறப்புடையோகளும், கனமஇயினாகளு 

மாகப வாகரயூதபதிகளெலலோரையும ௮ங்கதகுமாசன கோகி மொழிய 
லுறறனன். கேளீரகள கோழாகளை ! யாமெலலோரும மஹாசாஜருடைய 

கடடளையினாலன்றோ புறப்படடு வகதோம , யாம பிலததிலிருசகைபீலே 

தானே ௮வா கொடுத.த கெடுவு செனறு விட்டமை யநி௫ன்நிலீகளோ ? 

யாம ஐபபசிமாசததலேயே பெரமாள மஹாராஜருக்கடடிருக்க வருஷா 

காலம் கானகுமாதஙகளஞும கழிந்துவிடடனவென்று ௮.றநிககவாகளலலேச 

மோ ?அதுமுகல் பிரயாண ஸுகாஹஞசெயது புறப்பட்டோமே ? பினபு, 

மஹாராஜா ௩மககடட காலழும கிந்துவிடடதே ? இனி யாம் செயல் 

வேண்டும் காரியம யாதுளது , டீமகள மஹாராஜரிடததில் மிகவும 

கம்பிக்கை யுடையவாகளும், நீதிமாக்கததை கன்குணாகதவாகளும், 

பிரபுவின் இசுசசெயலில ௮பிகிவேச முடையவாகளும, எல்லாசசெயல் 
சளிலும் தமமை யுடையவாக!ம, எலலாலவிடயகளிலும மேறகொண்டி 

கரரியககளைசசெயது முடிகக உலலவாகளெனறு புகழுறறவாகளுபாதலின், 

ஏன்னை பூன்னிட்ேககொணமி மஹாராஜமுடைய கடடளையின பட. உட்தா 

கள; ஆயினும, இப்போழது மஹாராஜருடைய சடடளையை மீற்னலமயின, 
எல்லோரும் ௮வருடைய தணடனைககுளபடடு இமத தலவேணடுமென்பதி 

லையமிலலை, மஹாராஜருடைய கடடளைபை மீறி எவன் சான இனபுறுவான, 

ஆதலின, காலம் சென்றுவிடடமையின, நாமெலலோரும இ௩கே பிசா 

யோபவேசஞ்செயதிநபபமே ஈ௨மென்று கோறதுகினறது ; மஹாசாஜர் 

இயலடாகவே கொடுமைகொணடவா இபஃடாழ ந இறையாகவுமாயினா ; 

ஆதலின, பிழைசெயத கமமைப பொறு, தருளா£ ; ஒருச்கால் சதையின் 

செய்தியை யமீஈதுகொணமி செனருலும பொறுபபா£ர ; இப்போழது 

காரியமினறிச செல்லின. பொழுப்ாசோ $ ஆகலின, பிளளை, மனைவி, 

பொருள, விமி முதலியவைகளை ௪௫ந௩து இடபோழகிங்கே பிராயோப 

வலேசஞ்செய்வதே ஈலமாகும் , காமிபபோழது மீண்மச செலவோமாயின், 

மஹாராஜா ஈம்மைச தணடனைக்குடபடுத்துவா ரெனபதிலும ஐயமுளதோ? 

கே சென்றிறப்பதைவிட இ௰கே இறபபதே மேலாகும, ௮ன்றியிலே 

மஹாசாஜா என்மீது ௮னபுகூரமதிளவரசுப்படடய் கடடிவிததிலா ; குறற 

மென்பதினறி யருவபெருகி வளாந்த பெருமாளே ஏனககு இலவரசுப 

படட மளிததருளினா., மூனபு என தாதைமீதுளள பகையை என மேலும் 

மிகககொணட மஹாசாஜா எனமீதிந்,ப ப்ழையை வியாஜங்கொணடு 
ஏன்லைக கொலைசெயது விமிவா ; நீங்கள எனமேல ௮ன்புடைமீரகளகயி 
னம மஹாராஜா எனனைத தணடனை செயலகயில், நீவக்ள துன்பங் 

கொண்டு தலைகுனிங்து தனபுறுவிர்களல்லது, வேறு யாதுசெய்ய வலலீர 
கல; அவ்வண்ணம உககளை,ச் அன்புறுத்.துவதினால் யாது பயன்) அ.தலின்,



கிஷ்டுந்தாகாணடம் ௮ டூ 

அய்மைகொண்ட இந்தத் தெனகடலின் கனாலிலேதானே பிராயோப 
வேகஞ்செயவேன ; என்றிவவணணம யுவராஜன மொழிீர்ச வாக்க sens 
யவர்களெல்லோருங்கேட்டு இதனங்கொணடு ௮ங்கதனைகோககி, இளவரசே! 

கீர் உராசெயத துணமையே £₹ மஹாசாஜா கொடிமை கொணடவா) 

பெருமாள மனையாளமேல மிக மோகமூறறவா ; ஆகலின, தொதேவியைக் 

காணாமல் காம ௮௩கே செலவோமாயின, மஹாராஜா பெருமாளுக்கு 

ம௫ூழசசி செய்வதறகாக நமமெலலோலாயும் கொலைசெயவா£$ அதல்ன, 

பிழைசெய்தபின்பு மஹாராஜா ௮ரு&ல செலவது தககமனறு , அ.தீலின, 

இவவிடத்திலேதானே பிராடடியாமாக தேடிக கண்டாவது $ அனறியில், 

உண்மையாகசசெயக ய 09% தாவது செலலலாகுமேயன[ி, இல்லாவிடடால் 

இல்கேதானே பிராயோபவேசகசெயலவேணடும, இப்படியே மஹாசாஜ 

ரிடம செல்வோமாயின், யமமீலாகமபோயச சோவோமெனபதல ஸந்தேக 

மில்லை ) எனறுனா செய்தனாகள, இவவணணம ௮சச௫கொணடு Ring 

யுறதரைசெயத வாநராகளின வாகசியகதை; தாரனென்பவன் Cad 

அவாகளை நோக்க, ௮னபர்கவே ! நீஙகள அசசஙகொண்டு துனபுறறக 9 

நீம்களெலலோரும உடனப$விரக.ராயின், மீளவும இக்குகையினுஉ ளே 

செனறு வாழவோம , இரத பலம மயாஸுூசனால் மாயாபலத்திையலே 

இயத்தப்பட்டதாதலின், பிறா புகறகரியதும, பறபல காய கனிகளைத் 

தருன்ற மாஞ் செடி. கொடிகளை யுடையதும, நன்னீர நலலுணடிகள 

மிகுந்தது மாகின்றது ; இங்கு நாம வாழவோமாயின, தேவேதரலுக் 

கார்வ்து, சககரவாததித தருமகனாருக்காவத, மஹா ராதருக்காவது HEE 

முறல்வேண்டுவதலலை, எனறு மொழிமதனன வாகராகளெலலாரும ௮௩௧ 

௮ங்கதனுடைய வாக்யெத்தையும, தாசனுடைய வாக௫யத்தையும் கேடமி 

இகமெனறுணாஈது எலலோலாயும மோகக, கேசர்களே ! எவவகைபி 
லாயினும் யாம எவவண்ணம மஹா சாஜரால கொலைசெயயபபடாமல இன் 

புற்று வாழவோமோ! அவவணணம ஆலசியஞ்செயயாமல் உடனே செயது 

கொளல வேண்டுமெனறும் ஒரே மொழியாக மொழிஈதனாகள. 

ஷ்ரெதாகாணடத்தில ஐமபதது மூனமுவது சருக்கம் 

Yep per 
net 

  

  

விசதியமலை ஷெசெதைக்கு வடசகே யிருககனறமைமின, தெனறிசையில 

சேடபபோனவாகள வடக ஏன செனறனாகள ; செரிலிலும மீளவும ஷூ 

தைடை தாணடிச செலலுகையில, அககுளளேோரகளால சாணபபடடிலாரசளா 1 

என்று சிலா ஆக்ஷேபஞ செயலாரரகள ; முனபே srr pu erg eHow ஈமிவாச 

வைத௫சசொணடு ௮லக௬௧,த இழககு, தெறகு, பேற ச, வடக்கு எனறு இசைகளை 

யவரவாசளுக்கு மஹாராஜா வகுததளிசதனொனபதைககுறிததுச சாட்டி யிருச் 

இன். மமையினால், ௮௧5௪ ௪ரசலதி முதலசொணடு இவர்கள தேடவேண்டிய பாக



௮௮/௪௬ வால்மீகரொமாயணம் 

ஐம்பத் தான் காவதுசருக்கம். 

சிறியதிருவடி. ௮ங்கதலுக் இதெங்கூறல், 

ஆ rn 

இவவண்ணம் முழுமதிபோன்ற காந்தியுடைய தாரன முதலிய யூச 

பதிகள் மொழிந்த வாககியததைச் சிறியதிருவடி. கேட்டு அககசனுக்கு 

இஎவரசுபபடடததை யாளுவதறகுரிய இறமையையும், ஒருவா மொழி 

௨த விரைவிலறி௩து கொளல, அதனை மறவாமை, கினைவுடைமை, 

அதனைப் பிழாக்குரைககுக்கெதமை, கறபனை செயல, ஒருவா கூறிய வாதத் 

இறுத தக்க பதில கூறி யதனை நிராகரித்தல், ஒருவா கூறிய வாககியத்தில 
பொருளுணாதல, உணமையை யா.சாயந்தறிதல, (சரஹணம, தாரணம், 
ஸ்ப. ரலசம, பிரதியாசனம, ஊஹம், போஹம், அாதத விஜஞாகம, 

ததவஜஞாகம,) எனனும புததிகுணங்களெடடும, பாகசுபலம, மகோபலம, 
உபாயபலம, பநதுபலம, என்னும் நான்கு பலககளும் கால? தசஙகளை 

யழிதல; மனவுறுதி, எல்லாத்துனபங்களையும பொறு ததல, வல்லாவறறை 

யும அறிதல், திறமை, சோஎவலி, இரஹஹியததைப புறப்புத தானை, 

மு நடநததை யொதது நடத்தல், உறசாஹமுடைமை, திறமை யறிதல், 

நனி யறிதல், தஞ்சமடைந்சவாமேல அருளுடைமை, பகைவாமேல் 
பொருமையுடைமை, சபலமுறுமை எனனும பதினான்கு குணங்களும் 

நிறைந்து தேஜோபல பராகரமஙகளாலே சுகலபக்ஷத்கில் eps Cpa) gy 

பிறைச் சகதரனபோல மேன் மேலுமவளர்கின்ற தன்மைபொருரந்திப் புததி 

யில சேவகுரூவையும, பராககரமததில தநையையும நிகாத்.து.த இகழும் 
தனமையுடையவரெனறு உணாநது ௮வன யாவுமறிந்தவனாயினும், தாசன 

வாகயெததைக்கேட? மகாராஜாமேல சக்தேகங்கொண்டு வருந்தி மயங்கு 

வதையும கணமி அவனை, கேறறி யுடனபதெத (முயன்று ஸாமம், தானம், 

பேதம, தண்டம் என்னும கானகுபாயங்களுள் மூனமுவசான பேதோ 
  

மாகலின, அதறக, செறகான விகதிய மலையையும இவாகள தேடவேணடுவது 

இயலபேயனரோ ? மூனபு ௭௫௫ ஐ காடாகவே யிருகசமையின, இவாகள மீணடு 
வருகசையில, ௮5தக SOLANGE SH மேறகாககரவத, இழசசாசவாவது வஈதிருகனெ 

அகுளளோரசளஞுக்கு இவாகள எயவணண௩ தெனபடசகூடும , அனதியிஜெ, 

Cog கடிவதறகு முனபு ௮52 விஈதியமலையின சிறுகுனறகள தென்சடல சமீபம 

வலாயிலுளவெனவும, ௮வறறிறகும கிரசியமெலேே பெயருளதெனவும உடனபடல 

வேணும ; ஆகையாலேசான ௮ஈத கயி ம் வாஈராகள தெனசடலைச 

கணடனாகளெனறு கூறப்பட்டுள,சம், ஸமபாநியை இவாசள விஈஇயதலையும் ௮௬9 

ஓளள தெனகடதுசகு எடுத;ககசொணடு போயினாகசொனறு கூறப்படும தவம 

பொருச.தனெறன ; அனறியில, செனகடலருகிதுளள மலயம எனலும் மல்ச்கும் 

விகதியமெனறும பெயருளதாக உடனபடல்வேணடும் ; இபபடி.யானால ஒரு விசோ 
தமுமிலதென௱ ௮திகமகசாலீர சரித்திரசதில பகபூ9 யரைச்திருக மனா,



கிஷ்டுந்தாகாண்டம், ௮௪௭ 

டாயத்தை யெடுத்துரைத்து வாகசாகளெல்லோராயும பிசாயோபவேசஞ் 
செயலவேண்டுமென் ம ஒரு மைப்படட மதத்தை விட்டு வெவ்வேறு 

மதமு௮மாறு செயது அக்கதனையும கோக, அசசமுறுமாறு மொழிய 

அததனா. 

கேளாய் இளவரசே ! கீ மிகவும இறமைகொணடு பல விகசு£லும் 

உன் தந்தைக்கு நிகராகியவனாதலின, தடமையினால பாதுகாகஃபபட்ட 
Gn ws கபிராஜியத்தைப் பாதுகாக்க வல்லவனாகுக்னரனை ; கப்கள யல 

பாகவே நிலையற்ற புத்தி யுடையவாகள, ௮னற்யிமேலே, இபபோழது மனைவி 

மக்கள முதலோனைப் பிரிந்து இரி5து வருந்தி யிருககனறமையன உனது 
கட்டளையினபடி, பொறுமைகொணடு நடவாகள , ஆதல்ன, (த நாமப 

வான், நீலன், ஸ-ஹோதஇிரன, கடையில யான, இவ2வலமிலாரும 

சாமதானுஇகுசைஙகளினாலே யுன்மதபபடி. யொருக்காலையிஓும ௩டவோம, 
எலலோரககும எதிசாகவே இவவ்ணணமுரைசெயகனழேன , மாதநீதி 

யுணாஈதோரும, பலமுடையோன பஃமிலாதானுடன பகைத3ர௬பபது 
BOL Sha ses கூறினாகளே யனறிப பலமறதவன பஉழமுடையோ 

னுடன பகைத்திருப்பதைப புகழகெனறிலா$; அதலின, பஉம்லாசான 

நன்மை பெறலவேண்டுமாயின, பலவானுடன பகையுற₹ஃ5ட உனலலன , 

இப்போழது மஹாராஜா வாகராகளெல்லோககும இறையும, பெருமா 

ஞக்குத தோழமுமாதலின, பலவானுகினறனா, டீ பலமிலாதானா கவர னை, 

ஆதில் ௨, நீ மஹாராஜருடன பகைகொண்டிவவண்ண முமாபபது தீரு தி 

யழ்றலு , 8 இகத பலதை நலலரணாக நினைக& னறனைபோஓம, புபனை 

யழிப்பறு இளையபெருமாளுடைய கணோக்கொரு பெரிதன்ற , (1, ot 

இ.ரன வச௫ி.ராயுதகதிலைடி தத்த ப்லததறகு துவாரம் மாதிரஞ் செய 

தனன், இளையபெருமாளிதனைக கூரிய கணைகளினால உலா%க இஓை யப 

போலச சிதறுற வடிததருளுவா;) இளையபெருமாளிடத 5) ல்வவண்ண$£ 

இழமைகொணமி மாமலைகளையும பிளககவலல கணைகள வெகு உரக ; 
கீ பூனாத்துறம்தய்கருககவேணடுமெனறு எப்போழது ௧௬௧௨72 

யோ ? உப்போழதே இவவாஈராகபெல்லோரும் உனனைப்து ஈது ம 

பிச்செல்வதுணமை$ புததுசமித்திரகளததிரங்களையுகதுநகது arlba ளி 

லலை௩து வரு£இப் பசிமூண்டு சந்தைகொணட இவாகள 2601 COM துமந்து 

மீண்சிஈ செல்வர்க்ளெனபதிலும் ஐயயமுளதோ ? இவவணணம இன்தார 

சழ்றத்தார் முதலிய எல்லோகளாலுக துறககபபட$த கனியே கிறபா 
யாகில், புல்லசையினும அதனைக்கண்டு பகைவரே வு &ள்றனரகளோ 

வென்று ஆசசழமுற்று வருகதுவாய ; கீ இவவண்ணம ever idan use BR 

நூக்கமறீறுப், பகைத்துக் தனியே நிறகின், இளையபேபரு மாளுடைய 

சணைகள உன்மேல் பாய்ந்து வருத்துமெனபதில சந்ேேேகமில3; இவவ 
ஜ்ணமன்நிமிலே விரயம்பூண்ெ எங்களுடன் சேர்ஈ.து வருஉ£ய/ இல், நாம



௮௪௮ வால்மீகிராமாயணம் 

படட பாடுகளை மஹாராஜா முறையே கேட்டுச் சரிதானென் நுடன்பட்டுள் 

மேல் பகையினறி யுன்னையும சாஜி.பதஇலே நிலைக்கச்செய்வா; மஹா.சாஜர் 
உனககு சிறறப்பனும, கருமபுததிபுடையோரும, உன மீதனபுடையோரும், 

ஸத்தியம் தஉழுதாரும, தாயடையுடையோரும, கசடறறவருமாதலின், 

உனனை யொருககாலும கெரலைசெயயத துணிவுசொளளாா ; உன் தாயார் 

மீது மிகவும பீரியமுடையோசாதலினாலும, ௮வாககு 8ீயனறி வேகே , 

புதகிரனிலலாமையாலும, ௮வா உனககொருதீய்கும் செய்யார்) ஆதலின், 

மீணடெயதுக, எனறு சிறியதிருவ, யஙகதகுமாசனுகசதற்கூறியருளினா, 

இஷெதாகாணடத்தில ஐம்பத,து கான்காவது ௪௬௧௧ம 

முதநிதறு. 

அப 

ஐமபததைதந்தா:வதுசருக்கம். 

வாஈராகளெல்லோரும தமக்குக்குறிதத காலம் இீர்ஈ துவிடடதன மேல் 

௮சசவககொணடு பிராயோபவேசஞ் செயதது, 

3 
a 

இவவணணம சிமியஇருவடி. இசமாகவும், தருமமாகவும, மது சமக்க 
வும் உனாசெயத வாககியகதை யம்கத்குமாரன் கேட்டு மாருதியை 

நோகக்க மேளீர தளுசகேயரே ! கலைககுமு பு.ததீயும, ஆச்தும சுததியும், 

மனசசுச்தியும, துனபுறுததாமையும, கசடினமையும, பராகசமமும், 
இரமும், என இறறப்பனிடத்தில சோறறுேறில$; அவன் தமையனா 

சாகிய என ததை பிழைததிருக்கையிலேதானே ௮வருக்குப பிரியமுளள 

பாரியையும, தமக்குத் தருமததினால் மாதாவுமாகிய என மாதாவைச் 

சோக தனனலலனோே * அன்றியிலே, என தாதை யுககஞ்செயவதன்பொரு 

ட்கெ குகையினு௭ ளெசென்றிருக்கையில, ௮ககுகையின வாயைக கல்லினா 

லடைத்்துவீடடு வகதனலைலனோ? அத்தன்மையனாகிய அவன தருமத்தை 
யெவவணணமறிவான , அன்றியிலே, பெருமாளுடன அகூனிஸாக்ஷி 

யாகத் தோழமை செய.துகொணடு அவரால் பேருதவியையும பெறறு 
அந்கன்றியை மநந்து மயக£க€டஈதனனே 1 பினபு, இளையபெருமாளு 

டைய சததததஇிறகசசமுறறேயன்றோ * பிராட்டியாரைத தேடும்படி. வாகரர் 
களுக்குக் கட்டளையிட்டனன இதசனமையனான என் சிந்தப்பனிடத்தில் 
தருமமெவவணணமுளதாகுப) ௮அவவண்ணம் பாவியும், சன்தியத்த்வும், 

உணர்வ றமவலும, சபலமுடையோனுமாகிய மஹாராஜனிடத்தல்; விர் 

வாழ்ஈதுயய விருப்புற்ற எவனதான் விசுவாஸமுறுவான் டி whine 

அசசர்கள தீமக்கு EQN LOVED AT: மகன, நற்குண TG 

  

  



கஷ்கிந்தாகாண்டம். Dy GT Fe 

அல்லோனுயிலும, அவனுககேபட்டமகடடுவிபபாஈகளேயன் றிப் பகையின் 

மகனுக்குக் கட்டிவிப்பாகளோ ? யான அவனுக்குப பகையான வாலியின 

பு,த்தினும, பகைத.து வேறுபடடிருபபவஓ ம, கடடளையைமீறி யப்சாசஞ 
செய.கவனும, ௮வனிலும குமைஈத ச,ததியுடையோனும, பலமழ்தவனு 

மாதலின், மீணகே ஷெகதைககுசசெனசெவவணமாமுயிரவாழவேன் ) 

அவன் கொடி பவனும, தயோனும, தஇமைசெயபவளும। தலின், யான 

wuts Oren pay. Car கபடஞசெயது என்னைபபறறி விலஙகுபோட்கெ 

கர்வ! “மிட, ஆக்வின, யானஙசக சென்று இவவணண ௩ இமையுறு 

உ ஓதி af இங்கேதானே ப. ரயோபவேசஞ்செயதிறபபது ௩னறு 

at யிமாலலீரூம இவவணணமெனக்கனுமதி செயதரமுளி மீண்டு 

ட... 1 டமயோயச சேோது வாழக, யானிககேதானே பராயோப 

Puro யகறகதுவி$வேனே யனறி, மீணடெயதேனெனறு பிரதஜனஎஞ 

2௪. /௧௨ மான மிகவும பலவான்௧கரான ஸ்ரீராமலசஷமணாகளையம, என 

சிழ்நா பனைய/ம கடை? யான் வதன பூவமாகம ருசல முரைசெயதே 

சனனற மொழிச, அவவணணமைமே ரூமையையும, தானாயையும கணடு 

சசய்டு யாரைததுக் தே௱றுக , என் சாய என்மீது மிகவும் அனபுடையவ 

எரதல்ன, யானிவவணணமிங்கே நுறஉதுவி. டேனெனபதைக கேட்பா 

ளாயின, உடனே சோகதஇனாலுபிரை விடடுவீடுவளெனபதலையமில்லை , 

net மொழிகதனை உடனே யெழுகது சருபபவகொணாநது பாபபி 

ஜாமபவான முதலிய பெரியோ ரகளைபபிஈது ௮ழுதுகொ oor Gt we gts 

பல்லணையில பீசாயோபலேசர௫்செயது இனி இவவணணம காலயசுட நதும 

சரொட டியைச்காணாமல் மீளுவதலலைவயெனறுறுதகொணடனவ் இவவண் 

ணம அங்கன ப்ராயோபவேசஞ்செயதுவிட। தை வாகராகெ 1ரலலோருய 

நண்டு கணணீா பெருக நுனபுறறுச சுககரீவனை நிகதனை செயது 

சகாண்டும, வாலீயைப புகழ! துகொணடும, அஙகதகுமாரனைச சூழாது 

பசாயோபவேசந் stapes செயயத துணிந்து யுவசாஜாவிலுடைய கரத 

)ையும உண்மையாக அறிந்து கால் கைகளை யலமபி யாசமனளுசெயது 

அங்கல்பித் துக்கொண்டு ஓழக்கு முகமாக தெறகு நுனியான தருப்டிய 
ஈளின்மேல் படுதது இறப்பதறசூத் துணிகது பெருமாள வனவாஸமெழு5 

நருவியதையும், தச ரதசக்கரவாத்இ வானேறியதையும், ஜனஸ். கான ச இல 

ரசா ஆணுதியரிறர் தையும், ஜடாயு பெருவிசுமபு பெற்றதையும, இசாவ 

ற் விசரட்டியாரைப பறிததோடியதையும், சனிவிசனான வாலி Wow gi 
பெள்தயும், பெருமாள மஹா.ராஜாமேல் சிற்றற்கொண்டகையும், 

112



od iD வால்மீசராமாயனம் 

முறையே முறையிட்டுக்கொண்டு புலம்பினர்கள, இவவண்ணம் இவர்களி 
னுடைய அழுகுசலினாலே மேககர்ஜனையினாலே போல, ௮ம்மலையெக்கு 
மொலிககப்படடு ஸமபாதியைப புறததில வருமாறு செயதமையின, 
அவர்களுக்கு மஹாபயத்தை விளைபபதாயிறது; * 

கிஷ்டக்காகாணடததில ஐமபத்தைநதாவது ௪ர௬ககம 

cpp op gy 
கட எனசசைமகககவைளியல். 

  

ஐம்பததாழுவதுசருக்கம 

பராயோபவேசஞசெயத வா௩ராகள ஸமபாதிலயைசகணடு 

ovine செயத்து 

on eS Pero ny 

இவவணணம் Luwsaot Ipsow snssra@eaGus yin ou Sg 

இல் பராயோபவே ட பெபறுமுகக ரகா? வவிடதா பே மக 

களும்கிறையு ட ஜம்டட டபு upaS மாணும, சிர எ பப்பமாஃய மைபா 

யெனஜும கழுகு €ழ௩ய ட 0 ப2ாகரெமழுடையோவு உவ அசசமியறி 

௮ஈ௩த மலையின் GOES பம புரபபடடி வமர, கமால் கண்டி 
௪ a r த mn 

மழெக்து இவவண்ணம மெய) ஐது 4 

Hasosyoess ar Vormss SB 

HPAI ODT HE By TS sy Soden Ss, 

கீ 22லெசரமலோகே விரா7கரசாரவாசசே 

யசாயமகிஹிமீாபகழயச௫ by Hod DAML LITE SE, 

அந்தோ ? தெயவமானது தகுதியான ஸமவிதானததுடன் கூடியே 

அஉனவனை யறுசரிதது வருத ழ; அவனவன வேறே உபாயம தேட 

வேண் பெல்லை ) நெங்காலமாகப பசியுறற எனக்வொகளைச தெயவமே 
உணவாகககொணாரஈதளித்ததனழோ *? ஆதலின், பராயோபவேசஞ்செயு 

இருக்கின்ற இவவாநராகளுள முறையே இற்பபவாகளைப் புசித்துப் பசி 

தணிந்து மஏழ்வேன்; என்றிவவண்ணம் ப்ராயோபவேசஞசெய்த தம்மைப் 
, need 

  

* வாகரஜாதியில ஸோதராகளுள யாவன இறதவிரினெதனனே $ மவன் 

மனைவியை யிருபபவன பரரியையாக வைதழச்கொளவ2 ஜாதிதருமழுமென்று சாண் 

பபடுன.றஅ , ஆகையாலேதான பெருமாளன ருமையுடன புணர்சததற்கு லாலியைப் 
பழிச்தருளினா, தானாயுடன் புணாசச மஹாராஜனாப் பழிததிலர் இச்சருச் 
சருக்ககதிலும் அங்சகசன லாச்செச்சாலும விளள்கும j—



கிஷ்௫ந்தாகாண்டம். ௮௮௧ 

பாத்து அர்த ஸமபாதி மொழிகத மொழியை யககத்குமாசன் கேட்டு 
மிகதும ஆயாளமுறறு௪ சிறியதிருவடியை நோகடப் பாரீர் மாருநியே 1 
சை யெனனும வியாஜததிஷலே யமதாமமஹாராஜனே கம்மெவலோரை 

யுங் கொலைசெயவதம்காக விவ்வீட மெயதினன். பெருமாளுடைய காரியத் 
தைபும செயதோமலலேோ12, மஷாசாதரூடைய கடடளையின்படியும் 
நடஈதோமலஷகோம, இவவண்ணம ஈமசமெலலோககும தறசெயலாகவே 

தீவகு கோகததன்மோ £ பிராட்டிபைப பாதுகாததளிபபதனபொருட்டுக் 

கழுகுகளுககிறழையான ஜடாயுவும இரரவணனுடல போசெயழு அவனால் 

வாளாலறுககபபபீடிற் தனனென பள ௪.$ஙகள கேட்டிலீகளோ?௮அவவண 

௨௪ம ஏலலாவு [களம வி2வகமாற ஜாரியா பசு பக்ஷி முதலியவை 

களும், சில புவைசாரனாகய ஸ்ராமசம௩ ரன பொருட்டு உயிரை மிழக 

தம நாமபோலவே உ.பவி செயகினறன , நட்பும தயையூழுடைய வாகள 

ப ரமாளபொருட்டி வவகையாகத சுனிதகனி yu st re} deur nent ser, 

ஐ சலின, கீசுகளும ௮வவணலாமே யுபகார6ந செயவதறகாக வுயிலா 

Ws} ஜடாயு எருமழலசாகதவசாசலன, பெர மாஞககுப பிரியஞசெயது 

டபிரையும விட்டி நலவீமிபெற்று பமா சனம், நாம பெருமாள போருட் 

ிரிரைவிட க்குணி௩தும, வவுட்ர மாயுமுப/யம விரைவாக கோகடுல 

rtm Jer, ஈவவடைணம காப சஸில த[நதலை௩ பு தேடி வருகஇயும பிரா 

டடியைக aren ono, உயிர மாயாமபூம வபூரதுனெறோம, மந்த 

$டாயு பாவண்ணுல9 படி நநச0பும1 (ழொதனன , நமமைபபோல 

ுஹாசாஜாஃகிவ: ,அணமசசயூறர ௪ மறரமாகாளள விசகன்மையினால் 

லவினையினராயினா ஸுூகபல் 2 7நரகக[௪ 1, 9 யிறகதமையின், ஜடாயு 

ஐ ஈகுமபடி டோஈத, உடாயு (பசமையிய, இராவணன 'பிராடடி 

யப பபீருழககொணடி “உடயி எப் யோடிவிமெபடி கோகதது) ௮வன 
இ வட்டடைய், நாடெலலோம பூவவண்ணமலைஈது உயிரை மாயக 

தவ்காலம சேோகசல, மும்மல தசசதமஷஹாசாஜரேோ இறகதிலராயின், 

lune சணடகாரஉரியம புகுமாரா சேசாது , ௮கனால் கமககிததுயர 

nto சேராது; என வகையாகப் பெருமாளிளையபெருமாளிருவரும் 

1௫௨ சணியததல வாஸஸூசெயதனை யம, இசாவணன் ஹீதாசேவியைப் 

ிசதடைபும, ஐடபபு ௮வனுடனா பேராசெ யதிற5ததையும, பெருமாள் 

)ஹாசாஜருடன தோழமைகொணமி வால்யைக மொலை செயததையும், 
]டையில் சரதாஷணாதி ஸமஹாசத்கையும, இ.த£கெலலாம கைகேயியின் 

சமே மூலமாபிறறென்பசையும, முறையே யுரைசெயது வருந்தினன், 

)வ்வண்ணம் வா௩சாகளெலலோரும் ப்சாயோபவேசஞ்செய்.து படுச் இருப 
தைப் uri Ss gin, அஙக தகுமா ரன புலம்பலைக்கேடடும, கமுகுகஞக் 

Spurn ஸ்ம்பாதி மனங்குனறி வருந்தி யவாகளை கோக்க கூவி 

ியலுற்றனர், யாரடா அவன் என்னுயிரிலும் இனியனான ஜடா யுவின் 

கொடிமொழி மொழிஏன்றவன் ; அ,சனால் என் மனம் ஈக்கு



௮௮/௨ வால்மீகசிராமாயணம் 

இன்ற து ; ஜனஸ்தானத்தில என தமபிகரும, இசாவணனுக்கும, எவ்வண் 
ணம போ நோக்தது; அன்புஎள ஸோதரனுடைய ஜடாயுவெனலும 

பெயர் கெடுக்காலததிறகு இபபோது,கான் கேழககபபட்டது ; புகறகரிய 

இமமலையினின்றும இறல்க விருமபுகன்றேன் ; ஆதல்ன கீவிரெல்லீரும 

என்னைப்பறறி யிறககக்கடவிரகள, மிகவும தோளவலியீஞால் புகழபபட்ட. 

என் தமபியின பெயரை யுரைததமையின, உங்களிட,ததல மிகவும மழ 
வுளனாகெழேன் ; வாரீர வாகரவீராகளே ! என தமபி ஜனஸ்சானததீல் 

வாழடின்நனனே ௮வன் இராவணனுடன போசெயது ஏன இறஈதனன, 

இவன் த௪.ரதசககரவாக்திககு எவவணணா தோழனாீயினன , ஸ்ரீராம 

FRAT iss தசரதமஹாரசாஜாக்கு இனிய இருககுமாசசலலரோ ? 

இதகளைக் கேடடுணச விருமபுகன்றேனுதலால, குழையற மொழிக; 

யான கதிரவனுஓடய கொடிய செணககளினாலெரிககபபடட சிறகுடையே 
ஞ,தலால, இறசகவசத தமமைகொளளுனெறிலேன ; ௮சலனால், எனனை: 

யும இறக்கிவிடக கடவீரகள் ; என்று nurs மொழிஈ தனன 

கிஷ்ரெகாகாணடததில் ஐமப.த்தாராவது சருககம 

முற்றிதறு, - ப 
ati rare | 

ஐம்பததேழாவதுசருககம 

வாஈசாகளெலலோரும ஸமபாதியின வினாவுக்கு விடை கூறியது 

மவ உ. பைக. 

இவவணணம ஸமபாது சோகததனால இனமாக மொழியிக 

அ௮வவாகயெத்தை யகக வா௩ராகளெலலோரும கேட்டும முதலில இதத! 

வாகளைப் புசிபபேனெனறுலாத்தமையின், அவவாககியததை nour 

இப்பறவை இவவணணம் ௮னபன்போல ஈமமருகில் வ௩தெல்லோரையும 

பு"க.துவிடமென்றே எண்ணங்கொண்டம, காம எவவிதததிலும பர 
யோடவேசமே செயதுவிடடமையின, இது புசககின் வருச தமின் பியே 

யிறஈது மூழ்வோமென்று மனகதுணிஈது பததிருகதனாகள, பின்பூ 

அங்கதகுமாரனெழுந்து இது யாதுசெயினுஞ் செய்கவென்று உற 

கொண்டு ௮ப்பறவையை மலையினின்நும் கீழேயிறக்கி யதனை கோக் 
மொழியலுறறனன், கேளாய புள்ளிறையே | ரி௯ூ௩ரஜஸு௩ என்னும் வாஈ 
சாஜன் மிகவும் விரமூடையனா9 யிரு௩கனன், ௮வலுசகு வாலி, சுக்ரீவ 
என்னும் இரண்டு புததிரர்கள் ; ௮வாகளுள் வாலி யென்பவர் மஜ்றாப 
ப.ராக்சரமமுடையராடிக் க்டக்தாசாஜ்யத்தைப் பாதுகாத்து வர்.தன 
பின்பு, தச௪.ர,கசக்கரவர்.த்தியின திருமகனாசாயெ ஸ்ரீராமசச்இரன் இளை 

பெருமாளுடனும், பிராட்டி. யாருடலும, தந்தையின் வாக்கியத்தைப் பா



கிஷ்டுந்தாகாண்டம் ௮௮௩ 

காட்பதகன்பொருட்டுத தண்டகாரணியத்துககெழுக்தருளினா, ௮.த்தருண 
த்தில் இசாவணனெனலும அ௮ரசக்கர்கோமான அவவிருவாகளையும் மோசளூ 

செய்து பிராட்டியானாப் பறித்தோடினன. அதத் தசசதமஹாராஜாகருத் 

தோழசாகபெ ஜடாயுவென்னும பகூஷிசாஜன அ௮தனைககணமடி இராவணனை 

யெதாததுப போசெயது அவனுடைய தேராயும முறிததுப் பிராடடி. 
ews இதழே விடுமபடி செயது நெடுகேரம மடோஈது யிளைபபுற்நனா 
இவவண்ணம ௮வா மூபபினாலும, கெம்டநேரம போரந்தநினாலும வரு௩தி 

யிருககையில, அந்தக் கொடிய இராவணன் வரை வாளாலறுத்து 

வெதறிகொணடு “மீளவும பிராடடியைத தோமேலேறறிககொணம் ஒழி. 

விட்டனன், பின்பு, பெருமாள ப்ராடடியைககாணாமல இளையபெருமா 
ளுடன தேடி.ககொண்டு வருகையில, ஜடாயு அவாககுச செயதி யுரைதது 

யிறகதனா ப்ன்பு, பெருமாள அவாமேலருளகொண்டு அவருக்கு தஹன 

ஸம்ஸ்காரம் செயது நற்பேறு சக்தருளுகலும், உடனே பவா வானேறி 

மழெந்தனா ௮௩௩த7ம பெருமாள இளையபெரு, மாளுடன மீளவும தேடிக 

கொண்டு வருகையீல, என் த௩தையுடன் பகைகொண்டு ம௩திரிகளுடன் 

ரிசியகுகமலையில வாழகதுகொண்டிருஈ5 என் சிறறபபனாகெ சுக்ரீவனைக 
கணடு ௮லனுடன தோழமை செயதுகொண்டு என த௩தையைக கொலை 
செய.து சிற்றபபனுககு முடி சூடடிவிததருளினா. வா௩ராகளெலலோக 

சூம அதிபதியாகிய ௮௩த ஸஃகரீவன் ௮௩த ஈன்றிசகாக। பிராடடிஎ த 

தேடி, யளிபபதாக உறுதிகூறி எமமெலலோராயும ௮ழைபபிததுப 

பிராடடியானாச் தேடி. வருமபடி நாறறிசைகளிலும ௮னுபபினா நஇுவவண 

ணம் யாங்கள பெழுமாளாலேவபபடடேனே புறபபடமி ஒரிடமும் விடாட 1 
தேடியும இரவில கதிரவனொளியைக காணபதரிதுபேர்லப Garry wus 

சகாண்டுன்றிலோம; இல்கு மயனாலியறமபபட்ட ரிக்டபிலத.துக்குள புகு து 

அலைக் கமையின், மஹாராஜா எஙகளுகடெட கெடுவு ஒரு மாதமும் Brag 
விட்டது ந அதனால் மஹாசாஜாககு ௮ஞ பராயோபவேசஞ செயயத் 
துணிந்திருக்கன்றனம , யாஙகள பிராடடியையும் காணாமல காலமுவ் 

கட் து செனதபின்பு, மகாராதரும பெருமாளும சற்றககொளின யாம்கள 

உயிர வாழவுறறு மூழவது அரிதன்றோ ? ஆதலின, அக்குசசென்று 
இகழ்வுறறிறபபதை விட இவவிடததிலேதானே ப்.ராயோபவேசஞ்செய 

இறப்பது நலமென்று கருதி இவவணணம பசாயோபவேசஞ்செயதிருக் 

தின்றனம; என்று அல்கதகுமாரன் ஸமபாதியை கோக மொழிக்தளன. 

இஷ்ரநெதாகாண்டித்தில ஐம்பத்தேழாவது சருக்கம் 

தேத்தித்று, 
ampere aa rms mm



௮௮௪ வால்மீிராமாயணம் 

ஐம்பத்தெட்டாவதுசருக்கம் 

ஸமபாதி வாகராகளுக்குப பிராட்டி, யிலககையி 

லிருக்கனறனளென வுரைசெயத்து 

இவ்வணணம வாகராகள உயிரா விவெதிலு௩ துணிவுகொணடு ன 

மாக மொழிக்த வாககியதை ஸமபாதி செவியுறறுக கண்ணீர்பெருககி 

யலாகளை கோகூக கேளீ£ வாநர வீராகளே ! எவனைக் கொடிய இராவண 

னால கொலைசெயயபபடடனனென மொழிகனறீ£களோ ? ௮௩௧” ஜடாயு 

சனககளையோனாகனெறனன், ,ஆக்லின, ௮ வனைக கொலைசெய்த ராவணன் 

மேல மிகவும பகைகொளளுகெயேன , ஆயினும், மூபபு£றும, சிறகுகள 

எரிக தம இருகசின்றேனாதலின, அ௦ச்ப பகையை தாசதுககொளள 

வல்லமை கொளளுகினறிலேன , பூன. மகேந்திரன விருகிராஸஃரனைக்' 

கொலைசெயத காலத்தல் யானும ஜடாயுவும யெளகக டடையவாகளாயி 

மை; அபபோழது யா௩களிருவடிம உயசபபகபபதில யார ரிந௩தவா 
எனபதை யறிவசனபொருடடு ஒருவாககொருவா வாது கக: காணடு 

வெகு வேசமாகப upeg ஸ.ரியமணடலதசரு௨ சென்டே ம, 9 555 

ணததில் நபெபகலாயினமையின, ஜடாபு ஸ்(1யூூடைய வெப்பத்தை 

ஸஹிககமாடடாமல மிக வருந்தினன் , யானது கணடு அனபினால 

அவனைச் சிறகுகளினால மறைக.துக 9காணடேன , ச வின், யான கதிரவ 

னொளியினாஷெரிககபபடடு அகதயமலைமேல வீ ;௩தேன , அதுமுதல 

யானிவவிடதகில வாழ௩ழுகொண்டி ,கக்ன்றேன , பினப, ஜடாயுவின் 

செயதியை யறிஈதுலேன; எனழு மோழிகநனன யுலசாஜன துகேட்டு 

நுணணறிவினனாதலன், மீளவும அவரை போக கேலி ஸம்பாதி 

இர ஜடாயுவுக்கு மூகசோளெனபது உணமையாயின, மாதரைதக வாகஇ 

யத்தைக் கேடடப்ன பு, Yrs இராவண மேல கஞசஎம தோனறி 

யிருத்தல் வேணமிமனழோ ? ௮வனைஃ கொலைசெயயுந்த றஹமையிலதாமிலும 

அ௮வ்வாழவிடத்தை யுணாவிராயின மொழிக ) நன்காராயுக் தன்மையினறி 
இவவண்ணம் ஈமமெலலோரையும பகைதத அத சாவணன் ௮ ருகிலிருக 

இன்றனனே 1 நெரநெதாரத்திலிருககனழனனே, $ எனறு வினுவிவன, 

ஸம்பாதி யதுகேட்டு வாஈசாகளெல்லோனாயும கோககெ கேளீர் வாகா! 
யூகபர்களே !யான எரிந்த சிறகுடையோனும், மூப்பினனுமாதலின், யாது 

செயவதறகும் திறமை கொள்ளுன்றிஷேன் ழ; ஆயினும, வாயிஷலாயிலும் 
பெருமாளுக்கு உசவி செய்கினறேன் ;) யான் ௮ தலம், விதலம் முதலிய 

ஏழேழு லோகங்களையும், பூர்புவ? முதலிய மேலேழு லோகங்களையும் aed 
கறிகின்றேன் ; முன்பு, தேவாள-சாகள போர்செயத்கையும், அவர்க 

கூடிச் இருபபாற்கடலைக் கடைச்ததையும் அறிவேன் ; யான் மற்



எட்டிந்தாகாண்டம். அ 

உதவி செயவேளென்று முயனஜூலும மூப்பினால் வெற்றியும், திறமையம் 
அறறிருகசணெறேன ) யான RH ஆகாயகதில் ௮க்த ராவணன் ௮௬ 
பெண்மணியைக் தோமீதேதறிக்கொணடோடக்கணடென் , lO or 
sar ? ஸ்ரீசாமா 1! ௮௩தோ *?லகூமணா ! எனறு கூவிகொளண்டும, 
கால் கைகளை யுதறிக்கொணடும், ௮ணிகளை யறுத்தெய௩்றகொண .0 
வருஈ்தினள ; உங்கீருடைய வாகடயததைச் செவியும்றபீ௱னா, அவே 
உதா தேவி யாதல்வேண்டுமென்று எணனுகிறேன , ஙா மல 
போனற அந்த இராவணனுடைய ௮ நூல மினனுகொடிபே வில் 
இனள் ந்த ராவணன வாழுமிடதகையும உரைகன!, பா ட, 
அவன விசரவஸ- என் நம மஹாழுனிவருககுப yaBoer, 0) 5 

GF SOY, அவன்தான் இராவணனெைன்னளும பெயருடை Vin Ty நட் 
இலங்கையில வாழகதுகொண்டிருகனெறனன் , அர்த இலங்சையம் இயல 
ரூது நாறுயோஜன சார தநிலி ஈசஇன்றது , ௮.சுனை விசுவகாமன் மிகவும 
விச் ததரமாஃ இயறறினன , ௮ஃது பொன்மயமாகய துவாரஙகளாலு 2, 
நவமணிக ரிழைச்து விசிகதரமான பொன் வேதஇகளாலும, ௧? பர 
போல டொட்சமினம மிக வுபாஈக ம௫ளாலும gon es டட 

ளெது, மவவி_த?ல ராவணனுடைய அக்சபபுசததிய, ட. பயி 
சாக்ஷவ)களால பா ஈசாககப்பட்டு வாடி வருந்தி முனமிபந டண 

பட்டையே யு தரிசசொ.ஊடு ரிநதையு றி ஈ௩ககின்றனள a, Fo ut, bel 

ரொல்லீரும நூறுயோஜனஈதாரங் கடலைககடஈது செலவீரகளாயில, அவ 

விடத் பிராடடியைக காணலாகூம , He, இராவணனும மியவும் 

௮ரண் செயதுகொணடிருகடின்தனன , அவலிடஞூ செல்விரக v9 x, 

தடையின் ப .சொட்டிடைக் கா் மீக, யான ஞாகதஜலம நீயவண் 

ஸாம அறிெயேன் , குலிங்கம முகலிய தானியசதால “en, ou vp 

பறவைகளுககுக கண்ணோககம முசனமையானது, கா (/ கடய 

காய கனிகலிலை பிழைகடன்ற பறவைகளுக்கு ௮வைகளையிட இரு, மடக 
கதிகமானது ; நீரககாக்கை, கரெளஞ்சம, குரசம எனலும ப வைகள 

அவைகளில் முமமடங்கு சிறந ககவைகள , பருக்துகள ம ஓைகளையிட 

காலுமடங்கு சறபபும்றன, கழுகுகள ௮வைகளைவிட ஐ. ஒரு சிதா தன ; 

பலம, வீரியம், ரூபம, யெளவகம், இன்வகளையுடைய ௮ன்னபபறபைகள் 
அவைகளைவிட ஆறுமடங்கு Apis; அருணகருடாகள yous 

ளெல்லாவற்றிலும் சிறந்தவர்கள, அந்த அ௮ருணனிட தது நினறும் யாக 

ளெல்லோரும பிறந்தனம் ; ஆதலின், யானிககிருகசே இலககாத.வில் 

இசாவணன் ஷஹீதாதேவி முகலானோ இருபபதைக் காணூனேனள் ; 

Tose, அந்த அருணகருடர்களுக்குளள தவிய தேஜஸ்ஸ-ம, தவிய 

இஞாகமும், சிறந்த பலமும் உள; ஆதலாலும, உண்டியின் திறமையினு 

தம், இயல்பினாலும், யானிங்கிருக்தேகே தூறு யோஜனதூரத்துக் கப்புற 
கிருக்க்ற இலங்சையில் வாழ்கின்ற சாவணனையும், பிராட்டியையும்



௮௮௭௬ வால்மீகிராமாயணம் 

கண்ணுதுகின்றேன் ; எங்களுககு நெடுக்தூரத்திுலுளள உணவை யதியுக் 

இறமை இயலபாகவே புளது $) கோழிகள காலினருகிலுளள“பொருளையே 
யறியும்$ ந்த சாவணன யாவராலும இகழததக்க தசசெயல் புரிகது 

என் தமபியைககொலைசெயதமையின, ௮ சற்குப பிரதசெயயவேண்டுவது 

ஆவசியகமாகியது, ஆதலின், யான ௮து செயயு£ தஇிறமையதறவனாயி லம, 

வாகசினாலாயினும ஸகாயம செயனெறேன) ஆ மலின,"கீலகள இக்கடலைத 

தாணடி இலஙகாதஇவுககுச செலலும உபாயத்தை யாமாயநதுணசக் 

கடவி£கள ; ௮௩கு௪ சென்றபினனா பிராடடியைககண்டு ளேவித.து மேற 
கொண்ட காரியம கைககூடி வருவிரகள, யான் சிறகற்றிருகனெறமையின், 

ஏன்னைக கடலகனணாயைச சேரகக ) யான என தமபி ஜடாயுவினபொருட 

மிக தருபபணஞசெயயக் கருதுனெமேனெனறு மொழிடதனா வாகராக 

ளெலலோரும ௮துகேடடு தவவணணமே யவரைக் கடல்கமை சோத்து 

அவா கீரிலாடித சருபபணஞ செயதபின்பு, மீளவும அவரை இருப்பிடஞ 

சோததுப பிராடடியின செயதி யுணாநதமையின், மிக மகிழடதவாகள, % 

கிஷ சாகாணடததில ஐமபததெடடாவது ௪௬௧௧ம 

முறறிதறு, 
——— CO ae யைவ 

ஐம்பத்ததொென்பதாவதுசருக்கம 

ஸம்பாதி வாஈராகளுககு மீளவும பிராட்டியின செயதி கூறியது, 

அ ப வயலின் டு ப நட்டு இடி "பனானா 

பினபு, வாஈராகளெலலோரும ௮மிழதத்துக்கு நிகராயெ gage 

சம்பாதியின வாககயத்தைச செவியும்று மமுழதலும, ௮வாகளுள புத்தி 

யினாலும், வயதினாலும சிமஈத ஜாமபவான், மற.றுள வாஈராகளுடன 

எமுஈது மீளவும ஸமபாஇியை கோச கழுகுகளுக்கிதையே! ஹீதாதேவி 

யெவவிடததில் காணபபட்டனள் ? யாரால காணபபட்டனள ; அவளை 

யெடுத்தோடினவன் யாவன் ; இவைகளையெலலாம கீர குறையறமொழிக்; 
  

* ஐமபததொன்பதாவது சருககமுதல, அறுபத.து மூனறாவது சருசசம முடிவு 

வாயில, ஜூ.து ௪ரகக௫௪ள அ௮சேசம பிரதிகளில எழுதப்படடில ; ௪ககஇிகளும் 
மூனபின தொடாசசிகுக் கொஞ்சம் விரோதமாகச காணபபடுசெறன , ஆதின, 

வேறு ரசதலகளிலிரு£அ சோகசப்பட்டனவெனறு எணணபபன.றன; யிலும், 

பல புததசலகளிலிருகன.றமையின, வியாகயொனஞ செய்யப்பகினறன ; எனறு 
வியாகயொனஞ் செயதவாகளெலலோரும எழுதி யிருகனெறனர்கள் ; ஆதலாலே 
சானே யாறும் ௮ரதச சருக்கசகளஞக்கு2த தாஜமா செய்சன்றேள் ;..-



இஷ்கிந்தாகாண்டம். oS) Hyer 

எங்களெல்லோர்க்குக் தீஞ்சமாகுக , பேரிடி. விழுக்தாப்போல விழுன்ற 

'பெருமாளிளையபெருமாளகளினுடைய கூரிய கணைகளுக்கு யாவனினா 

யாகப் போன தவன $ என்று விஸூவினா ஸமபாதியும் ௮ துகேடடு 

முன்னமே மூழ்வுகொண்ட அள்வாகசாகளை மீளவும் மூழ்விப்பவசாக 
மொழியலுற்றனா, கேளீர£ வா௩ரயூதபாகளே ! யான பிராட்டியை இசாவ 

ணன் அபகரித்ததைக் கேட்டவணணம கூறுகினறேன் , ௮பபோது பார் 

த்தவனையும், பரா,த்த இடத்தையம உரைாசெயகனறேனு; அகேகம யோஜன 

gtr அகன்ற இம்த மலையினமேலே விழந்து நெடுகாலமாய பல பராக் 

இரமங்கள ஓடும் யடங்கி வாழனெறேன் , யானிவவண்ணம பறக்குக 

இறமை யழ்றிருகசன்றமையிள, ஸஃபராசவன் என்னும் என புத்இசன் 

இனந்தோறும் எனக்குணவு0 7ரணொாநத்ளித்துப்பாதுகா, துவரு இன்றனன். 

EXPE PASTS BEST arp aN 

ஷால் 00 55௦ 55 NHB Saw. 

திூண மால சாகாவாஸல சகஷண்சோபாபுஜஙசமா?$ 

மருகாணாஈதுபய* தீஷூனாம சீதள! சகணக்ஷசாவயம, 

க௩தாவர்கள கடுங்காமமூடை யவாகள ட கரகங்கள கடஞ்சினமுடைய 

வை, மானகளுககு ௮சசங்கடுமையானது , யாய்கள சமிமபசி யுடையவா 

களா என்பது இயலபனஜறோ ? ஆதலின, எனககு வேளை தபபாமல் என 

பூத்தரன் உணவுகொண்டளிதது வருகையல, ஒருகாள எனககுணவுகேடி 

யெங் குமஃபபடாமல கதிரவன மறை௩த் பினபு வாளா வது சோர்தனன். 

ஆதிலின, யான மூப..ினலும, பசிதாகத்தினாலும, ரினமஇகமா யவனை 

யிகழ௩தேன ; ௮பபோழதவன் எனனை வணகடுச் சின தணியுமாறு 

இனிமையாக மொழியலுதறனன கேளீ£ அன்புளள பிதாவே! யான் 

வழக்கபபடி யுமககாஹாசததைக தேடிக்கொண்டே யாகாயததிழ்பதாறு 

மஹோேதிசமலை.பின் துவாரகதை மறைத்துக கடலிடையிலுலாவுகன.ற 

ஒகேகமாயிரம ஜாதுககளையும கொலைசெயயுமானு ௮லைகளின வழியை 

மறைத்து கினறேன ; அபபோழ்தொருவன நனரூகக் கூடடப்பட்ட 

மைபோனற மேனியுடையனாகச கதி.ரவனுஇத தாபபோல ஒளிககன்ம ஓர் 

பெண்மணியை யெரிசதுககொணடோடி வக்கனன் ; பானவாகளைககணடு 

இவர்களே யினறு உணவாகக கடவர்களெனறு நிசசயிச் து ௮வாகளை 

யெதிர்த்து வழியை மறைத்தேன்; அபபோழுதவன எனனைககண்டு வியயம் 
பூண்டு வணங்க வழிவிமெபடி. இனிமையாக வேணடி. வருநதினன். 
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சஹிஸாமோப்பரசாசாம ப்ரஹாதாவிதயசேச்கசிச் 
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௮12/௮ வால்மீகிராமாயணம் 

இனிய மொழிகளை மொழிந்து தஞ்சமெனறடைக்தவர்களைக் கடமை 
கொண்டு கொலை செயபவன இழிகுலததோரகளிலும எங்குமொருவறும 

இலன் ; அங்ஙனமாயின், கறகுலததிுபிறஈத எனனைப்போன்றவன் சரண 

மடைக்தவனைக் கொலை செயவானோ 1.ஆ ! ௮! ஆகலின, யான் ௮வாகளைக் 

கொலைசெய்யாமல் வழிவிட்டருளினேன , ஆதலின், ௮வன தடையின்றி 

யொளியினால் வானெககுமொலிக்க௪செயது செனறனன ; அப்போழ்து 

ஆகாயத்தில் ஸஞ்சரிககின்ற பூதங்களெலலாம வந்து எனனைக்கண்டு 

மூழெந்தனாகள. மகாரிஷீகளும ௮.பபா நீ nog Osu ster; were 

வாழக$ என்று வாழத்தினாகள அபபோழது யான் ௮வாகளை கோக்க, 

HUT wT dea gy வினாவுகையில, ௮வன இசாவணனெனறும், தசரத 

மஹாசாஜன திருமகனசாகய ஸ்ரீசாமசா திரலுடைய தருமபத்தினியாயயெ 

ஸ்ரீவீதாதேவியைப் பறிததோடுகறனனெனவும மொழிம்தனாகள, 
அ௮ந்தப பெண்மணியும ௮ணிகளறுங்து சிதறியும், வெண்பட்டு கழுவியும, 

சோகத்திவல மோகமடைநகதும், ராமா ! ௨க்ஷ்மணு ! எனறு கூவிககொண் 

மம செனறனள, யான் ௮ சனைப பாரததுககொண்டிரு௩தமையின, காலக் 

கழிவாய விடடது ஆதலின, இபபிழையைப பொறுததருளக; என்று 

என் புத்திரனாகிய ஸ.பாரசுவன வநது கூறினன, அதனை யான் செவி 

யுறறும், வன பிராட்டி விஷயத்தில பட்ட அப. ராதததிறகுத ,த௧கக 

சிகைசெய்யுக இறமை கொண்டி லேனா,சலின், யாதுந்கோதமுமல gy bien 

போலிருமதேன ; இபபோழது யான் வாக்கனால மாததிரம ஸஹாயம 

செயவது முடியும; ஆதலின், உரை செயகின்றேன் சேளீர்கள , உங்க 

ளெல்லோரககும் பு,த்தியினாலுதவிசெயகினறேன் ) பெருமாளுடைய காரி 

யம் யாதுளகோ$௮ஃது எனனுடைய காரியகதான் ) இதில சிறிதும் 

ச௩ேஹமிலலை ; நீங்கள கிறந்தவாகளும, பு.த்தி யுடையவாகளும, வாஸவ 

னாலும வலலவொண்ணாதவாகளமாதலின, மஹாராஜா உங்களை யஸுப்பி 

ஞா. பெருமாளிளையபெருமாள இவவிருவாகளுடைய பாணங்களும மூவுல 

கங்களையும் ௮ழிபபதறகும, பாதுகாபபதறகும வல்லமை யுடையன 

இசாவணனும் மிகவும தேநோபல பராக்செமமுடையவனே ? ஆயினும், 

மிகவும் இறமை கொண்ட உங்களுக்கு ஓனறும ௮ரியதனறு ; ஆதலின், 
இனி கீககள காலக்கழிவு செயல்வேணடாம்; உங்களைப்போன்ற புத்திமான் 
கள செயற்குரிய காரியங்களில் ௮சசமுற்றுச் காலக்கழிவு செய்யார்கள்) 

ஆதலின், உடனே புறப்பட்டு இலககைக்குச்சென்று பிராடடியைச் கண்டு 

மூக; என்று ஸம்பாதி மொழிகஈதனர், 

இவெந்தாகாண்டததில் ஐம்பக்தொன்பதாவது சருக்கம் 

opp ps. 

ஸஃபார்ச்வன் ரரவணனைக கொலைசெய்யாமல் விட்டசற்கு மாயோூகள் 
மூழ்ஈ.த வாழ்த்தினதற்குக் சாரண்ம் யாதெனில், சரணமடைஈதகளைப் பாதுசாத்ச



கிஷ்கித்தாகாண்டம், ௮௮௬ 

-அறுபதாவதுசருக்கம். 

சீஸமபாதி தன்னுடைய முறசெயலை மீளவும் வா௩ரர்களுககு மொழிர்தது, 

ட உனர ட டட டய 

௮கஈதரமவ்வணணம ஸ்கானஞசயது ஜடாயுவினபொருட்டுத் தருப் 

, பணஞ்செய்து இருப்பிடம் வந்து சோத எமபாஇியை யங்ககன முதலிய 

வாகரர்கள எல்லோரும் சூழ துட்சாம்தனாகள, ஸமபாஇயும் அவர்களிட 

தீதில விசுலாஸமுற்று மூழந்து அ௮வாகளை நோக மொழியலுநறனா, 

மஹாபலபராககிரமமுடைய வாநராகளே ! எரைசசலபோடாமல ஒரோமன 

முடையராகெ கேளீரகள யான் பிராடடியாரை எவ்வண்ணமறிஏன்றேனோ 

அதனுணமையை மொழி௫னெறேன ; முனபு, யான் இமமலையின் ௪௧ரதூல 

சிறகுகளெரிம்து வீழகதேனே * ௮பபோழது உடனே மோகமடைஈது 

ஆறுதினககழிர்து மோகந்தெளிடது மனம வருந்தி யெழு௩து பத்துத 

இசைஈளிலும தண்துறந்து பாரககையில், யாதொனறுஈ தெரிஈதில2 ; 

பின்பு, கடல், மலை, யாறு, Geno, 678, கடறகரைகளைக கணனுற்றுப் 

பார்ககையில, மேத பதவைசளை யுடையதாகிக குகைகளையும், Hare 

களையுமபொருக்தத தெனகட லுக்கு வடகரையிலிருககின்றமையின், இஃது 
விர்தியமெனனும பெயருடைய மலையென்று நிசசயங்கொணடேன ; 

முன்பிவ்விடத்தில தேவாகளாலும பூறிககபபட்டு மிகவும புண்ணியகர 

மான ஐராசிரமமிருக்தது , அதில நிசாகரரென்னும மாயோகி கடுமை 

யாகத் தவஞசெயதுகொணடி.ருந்தனா யான் அவனாக காணவேண்டுமென 

நெண்ணி இமமலை௪ கரத்து நினறும் இறங்கி மிகவும வருத்தமுறறு 

அவ்வா ரமமடைஈதேன , ௮மமுனிலா முன்பு ஜடாயுவினாலும, என்னு 

லும பல பூழை கரணபபடடவா, எங்களமேல மிகவும் ௮ன்புளளவா ) 

அவருடைய ஆசரமததல எபபொழுதும மக்தமாருதம் வீசும; தளிாத 

அப் பூத்துக காய;தக கனிததுத தழையாத மரம ஒனமிலது ; அவ 

வாசிரமத்தில ஜா மரததடியில அவளாக காண்பதன்பொ.ரடடு உட்கார் 

தேன் ; பின்பு, அமமுனிவா நீரிலாடி.த துயபதுபிலுதெ.து வடக்கு கோச 

யருலெழுகதருளககணடேன் ; அவரைக் கரடு, ிஙகம, யானை, காகம் 

முதலிய கொடிய ஐ துககளும, உயிரகளெலலோரும இசைமுகதேவனைச் 

சூழ்வதுபோலச் சூழங்து பகை கம வருகின்றன / பின்பு, அமமுனிவா 

ஆ?/மஞ்சோந்தபின்னர், அரசன் அரண்மன் சோக்தபினனா ௮வனைச 

opened 
ப ப ப பட்பெயெயய்ய்வவவெகலவமவும 

னன் என்பகினாலும, இராவணனை க்கொலைசெமின, கூடப பிராடடியையும் கொலை 

செய்.த விடுவனென்பதினாலும், ஒருகால இராவணனைமாத்திரம சொலை செயதா 

அம் ராகூசர்சள எல்லோரும பெருமாசால கொல்ைசெயயப்படாாகள எனபத 

னாதும், அப்படி. சசெலலாமில்லாமல இராவணனைச சொலைசெயயாசத விட்டிட்டதே 

மடழ்ர்அ வாழச்அவதறரு5 ere One gem rs



௮௯௦ வால்மீகிராமாயணம் 

சூழக்து வந்த சேனைகளெல்லாம மீண்டு செல்வவபோல அவைகளும் 
மீண்செ சென்றன; பின்பு, அம்முனிவர் என்னைக்கண்டு ம$ழந்்.து மீளவும 

எழுஈது என்னருலெ வ௩து எனனை கோகடூப் புள்ளிறையே! கீயிய்கு வநத 
காரியம யாது; உன்னுடைய உசோம௱கள விகாரமடைந்இருப்பதைக் 

கண்டால் உன சிறகுகள தியல எரிககப்படடனவென்றும், உடல் மிகவும் 

வி.ரணமுற்று மிகவும கோயுடையதென்றும அறியப்பரினெறது ; முனபு, 
இசண்0 கழுகுகளைக் கண்டிருககெ ஜேன், ௮வை காறறுக்கு நிகசான வேக 
முதறும,வேண்மொதறுஉருவடதரிததும,கழுகுகளுககிறைகளாகவிரு£$தள; 

அவறறுள ரூத்தது ஸம்பாது, இரணடாவது ஜடாயு, அவாகளுள நீ ஸம 

பாதி யெனபவனலலையோ ? முனபு கீஎகளிருவரும மானிடரூபககொண்டு 

எனனை வணஙூனீரகளல்லீரோ? ௮.தசனமையனான உனககு இபபோழறு 

வியாதி புண்டாயெதும, சிறகுகளெரிகததுமேன் , இவவண்ணம நீயேதே 

ஞு செய்த பிழைககாக யாரோனும் தண்டனை செயதா?ரா ? இவைகளை 
யெலலாம வினவுஇன்ற எனபொருட6மொழி) எனறு மொழிரஈதருளினா. 

இஞ் ந்காகாண்டததில் அறுபதாவது சருககம 

் முறதிறறு 

அ *(இூதஒ ஓ. 

அறுபததெதொனமுவதுசருக்கம். 

இதுவுமது 

a ஸர மைகள். 

கேளீர வார யூதபாகளே ! ௮ககதரம யான் ௮௩த நிசாகரமாமுனி 

யை கோகபெ பிறரால செயமகரிய கொடியதாகிெய யான செயத் ஸாஹஸச 

செயலை யுரைசெயலுற்றேன ; கேடடரூ.ளீர மாதவச செலவரே ! என்னு 

டைய சிறகுகளெரிந்து மெயயெல்லாம விரணமாயிருப்பதீனாலும, நாணல் 

தாலும, ௮.தனை கனகு பொழியு6 திறமையுறுகன் நிலேன ; யானும என 

தம்பி ஜடாயுவும் கொழுப்பினால செறுக்குற்று மதிமயல்கி யொருவாக 

கொருவர் வாது கூறிக்கொண்டு ஈமமிருவருள யா£ சிறந்தவொன்பசை 

யதிவதன்பொருட்டு ஆகாயததிலுயரப்பறககுமபடி. கயிலைமலையின ௪௧௪5 
தில் ௮வகுளள முனிவாகளுடைய முனபாக ஸதரியன உதயமர்கும 
பொழுது புறப்படு சூரியன் ௮ஸ.தமயமாகுமளவும ௮வனருறெசென்று 
பின செல்லல் வேண்ட்மெனறு பிரதிஜஞஜை செயதுகொண்டோம ) ) பின் 

பிருவரும் ௮ம்முனிவாகளின் உடனடாட்டின மேல் அப்படியே புறப்பட்டு 

வானிடையிற செனறு பூகலததிலெங்கும் நகரகளைச் தேர்சசக்கரம 

போன்றனவாகவும், சல விடங்களில் கிருத்ததேவாத்திய கோஷங்களையும்,



கஷ்கிந்தாகாண்டம், ௮௯௧ 

சில விடங்களில் வேச கோஷூங்களையும, ல வீடங்களில் செவவிய 

வஸ்கிரங்களையுடுதது மகிபூந்து பாடுனேற தெயவபபெண்களையும தண 

டோம் ; இவவண்ணம் மேன்மேலும் பறந்து கரவன செல்லும் வழி 

சேர்ஈ.த சீழே பாரக்கையில, பாரிலுஎள பரபல உயாஈத மசங்களாடாகத 

காசிகளும புல்லுளள விடங்களபோலக சாணபபடடன ; பூமி பற்பல 

உயாந்த மலைகளுடையதாகியும சிறிய கழ்களுடையதுபோலும, அகன்ற 

கதிகளுடையதாகியும மெலல்ய நூலகளில, லே சுறமபபடடதுபோலும் 

காணப்பட்டது , இம௰யம, விகதியம, மேரு முதலிய ௪ிறஈத மலைகளும், 

மடுவினிடையில யானைககுட்டிகளியுபபனபோலக காணபபடடன , ௮வ் 

வணணம மிஃவும உய ரசசென்றுகொண்டி முக்கையில, எங்களிருவாக்கும 

அதிகமான வோவை 8ரும, சிரமழும், அசசமும, மயக்கமும, இருளும், 

மூ£ச்சையும் உண்டாயின , அப்பொழுது இது இழககு, இது தெற்கு, 
இது மேறகு, இது வடககு, எனறு ஒர இசையும கனகு பபடடி லது, 

ஊழிகலததில உலகமெலலாம ஸவகரலணாககினியினால எரிக்க்பபடடாப 

போல காணபபடடது , யான ௮ததருணததிலம உடபுவனைக கட்புல 

னுடன சோததுக இரல்கொணடு கதிரவனை நிமிராது பார்த்தேன் ; மப 

போழ தவன வ வஃளுககுப பூமிக்குச சரியாகக காணபபட்டனன , அப 

பொழுது ஜடாயு ௮டத வெபபததைபபடொரழுமல வருஈதிக 8ீழே apts 

னன யான கணடு ௮வனைப பாதுகாபபதன பொருடடச சிறகுகளினால 

மறைத்துக்கொணடே இழிலிறஙகவேளன் , ஆக்லால, ஜடாயு எரிககபபட 

டிலன் , யான் ௮றியாமல வுக்கு மேலே செனறமையின, எரிககப 

பட்டேன$) பபோழ து யான ஜடாயுவை விடசெ இிறெருகளெரிகது 

மோகங்கொண்டு வ்நதியமலையிவமேல வ௩து வீழ௩தேன் , ௮பபோது 

ஜடாயு ஜனஸதானத்தில் வீழூககிருபபானென.ற, ஊஹிததேன ; கேட்ட 

ளீ மாயோகயே! யான இவவணணம சிறகுக்ளூம எரிஈது கழுகுகளின் 

சாஜஜியத்தையுகதுநகது உடன பிறக்க ஜடாயுவையும விடபெ ப்ரிகது 

இறமையுமழிக்து இவவணலாம வருநதுவ)த விட இமபபதே சிறபபென 

சினைக்னெதேன் ; ஆசலின, இதன சிகொததிலிருஈது ழே வீழக்தறப் 
பேன் ; எனறு மொழிஃ்து வரு௩இனேன், 

இஷெக்தாகாணடததில ௮௮பததொனறுவது சருக்கம் 

முத்திற்று, 
——— ED CSE) மெறுறமுமவவாரா்



௮௯௨ வாலமீகிராமாயணம் 

அறுபதச்திரண்டாவதுசருக்கம், 

நிசாகரமாமுனி எமபாதிககு இதமுரைததது, 

st 
— s 

கேளீர வாகரயூதபர்களே ! யானிவவணணம் மொழிந்து கண்ணீர் 

பெருக்கி யழுது வருஈ௩தினேன , போருளபூண்ட ௮மமுனிவரும் எனனு 

டைய புலமபலைககேடம் என்மீதருளகொணடு முகூாததகாலக் தியானஞ 

செயது பீன்பெனனை கோககக கேளப்பா ஸமபாதி ! நீ இவவணணந் துயச 

(Pops, உன்னுடைய பக்ஷூஙகளும முளைககபபோகினறன ; கண்களும 

கா௭ஊபடோ கின்றன, வலிமையும் உறுதியும வீரமுமஉளதாகும; சாஸ்திர 

சஹஸய,த்தல் உன விஷயமாகச சிறந்த காரிய முணடாகுமென்று கேட 

ட.ருககனறேன; இபபோழது ஜஞாகநிருஷடியினால டாகததிலும அது 

உண்மையெனவே காணபபட்டது ; இக்ஷ்வாகுமஹாராஜன் குலகஇல 

தசசதரொனனும மஹாராஜா ஒருவா பிறக்கபபோகமு, அவருக்கு 

ஸ்ரீசாமனெனனு%௩ இருககுமாரா ௮வதரிகஃப் போகிரூா, அவர் பிதாவின் 

வாக்யெதகைப் பரிபாலிப்பசனபொருட்டு லகுூமணனெனனும தம்பி 

யுடனும, ஹீதையென் ௮,ம பிராட்டியுடனும, தணடகாரணியஞ்சோநது 

வாஸஞ்செயயப்போகருர் அபபோது ராவணனெனனும சாக்ஷஸசாஜன் 

தேவதானவாதிகளினால் ௮ழிவிலலையெனலும் செருககினால் wise an 

தேவியை ஜனஸ்தானததிலிரு௩து மோசஞ்செயது ௮பகரித.துககொண்டு 

போகஃப்போாருன அதக €தாதேவியும அவன வீமி சோகது வேண்டும 

பொருளகளை மளித்து ஆசையும் மபடி செயயபபடபபே பதி சோகத்தில 

மூழ்க பொனநையும இலகூியஞசெயயாமல உணவுமின மி யிருக்சப் 

போூருள, அதனைம் தேவேகஇிரனறிமது அவளுக்கு இரஹஷியமாயத் 

சேவர்களுக்கும ௮ரிய பரமானனக கொணாஈதளிககபபோகிறான, ௮த 

னைப பிராடடி. கணசி இஈிரலுலிஃது அளிக்கபபடடதென வுணாந்து 

அதுல் தலில் ஒரு பாகமெடுதது என பாதா தமப்யுடன உயிரவாழக் 

துயயினும, தெயவத்தன மையை யடைகஇிருக்கிறு ம; இது ௮வாபொருட 

டாகக்கடவதெனறு தரையில வைததுவிடடு மிகுதயைப புசகசப Guid 

மூள, பின்பவளை த தேவெதன்பொருட்டி ராமனுலலுபபபபடடு வாஈரர்கள: 

தேடிக்கொண்டு வரப்போகிரூகல, கேளாய ஸம்பாதி | அபபோழ்து 

நீ யவாகளைக் கண்டு பிராடடி. மிருககுமிடத்தை யுரைசெய்யக்கடவை, 

ஆதலின, நீ இத் தன்மைனாக எங்குஞ் செலலறக ; திறமை யத்றவனாகி 

எங்கேதான செல்வாய; ஆதலின், சேசகாலநகளை யுணா ; Hadi 58 

லேயே அவாகஞடைய வரவை எூபாரக்க; அப்போழது உனக்குச் 
சிறகுகளும் முளைக்கப்போகினறன ; ஆதலின், உனகபெடோழ்தே சிறகு 

கள முளைக்குமாறு செயவகறகுக இறமையிருக்கையிலும, மனமுறு



கிஷ்டிந்தாகாண்டம், ௮௯௧௩ 

இன்றீலேன் ; நீ இயர் துகொணடே இவவணணம் வாநரர்களைக்கண்டு 
பிராட்டி பிருககுமிடத்சை யுரைசெயவாயாக் ல, உலகங்களெல்லோர்ககும் 
உபகாசஞ் செயதவனாகுவாய ) ௮௩ச்க காரியம அந்த ராமலஸ்மணாக 

ளிருவாககுமாததர2மயனறு , அது பராஹமணாகள, தேவர்கள், முனி 

வர்கள, தேவோ திரன, இவா மூதல்ய எ௨லோருடைய காரியமே யானெ 
தது; யாலும் ௮௩2 ஸ்ரீசாமலகூமணாகளைக்கணடு ஸேவிசதுக கணகள 
குளிர் து மனமழ தினபுறலவேணமிமெனறு விருமபுனெநேன ) ஆயி 

இம், மூப்புறறுத் திழமையறம இகத சரீரகதடன கெடங்காலம வாழவுற 

விரும்புனெறிலேன , ஆதலின, இரத சரீரததை விட்டு விடம் வானேற 

விரும்புகினழேன ; ஆதலால், நீ இவவிடகதஇலேயே வாழக ; என்று முக் 

காலப்பொருளகளையும உணாகதவசராதலின, மனமகிழந்து மொழிகது 

தேம்.றி யருளினா 

இஷ்டுிக்காகாணடததில் ௮றுபததிரணடாவது ௪௫௧௧ம 

முத.நிறறு. 

CRIES IAS 

அறுபத்துமூன்ருவதுசருக்கம். 

2 வாநராகள ஸமபாதியிடததில விடைபெறறுககொணடு தென்கடலின 

வடகலை சோநகது ௮தனை எங்கன௩ தாண்டுவதெனச் 

Ano sy pp gs. 

oS I Oe = 

கேளீ£ வா௩ராகளே !௮௩த நிசாகரமாமுனி இவஉகையாகப பற்பல 

இனிய மொழிகளை மொழிஈது எனனைத தேறறி விடைகொடுகசனுபபித 

தாமும் தமமாசிரமததினுளளே செனறருளினா, யாலும ௮௩தக குகையி 

னினறும புறப்பட்டி மெலல மெலல இமமலையின் சிகரததிலேறி யுககள 

வரவையே எதரபாரத.துககொண்டிருஈதேன; இபபோழது ௮௧,த நிசாகச 

மாமுனி யுரைசெயது செனறது எண்ணாயிரம வருஷஙகளாகெனறன 2 

அதுமுதல அவருடைய வாக்கயதைதக கருததிறகொணடு சேசகாலககளை 

எத பார்த்திருந்தேன் ; ௮மமுனிவா மஹாப்ரஸ்.தானஞசெனறு பேறு 

பெற்றனர், யான் அதுமுதல் பதபலச் சரதைகொணமு வருந்தி யுயிசை 

விடுவுதில துணிவுகொணடிரு தும அம்முனியின மொழியை நினைக 

Spe BG ever ; ஏழமுஈதெரிெற இபம் இருளை யழித்து விடுவதுடோல 

அம்முனி வாக்கயமே எனலுடைய துயசகதையும் அழித் துககொணடு 

வச்த.து ; இசாவணனுடைய திறமை எனனுடைய புத்திரன் இறமை 

யிலும் அறம்பமானதென்று யான அ.திகஇருகனெறேனாதலின், அப்போது



௮௬௪ வால்மீசிராமாயணம் 

இசாவணனைத் தகைந்து பிராடடியைப பாதுகாத்து ஏன் மீடடுககொண்டு 
வக்தலையென்௮ என மகனையும இகழம்து முனிஈதேன) அவன் அவ்வண் 

ணம் வ௩து விட்டமையின, பிதாட்டியை விடடுப் பிரி௩த ௮5 ஸ்ரீராம 

லக்ஷ்மணாகளும பாதுகாக்கப்பட்டிலர்கள $; இதலின, என் மகன் என் 

பொருட்டு கனமைசெயதானாகியிலன , எனக்கும தசரதசககரவாத்இமீ 

துள்ள நேசம ௮5 தனமையது , எனறிவவணணம மொழிக்துகொண்டிரு 

க்கையில, ௮வவாநஈரர்களுககெதிரிலேகானே ௮,5 ஸமபாஇககுச் Ares 

ளிசணடும முனபோலவவே முளைத்து வளர௩தன ; எம்பாதியும தனக் 

இவவணணம செவவிய இறசூகளுளள சிறந்த இறகுகளினல் தன்னுடைய 

சரீ சம இகழவதைககண்டு மகிழந்து வாகராகளையும கோகபெ பாரீரகள 

வா௩ராகளே ! எனது ிறகுகளிணடும் சூரியனொளியினால் எரிக் துவிட்ட 

போதிலும மீளவும முனபோலவே தோன்றி விளஙகுகினறன ; யான் 
சறகுகளெரிவதனமுன்னம இருக்தவண்ணமாகவே சிறகுகளும், சோள 

வலியு, வலிமையும, திறமையும், பெளருஷரும, குறையினறி யுண்டா 

யின ; ஆதலின, கீமகளும ஈன்முக புயறசிசெயக; பிராட்டியாரைக கண்டு 

மூழெவீரகள் ) அவவிஷயததில எனக்கு இவவணணம சிறகுகள தோன்றி 

யதே ஈற்குறியாகனறது ; எனறிவவண்ணமாக ஸமபாதி யங்கதன முத 

லாகவுளள வாகராகளை கோககி யுரைசெயது தனசகு வானிடையிற பறக 

கும்திமமை புணடாகியதைப பரிகைஷை செயதுகொள்வதன்பொருட்டு 

மேலெழுநது பநந்து செனறுவிட்டது ; ௮ந்த வாகரயூகததலைவர்களும 

௮௩த ஸமபாதியின வாகயெ,ததைககேடடு பெருமகிழவுகொணடு சிங்கம் 

போலக் காஜனைசெயது அ௮பிஜித்தென்லும் நடுபபகல்வேளையில ௮ங்இருங 

தெழுட்து வாயுவேகமனோவேகமுறறவாகளாதலாலும, வீதாபிராட்டியின 

செயதி கேடடுப் பெளருஷம் ௮தகமானமையினாலும், எவலவிதத்திலும் 

பிராட்டியை தேமீக காண்போமெனனுமுற தகொணடு தெனஇசை 

கோக்கெ சென்றவாகா, 

இஷ$ூகதாகாணடததில் ௮றுபதது மூனறாவது சரு.ககம் 

முற்திறு. 
rennet அவறுவய்வாலைகளைவ வகை 

  

ஸமடாதி வாசராகளை சோகிச தோதேவியை இராவணன கொணடுடோகும' 

போது என சறகுகசொரிகத5 திறமையதறுமிருசசுமையின, அவலுடன போசெய 

இிலேனெனறு மொழிகதத ; பினபு, தன மகன ௮வாகளைசகணடும €தா?தேவில்யப 

பர.தசரஉாமல வரததறகுச சினககொணடிசழஈதேனெனறும மொழிஈதத; ஸ்ரீசாம 

னிடத்தில் ௮வவளவு பக்ஷல்கொணடிருஈ.தம் பினபு சிறகுகள முளைச்தபின்னா 
தனசகு பல பராகசரமல்கள முனபோலவே தோன்நினவெனறுமைசெய்தம், அவா 
களைமாத்திரம பிராட்டியைச் தேடும்படி. சொலலித் தான் பறஈ,தவிட்டசாசச் கூறப 
பட்டிருக்கெற ; இப்போது இதுவும் அவர்களுடன் சேர்ரத ஏன் தேட மூயதசி 

செயதிலதெனின ; ஸம்பாதிச்கு அம்முனிவர் உரைசெயும்போது அவர் முச்சாலப



கஷ்கிந்தாகாண்டம், aR 

HOWUS T STH ST a gs F OF SE & ID, 
வா௩ரர்களெல்லோரும் தென்கடலைக்கண்டு அதனைத் தாண்வெதன 

பொருட்ச தர் தமக்குளள இறமையைக் கூறுமாறு 

நிச்சயஞ் செயதுகொண்ட து, 

SOE, 

இவ்வண்லாமாக வாஈரர்களெல்லோரும ஸமபாதி யுளாசெயத வாக்? 
யத்தைக்கேட்் மகிழர்து இராவணனுக்கிருபபிடமாயெ இல௩காத்திவில 
பிராடடியைத தேடும்படி. நிசசயஞ்செய்துகொண்டு அக்கருந்து புறப் 
பட்டு உலகமனைத்துககும பிசதிபிபபமோ எனறு ஐயமுறுமாறு ஸகல 

வஸ் துகளும் நிறைந்து விளங்குகின்ற கடலின் வடகரைசேர்ந்து சேனைகளை 

யிறக்கெ சாமுமிருக்து பருத்து சீண்டி உருவங்கொண்டு கோரமாகவும, 

விகாசமாகவுமுளள பறபல ஜலஹுுக்கள் வாயஇறக்து கூவி வீளையாடவும, 

பேரலை சிறறலைகள மோதவும, கடுவிலுநககுனெறதுபோலும், மதறோ 

சிடததிலாமினறதுபோலும, சில விடததல மலைகளபோல மேலெழுக் 

கோங்கியும, பாதாளதலததில வாழுக் தானவாகளுதைகதும், பாபபோக 

க௪சநதருவதுமாகிய கடலைககணடனாகள அ௮வாகளுள அற்பாகளாகிய 

சிலர் ௮ச்சநு.றறனாகள) சிலா ஆகாசம்போல முடிவிடமின் றி வியனறகன 

“nae s $ இதனை எவவணணங்கடஈது 'செனறு பிராடடி-யைக தேடுவோ 

மெனறு திகைத்தனாகள இவவகையாகக் கடலைககண்டு துய்்ரஙற்கொணட 

வலீ முகவகளை யங்கககுமான தேறறி மொழியலுற்றனன கேளீ£ 

அனபாகளே !-- 

SOW BHP 2902872722 545 

DASH HK Wo HKgsrOns, 
நவிஷாசேமக$சாயம விஷாசோசோஷவசுதம 

விஷாசோஹாதிபுருஷம பாலமசருகத இகலோரச£ 

துன்பத்தினமீது மனனைச் செல்லவிடலாகா து ; தன்பமெனபதே 

மிகவுந் சோஷமுடைய து ; சினங்கொண்ட ₹சசரவம பா£லகணைக கொலை 
  

பொருளகளையுமுணாஈதலராசலின, பிமாடடிஎயச ஈிறியதருவடிடே மேடி வரது 

பெருமா ஞுகுச செயதி யுளாசெயவா , ,ததலின, நீ யவாஈளூகரு௪ செயதிமாததி 

சம உரைசெயது நீ வேணடுமிடததிறகுசன செலலென ௩ம உரைசெய இருப்பா 

அதனை இலகு மொழிவசு முசயமனறெனறு உராசெயதிலொன௮ம ஊ௦தல : 
கண்டும்; இலலாவிடடால இசாவணன் ஜடாயுவைக கொல்செயதவிட்டதபோல 

சம்மையும் சொலைசெய்கானெனறு ௮ச்சமுறறச் செனறிலொன?ருசலவேண்டும , 

இவ்விருளழியை விட்டு வேறு வழி பவகினாவுச்கு விடையாசாதெனறுணாச, 
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௮௯௬ வால்மீகிராமாயணம் 

செய்வதுபோலத் துன்பமே மனிதரைக கொலைசெய்வது ; ப் சரக்ரெம 

காலத்திலும் அன்பமென்பஅளதாயின், து அதனை யடக்விடெ.த) 

இவவாறு உறசாகமடஙகித துள்பமஇிகமாயின், யாது பயனதான் கைக் 

கூடும ;) என்றிவ்வகையாக அலகத்சுமாசனுமைசெய்து தேற்றி யனறிசவு 

போக்கி மறுனழமுதயத்திலெழுக்து மீளவும ஸபைகூட்டி, யாலோசனை 
செயலுத்தனன்., அவவலீமுகசசேனையும ௮ரத அஙகசகுமாரனைசசூழ௩து 

கேவேகதிரனைச் சூழக தேவசேனைபோல விளகயெது ; அந்தக கபி 

சேனையை யந்த யுவராஜலும, சிறியதிருவடியும் தவிர மற்று யாவன தான 

வசப்படுத்தியாள வலலவளனுளன, ஆகலின், ௮ங்கதகுமாரன் ௮ச்சேனையை 

யெலலாம பேசாமலும, கூவாமலும, ஈகையாமலும, பகையாமலும, சதது 
செயயாமலுமிருககசசெய்து வாஈரயூதபாகளையும உடனபடுதது யவாகளை 

கோககிக கேளீர் கேசாகளே ! இபபோழதிலகுளளோரில யாவன இக்கட 

லைசகடங்து மஹாராஜரை சததியகதவறா.சாவாகசசெயது5மமெலலோரை 

யம மூழவிக்க வலலவன ; நாறுயோஜனதாரம இடையிலளைபபுருமல 

தாண்டு இறமையுடையோன யாவன் , யாவன் மஹாசாஜா கட்டளையை 

நிறைவேறறி ஈமமெலலோலாயு௨ சணடனையீனினறும மீடகவலலவன ; 
யாம யாவனுடைய இறமையினால இஙக௫ய௩த மகிழகது திருமப்சசெனறு 

விடி சோகது புததிசமிகதரகள ததிசாதகளுடன சோகதின்புறுவோம் ) 

யாருடைய பேருதவியினலை மீணடெயதிப பெருமாளிளையபெருமாள 

மஹாசாஜா இவாகளைக்கணடு whip C arr  கமமில இவவண்ணஈ இறமை 

கொணடவன் யாவனே ? ௮வன இபபோழதகஙனமே செயது மஹாராஜா 

கட்டளையை நிறைவேறறுவேனென_.து ௮பயமளித்தருளககடவன, என்மவ 
வண்ணம வாலி மைநதன Cor if) 2 மொழியை எலலோருங்கேடமம 

ஒருவரும் மறுமொழி மொழியாமல சிததிசமபோல ௮சைவற்நிருக் தனா 

கள், தாராகுமாரன.துகணமி மீளவுமவரை கோகடக் கேளீ£ யூதபாகளே ! 

தீவிரொலலீரும பலமுடையோருள சிறந்தவாகள; ௮ழிவறற இறமையுடை. 
யிர்கள; புகழுற்ற ஈறகுலததிற பிறர் தோகள; பலமுறை யாவசாலும புகழ 

அலாக்கப்பட்டீர்கள $ உஙகளுககு மூவுலகிலும எவவிடத்திலும் ஏவாக் 

காயினும் செல்லுங்காலையில இதுவனாயில் தடை தேர்நதிலது ; sen, 

ஏன் சிர்தை புறுனெறீரகள , இதனைத் தாணடும் விஷயத்தில யார்க்சூ, 

எவ்வளவு திறமையுளகோ? ௮.,கனை யுண்மையாக மூறையே யுரைசெயமின; 
என்று வினவினன். 

சஷ்நெதாகாணடத்தில அழபத்து கான்கால.து சருக்கம 

(poi pay. 

ceremonies ன வ ழிஅகைன்வைைையஸ்ைககை



இஷ்கிந்தாகாண்டம். ௮௬௯௭ 

அதறுபத்ைத்தாவதுசருக்கம
். 

அங்கதன் முதலிய வா௩ரர்களெல்லோரும் தாதம் இறமையைக்கூதி யந்தக் 

காரியததை முடிப்பவர் யாவருளொனச ரஈதையுறுகையில், 

ஜாமபவான சிறியதிருவடியை, Cue pus pg. 

8 RST வய 

HK SID DESC வாக த்தை வாஈரர்களெலலோரும Gs Oe 

தத்தக திறமையை முறைய கூறலுறதனா, அவர்களுள் கஜனென்பவன 

யான் பத். துயோஜனக தாணடுவேனெளவும், கவாக்ஷன இருபது யோஜகக் 

தாண்டுவேனெனவும், கவயன் மூபபது யோஜன5 தாணடுவேனெனவும், 

சாபன் காழ்பபது யோஜன% தாண்டுவேனெனவும, கம சமாதனன் ஐமப.த 

யோஜனா சாண்டுவேனெனவும, மைந்தன் ௮துபதுயோஜன% தாணடிவே 

ளெனவும், அவிவிதன் எழுபதுயோஜன% தாணடுவேனெனவும, ஸே 

ணன் எணப துயோஜனக காண மிவேனெனவும முறையே மொழிர்தனாகள 

அபபோழ.து ஜாமபவான் ௮ துகேடமி ௮வாகளை நோக$க் கேளீ£ யூச்பா 

களே 1! யான முனனம் மூப்பின்றி இளை 3யோனாகி யிருககையிலே எனக்கும் 

மிகவு௨உ காணமே திதமையும, தோளவலியுமிருதன 
, இபபோழது வயது 

சென்று மிகவும மூபபுடையேனாபினேன 
, ஆதலின், மிக,த திமமைகொண் 

$உலேன ; ஆயினும், இச தருண ததில உபேகை்ஷசெயவது தகுதியததஅ ) 

இவவிஷயகதில பெருமாள மஹ [ராஜா இ டுவரும மிகவும ௮னபுகூரஈலு 

ஆவல்கொணடு நமபி நமமைய லுபபியிருசனெரூகளலலசோ 
$ ஆதலின, 

எனக்பெபோதுளள திறமையை யறில்ககன ன் ) யானிப்போழது 

தொண்ணாறு யோஜனா தாணமிவேனென்பதில சஈதேஹமிலது ) என் 

றுரைசெயது மீளவும அவாகளை கோக, வி.ராகளே! தாணடுவதில் எனது 

இ.றமை இவவளவேயென் ணண்றக 
) மஹாபலிசககரவாததி wires Ber 

ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணு இரிவிஃ”ரமாவகாரஞசெயதருளுகையில,
 wy Vent Ls 

பிரதக்ஷிணஞ்செயது மூழநதேன ; இபபோழது மூபபுடையேனாபின 

மையின், தாண்டு௩திறமை குறுனெமையின, இபபோது எனது இறமை 

இவ்வளவேயென்று er
an oxy Bo G pen , யானிவவளவுதூசள செல்வதி 

CEH HNO GF eb fiusiD முடிவுவெறுகின்றிலத
ு , ஆதலின, யாதி செயவே 

னென மொழிஈதனா். அபிபோழ.து மஹா திரனா wy us BSH ஜாம்பவானை 

கேரீககெ கேளீர ரிகூபஇியே ! யான இத தாதயோஜனதூமமுஞ்சென்று 

௮க்களா சேர் ?வெனபதிலையமிலது 
; ஆயினும, மீணடி௫கெயதுவேனஹே 

எய்தேனோவெனறு ஐயமுறுனறேன 5 er gi GavGlar en py மனம ௨௮ 

கொளளூன்திலத 
! என்றுனாத்தனன 

ஜாமபவான துகேடடி 
அவலை 

கோக்க, இளவரசே | நீர இககாரியத்தை ம5 கக தஇதமை யுடை மீரென 

பதிலையமில.து, தூநெனபதென
னகணகநு ஆயிரம, லகம் யேோ!ஜன மாயி



௮௯௮௮ | வாலமீகிராமாயணம் 

லும் கீர் தாண் Gas pighiy மீண்டெயதுவதற்குர் இதமையுடையீரே ? ஆயி 
னும், யாவனாயும் கட்டளை செயகனுப்பவல்ல யஜமானன் எ௫கும அனுப் 

ப,த்தக்கவனாகான் ; நீர் இவவானரர்களனவர்க்கும் யஐஜஐமானன் இவரெல் 
லோரும் உமக்கு அடிமை பூண்டவர்கள ; அன்றியிலே, பிரபுவென்பவன் 

படர்சளுக்கு மனையாளை நிகர்த்தவன் ; இவவண்ணம் முனனோர் மொழிக 
இருக்ன்றனர்கள், ஆகலின், பாரியையைபபோல 8ீ£ எங்களால் பாது 
காக்கத் தககவா; ௮னறியிலே, இகச்காரியமென்னுப் கனிக்கு சீர் வோபோன் 
றவர்; ஆதலின், கனி பழுப்பதன்பொருட்ெ வேரே டாதுகாக்கத்தக்கது ; 

இதான் காரியவாஇகளின் 8தி; வோ அழியாதிருக்தாலன்றோ ? தளிர், 
பூ, காய், கனிகள் உண்டாகும் ; ஆதலின், இக்காரியததிறகு வேர்போலக் 
காரணமா நீ£ பாதுகாக்கத்தக்கவா ) ௮ன்றியிலே, எங்களுக்கெலலாம் 
நீர் இளவரசளும், இராஜபு,த்திரலுமாெறீ£, ஆதலின், உம்மைப்பறறியே 

யாங்கள காரியங்களை யெல்லாம் நிறைவேதறவேண்டும் , ஆதலின், கீர் 
செலவதஐ தகுதியற்றது $ என்று மொழிநதனா, ௮அங்கசகுமாரன அது 

கேட மீளவும் ௮வரை கோககக சேளீ£ ஜாம்பவானே ! யான இபபோழது 

உமது வாக்கியத்தின்படி. செல்லேனாயின், வேறே செல வல்வவன 

யாவனுமிலனே * ஒருவரும செல்லாமல காரியம கெடுமாயின், மீளவும் 
தாமெலலோரும முன்போலவே பராயோபவேசம செயதிறக்கவேண்மி 
மல்லது வேறு கதியாது.ஈது , மஹாராஜா கடடளையைச செயது முடிச் 

காமல் ௮ங்கே செலவோமாயின,'உயாவாழந் 9தவவண்ண மின்புறுவோம்; 

மஹாராஜா அருளசெயவகதறகும, வெகுண்டு தணடனை செயவதறகுக் 

இறமை புூறறவரல்லசோ ? ஆதலின், சேவா கட்டளையைச௪ செய்யாமல் அங் 

குச செலவோமாயின், உடனே யிமபபோமே ? y geben, கீர யாவுமுணாக் 

தவராதலின, இககாரியததிறகுத் சமை யெவவண்ணம் கேசாமல் நிறை 

வேறுமோ * அவ்வண்ணம் நனராக ஆலோசனை செய்து மொழிக , என்து 
மொழிர்தனா, ஜாம்பவானும அதுகேட்டாராய௩து மீளவும அங்கதனை 

கோக்கிக் கேளீர் யுவராஜனே ! காம மேறகொண்ட இககாரியத$ற்கு ஒரு 

குறையும் கேர்வதில்லை ) யாவன இக்காரியத்தைக் குறையின்றிச செய்து 

வருவானோ 1? ௮வனைக்கண்டமிர்து ஏவுன்றேன் பாரீர், என்று மொழிந்து 
பின்பு, வானரர்களெல்லோரக்கும் ஈறஈதவரும், பல பராக்ரெமமுடைய 

வரும், ஈறபுகழும், கன்மதியும, நட்புமுடையவருமாகிய அனுமான் gis 
இல் தனியே வீறநதிருக்கககண்டு வர் பண்ற செல்லுமாறு 

ஏவுதல் செய்ய முயன்றனர், 

£ஷ்ெதாகாண்டததில் அறுபத்தைந்தாவது சருச்சம் 

மூதநிறறு, 

“மட்கி



கிஷ்கித்தாகாண்டம், ௮௬௯௬ 

, OMS STH a SF Ce Ld, 
ஜா்பவான் ஏிறியதிருவடியின் மமமையைப புகழந்து ௮அவனாச சென்று 

காரியத்தை (முடிக்குமாறு உடன படுத்தியத 

பண் 

    

ன்னாள் 

அகேச நூறாயிரம் வாரரசேனைகள் அலைகடலைககணடசசங்கொண்டு 
aR’ தவன,ச ஜாம்பவான கணமடு சிறியதருவடியைகோஃ௫, வாரீர மாருதி ! 
ரீ மஹாவிரநுடையோரும, பறபல நூலகளையுவ் கறறவரும், ”ரமுடை 

யோருமாகியும ஏகாந்தமாக வி.றநிருப்பதேன் ,யாக்கரிவவணணமாலோ 

சனைகொண்டி ருககையிலும் ஏன மறமொழி மொழிகனெநீலீ£ ? சீர் பராக் 

இரம,த்திலும், தேதஸ்ஷிலும, இ.ர.கத.லும், மஹாசாஜரையம, பெருமாளை 

யும், இளையபெருமாளையும நிகர்ததிருககென றீ£ ; ௮ரிஷ்டகேமியெனனும 

காசியபருக்கு விரையிடததலவதரிதத கருதமானெனறு புகதகொண்ட 

பெரியதிருலடி, மகாபலமுடையவா , பறவைகளெல்லாவறறிறகுமிறை ; 

அவா அடிக்கடி. பனனகாகளைக கொலைசெயவதன பொருட்க கருல்கட 

லிடையில வேகமாகப பநாது வருவதை யான கணணுறறிருககன ஹேன: 

அவருககுச் சிறகிலுளள பலம உமககுப் புஜத்தில் முககனறது) உமது 

விககி.ரமமும, வேகமும, பலமும, புதகயும, தேஜஸ்ஸஃம, வலிமையும், 

அவருக்குக குழை தனவலல ; இவவணணம எலலாச்குணஙகஷம சிறக 

ருககையில, ஏன மெளகமுறமியுககினறீ£, உமது தனமையை நீச அறி 

னெ .றிலீரோ? புஞசிகஸதலைபென் ம தெயவபபொதுமகள சாபத்திலை 

அஞைசனையெலனும வாநரபபெணணாஃப பிறகத பெருமபுகழகொணடு 

கேஸரியெனனும வான சிகாமணி£கூப பததஇனியாக விரு௩தனள , ௮வள 

மூவுல௫லும் மிகக வ குடையவள, சாபவசதசாலேயே யவவணணம 

வானரிய கக குஞ்சரனெனனும வானரயூதபலுக் சுப புத்திரியாகிக 

கேஸரிககு மண மாலை சூடடினஎ ௮வள ஒருகாள மானிடபபெண்ணுரு 

வலகெரணடு மிக௨ம அ௮ழகுடையளா பமபல கலனையுமணிஈது கெண 

பட்டுடுத்து மலை பினுனிபிலுலாவுகையில, அவளை வாயுபகவான் கண்டு 

மயல்கொண்டு வெணபட்டையசைத தவ்ழததுவ்டடு தரண$ருணட 

விரண்டு துடைகளையும, பருத்துயாகத கொக்கைகளையும மலர்ந்த 

முகத்தையும, பருதக்கனற நிதமபஙகளையும, நுணணிய ப்டியுளடங் 

குக் ,துடியிடையினையும, அழத காப்யையும, மறலுமுளள குறதமறற 

அவயவங்கள் யாவற்றையும கண்டு காமவேடகை மிகுந்து வளை 

இருகைகளாலுமெடுத்தணை ௧௮, தழுவிக்கொணடனன, உடனே யத 

அஞ்சஞதேவி கணடு ௮சசங்கொணடு பாரடா 8ீ என்னுடைய கழப்னை 

யழிகக விருமபுகெனறறவன ; எனறு சைதோன்ற வினாவினள, வாயுபகவா 

எ துகேட்டு ஆவ கோககெ கேளாய பெண்மணியே | யான உனது 

க்ற்ப்னை wis ae வட்தலேன் 9 மனதினாலுனமீ.து மயல்கொண்டு மயல்
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தருமாறு கைகளினல்-தழுவிககொண்டேனல்லது, மற்று யா.து இமையும் 

செய்யேன் ; இதனாலுளது கறபு அழியாது ; எனனருளினாதுனக்கொரு 

நறபு,தலவன் பிறக்கபபோெருன், ௮வன் மிகவும் இறமையும், வலிமை 

யும, மதியும,பலமும் பசாக்கொமமும, உடையனாத்தாண்டுவதிலும், மென 

மேல செலவதிலும பாயவதிலும் எனக்கு நிகராகுவான் ; என்._.றுமொழி 

ந்து மழெவிததனன, ௮ஞசனையதுகேட்டுப்பெருமகழவுகொணட உடனே; 

கருவுடையளாகிக குகையில உமமைப்பெறறனள; உடனே கீர எழுந்து 

பாலைரியன் 1 ௮பபொ ழமுதே உதயமாகககண்டு செவவியதோர் பெரு 

கனியெனறெணணி யதனைப்பறிததுப் புசப்பகனபொருட்டு வானமீது 
அகேகமாமிரம யோஜனதூரமசென்று ! ௮நதக்கதிசவனுடைய வெப்பத் 

இனு லெரிசகபபடினும, சிறிதும துனபுரூமல மேனமேலும், செல்வதை 
நவகஃரஹஙகளஞ௫ கணடசசங்கொணடோடுகையில், தேவேஈஇிரன.து கண் 
டோடிவ5த, சதகோடியினா லுமமையடிததனன் ; உடனே நீர ௮ந்தமலை 
யிணுனியில் பககமாக வீழகதமையின் உமது கபோலம் கல்லழைப்பட்ே 

(ip Sb gio, ௮ழி.யாமலிரு 8ததனால, உமக்கு ௮னுமான்எனனும், இருகாம 

முண்டாயிறழு இவவண்ணம 8ீர்தம்போளியினாலும, கலலினாலும், 

கபோலங்களில அடி பட்டுவிழகசை லாயுபகவானகணடு சினங்கொண்டு, 

மூவுலனிலெங்கும வீசாமல ஈலலோரகளுடைய வுயிகளையும அடக்கி, 

யடஙஇயி ,) ஈதனன , அபபோழசெலலோரும மூசசினறிததவிக்கையில் 

இஈதிரனமுதல்யசேவாகளெலலோரும அசசக மொண்டோடிவகது வாயு 

பகவானை*கணடு, கனமொழிமொழிகது சின த்தையாழ்றி மசழவிககையில 

அப்பொழுது கானமுகசேவன் உமக்கு ஆயுத௫களொன்றினாலும அழிவில் 

லையெனறு வரமளித தனன ;, தேவேஈஇரனும் நீரவச்ொயு.கதகாலடிபட் 

டும் அழி௨ராகிருஈதது கணடு மகிழந்து, கீரஎப்பொழுது மரணத்தைக் 

கோருின்றீசே! ! ௮பபொழுதுதான் இறககக்கடவீரெனறு வரமளித்த 

னன,ஆதலின் 8ர ௮வவணணம கேசரிககு க்டத்திஜனும,வாயுபகவானு 

ச்கு, ஜாரசலும அ௮ஞ்சனானஈதனனும தேஜஸ்ஷலினாலும், தாண்டுவதின 

லும, வாயுசேவனையே நிகாததவரும ஆயு,தாதிகளால் இங்கும், இறப்பும, 

அறறவரும ஆூச்சிறப்புறமி நக்இன்றீர ) யாஙகளிப்போழது இறமையற் 

நிதுககன ரோம் ஆதலால், கீாஒருவரே யிப்பொழுதெங்களைப்பாதுகாத்தீ 
ளிககககடவீ£ கீரதிறமையும, கேளவியும, வலிமையும்கொண்டு பெரிய 
இருவடிபோலவே விளங்குளெ.தீரல்லீசோ ; யானமுனனே apy Bas 
கையில பெருமாள தீரிவிககிரமாவதாசஞ்செய்தருஞுகையில வரை 

இருப,த்தோருதரம் வலஞ்செய்துபணிம்தேன் ; கேவர்கள இருப்பாறகீட 

லைக்கடைகையில் ௮ப்போழ.து ௮மிழந்தோழ்.றுவதம்குவேண்டியமூலிகை 
களைட்பறபலவிடககளிலிரு£தும் விரைவாகக்சொணர்க தளித்தேன ) அத் 
தனமையனா$யும் நானிபடொழுது மூப்புற்றுத்திதமைகுள்றி யொரடுக்கி,
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யிருக்கன்றேன் ; இப்போழ்து ரா ஒருவரோ எம்மெலவோரினும் சிறப்பு 
டையர்) ஆதலின் கீர் இபபோழது பெரு$வளா௩௫, கடலை த்தாண்டமுய 
றசிகொள்க ; உமதுதிறமமையைக்கண்ணாரககண்டுமூழ இவவாகரசேனைக 

ளெல்லாம் விருமபுசன்றன; ஆதலின பூதபாதலைவரே எழுகஇருக்க, கடலை 
ததாண்கெ ; ௨மதுகஇ, யெலலாபபூகங்களையும விடச்ரிறந்ததன்றோ ; 
இவவாஈரர்களெல்லோரும துனபுறறிருகனெருரகளே ; இகதருணத்தலும 

நீர உபேச்$ையேன செய்னெறீ£ பெருமாள வளாஈது மூவுலகஙகளையும 

மூனறடி.களாக அ௮ளக்ததுபோல கீருமவளரகது இககடலையோசடி யாகதள 

க்கக்கடவீர என்றிவவகையாக ஜாமபவான்புஈழா௩ துரைசெயதனா ; றிய 

திருவடியதுகேட்டு மகழவுகொணடு ௮வவணணமேசெயவேனெனறு உறு 
இகூறி யவ்வாகரர்களேல்லோரும மடூழமுமாறு பேருருவங்கொண்டெழுஈ 
தீழுளினா, 

கீஷ்ரேதாகண்டதஇல்" அழ பத்தாருவது சருககம. 

முத்திதறு 

  

அனறுபததேேழாவசுசருககம் 

சிறியதிருவடி. யலைஃடலைத,தாணடுவதன் பொருட்டு மகேகஇிர 

மலைமேலேறிரினறு வாகரல்களை படழெவிதது மகழத.து, 

ee en துகள்களாக ஆ செக 

  

இவவண்ணம, சிறியதிருவடி நாூறுயோஜாதாரக கடலைததாஸ்ட மூ 

woR கொண்டதை வாகராகளெலலோயுங்கணடு பெருமகிழவுகொணடு 

லு! லு! என்று கூவியும, சிறியதா வடியைபபுகழந்தும வியப்புகொ 

ண்டு பெருமாள உலசமளககுகையில, ப்சஜைகளெலலோரும கண்ணுற 

ப்போலக் கணணுறறிருகதனா, இவவணணம புகழப்பட்ட சிறியதிர,வடி. 

யும, மிகவளர்க் துலாங்கூலததை பு.தழயடி.கழுமகழ வினால் பல மதிகமாஇ 

மிகவொளிகொணடு பேருருவமபூண்டு மலைக்குகையில€றியசிக்கம வள 
வதுபோல வளர்ந்து திகழக் தனா ; ௮அபபோ தவருடைய முகம்பழூ௧௧௪ 

காயசரின மடச்குபோலவும; புகையின நி யெழுச்தெரிகினற, ௮கூனி 

போலவும், விளகஇறது sar ௮பபொழுது வாஈரரகளினடுவினின௮, 

எழுர்து பெரியோகளைப்பணக்தவரை கோககமொழியலுத்றனா. கேளீா! 

அனபுள்ளதோழாகளே $ என்தநங்தையாகிய வாயுபகவான், வானிடையி 

லெழுக்அ, விசுவாராலெ மலைச் கரங்களையும் வேகததினால முறித்துத் 

தள்ளவலலவர் ; அவருடைய வேகம், வைகதேயாதிகளுக்குமிலது, யான 

அவருக்கும ஒள சஸகுமாசனாகையால் வேகத்தில எனக்கு சிகரரகியவன 

இருவனுமிலன், யானிக்கருக்கே மிகவுயர்க்துள்ளமேருகிரியையும் இடை 

பிலெக்கு முட்சாசமூல் சென்றடைவேன், இவஉண்ணம் ஒருகாமேயன்று 

பல்முறை Asad gin வருததமூதேன, அலைகடலையும , கைகளினால்
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கலக்கி, யதின்வேகததினால் ஆறு, குளம், கடல், மலைகளுடன் கூடிய பா£ 

மூழுமையும் மூழ,த்திலிடவும் வல்லேன், இக்கடலும ; என்னுடையதுடை 

யின வேகத்தால் மேலெழுந்து பெருமுதலைகளும ? புரண்டு கரைகடர்து, 

செல்லும பெரியதிருவடி. வானிடையில், முன்னெழுர்துபறக்து, செல்லி 

னும் ; யான்பின்்சென்று பலமுறையிலும ௮வளாைப்பிடி க்கவல்லேன்? உகய 

இரியினின்றும் கதிரவனுடன, புறப்பட்டு ௮வன் ௮ததரியையடைவதன,. 

மூன்னமேயான அ௮த்தகிரிசேர்க்து பூமியைக்தொடாமலேமீளவும உதயகிரி 

வரக் துசோவேன் இவவணணம வானிடையில், செல்லுகின்ற உயிர்களெல் 

லாவறறையும யான்வேகததினால மீறிச்செல்வேன் ; கடலையும், சொஷிக 

கும்படி. சசெயவேன பூமியையும பிளபபேன , மலைகளையும் பொடிசெய் 

வேன்? தாண்டுகையில் ஊருவின வேக,த்இனுல், கடலையும்மேலெழசசெய 

வேன், யானிப்போழது ஆகாயகதிலெழுமபிச் செல்லுகையில், பற்பல; 

மசஞ்செடிகொடிகளின மலாகள, பின்றொடாக்துவரும; ஆகலின் எனது 

வழிவானிடையில் சுவாதிஈகூசதிரக்தன் வழிபோல விளசுகும், யான் 

ஆகாயததில்பாயகங்து, பறந்தும் உயாந்துமஇறல்கெயுமசெலலுகையில், எல 

லாப்பூதாகளுமஎனனைககண்சுமகிழவாகள; எனலுடைய மிசப்பெரியவு 

ருவச்கையுமகண?ி மா முகிலெனவும எண்ணுவாகள, அவவணணமயா.௫ 

செலவேனாூல் மேகங்களையுஞசிதறவடி. பபேன் மலைகளையும் அசைபபேன 

கடலையும கலக்குறசசெய்வேன்; தாணடும்விஷயத்தலஎனககுளள இறமை 

வாயுபகவான் வைஈதேயா இவவிருவாக்குமேயன நிமற்தெவருக்குமில்லை, 

ஆதலின் யான்செலவேைகிலெனனைத்தொடர்கது வரத்தக்கக னொரு 

வனுமிலன்; மேகத்தனின்றும மின்னறகொடிதோன்றி மினனுவதுபோல 

மின்னி ஒருகொடிக்குளளாகவே கெடுக்தாரஞசென்று ௮ககரைசேர்வேள், 

எனது உருவமும், உலகமளகத்த மகாவிவு ஹுவின உருவமபோல வளரும; 

என்னுடையமனம் மிகவும தெளிவுழ்நியுககன்தமையினாலும் , செயலும் 
திரடயின்றிவளர்கையாலும் பிராட்டியையான்௧ண்டு களிததே மீண்டெய் 

தவேனென்று நிச்சயமுறுெறேன். ஆதலின் நீவிரொல்லீரும் மமக, 

அஞ்சறக, வேகததில் வாயுபகவானுக்கும பலததில் பெரியஇழுவடித் 
கும் நிகராகுவேன், பதினாயிரம்யோஜனதாரம, தடையின் றிச செல்வே 

னெனவுறுதி செயவேன், சதகோடியைக்கைமீலேஈ தய தேவேர்இரனாயி 
னும் காலுமுகங்களையுடைய விதாதாவாயிலும் ௮மிழ,ததகைக் கையில் 

வைத்துக்கொண்டு பா.துகாக்கினும் ௮வாகளையும் வென்று, அவவமிழ்த 

ததைப்பறித்துக் கொணடுவருவேன் ; ௮கேசுமாயிரம், ௮ககாகளுடள் 

கூடிய இலங்காகதவையே ! வேருடன்பறித்தெடுத் துக்ககையிலேக்இவரு 
வேள், என்றிவ்வன5யாக௫௪ சிறியஇருவடி வாகரர்களை ரோக்வெிறுகூறினா



கஷ்டிச்தாகாண்டம், ௯௭௩ 

இவவண்ணம்கர்ஜனைசெயது மொழிக்த சி.தியதிருவடியின்மொழியை 

யவவானசர்களெல்லோரும்கேடடு மிகவும் மந்து பார்த்துக்கொண்டிரு 

ககையில், ஜாம்பலான மூழ்வுகொண்டு திய இருவடியை சோக்கக் கேளீ£ 

அலுமானே / 8ீ£ விரவ்கொண்டு இவ்வண்ணம மொழிந்ததினால் இவ்வா 

கசர்களெல்லோருடையவும் சோகககடல் வற்றி யாக௩்தககடல் பொக்கு 

ெற.து; இவவா5சர்கள உமக்கு கலமவிளையுமாறுகூடி. வாழததுன்றனா 

கள், ஆகலின், ஈமதுகாரியம் தடையின் நிக்கைக்கூமே; இவர்களின் ஆளா 

வாதததினாலும், முனிவர்களுடையவும் ஆசிரியர்களுடையவும அருளின 

லும், காரியம ஜயம் பெறுமாறு நீமேலெழுஈது தாண்ட; ஈர் மீண்டு வரு 

மளவும, யாம்களெல்லோரும் ஒரு காலில் நின்றெதா பாராத்திருபபோம ; 

இனி எஙகளெல்லோகளினுடைய வுயிரகளும உம்முடைய ௮ இீனமாயின 

வல்லவோ எனறு வேண்டினா, சிறியதிருவடி. யதுகேடடு மகழஈது அவர் 

களை நோகக, யூதபதிகளே ! யானிக்கிருசே மேலெழுவேஞுயின, என்னு 

டையவேகத்தை இந்தப்பூமிபொருமலமுகஇவிடும; இம்மகேர்திரமலையின் 

சிகரங்கள இடங்களாகவும், விஸதாரமாகவுமிருககின்றன ; ஆகலின, ௮ச் 

சிகசககளின்மேலேறித் சாண்மோறு வேகங்கொளளுகறேன் , இச்சிகரவ 

ன பறபல மரங்களடாந்தும, பலவகைத தாதுககள நிறைந்தும இருக 

இன்றமையின், யான நூறுயோஜன தா ரஞசெலலுமாறு வேகமுறுகையில, 

எனனுடைய பாதங்களின வேகததைப பொறுக்கும என்று மொழிந்து 

அவர்களை புடன்பத்தி யந்த மகேந்தரமலையின சிகொ.ததின்மேலேகினர் ; 

அமமலை பலவகைபபட்ட மரஙகளடாநதும், மான்களடர்ந்து புல்லுள்ள 

பூமியுடையதாகியும பறபல மலாகள மலர்க கொடிகள் கெருக$கயும, 

எலலாமசஙகளும எபபொழுதும தளிரத்தும, பூததும, காயததும, 

கனிததும், தழைகதும, சிங்கம யானை புலி கரடி.களுலாவியும, பதச் 

'பறவைகளொலித்தும, மலையருவிகள பெருகியும, ரிக7சகளினறால க்வு 

ழயாக்தும இருக்கினும மகேர்இிரனுக்குநிகரான பராகெொமமுளள இகத 

தியதிருவடியின் இருவடி.களினால் பீடிக்சப்படடதாக யழுந்தெெமையின், 

சில்க் னாலடிக்கப்படட மதயானைபோல வொலிசெயதது ; டிலயருவி 

களை மிகவும பெருக்கிறறு; சிகரல்கள் முறிகது வீழஈதன) மாத் கள சாயக் 

தின்; மான்களும், யானைகளும், ௮ச்சல்கொணடலைதன; [ பிரியாமல் 

முதபாஈஞசெய்தினபுறுஇன்ற கர்தர்வர்களும், Ashurs ம, மத்து 

மூளள தேவசகணக்களும், பறவைகளும், FF Yop G நீதனர்கள்) 

ப்பொழுது மலைகாகங்களும் அச்சமுற்றடங்னெ; சிகரங்களசை௰்



௯௪ வால்மீகிராமாயணம் 

புத்தினின்றும் பாதி வெளியில்வக்௪ பாம்புகள் அப்படியே யமு6இிவிட் 
டமை௰ின், அவைகளினால் அம்மலை ப தாகைகளையுடைய துபோலவும், 

முனிவர்களும் ௮ச்சங்கொண்டு தனனைவிட்டோடினமையின் பெருக்காட் 

ஓல் துணைவிட்டுப்பிரிர்த வழி௩டபபவன் போலவும் விளக்கிற்று ; ௮க்த௪ 

சிதியதிராவடியும இவ்வகையாக ௮மம3கேகதரமலையினமேலேறி இயல் 

பாகவே வேசமுடையசாதலின, வேகஞ்செய்வதிலூக்கமும்றும ந; வாகரர் 

களுள் மிகவிரமுடையசா,சலின், பகைவாகளைககொலைசெய்ய வல்லவரும், 

Fpts மகிமையுடையராதலின், கன்மனமுடையவரு மா௫யும், மனத்தைத் 

தன்வசமாகக யசசமென்பதை யகற்றி யிலங்கையை மனதினால் நினைக து 

அங்குசசென்று செயழ்குரியசாரியங்களையெலலாம செயது முடித.தவருவே 

சளெனறு உறுதகொண்டு தாமும மழெ£து சமமுடன வத வாகஈரர்களெ 

ல்லோளாயும் ம$ழெவித்தனா, 

கிஷ்நெதாகாண்டீத்தில அறுபததேழாவது சருக்கம் 

(pips 

Se hae ade 

நஇஷ்குந்தாகாண் ௨உமும் 

முற்றுப்பெற்றஅ. 

 



பீடி. )_க. 

ஸ்ரீமத் வால்மீசராமாயணம ஏழுகாண்டயகளுள Guns wise 
நாண்டம் மிகச ரிறந்ததும, காடோ.றம யாவராலும் பாசாயணஞ்செய்யப் 

பட்டதும, அவரவாகள கோரிகசையின்படி ௮றமபொருளினபம் விரி 
ளைத் தடையினறித தருவதும அ௫ூன்றதென்பது பிரபஞ்சஸாரம், உமா 

ஸம்ஹிதை முதலிய முசனூல்களில் நனரூகக் கூறப்பட்டி ௬ககன்றது ; 

பதப்பொருளை யுணராமல் பாராயணஞசெய்வது ௮வவளவு சிறக்கதன்.று, 

என்றும முனிவர்களால் அருளிசசெயயப்பட்டுளது, ஆசலால, இகதக் 
காணடதசைமாத்திரம செலுங்கு லிபிமில சலோகமும, சமிழெழுத்தில் 

அஈவயவரிசையாகப பதலகள;ம, பொழிபபுரைபோல் கதையுமாகச் செய 
வது யாவாககும இனியதாகுமென்.று எணணி இவவணணமே செய்யக் 

இிதாடம்கலாயிறறு 

இதையறிகது பல கையொ.பபககாசாகளும் இவவாறே செயகவெவறு 
கடம்ககொணடு மிருககின்தனாகள ; ஆதலீன், இது லோகோபகா7 

மனறு எண்ணி கையொபபககாராகளெலலோரும மூழைவுறுவா£ஃ 

ளனறு ஈமபுகினறனன., 

இதில கதை யிசைந்து தொடாச்சியாய வருவதறகுப் பலவிடயகளில 

விசேஷணங்களைப் பெயரெசசமாகஷம, வீனையெச்சமாகவும், வீனையூற்று 

Laan வினையெச்சமாகவும, சிலவிடஙகளில் காமணி பரயோகத்தைக கா 

ரிபரயோகமாகவும் மாறறியெழுகபபமே, பதஙகளிலும, கதைகளிலும, 

வவொருபதஙகளுககும, அவவவழ்மன் பொரு களுக்கும், கடையிலே 

வகொரு ஷ்டடா£ (ஈ என்.ஐு.ககுற்) போடப்பம்ம 

ஒவ்வொரு சலோகம்களின் கடையிலும, ௮வறறின பொரு எச்சி 

படையிலும் முறையே கணக்குபோடப்படும், y safer, இட்பததியத் 

து பொருளென்.நு எளிதாக ௮றிக்துகொள்ளத் தடையில்லை, சிலவிட் த 

ல் கருத்துபபொருளையும், பதபபொருளாகவே சேர். த்செழுதப்பமெ 

நகிதத அாத்தஙகளுக்கு இருபுறமும் () இககுறி போடப்படும 
,கலின்,இப்பீடிகையிலெழுதப்படட சங்கஇகளை யாவரும் ஜஞாபகத்தில் 

அத்துப பாராயணஞ செய்யவேண்டும்,



  

ஸ்ரீஙீி.தாலக்ஷ்மண பரதசத்ருக்க ஹறுமத்ஸமேதாய 

ஸ்ரீமதோகுகக் தக பரட்ரஹ்மணேகம;, 

சுந்தரகாண்டம். 

எவனா விலட தற்று ட டவ வனா ரவையை 

இமத்சாமாயணம் பாசாயணஞ்செயயும்காலையில், முதலில தம் தம் 

ஆசார்யர் முதல் பரமாசாரியனான ஸ்ரீமநாராயணன் வரையில 

உளள தனியன்களை முறையே அசந்தித்துப பின்பு, இத 

னடியில்வரும் தனியனகளையும் அ.நுஸந்தித்துப 

Gory, பாராயண௫ செயல வேண்டும், 

RINDI 

ஸ்ரீவால்மீகிபகவான் தனியன். 

ஜு றொஜ்றா 39 ஸ்க்சஷ்ஜராகு 55 

ப BB TID TT-grro a Hard 3ert8 vhs 

கூஜுதமராமராமேதி மதுரமமறதுராக்ஷரம 

அருஹ்யகவிதாசாகாம வஈதேவாலமீசிகோலலம், 

சிறியதிருவடி. தனியன். 

APS AS SOI F895 0H GB 

ரு HE £8 OTe reese 5) ௦588௩3 88 

கோஷ்பதீகருகவாராகிம மசூகருசஉராக்ூஸம 

சாமாயணமஹாமாலா ரதசமவரதேகிலாத.மஜம. 

ஸ்ரீமத்ராமாயணக் தனியன் 

wb ERO Kise ராஜஸ ரத் 
* 

VMS soHers Duras s4 

வாலமீகிரிஸம்பூதா ராமஸாசரசாமிரீ 

புசாஅபுவசமபுணயா ராமாயண.மஹா?.



வரல்மீகிராமாயணம் 

ாற்கிறப்பு, 

அமல 800207 Or ESTSHES 

B52 BS gH orh Py Cwm dew wr, 

வேதவேதயேபரோபுபஹி ஜா 2சத்சரதாச.ம?ஜ 

வே த$பசாசேசஸாதாஷீ சஸாகூாகரரமாடணாசமகா, 

நூலின் 2பாருள. 

SG On SG Hs Darko Ges GPx ss TEO Sons o 

SASS OT Soo, 0 S85 os VW PT SH, TOG 50 

ததபகதஸமாஸஸகதயோகம ஸமமதரோபகதாரசகவாகயபகதம 

ரகுவரசரிதமழனிடரணீதம ச௪௪சிரஸசசவதம௫சாமயதவம, 

தியானம 

EIN RNs 065 ௨௫ ஐ ௮2௦234 ஜாம் 

So BeOS yar Gh Wives ல்லேலமு PW Por 35s 

eR BOSS SY RS fo BISovo NF geo 

BS ௦87576 260845909௦, 

வைதேஹீஸஹிசமஸு ரதருமதலே ஹைமேமஹாமணடபே 

மதயேபுஷபகமாஸ ?7சமணி மயே। ஈாஸகேஸஃஸதிதம 

அகரோவாசயதிடர பஞஜ ஈஸுதேசசவமமுனியப௦ப ரம 

வயாகயாகதமப.ரதாத்பி௦ பரிவருதமராமமபஜேடடியாமளம, 

சுந்தரகரண்டததியானம். 

5 Bedwas CS) SIrFos THM AS FO 

Br) OAELTh Bras இல்லா ௧௦௧௦, 

SSrMrON SII Sox moc Os Bere Fo 

WSUS, SoS, Bis 958௦985935, 

வகதேலகூமணவாகரோதச மஹிதமவகதாருமகதாரகம் 

சத. ராலோககிசசவிசாய ஸஷூமம்சாவஞசிதபருலதம், 

ஷீதாமெளளிகிவேசதனய மமலம்வாதாதமஜேகா£பிதம 

சூடாரத்கமுசரோகிவேச்ப விவசம்சோகைரசோகைசசதம்,



சுந்தரகாண்டம் இ 

முதலாவதுசருக்கம். 

சிநியதிருவடி. கடலைககடர்து ௮ககமைசோந்தருளியது, 

CHOOSES T= ee 

  

~ 

971 BS Orsad Tr coin hy Trad wave Z2 

92-32 56 or 8௨63௨0, 

(பதீம,) தத9*சதருகாசக%ராவணநீதாயா?வீதாயா , * 

Usw‘s CMa. Bune s CHEAG 2 KI swane oe ..(#) 

Sy, BORK JBSSowyo DHE So wep 

PB BAEN SX roSIOrny, 

கிஷபரஇசவநதவமஈ த Ofad 7 LOREM LOKT ON Ae RATT DEH 4 

சழத்கரசிரோகரீவ%கவாம*பதிஇவதபபெள* ம் (௨) 

சதல Fre Bip moist 8 

$53 Oe Bw DSW AKO MD pe 

௮ சமஹாபல% ர ஷூவைமாடயவாணேஷாடி, wel 

Croll vg VC UARTHET BUCH ARTE LY Tomy SKS FSI K, (a) 

OSwrE DS HOME § MKS srg gre WE 

By Molly Powsrerety BYE” EK THE BAO 

திமான*பரவருசச$சஸரீரஇவ$தவிஜானஈமிசமாஸயன* ... 4 

உரஸாடீபா சுபான*ஹசரனஈஸுபஹதன*மருசாமசசசங்கனன* (௪) 

தாத்பர்யம், 

௮௩க்தரம * பகைவாகளைக கொல்லவல்ல சிறியதிருவடி * சாவணனா 

லய்ஹரிககபபட்ட * பிராடடியா% எழுகதருளியிருககுமிடததை ஃ த்தேமி 

வ்க்னபொருட்டுடிசாரணெொனனும தேவாகள் VET Els der Lk நுகாசமார்க 

கத்இல $ எழுகதருளவேண்மெனறு நனைத்து,க (௧) தடையல்லாமல் 4 

பிறசால் செயற்கரியஈகாரியத்தைசஈசெயய நிச சயஙகொண்ம $ வானரஜாஇ 

யா யும்ரமிக உயாக்த தலை கழுச்துகளையுடையவராய்*ஆனிரைககுசப்பதி 

யர்ள காளைஃபோலஃமிக விள; (௨) பீன்புஈ சிறகச தோளவலி யும்ற 

வரும இரமூடையவரும * ( ஆதலில் ) வைசேய மணிபோனற வண்ண 
ஒூடையனவும % கனனீர்டோலக் சூளிாஈதனவுமாகிய * இளம்புலலுடைய 

மகேக்தரமலையின மேறபுரல்களில௲ஸ௩கமாக,உலாவி (௩) றந்த புத்தி 

யுடையோரசாதலின,% மூரி கிமிர்க்து முழங்கப் புறப்பட்ட * சீரிய சிங்கம், 

8போலஈ பறவைகளை% ௮ச்சமுற்றோடசசெய்தும், * மார்ப்னுலேஈமரக்களை,ஃ 

முதித் இழுத்துக்கொண்டும %* பற்பலஈமிருகயகளைஈயடித்தும்,........(௪)



௬ வால்மீகிராமாயணம் 

dum saws v Ss Beh) THB 

Poprsdin BI, BPE EHS vey, y8O, 

(பதம் ) நீலிலோஹிதாமாஞசிஷ்டபதரவாணை0விதாஸிதை ..  * 

ஸவபாவவிஹிசை$% தனா தா.தபிக்ஸமலஙகருதமு ... (௫) 

கரல, $ ௦05௨ 8 

கெஃஜ் ௪36 23 2 RE 

சாமரூபிபிசலபரிசசதைஃயகூனெனரகரதாலை%..  ,.... * 

தேவகலபைஃபாககைசச பீகூணம*தவிஷடமா (௬) 

PSSKOBT OSs SBD Wows 

BSE-FASTS |S வைல, 

தலய௩சரிவாயலய$ாசகவராயுதே;ததரர்தலே*/கஷ/டன* 4 

ஸ$*கபிவ7$சஹரதேர்சாக*இவஹபபெள* ம் ய (௭) 

BOTTOM AH Ero |W? ct Sas Taw ig AH OMS 

Hr Bey 2௦௦ 8) Tg BOK ho Wid, 

MEMHTU TURD EDT GT TWKUMET UKE LOLIC a & oes * 

பூதேபய3சஈஅஞசலிமகருதவாஈகமகேடிமதிம்சசாரச (௮) 

நீலவண்ணமுற்றும்,ஃ செவடதும்,உ7த்தவண்ணமுறறும்,&பசசையிலை 

போலககறுததம, வெளுத்து கறுத்தும,% இயலபாகவே தோனறியும்,% 

பலவண்ணமுமறுமிருககெனற% கைரிகாதி தாதுககளினாலே% அலங்கரிக்கப் 
பட்மெ, (டு) நினைத்தபடி. ரூபக்தரிக்கவல்ல * இனபும்று வாழவதற்குரிய 
பரிஜா பரிவாரவகளையுமுடைய % யகூெனெனச கந்தாவாகளாலும், % தேவர் 

கஞக்கு நிகசானஈபனனகாகளாலும்$இடைவிடாதெப்டொழுதும் ஏய்கும்% 

அடையப்பட்டதுமாடி (௬) ( விளங்கியது ௭%த இடமோ) அ௮க்த;வரை 

யரையனான மஹே&திசமலையிலுடைய % சிறந்த மால் யானைகள் நிறைந்த 

௮௧5த* இடத்திலேஃகின்றக௮5த*வாகரர் கோமான $ (வியனறகன்ற) மடு 

வினில% (ரிறகின்ற) மதவேழம்$போல௩மிகத் திகழக் தனா, (௪) (பின்பு) 
௮த்தச சிறியதிருவடிஈதமக்கு ஆசார்யனான ஸ.ஒர்யனுக்கும், * ஐஈத்சவியா, 

கரணத்தை இயறறிய தேவேக்திரனுக்கும்,4தமககுப் பிதாவாகிய வர்யுபக 

வானுககும, * தமக்கு வேண்டும் வரங்களை யனித்த கான்முகனுக்கும்,ஈ- 

மற்றுமுள்ள பூதங்களுக்கும் * கைகூப்பித்ததொழுது * வான்மிசை செல் 

வதில்$மனங் கொண்டு, teen (2



சுந்தரகாண்டம் ௪ 
* 

A, 9608௫3 எள்ள சோ 

SS tray EXO SLAs Lwroawls 

(பதீம்,) தீக்ஷிண?* இதமயோசயேஈபவசாய*பராகமுச9ஈதஞசலிமக வ 

கருதவா*சகநிமை* இசமர்கக தமாததசேவருசேஹி* .. (௪) 

580288 ௨27 ர 8௦௨ ௮3 

Sify FOr) H So 3 ௬௦2250-0, 

பலவுசகப ரவா 9*த௬ஷ..5*பலவகேகசருத்கிசசடே  ,, * 

பாவளச*்ஸமூதர 8%இவ* ரமலருதயாசதமாவவரு0ஈ ... (௪௦) 

2 Say sre ed BY GyE- Dvd Won od veo 

TRO RTO Nes cress PEST ICR KOSS ௦, 

நிஷபரமாணசரீரலலளை *அாணவமகலிலககயிஷு3௭ ae * 

பாஹுபயாமாசரணாபயாஞ்சஈபாவதமஈபீடயாமான* ... (ea) 

ASE hot h Sovord oF S489 
வம 

BEMITPOHs TWIT O LGoHs.) ஸ்ர 800 , 

ஸ3(௮சல?ச௮மபீ௦ சபிபீடிச3*காஹ.ாதம்*சசாலஈ வ * 

புஷபிதாகராணாம*தரூணாமஸாவமசபுஷபமாஅசாதயச்ச , (௪௨) 

மிகக் இறமையுடையோராதலின், * தமக்குத்தந்தையாகெ % வாயுப்க 

வான்பொருட்டு % க்கழககுமுகமாகக் *கைஈகூப்பி உ த்தென % இசையை 

கோக்ெசசெல்வதன்பொருட்டுஃபின்பும்$வளாக்து* (௯) வாகசா தலைவர் 

களால்_உபார்க்கப்ப்டடெமேலே எசாவதில $ உறுதிகொணசெடாவகாலங்கு 

ளிலே*$டொககோதகம்$போலுபபெருமாளுக்குகலமவளர்வதன்பொருட்சே 

த்தாமும் மிகவளர்ந் த(0) அளவீடறகரிய மேனியுடையராய$அலைகடலை 45% 

தாண்டிச்செலல விருப்பங்கொண்டு * கைகளினாலும், * காலகளினாலும் ஈ 

அந்த மஹேக்திரமலையைப்பற்றிப் % பீடித்தசைத்தனர், (௧௧) wise 

ஹேர் கெமலையும் * சதியிருவடியினால் பீடிக்கப்பட்டதாக 4 முகூர்த்த 

காலம் * அசைந்து * மலர்ந்த ளெகளையுடைய * பம்பல மாங்களிலுள்ளச 

'எல்லா*மலர்களையும்*௨இர்தத, ... ee nes ave (௪௨)



2 வாலமீகிரராமாயணம் 
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கூகைககுவளடககிய 4 ப்சாணிகளெஃலாம * விகாசமான % சத் தங்களி 

ஞலே_எம்குமஈகூவின* (௧௪) அ௮ம்பலைனைய பிடித்த காரணக்தினலுண 
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விளல்குகினற வில் ணுபாதமபோன்ற ரோசையைக ரூ.றியாசவுடைய * பரு 
தீத சிசஙகளினாலே $* கொடிய, விஷசஇயை*$கக?கககொணசே பற்களி 

ஞலேஃ% கறகளை உ க்கடிக்தன%ஈ (௧௯) அபபொழு.து * கஞ்சுடன் கூடிய* 

ஏனக்கொண்ட % ௮ம்த ஈச்சரவங்களினாலே % Sy. SS Ut. oy b Geo sip 

கற்களம்உவிஷ தயினால் ஜொல்ககப்ப!_..ி$ளரிக த ஆயிரம் பிளலாகஷம்ச 
பிளந்து விழக் கன ௬ (௨௰) எக்.சகலிகைக்ளின் நிரைகள்$௮௩ தகமஹேச் 
இரசமலையில்ஃமுளைத் இருக்கின்றனவோ அவைக் இர்ப்பன வாறி 

ஹ்்ாஅப்பாம்புகளின்-விஷ சைப்-போக்ககவல்லமை கொண்டிஐஈ(௨௧) 
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பாத்த,//தையுமஈமிக விலை படர்த௲$ உண் கலஙகளையும்$டொன்மயமான* 
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யின் அம்மலர்மாலைகளை யறு,த்துவிட்டும் உ ஆகாசத்தை 4 யடைக்தவர் 
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யணிஈதுகொணடஃபெண்களும்* ௩ ணவாகளுடன் கூடி & வியப்புடையவர்! 

களும்புன்ளகை புடையவர்களுமா$*விண்மிசையேநி சின்றனர்கள(௨௯).
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செலியுழ்றனாகல* (௨௮) இகசுவாயு குமாரனான*சறயஇருகடி *மாமலை 
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காகவு௨*செயற்கரிய/செயலைச்சசெய்யக கருதீஈ அடை வ,சற்கரிய * பெருய் 

கடலினுடையஈ அம சசக்கராயைதயடையக்ககேோருகினறனர், (௩௰) என்ற 
ஹாச்துமாவானடிறர்த தேவகணல்களிலுடைய* வாகடுயக்களைஈ அம்ச 
வித்தியாதராகள் க கேட்ணர்ர்து * அளவிடம்சரிய;வாாரர் சோமானான* 

Hake சிதியஇிருவடியைசயம்மலையினமிசை*கண்டனர்கள்ச,.......-(௩௧)
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அம்மாருஇயுபஈசோமல்களைசஈசிலாக அமஈபெருமலைபோகலசைநதும்ச 
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இல்ச்சுடறதி யுதறப்பட்ட % ௮௩.5 லாகுகூலம * பெரிய திருவடயினலேஃ 
பற யிழுகஃபபட்ட ச கொடிய காஃம * போல ஈ க்காணபபட்டது. (௪) 
Hii G5 eu ns கீண்ட கோட்டைவாயில் குறுககுத்தடிகளபோன்றக 
‘Master eneawUW DD wenewr ingot Ou ue QGus ieee டிசகியும்* 

கரல்களைஃமடக்கயும (கூடு) (இயல்பாகவே) விரியமுடையவற,ம%காந்தி 
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கார் (இக) ௮௧: *மச௫்களுமகச்ச ௮ மானுடைய * வேகத்தாலஃவிடு 

படமே மலாகளை* பு பாத்து” ( தாசதேசம செல்வோனுககு வழிலிட்டு) 

ததிருமட* (ககணணிீவிம்சன்ற) கடபீனா*போலவே,கீரில்*ப சவிவீழக் 
Ser x (டு௨) எளிமையுடன & கூடின 4 நாகாவணணமுறற * மாடுதியின் 

வேகத்சினாலுண்டாகயெ வா வினுல தாறறபபட்ட x பலவகையான$௮ம் 

மசஎகளினுடைய * அந்த % மலாகள x கடலிடையில$வீழ்க்தன உ (டக) 
(அம்மலாகளினால்) ௮௩ த௲பபெருயகடலுமகஅகேகம் விண்மீன்கள் நிறை 
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கச உ பற்பல கிறம்பொ _ கதிய/அமமலாகளின் குவையினால் * அக்தச்சிதி 

யஇருவடியூமா(டு௪) மினனறகொடிகளினால் அலங்கரிக்ஃப்பட்டஈமேலெ 
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ளாயுமாகாலுஸாரிண 94தஸயஈவிதயுதபரபாகாரேடிரயனே* ..... % 
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த௪ * சூரியமணடலம % போலவே % விளஙகிற்.று * (ail) கடலைததாண் 

டுகின்ற$௮ந்த வாயுகுமாரருடைய % மேலுயாததி வளை ககபபட டலாம் 

கூலமானது% உயாததி காட்டப்பட்ட இஈதிரன் துவஜம% போலஈஉதகா 
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னாச(௬௩௨௫) ஸாகரததை5*காணடுகன் ப *வாநரர்தலைவரான*அந்த அனு 

மானுடைய உ கக்ஷக்களி னிடையினின்றும தோன்றின 4 காற்று ௧௬ 

முல்போல* முழகல்கிற்று% oe ௨௨... vee (௬௪௨)
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பூமியையும பிரிப்பவர்போலே x seer * (௭௧௫) மஹாவேகமுடைய * 
அம்மாருத மைஈதர் * மஹார்ணவத்திலே*மேழுந்து * மேருமக்தரமலைக 
ஞூககு இகராகவுயாக்த * அலைகளை*ககணக்கிட்டெண்ணுறெவாபோலவே5 

தாணடினா ௬ (௭௨௫) ௮க்த அனுமானுடைய * வேகததினலுணடாகய * 

ஜலம் ௬ ( மேகமண்டலம்வசையிலுயாஈ.து ) மேகத்துடன்கூடி. னி அப் 

பொழுது ஈ ஆகாயத்திலே நின்று * வியன்றகன்ற*சசத்காலமேகம்போலஃ* 

விளங்கிம்று*(௭௧௩.ஓ) ௮பபோதுஈ(8ர் நீன்செமையின்) பிரகாசமான மீன் 
முதளை சிறுமீன்களும் % ஆமைகளும் * ஆடையை யவிர்பபஇனாலே * 
பிராணிகளுடைய % சரீசவகளபோல ஈ க்காணப்பட்டனஈ..........(ஏ௪ ஐ/
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அதஸாகராலயா?ஃபுஜல்க।9$)வயோமகிஃபலவமானம்* eee 

suesderrgrowambapurenourc@sxCndGre ... («@Qo) 

ot Brush wre (8௦8 ப்பி சூ 

ருஷி 600 0 உ ரவாரு கரு Poy 

SeCurgerdovrenxshios sCunmerwe puSTH oa 

வாஈரசிஹமஸட*சாயா*ஜலேஃ*சாருதராஈ2பவச* , ... (௪௬௦) 

BOS HS whose oxy Tyo woop 

SSP BED rar DS Toswroyp 

Harepintande ds orxanyly soo gi rbd * sowu vee cee 

லஸாச்சாயா*சவேதாபரகராஜீவச்சுசுபேச் oo. cee eee (se) 

HP PAwos Sars Sr Br sey vi 

WSs Keowee? ஏழு, ௨3 54088 

மஹாதேஜா34*மஹாகாம$மஹாகபீ 9%கிராலமபேட ,..,. * 
வாயுமாகசேஃபகூூவானிபாவத தலசககபேட ie (௭௮௫) 

Bo wr Weeder rE” BRSY SGN? 

ண ெழ்ன்ற SF 2308 Bry 38, 

பல்வான*௮ஸள-* ஈபிகுஞசர34 யகக&வகேடியாதி 4 

தேச *மாகேண*ஸஹஸா*ஹாண$*ஈதரோணிகருதஇக* ... (௭௬௫) 

பின்பு ஒழ கடலிடையில் வாழனெற*பன்னகஙகளும * தகாயத்இிலேஃஈ 
தாவுகன்ற * ௮௩்த x வானர சேனாதுபகதியான அறுமானை$கோக்கிடப்பெ 

ரியதிருவடியெனறே % எணணி யசசகுகொண்டன ஈ (எடுஐ) பத்துக்கா 

தம் ௮கலமுடையதும்ஃ%முப்பதுகாதம் கீரமுடையதுமாயெட வாரரசிககத 

இன்%ஃநிழலான து*கடல்நீரில்$மிகவும் அழகு றற, தாக9ததோறமிம்ம(௪௬௫) 
உட்பு சோரககடலிலே % விஸதாரமான % சிமியஇருவடியைப பீன்றொடா£து 
செல்லுனெறக௮அவருடைய/௮௩தசநிழலான.து$வெணமை நிறமுழ்த மேகம் 
களினுடைய ௮டாகதவரிசைபோலவே * வி.எங்கறறு * (௭௭௫) சிதந்த 
தேஜஸ்ஸையுடையவரும் % மிகபபெரிய திருமேனியுடையோரும் ௫ வாக 

சர்களுள் சிறர்.தவருமாகிய * ௮ர்.தச் சிறியதிருவடி * ஆலம்பமில்லா,5௬ 
வாயுககர்க்கசதிலே % சிறகுகளுடன் கூடின * மலைபோல % விளம்டி 
னர் ௬ (எல இ) சிறகத பலமுடையராதலின் உ இந்.த% க்கடுவன் கோனு 

னமாருஇ ஃ எந்தவழியினாலே % வேகமாகச*செல்லுகின்றாரோ * அந்த % 

வழியினலேயேஃ விரைவாக உ ௮ந்தச்சாகசம 4 பெரியகப்பறையாகப் செ 

ய்யப்பட்டதுபோல ஈ (விளல்ற்ற) .. .. ௨... (௪௬௮௪)
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பகதிலம்சாசாம* தபாசேசுபச்ூதிராஜஇஉ*வரஜன-ஈஹா.ஒமான* ட ௬ 

மேகஜாலாகி*மாரு9%பதாகபராகாஷசு* .... 6, oe /(20இ) 

Sea Vers முட் டண்டகிலி ஙா 8405 
29 £9 ட 

க்கட் 9 கு SSE res -SIS 

கபிசாடிகருஷயமாணா $*மஹாபராணிரபாணடராருண ., ௨௭ 

வாணாகிரரீலமாஞசிஷடசானிசஃ சகாசிரே* .. see one (G69) 

8 நூ PS yFoL DSIHse 

அபரஜாலாகி$பரவிசன%புஈ5 புன ஷ.பசனச* 4. see ச 

பரசசனனசச*பரகாசசசசநதரமாஇவஈலகஷூயசே௩ , (௮௨ இ) 

2588௦௫8௦35) 20௦ ௨307௦80405 ஜு 

SS HesHSysdrem o8 BSKS SS Te Sere, 

தசாஈ2சவகஈதாவதானவா 9%ஈசவரிதமஃபலவமானம% .. . * 

தீமச்பலவஙசம*$தருஷடவாதபுஷபவாஷாணிஃவவாஷ3%(௮க௩ OD) 

STIG WT Hes SxS omFS*S wo 

23) SNS Te Wire ஏ காதல் 

பலவ சம*தம*$வாகரோதசமமகள-ாட 99 ஹிக்கசாடக see oo 

ததா*வாயு$ஈராமசாயாசசஹிததயேஹி2ஷவேசஈ ... (இ) 

பறவைகளின் கூடடங்கள % பழக்கும ஆகாசமாரககத்திலே % புளளி 

ஹறையான பெரியதிருவடிபோல % சசெனறு % மாருதி % மேகதாலக (ளை; 

மாருதன் 4 போலவே % பற்றியிழுததனா * (௮0௪) அஞ்சவேயசா 

லே % இழுக்கப்பட்ட % பெரிய மேகங்களும &% வெண்மை கிதமுறறன 

வும் செமமை பொருக்கனவும $ கீலவணணமுடையனவும் மஞ்செ 
ட்டி. கிறமுழ்றனவுமாகித & திகழந்தன % (௮௧) மேகங்களினுடைய இச 

ளிடை$9லே உ புகுட்தும % அடிகசடி உ புறபபட்டும் * மறை%௩தும் ஐ கட் 

புலனாகியும் * ச௩்தசினபோல ௩ விளவ்னொ % (௮௨) அப்பொழுது % 
தேவ கந்தர்வகானவர்கள * விரைவாக * தாண்டுகனற % கந்தக் 

மாருதியை & க்கண்டு ட நறுமலாகளை உ ப்பொழிந்தனர்கள % (௮௩௫) 

தாவுஏன்ற % அந்த உ வாகரர் படைத்தலைவசை * க்கசரவலும % கொளு 

த்தியிலன் ௬ அப்பொழுது % வாயுவும் & ஸ்ரீசாமசக் இ.சனுடைய காரியம் 
கைக்கூவெதன்பொருட்டு ௪ க்குளிர்கது வீசிறதஈ,............(2௪2)
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மஹெளஜலப*லவிஹாயஸாஃபலவமானமஈர*ம*,. sce cee ர் 

௫ஷயசச*,தஷடிய3*சேவசரசதாவாசச*பசமஸக7 84ஜ32*(௮டு) 

PWT WHY ae FS Ere HD.0 Bry we 

(௯333045250 9௩215 50 

காகா3% யகஷாசரக்நாமஷிஈவிபுசாகசாடிஸாவேசச ட்ட சு 

விசதகீலமம* சபிவரப*பரேச்ஷடஈஸலஹஸாடிதஷடுவுஈ ... (௮௬2) 

55 உ லர் ஒலு வின்றால்க 

93% அஸி) 

தஸமி௫$பலவகசராத?லஈஹ ஈகமகி*பலவமானே ர ரர! 

இக்ஷவாகுகுலமானா சழி*ஸாகா0%சிதயாமாஸலு ... (௮௭௫) 

Ar HONO mE TEIAg SAA ho Ses HHS 

க் லக் Dare du 359 22 wo, 

வாகரோசஈஉரஸய*ஹ நாமா 9% உஹம*ஸாஹாயய ஈரி... டர 

ஷயாமியதீஃவிவகசாம*சாவவாசம3பகிஷயாமிர .. sos (psy) 

கன் ரா௦லஙா டத 376025௪658 

AE EMOPHST Oso நுக&லகன்௨௪, 

Lenwok Qipao reper gr ews? scorn deat gZAiSk os oo. 34 

அயம*இக்ஷலாகுளலசி௨சச*அவஷீத௮ம*ாஹ௩ . (HD) 

மஹாவிரமுடையவரும % ஆகாசமாககததலே % செல்லுகன்றவரு 
மாயே $ இடதசசிறியதிருவடியை % ரிஷிகளும % துதிசெய்தனாகள * தே 

வகந. தாவாகஷம * புகழாது உ கானஞ செயதனாகள * (அடு) நாகாக 

ஞூம* யச,ர*காம % ராகஸாகளும * விபுதாசளும * ககாகளும் * மற 
னுமுளள மேய னயகசளலலோரும உ சிறிதம வரு தசமினறி % (செல்லு 

இனற) வாகராகோமானளை * ககணடு * விரைவாக % பபுஃழ்க்தனாக 

ள் (௬௫) ௮௩2 % வாகரர்தலைவசான % ௮.று.மான * ஆகாயத்திலே செல் 
கையில் உ இக்ஷ்வாகுகுலத்திலே மரியாதைசெயது ம$ழளிருழ்பிய _ஃ 

சமூ ராஜன * சிந்தையுறலாயிவன % (௮௭2) வரனராதலைவசான % 

சிதியதிருவடிக்குகயான் -லஹாயம*செய்யேனாகல்* வாயுடையோகளெல் 
லோர்களுடைழ % எலலா இகழவுகளுக்கும் ஆளாகஈ/ஆகுவேன * (௮௮2) 
யான் 4 இக்ஷ்வாகு குலத்திறகு காதனான % சகரசசகரவாத்திமீனாலே * 

வளாக்கபபட்டேன்*;இவா*இச்ஷ்வாகுலதிலகனான ஸ்ரீசாமனுக்கு ஸஹாயம் 

செவயபர் % (ஆதலின) அன்புதுவதற்குகஉரியலலர் * ... (sme)
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யதா*கமி3%விசரமேச*்சதா*மயாகவிதாதவயமசம௰ி* .., + # 

விசராகச3ஈசஷஞைசஈஸுகேக* அ தபதிஷயதி* ட ஃ௨(௬0௫ஓ) 

985) எ %௦1$8௦ Pisin SES, Hoh 

SPT agw Foye we $ ௮24658 2௦ 

இதிஃஸாதவீமாமதிம* கருசவா4ஸமுதர %அமபஹி*சனனம* ச 

ஹிரணயசாபம*/மைா சமககிரிஸததமம$.வாச& . ,. , (௬௪௫) 

SSG MSH FP Fro ae Ty Se வு 

ட் ro ட க ரகவ யா் ௮, 8 | 

இரிசரேஷட*தவம$இஹ_ூபாதாளகலவாஹிசாமககளு் ட 

ரஸககானாமஈதேவராதஞாஈபரிக$னனிவசித 59% (௬௨௮) 

ot Sy BrarowSIoyTwo OS Te CPSP TO 

ன a4 AO $0952 ST Neg (BBW GG டைல ௫825, 

கவமச்தாதலீயாணாம*புரோக।உதபதிடெயதாமகஏஷாமக 4, + 

AUTFOUMUKITES oT MU BUT 1 Ok YUH FL FOR alk (HM. D) 

8500923023 53௨௦௫௦ 

சளிக்கு ஸ8 2465 ஐ 
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தஸமாதஈ*தவாமஃஸலஞசோதயாமியிரிஸ7 தமக உததிஷடஈ (SPD) 

(ஆதலின) எவவணணம & இக்தசசிறிய திருவடி. * இளை பபாறி யரு 

வோ $ அவவணணம % யான % செயலவேசைமும % என்னிடததில * 
இளைபபாறி % (பபினபு) மிகு$த வழியை % ஸுகமாக*$தாணடிச செலலக் 
கடவா(௯௦ ) எனறிவவகையாக$கலமான%கமுத்துகஃகொணடு$சமு,தர.ராஜ 
ன$%ரிடையில%மூழகி மறைந்தருககன௦உ பொனமயமான*மைகாகமென் 
றும * வரையரையனைகோகடு % மொழியலுமறனன $ (௯௧௫) கேளாய 

தராதரததா வேந்தே % 6 x இஙகே*பாதாள கலஙாளில amipBern + 

தானவகணஙகளுக்கு * விணணவாகோனான சசிமணாளனாலேஃகோடடை 
வாயிலை மூடவலல உழலமரமபோல * தல்டையாக வைககபபட்டி ௬௧௭ 

நனை* (௯௨௫) 8%ஃவலரகத தோளவலியுமறுஃமீளவும$மேலெழவிருமபுகன் 
ம*இவவஸுராகளுககு£ அளவிடறகரியஈகடலினுடைய%துறைமுகத்தை£ 
மறைத்துககொணடு$ரிறடின்றனை (௯௩ ௪) கேளாய் மைகாக%குறுககாகவும்* 
மேலாகவும% ஜோகவுமஈவளாவதறகு * உனக்கேஃ மிகத்திறமைஈ (யுள.து) 
ஆ.தலால$உன்னையேஈயேவுகன்றேன % மலைகளுள சிற% தவனே$ஃயெழு%௩தி 
சாய%$(௯௪ ஓ) வீரமுடையவரும% கபிகளுள சூசமுடையவருமாகய,$௮௩த% 
இக்த * அறுமான் * சககரவாததித இருமகனுடைய காரியார் சதமாகஈபய 
க்கரமான * செயலுடையராய் % ஆகாயத்தில் & மேலெழுந்து தாண்டு 
இனதனர்* bee ய bes ட்ட (௬௫2)



சுச்தரகாரண்டம், உடு 

POEUET Sw Bho Byadygert- 

Pome Ts msKO லக்சி, 

லீர்யவானச*கபிசார் தூல$ஸல3%ஏஷ$ஹ. ராமான் 

ராமகார்யார்ததம்ஈபீமசர்மர்சம்-ூறபலு23% .., 
869 eos * 

as = (&@9) 

SH pW Som ake ors WES Hed, Ni 

OMIT GV ss Sarge BBogregsans உ, 

இக்ஷவாகுகுலவாஇன 8*தஸயாஸாஹ்.பம்*மயாஈகாயம*் ws. # 
மமஈஇக்ஷவாகவ3%பூஜயாஹி*தவ*பரம்*பூஜ்யசலா8% ,.. (warp) 

கூறும் 10 853 WISH CBS 

௪ ஆ) 6033௦ HT as KosASSS 

அலமாகமஈஸலாசிவ்யம* கு௬*63%கராயம்ச௮தஇிகரமேதஈ... 1. # 

காதவயம்சாரயம்-௮ச்௬ுதமஈஸதாமமனயும்*உ$ரயேத*,, (௬௭ஐ) 

30 ஒக 95: 8$2.558 cow 

UHWGIPT ys Sergh Ss Troses, 

ஸலிலாத*ஊர்த்வமகஉததிஷடசஏஷ3*கபி34ச்வயிகுதிஷ்ட தர... 9 

டலவதாமஈவர 9* தலமாசமஈறதிதிசசைவஈபூஜ்பசசஈ ... (௬௮௮) 

WYO ws ay லட்ச 

ஸ்ண்ணாந$ல08 3 ச$ல 

சாமீசரமஹாகாடஈதேவசாசாவஸேலித*ஹநாமானஈ... படக் 

தவயீ$ஙமிசராசத$சசசசேஷமகஈமிஷயதிக.. 2 sas (aap) 

af TipO_ua Gis sIsenar Gripen we KuorBuy 65% G) 65% 
அதுமான் & சககரவர்த்தித்திருமகனுடைய காரியாத்தமாக $% பயஙகர 

மான செயலுடையசாய * ஆகாயத்தில் $ மேலெழுந்து தாண்டுகின்ற 

னர்* (௯டுஓ) இக்ஷ்வாகுகுலத்தில் ஆவலுற்றுப் பணிவிடைசெய்கன்ற % 

அந்தச சிறியதிருவடி.ககு ண ஸஹாயம ஈ யான % செயல்வேண்டும் * என 
க்கு * இக்ஷ்வாகுகுலத.தவர் * பூஜியாகளலலரோ % உனக்கும % மிகவும * 
பூஜிக்கததக்கஉர்களே* (௯௬ ஓ) (ததலின்) ஈமககு 5 கீ யிந்தச் சஹாயம் 

அகத்தயம செய்க* நமது * காரியம 9 கழிச்துபோகாமல பாராய்டசெயற் 

குரிய உ செயல் ச தகககாலையில் செய்யபபடாதாயின் * நலலோர்களுக் 

ரும% இற்றத்தைஃவிளைககுமஈ (௯௭௨) (ஆ,சலின) கீரினின்றும்6மேலேஃ 
யெழூக்இராய் ஈ இக்க * அனுமான் * உன்மீது * உடகார்க % தாவுவோர் 
களுள % றந்தவரும் உ ஈமககு * அஇதியாக வருவோருமாதலின்டி பூஜை 
"செய்துகொள்ளக் ,தக்கவராகின் ரூரனறோ இவர்* (௬௮௫) பொன்மயமான 

பெரிய இகர்முடையவனும் * தேவகாதர்வாகளால் சேவிக்கப்பட்டவனு 

மாயத் (மைகரகமே) இந்த ௮னுமான்* உன்மேல்*இளைப்பாறிரப்பின்பு* 
மிகுக்க வழிபற்றி * சசெல்லார்*.., ee pes உடு (௯௯௨) 

4



௨௬ வால்மீகிராமாயணம் 

எக்காள நரக 
ட % BESTE) 4S BL ETE SH ep, 

காகுத்ஸ்சஸ்யரிதுஈருசமஸஙயஞச*மைதிலயா3%$விவாஸசம்ச* ... # 
பலவசேசதரஸயச்ச்ரமஞச*ளமீகய*உததாதமச*௮ாஹவிரஈ(௧௦ 0ஐ) 

வார சாட ஆ ௭ 9500 48 

Hy aS erro 57 6௩௦8970555, 

(இதி) ஹிரண்யசாப8%மைராக8*லவளும்பஸ$ஈசிசமடகண 4 

ஜலாத*சாணம்*மஹாதருமலதாடிச8*உதபபாசஈ,... ., , (௧0௧9) 

PAKS IGOR TS HPP gg OS wr 

8௦9807 870 6 558 8௭௩35, 

ஸ$உததாகஸாகரஜலம்*பிதவாரஜலதரம்பிதவா* ... one ச 

இவாகர2%யதா*அபயுததித3ஈதிபதரச்மிரபபூவ* (௧0௨௫) 

PHAR wtrorD 6 56083௭ 52 

உண்ணி ரால் நட்ட வக6?, 

ல$ஈபாவத$*ஸலிலாவருத2ஈமஹாதமா*ஸாகரோண* nee # 

நியோஜிச3*முஹாசேசசருகசாணிசதாசயாமாளு ... (௧0௩௫) 

TSHoY MAT oR ஞு கல 

GAT SAS FOS 70%) 6௭௦௨0௦. 

சாதகும்பமயை3*லனைன ரமஹோரகை8ததிதயோதய , * 
ஸுகாசை3*௮ம்பரம்ஈ.றலிகதபிரிவஈசருகசை 8% ௨. (50௪௫) 

பெருமாளுக்கு 5 பிராட்டி மீதுளள கருணையையும % பிராட்டி.ககு * 

கேர்ந்த கணவனைபபிரிஈது துவிடாஈதரம சோத துன்பத்தையும்*இந்த 

அனுமாலுடைய ஈ வருததத்தையும் $ ஈன்காராயர் துணர்ந்து * மேலெழு 

வதற்கு * உரியனாகக்கடவை % (௧0௦) (என்றிவவணணம்) பொன்மய 

மான சிகரங்களையுமைய 4 மைகாகமலை % ஸமுத்தஇசராஜன் சொலலஃ$க்கே 
ட்டு ந கீரினின்றும£வேகமாக % மரஞ்செடி. கொடிகளுடன் கூடியதாக * 
மேலெழுட்து % (௧௦௧௫) (கெகொளாக) கீரிலமுஈஇயிருந்தகாதலின் $ ௮ப் 
பொழுது * கடல்கீரை % பபிளுதகொணடுஃ% மேகஜாலத்தைப்* பிளஈது 

கொண்டு, (இடையில் தோன்றிய) கதிசவன்$போல_$ஈமேலே நின்று ஜொலி, 
க்்ற காந்தியுடையதாக % ஆயிற்று * (௧0௨௫) ௮௩௧ மலை $ (இதுவ 
ரையில்) கீருள்ளடங்யெதாயினும & மஹாம௫மையுடையதாதலின் ஃ சீரக 
கடவுளினால் % ஏவப்பட்டு ஃ முகாத்தகாலத்துக்குளளே * தனது ௫ருங் 
கங்களை % க்கட்புலனாக்கெ (௧௦௩.௮) பொன் மயங்களும் * இன்னசமகோச 
கர்க்ஞடன் கூடினவும் * ஸரியோதயத்துக்கு சிகராயினவும் * ஆகாயத் 
தை * க்.றுவன போன்றவுமாயெ % சிகரங்களினால் * (சூழப்பட்டு விளங் 

ஒற்று) .. ore ‘ove vee ase ers "ane (௧0௪௫)



சுத்தரகாண்டம்; ௨௭ 

82 ௭௦34) OR! wVoS fo Awoss 3 

BUTE Howe Soles Try wy 5 HO, 

தட்தஜாம்பூசதத*ஸமுத்திதை3பர்வதல்யஈசருங்கை5* — oss 
சஸதரஸநகாசம்*.தகாசம்*சாஞசசபரபம்ிபவச% ..., (ல) 

ருஷி) OR [Press Dh Sasox Be 

சநரக டா 815 8658 4, 

ஜாசரூபமயை$*ப்ரஜமாகைசஸலவயம்ப்ரபை$% ... ave * 

ச்ருங்கை3$4ஸ௯34கரிஸததம3*தூதயசதலல்காச3%அபவ்*(௧0௦௬,௮) 

ஞீ ng SH SoKy isis NORE ௦ 

BBoewn dah Gs 8, 0020860951, 

HVACSERE SH Se gorge hs oesor aes eee * 

NANG SrWEVL KSC HHH LIDS Sor leD an leslssx,.. (60H) 

Al a $5609 MSO WS AA HTD 

SWS awMwey கீரா 850 828080, 

ஸ$*மஹாவேக?*மஹாகபி3அதயர்தம்*உசரிதமஈ ... vee ச் 
தமசஜீருதமஈமாருதஇவ*உரஸா%பாதயாமாஸலஈ we (8 0.92) 

SS TIMBERS VHT AICI S wd 

லச 855 3௪70௦ உண்க சறிமறல, 

ததாகதே*சபிசாசபாதிச$சஸ$சபாவதோததம$* ... . ச் 

தஸயு கபே *வேசம*புதவர$ஜஹர்ஷசக BEET se (40D) 

உருகிய தஙகமபோலச*் மேலெழு£்த % ௮மமைகாகமலையினுடைய% 

இகரங்களினாலே $ எஃகுபோன்ற % நகாயமெங்கும% பொன்னொளி யுள 
தார உயிற்று உ (௧௦0௫௨) பொனமயமாயினவும $ மிக விளங்குவளவும் * 

இயல்பாகவே அழியாவொளியுடையனவும * (ஆயெ) அந்தச்சிகரங்களினா 

லே-ஈ௮ஈத$வரைகளுககிறையான மைனாகமஈஞாயிறுகள் நாழ்றுவாகளுக்கு 
கிகசாக%* ததிகழக்த.து (௧௦௬௫) தடையின்றி 4 மேலெழுந்து % எதிரிலே* 
நின்ற % ௮மமலையை* (கோக்க) உப்பு நீககடலினிடையிலே % இ.து௩ விக் 
இனம் $ என்று % நிச்சயங்கொணடு% (௧௭ ௮) ற௩,தவரும்$மகாவேகமுடை 
யோரும் * வாரரர்களுள சறந்தவரும் % (ஆதலின்) மிகவும ௬ உயர்ந்த % 

அம்மலையை உ க்கருமுலை * மாருதம் எளிதாக மோதுவதுபோல ஃ மார் 

பினால் * மோதிக் ழேதஎளினா % (௧0௮) ஓ) அப்பொழுது % அர்சமாரு 
இயினவலே 4 தள்ளப்பட்ட % ௮க்த * ச்சிறாத மைகாகமலை ௬ அந்த ஈ ச்ச 
திய இருவடியினுடைய ஈ வேகத்தை % யறிகது * வியப்புமுற்று & ம௫ழ்' 
ந்தது. படட வைட வைப வைட வட்ட. (60௯2)
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ர ர்ருய(8054 க்ப் மு 

சூஸ் ககர கமுக்க 908050 

ஆசாசேலமுபல்திச5சப்ரீதசஹ்ருஷ்டமனாசைபர்கச 9 
ஆசாசசதம்ஈலீரம்தம்சகபிம்சவாசயம் அப ரவீதஈ ... (£609) 

Br osio WO OSE ord ஆகத, 

மாலுஷூம்ரூபமசதாரயன*.நதமன$*சிகரோஸலதித% (௧௧௨) 

WY Bo¥ SME YO, SeDwowm pars vw 

க்ஸ் OR ஐ லரீ$கெ 9௦ 

வாரரோததம*த்வம்ூதஷ்கரம்ஈடுதமச்சாமச்கருதவான்* .,, % 
மம*ச்ருங்கேஷ௩ச்கிபதயயதரஸுகமகவிசரமஸலவ* .,. (6&2) 

ங்களா Bw 6892262056 

PT OTN GoIoy o [HE g rie AHA GGG 

உததிராசவஸலயஈருலேஈஜாசை?பரிவாதிச9%ஸ3* ... ve * 

sures ertuogdC seyssuksarweurbagreuBe .., (௧௧௩) 

Sy Bs (SBVs Se “RUSS மாக 

Masod Hosa ge Bob Hy omrpfswrerd, 

க்ருதேச/பரதிசாசவயம*ஏஷ$ஈஸசாதக$*தாம3௩... vee * 

Nk HUES SUT Heri Sksasscknoorsvkytansx (௧௧௫௪) 

ஆகாசததிலே % ஏதிராக நின்று % பிரிதியுற்று % மனமஒழ்ச்த 5 
அம்மைகாகம % ஆகாசத்தில நிறஇன்ற x விரமுடைய% அர்த மாருதியை 
கோக்கி * (இல்வண்ணம) வாகயெ,த்ைை*மொழியலுறறு % (௧௧௦௫) மானி 
ட் * ரூபகதை* தரித்து $* த்தனது * சிகச,த்தின்மேலே ஃ கின்று (௧௧௧) 

கேட்டருளீ£ வாகரர்கோமானே ஃ தேவர் % செயற்கரிய % இந்த ச்செ 
யலை * ச்செய்கருளினீ£ % எனது % இருங்கங்களில் % இறங்க % சசுகமாக* 
இளைப்பாறியருளக % (௧௧௨) இஈதககடல் * பெருமாளுடையஈகுலத்திலே.. 
பிறகத ஸாகரர்களினாலே 5 வளர்க்கப்படடது% அக். த௲ஸாகரமேக ஸ்ரீசாம 

காரியத்தில் * ஊக்கரும்ற உ தேவரை , க்குறித்து$பமுஜை செயவிக்கன் 
றனன் % (௧௧௩) ஒருவர் உப்காரம செய்கையில் ஃ அதற்கு பிரதியுபகாரம் 
செயல்வேண்டும் * இதுகான் * தொல்லையான ௩ தருமம * அந்த இந்த 
சமுத்திசசாஜன்% சனக்கு ஸாகரர் செய்த நன்றிக்கு பதில் செய்யச் சருது 
கின்றனன் ச (ஆதலின் அவன்) சேவரிடத்தில்கமரியாவையெத்துக்கொள் 
எத்தச்கவன்6 ,.. eee (BP)
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கபிசார் தல) தவமசமயிரதிஷட்டகலிச்ரம்யசசமயதாம , (கசட௫) 

௨௩87017805 $% 2253 
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ஏஷூ$3*கபி3*யோஜாரகாமசதஞ்சாபிடிஸமாபலு, ௪5% வச 

தீவர்ஸாதுஷா*்லிசராகத$சேவஷூமஈபரகாமதாமஇதர  , (௧௧௬) 
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சரதமூலபலம*.தஸவாதயஈவிசராசச3ஈனுசகமிஷ்யஹி* ,, (4௧௭) 

ஏற்றம் fous! க்கை 5 

(கரக, 5) AG 0 oiG SCH 0 KTH, 

கபிமுகய*,தவயாஈஅஸமாகமபி*்ஸம்பகச8ஈமஹாகுணபரிகரஹ$ச 4 

தரிஷா்லோசேஷு*ப.ரச்யாசச௮ஸ தியை... wes (48.4) 

3001 12௨60௫ ஜரா உ 

Baraiepgy sore Ws WoT VEGA, 

மாருதாதமஜசயேச்பலவசா$4?வசவரச$*பலவாச$* வட டச் 

சபிகுஞசர* தவாம்*௮ஹம*தேநாம்*முகயதமம்சமன வேச...(௧௧௯) 

இந்த ஸாகரனாலேதான் 4 யான் * தேவர் பொருட்டாகட பகுமாநத்தி 
னாலே * யேவப்பட்டேன் * வாகரா கோமானே 5 (ஆ,தலின்) தேவர்ஈஎன் 
மீதில் * இரு தருளக * இளைப்பாறியபினனா * செலலுக ஈ (ககடு) இந்த 
அனுமான் ஈ யோஜனங்கள % நூறும % ஒரேதாவாகததாவுஏன்றனர்% (ஆக 

லின்) இவர் * உன்னுடைய * தாழவரைகளிலே 5 யிளைப்பாறி ஈ (பபினபு) 
மிகுக்தவழியை * த தாண்டிசசெல்லச்கடவர்,$ஏன்று* (சமு.ததிசசாஜனெ 
ன்னை யேவினன்) (௧௧௬) வலீமுகர்தலைவரே*ஆ,தலின் *௮ஈ,தசஈரிறப்புற்ற 

,இக்த * மணமுற்று * உருசிகொணட * மிகுதியான * கந்தமூலபலங்க 
ளை 5 ப்புசித்து உ இளைபபாறி * ப்பின்பு செலலுக * (௧௧௭) வாஈசப்படை 
த்திலைவரே * தேவருடன் % ஈமக்கும் 4 உறவானது 4 பெரியோர்களால் 
ஆதரிக்கப்பட்டதாசவும்* மூன்றுலோகங்களிலும் உ பிரஹித்கமாகவும் * 
இருக்கன்றசன்றோ * (௧௧௮) வாயுபகவான் மைர்தசே * எவரெவர்கள் % 
தாவுன்றவீர்களெனப் பெயருற்று * மிகவும் வேகமுடையவர்களீ் த் ௬ 
 தாவுனெறனர்களோ * வாகரரிகாமணி * சேவரைஃயான் உ அவர்களெல் 

லோர்களுககுள்ளும்ஈமிகச்சிறக்கவரெனவே,யெண் ணுடன்றேன்* (௧௧௯)
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பூகாஹ3*லசஈசவாதருச8*மஹானஈமெபுே..... ௨௨ (௧௨0) 
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$6 Des DHS Hey TeP WOR, 

சபிகுஞசர*வமஈதேவவரிஷ்டஸய*மஹாசமன 34... wee 

மாருதலப%தர 8ஹிசவேசகே5*தஸயைவ*ஸதருச$* ... (௪௨௧) 

PSB 6. Srero ard, Baresi 

SI SoospewhGir ல் *) உஙாஷ (௫7500, 

தாமஜஞ* சவயி*பூஜீதேசமாருச3பூதாமுபராபனோதி*் ... * 
சஸமாச_*தவம*மே/*பூஜூம 34௮,27%சாரணஞனாசாபி*சருணுஈ ,(௧௨௨) 

SG SHH NTS Sos s yse 

BHaw BW Gy or Koowrpe Saw, 

தாத*பூவம* கருதயுகே/பாவதா8*பக்திண$*2பவன்ச*ு ... .. 6 

சே*கருடானிலவேக 9%ஸாவா8*இ௪3*அபிஜகமு35% (௨௩) 

STD HSS. BSP $y The Hs 

Hr TP Fagg “RMPOKS LION aor, 

சத3$*தேஷுர்பரயாசதேஷுகருதிபிலலஹர*தேவஸககா8% ...  * 

பூதாரிஈதேஷாமாபதசசககயா*பயமகஜசமு36 .... .... (௪௨௪) 

தருமத்தை % யுணரவிருபபங்கொணட % விவேஏயொாலே உ ௮திதியெ 
ன்பவன % அறபனாயிருக்தாலும $ பூஜை செயவதறகுரியவனலலனோ % 
(ஆதலின்) 6,வாபோனற * மஹாததுமா * பூஜைசெயவதற்குரியனென் 
பதைக்கேடகவேணடுமோ % (௧௨௦) கபிசிகாமணி $ தேவா% தேவர்களுக் 
கெல்லாஞ் தவரான * மஹாமகிமையுடைய * வாயுபகவானுடைய % 

பு.த்திரல்லீரோ 4 வேசகுத்தினாலே $ ௮ஈத வாயுபகவானுககேத் நிகராகின் 
றீரல்லீசோஃ (௧௨௧) (ஆதலின்) தாமமதிந்தவரேஈதேவா*ளனனால் பூசை 
செயயபபட்டீராயின 4 வாயுபகவான் உ ௮௩தப் பூஜையை % அடைந்தவ 
சான்றார் ஷ கையாலேயே % தேவர் $ எனக்குப * பூஜிக்கததக்கவர்டீ 
இவவிஷயததில்தகாரணமும் உரைக்கிறேன்; கேட்டருளீ£% (௧௨௨) வாயு 
குமாசசே ௬ ஆதியான % க்ருதயுகத்திலே % மலைகளெலலாம் * (பறவை 
கள்போல) ௪ஏறகுடையனவாக % இருந்தன ; ௮வைகள் & கருடனபோல 
வும் வாயுபோலும் வேகமுடையனவாக % எல்லாத்*இிசைகளிலும்ஃடறது 
செல்க * (௧௨௩) பின்பு * ௮ம்மலைகள x இவவண்ணம் பறந்து செலலு 
கைநில்டரிஷிகளுடீன் கூடியஃதேவகணங்களும % மற்றுள்ள' பூதங்களும்ஈ 
அம்மலைகள் * ஈம்மேல் வீழுமோவென்னுஞ் சப்கையினாலே$௮சச%முற் 
அதடுக்னெ; .., ase ves oe one wee (௧௨௪)
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பலவகோததமஈ௮லமினர்லவணதோயேசசபரச்ஷிபச.... 3 
குபதபக்8&ஸமகரசச*தல*பிதரா*அபிரக்தித84 ... .. (426) 
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க$*அஹம்சுதவாமசமானயாமி*மமஈமாருசசுமானம$ஹி௫் , 4 
கபிமுகட*தவயா$மேரஷ.3ஈஸமபகச9*மஹாண 9ஹிர...(௪ ௨௮, 
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௮ஸ்மின* சாயேசுரவககசேசஸாகரஸயஈமமைவச* .. . # 

பரீதிமஈதவம*பரீ சமசாகா தம* அாஹவஷி*மஹாகபே௩ ,., (௧௨௯) 

அநந்தரம் * நூறு யாகமபணணின% ஆயிசயகண்ணனான இகதிரன% 

மிகவும கோபவ்கொண்டிஈஅமமலைகளினுடைய % சிறகுகளை $ அங்கங்கே, 

யாயிசஞ் சிதருகஈ அறுத்து விட்டனன்* (௧௨௫) (பின்பு) ௮ஈதக்$கோப 
ங்கொணடர* தேவராஜன % வசசிராயுதகதை$யேோக்ககொணடு,எனனைஃ 
ஏஇர்ச்.து வந்தனன*உடனேஃயான%மஹாத்துமாவான$வாயுபகவானாலே% 
வேகமாக$மோதிததளளப்படடவனாக x (௧௨௬) வாநரவிசரே % இந்த % 
உப்புகீர்க்கடலிலேடியாழதஇயமுக்கப்படடு ௬ அடககபபட்ட சிறகுடைய 

னா? ஃ யங்கவினமுழுமல 4 தேவருடைய %உ தந்தையினாலே % பாதுகாத் 

தளிக்கப்பட்டேன்* (௧௨௭) ஆகையாலே 4 யான்*தேவரைபஈபூஜைசெயய 

முயலுகன்றேன் * எனககு * வாபுபசவான்%பூஜிச்சச,தக்கவரல்லசோஃகபி 
சிகாமணியே * உம்முடன் % எனக்கு * இந்த எம்பாதம் * மிகுந்த ஈற் 
குணமூடைய % தன்றோ * (௧௨௮) மஹாகப்யே ௬ இந்தக்சிகாரியம் ௪ இவ 
வண்ணமாகுவகையில் * ஸமுத்திரசாஜனுடையவும் + என்னுடையவும்*உம் 

மீதுள்ள ப்ரீதயொழ்செய்யும பூசையைத்ஈதேலர் * மனமூழேவுடன்*செய்து 
கொள்ளத் டதக்கவசானன்தாக ,, vets (BRB)
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வீயவானஈஹரிபுமங்கவ$ஈபரஹஸனனிலஈஇதி*உகதவாஈ .,. ,.. # 

சைலம*பாணிகா*தலப்ப*தகாசம்*.ஐவிச்ய/ஐசாமக (௧௩௩) 
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அபேச௯்ஷித3உபபனனாபி* தசோபபி?%பூஜிதச்ச௩... ... (௧௩௪) 

வலீமுகவிரபே x இதுவனாயிலுக் தாவிவ்க இளைபபையும்*விடகஃ 
யான் செயயும் பூஜையையும் * பெழ்றுககொள்க * எங்களுடைய ஈட் 
பையும் * கொண்டாகெ % உம்மைக் % கண்டதனாலேயே 5 மிகவும் பிரீதி 
யுடையவன் % ஆனெறேன் (௧௩.௦) என்றிவவண்ணம் % உரைக்கப்பட்ட ஃ 
கபிசிகாமணியான சிறியஇருவடி. % அக்க %4 மலைத்தலைவனுன மைகநாகத் 
தை கோக்செமொழியலுற்றனர்* (கேளீர மலை களுக்கறையே கீர் இவ்வண் 
ணம் மொழிவதினாலேயே) மூழக்தவ * னான்றேன் * அஇதிபூஜையும் 5 
செயயப்பட்டது* (யானுட்காசாமல் செல்வதின-லுண்டான) இகத௲ினமா 
og * போக்கக்கடவது உ (௧௩௧) எனக்குக் * காரியஞ்செய்வசற்குரிய 
காலமானது (என்னை) யேவுன்றது ௬ பகலும் $ கழிந்துவிடினெதது 4 
இர்தக்ஈகடலிடையிலேஈயான் கிற்பதில்லை5(யென்று) பிரதஜ்ஞையும்*என் 
ஞல்ஃபுறப்பகைையில் (யதாராகவ நிர்முக்த$௪.ர9)என் பதினால் செய்யம்பட் 
ளெ.துஈ (௧௩௨) சிறந்த தோள்வலியுடைய % வாகசர்கோனான அனுமான், 
புன்னகைசெய்து * இவ்வண்ணம் * உசைத்துவிட்டு உ அட்ச மைகாகமலை 
யைக் உ கசதலத்தினாலேஈ தடவிடிஓகாயத்தில்கதாவிச்-சென்றனர் (௧௩௨) 
அக்தகறுிலகுமாசர்ஈஅந்த மைகாக சமுத்இரப்களினாலேஃபகுமஇயுடன்ச 
பார்க்கப் பட்டவரும் * தகுதியான ஆ?ர்வாதங்களினலேோஈபூஜிக்கப்பட்டி 
வரும் (ஆ9) ee eee (te),
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யடைகதுஈநின்மலமான$ஆக/யததலேஃசெனமனா (௧௩௫) அத மாருத 

சுமாசாகமறுபடியும$மிகவுமுயாடத வழியைடயடைகது & ௮தஈமைகாக 

மலையைப்$பாரச்துசகொணடே 4 ஐசகாசமறற உ கினமலமான 4 வானிடை 

யில்*சென்தனா (௧௩௬) (௮அபபொழு.து) ௮னைவாகளானஈசேவாகளஞம்% 

சிததாகளும * மாயோடிஃரம * பறசால செயறகரிய* சிறியதிபு வடியினு 

டைய*இரண்டாவதான$அ௮௩,சீச*செயலைகடிகணனுறழ*மக்ழகது புகழ 

னர்கள், (௧௩௭) பொனமயமான ட Apes சிகரயகளையுடைய ௬ ௮௩த 

மைகாகமலையினுடைய 4 ts 988 yor செயயவேணடூ$மென்றாம 

முபத்தியினாலே$௮ம௨குளள*தேவாகள முதலிய யாவரும* ஆகர்தமடைங் 

தவர்களாயினரகள % ஆயிசக கணகளையுடையாதேவேதிசனும* (ம€ழம் 

சவனாயினன்) (௧௩௮) புத்திமானான % தேவேர்திசன ௬ நல்ல Harn econ 

யுடைய ௬ மலையமாயனான மைகாகத்தை நோக்கித் உ தானே % மனம$ழ 

வாலேஈகமுதழுப்புறறகான*மொழியைஈமொழியலுறறனன்* ... (௧௩௯) 

3



௩௪ வால்மீகரராமாயணம 

நிறல. a8) BOER BHO 

wy O95 SOT) D BSP KOS TW pO, 

ஹிரணயசாப*சைலேரதாசே*பருசமஈபரிசஷட3%ஸ்மீட . 4 

லெளமய*?த*தபயம%ஃபரயசசாமிஉபதாளஸு கமகதிஷடஈு ,, (௪௪0) 

உ நரன) 50ல் உற் நீரன்னால்கர 

[SHO *BraxTso DE Ow hgy GPa 

பயேர்ஸதிஃரிபயலய%யோஜன சம உரழச $*லிசரரசஸட* . * 

plo BT Os OX olen gs #M ramL LOK’? J ¥F (ho ம* . (#6) 
* 

Tr REM TES ABUTS HTC 

8௦௦௫50௪680 973 Td ty FOX esr 

ஏஷ$*ஹரீ$தாசரசே நேராமஸம? தூாதயோடிடாக்ஹி*-ஸமஈ * 

ஸதசரியாம*காவதா**வயாஈசருடமஈ?காஷித 9%௮ஸமீ*.. (௧௪௨) 

8531-ல் ASG) OX SST, 268 

ASW Pe usIOIyry OKLA YEO 
PACH IMACTASSWOOR SOIT KI BUF SET By 1, var 

பரிது வட மகசருஷடவா் பிபுலசசுபரஹாஷம? தகமச (௪௪௩) 
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ஹ.நாமனச* மகாததோகஸாசரமஈவயதிசச டாம ட (௪௪௪) 

(கேளாய) பொனமயமான கரஙகளையடைய*மலைகளுக்கிறையான 

மைகாகனே ஈ உனமேலே & மிகவும% சக்தோஷு டையவ$னா உனறேன* 

அடா தண்மை யுடையோனே % உனக்கு உ அபயம * தருறேன% (இனி) 

யதேசசையாக (நீரிலடஙகாமல) நிறகக்கடவை % (௧௪௦) ௮சசமுறுங்கா 
சணச்மிருககையிலும்$பயமெனபது சிறிதமினறி$ நாறுயோஜனக்தூசம* 

தாவுன்றஈவிரமுடையஃஇகதச சிய்யஇருவடி ககு£மிகவும பெரிய*௨ தவிஈ 

யுன்னால்*செயயபபடடதனறோ* (௧௪௧) இகத % அனுமான சககரலாத் 

இத்திருமகனான % ஸ்ரீசாமசகதிரனுககத% தாதுசெயயுவ் காரியகதனாலே* 

செலலுனறனன%அவாபொருட்டெபஈபூஜைஈசெயய பூயன்றடிஉனனாலே 

மிகவும*ஸந் தோவூமடைந்தவனானெழேன% (என்றுரைததனன்) (௧௪௨) 

பின்பு * eS மைகாக பாவதமஈ தேவதைகளெலலோரக்கும்*.ராஜஸ்ன% 

நூ௮ வேளவியனாகிய இஈதிரச % னம கீ மூழெவுற்ததைக * கண்டு $ 

மிகவுமமனமைசழெச்சியைஃயடைந்ததுஈ (௧௪௩) (இவ்வண்ணம தேவேத்திர 
னிடததில) வரம பெறறமையின் உ: அ௮க்த * மைநாகமஈஅப்பொழுதுகரீரி 

லழுர் தாமல மேலே நிலைகொணஜ.ருஈதத* (இயகே) சிறியதிருவடியும்* 
ஒரு முகாததத் துககுள்ளே$கடலைதஈதாவிச சென்றனர், ... (௧௪௪)
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பசமயோகுகளும * ஸஷரியன்போலொலிக னறிநாகாகறக் குமாதாவான* 
ஸ._ரஸை யென்பவளை கோககி 4 மொழியலுநதனர்கா, (௧௪௫) (கேளாய 
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கொண்டு$கோசபபறகளினல் பயங்கரமாகவும$பிய்களவாணமுடைய கண் 
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தெய்வததன்மையுள்ள உ ஸ,ரஸை*தேவாக௱ாலேஃ இவ்வண்ணம்*கூறப் 
பட்டெழூஜிக்கபபட்டவாசெசடலிடைப்லேசராகரலைருமத்தைத்ச்சரிக் 
துக்கொண்டே vee , ae (௧௪௯)
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ஆயினேன % உனபொருடகுி * வககனம%ஆகககஃடவது ஃ எவவி_த்தில 

பிசாட்டி$ (எழுகதருளியிருககினறனசோ ௮வலிடததிறகுச) செலவேன 

உனது * வரமும* யதராநகமாயிறறு (௧௬௯௫) ஸஃரஸையெனனும 

௮௩த தெயவததனமையுடைய நாகமாதாவும %* ராகுயுகததினினறும 

விடிபபடட % பூரீணச தரன போல $ தன்வாயினின்றும % விமிபபட்ட 

௮௩த% வாகசசை & கோகி %& சனககியலபான % ரூபததுடன கூடி 

சொழியலுறமனள உ (௧௭௦௦) ஸுழமுகசான % வானராகோனே * உம 

காரியம கைக்கூடிமபொருட்டு உ யதாஸூகமாக௪ உ செலலுக * மஹா 

துமாவான * ஸ்ரீசாமசக்திரருடன் 4 ஹீதாதேவியைசாசோசது மம் 
தருளக (௧௭௧௫) ஒருவசாலும செயறகரியஉ௰ றியதிருவடி யினுடைய%ம6 

முவதான ஃ ௮௩ தச்$செயலைக,கண்டு_எல்லாபபூகம்களுமஈகனறு நணது 

எனறு $ ௮பபொழுதுஈ௮னுமானைப 5 புகழ்ந்தன (௧௪௨௨௫), ௮ந்தச்சி, 
யஇருவடியும * கலக்கற்கரிய % வருணனுககருப்பிடமான%ஸாக த்தை 
கடந்து % அகாம்ததை * யடைந்து உ பெரியதிருவடிக்கு நிகராக % ே 

மாகச $ சென்றனர் * vee vs wee வ (௧௭௧
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௮0 839௩05 0 3 595௩௦3 

வாரிதாராபீஸேலிசேசுபதசைசசககிஷேகீசேடி,., ப படி 

கைசிசாசாரமை9*சரிசே*ளா£வதசிஷேகலியேக .,, (661g) 

Derho FST Sry GOK GK awe -ws 

Dar GyoPFAayey ல் 3௦௦45, 

விஹ்மகுஞஜரசாாதாலபதகோரசவாஹஸ5$% 1. ,, 

லமபதசமபி$*விமலைச சஈலிமானை3*ஸமலககருதே* ie (40.89) 

SV SM WSs wes Essig 

சழ கீழ 36௪ 2௨௯௦௧) 5, 

வஜராசநிஸமாசாசை%பாலசைசபகசோபிதேட  , டச் 

சருசபுணடை$ஈமஹாபாசை 34-வாசஜிசபி$4லககருதே- (4௭௬௨) 

ஏன்ன 15௦ 3௮ 02 ராஜா 

Kh Som ழ் Ke சாமு, 

ஹவயமஈததயாசதமகவஹசாஈசிமரபாநு ப ஈஸெலிசே 6. aiae 

சரஹசகூூசரசாதரராகதாமாகணலிபூஷ்டர.. (௭௪ இ) 

ஜ்ுஎ) பத்த Prank Pores J 

95 909524 2955 ௫8-23 

மஹாஷிசணகாதாவசாசய கூஸமாமுலேச் . , வர் 

விவிகசேஈ்விமலேஈ eGo x i'isaranniGups Gaga ., (௪௭௮௨) 

வாரிகாரசைகளினால % வியாபிககபபட்ட. நம % பத்காகளிை* அடை 
.ப்படடதும * கைசகமெனனும பணபாடமுவிபபோசாகயெ கரகாவாகளி 
ஒலே & உலாவபபட்டதும % ஐசாவசதகினாலே நிரகதரம சஞ்சரி 
கப்பட்டதும*(:௪௪௮) ககம யானை புலி பறவை நாகய்களையே வாஹ 
),ங்களாயுடையனவாடூ உ யோடுனெற % கினமலமான * விமானஙகஸினா 

றும் அவககாரஞ்செயயபபடமமே * (௧௭௫) வசரிராயு5ம இக இது 
ளுக்கு நிகசாகிய கொடுமைகொண்ட % ௮ஃகனிகளினாலே% யொளிசெய 
/ப்பட்டும்சசலவினைகளசெயது $ சத௩த கலமுடையாகளா கசவிணணாடை 

|வறதிக்கொணடவாகளாலும 4 அலங்காரஞசெயயபபடமம % (௧௭௬) 
இவவுலகினில் ஒமஞ்செயயபபட்ட) ஹமிஸ்ஸை % மிகவும ஈ (சேவாகள் 

பாருட்டு) வகெனற % அகடனிபகவானாலும் * ௮டையப்படடும்* ஆவ 

ட் கன் முதலிய செஹங்களாலும் அசுவிரி முதலிய ஈகூத்திரல்களாலும் 

fe ௪ சூரியர்களாலும மறறுமுளள விணமீனகளின குவைகளரலும அலன் 

இக்கப்பட்டமே * (௧௭௭௮) மகாமுனிவாகளின் குழாத்தாலும காகாகளா 
யக்ஷர்களாலும் அடர்ந்தும் * தனித்தினி வகுககப்பட்மம்ஈரினமாகி 

சுவியனறும்* விசவாவஸஃ காகாவாகளால உலாவபடட்டூம்* (௧௭௮9) 
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DT Pasty Fs DSF wd 9, 

தேவராஜசஜாசராஈதேடசஈதாஸலதாயபதேச்சிகவேச .., ட ஒன் 

ஜிவலோகஸமச்லிசாசேோகஈகிததேசபரஹமகிாமிசே* , ..... (௭௯௬ஐ) 

wit "5920 2௪ WEEN 56598 

BTV ar oMae Tes 0 90, 

Sarp Seams Sa A sues 7 oor SK Gs Cx sad g ties vee * 

வாயுமாசேசஈமாருத59*கருசமானிவஈஜசாம*/ », . (#09) 

(Se Far BBQs ars Ah OE wi 

PRonsopvroone eowmsdgarawes , 

ஸாவதர%$பரசருசயமான$*மாருசாசமத$ஹசாமான: , ,,*ஈ 

லமபபக்ஷ3* அதரிராடஇவ%கிராலமபம%*மபரமகபேஜேக,. (5௮௧ இ 

SS FOBG OS AF noir wow, § 
சக 

ஸ்மீற்கி மொ (Say Fr wma 

விமஹிசாசாம$ராகூவிச்பல்வமாசக த௲தமகதருஷடவலாடி.. # 

காமருகிணீஃபரவருததாஈமரஸா*சயாமாஸல5 (௪௭௨௫) 

weigh He ve We He Pompeo er 

ஜனங்கள் Foo 5010 28480, 

தாசகஸலயஈஃகாலஸலய*$ தஹமஈதய% ததாஃபகிஷயாமி* * 

இதமநி*மஹச*ஸலகவம*€ர ஸம*மே*வசமஈ,தகதமஈ ... (க௩ ©) 

தேவராஜலுடைய பட்டயானையாகய ஐராவதததினால உலாஉட 

பட்டும % சந்திரஸாயாகள செல்லும வழியாடியும் % ஈனமைதருவதும$ 

இமமண்ணுலூனுககு & மேலகடடைறிகாததும % வியனறும % இசைமுக 

தேவனாலே யியதறபபட்டும % (௧௭௯௨) வீரமுடையவாகளும « Api 

வர்களுமாகிய % விகயாதராகளின் நிரைகளால ௬ வெகுவாக * sen, 

யப்பட்டும்$வாயுதேவனுலாவுமிடமுமாடுய வானிடையில்கமாரு தகுமா 
சாய சிறியஇிருவடி. * பெரியதீருவடிபோலச * செனறனர் % (௧௮05 

(இவ்வணணம ஆகாயத்திலெழு௩து) எஙகும % காணப்படுகின்ற % ஸத 

கதியின் குமாரராயெ % ௮னுமானெனலும் பெயருறற அரந்தச்சிறியத 

வடி. * தொலகுகின்ற சிறகுகளையுடைய 4 வரையரசனபோல % ஆலம் 
மற்ற * ஆகாயததைத * தாவிவிளகூனெர் * (4255) ( அப்பொழு; 

ஷிமஹிகையென்லும் % சாக்ஷி $* கடலைததாண்டுகின்ற %* Hise & 8 

இருவடியைக $ கணணுற்று * காமரூபமுடையளாதலின் * பருத்து 
beac + மனஇனால்*ஈனகாராயந்து% (௧௮௨௮) நெடும்ஐகாலததஇித 
யான்*இன்றுதான் x ஈன்குண்டவளா? 4 யாகுவேன்$இஈ5ச * சிறந் ர் 

ஐந் து$நெகொளைக்குப்பினஈஎனக்குஈவசமாகடவாய்கதகனறோஈ(கல 
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9900௪ நன்ன ரு he fir EF, 

இச* மனஸாசஸஙஞுசகதம* தஸ.ட*சாயாமகஸமாகஷிபச5 ,.. ( #.4e) 

TPPOMOALON TATE LF care GISYO, 

சாயாயாபஈகருஹ பமாளாயாம*வானர9%சிஈசடாமாளட (சமுரா) 

a4 6 we ஞ் கழிப்! க்கின்ற PV Gow Yass, 

[SIO Br Bs கன ஷம், 

( ௨ஹம) ஸஹஸாஈபககூகருசபராசரம34ஸாகரேடிபரதிலோமேச + 

வாதேகஈமஹாகெளாரீவ*ஸமாகஷிப ச Segond x ௨௨ (சத) 

90௭3 ys Msrnp Syne 

Site -Aom HS Se ஸ்வா 

தத3*-5பி34சராயசகளாதவமஈ ச சசைவச்கீக்ூமாண? 4 

லவளுமபஹி*உததிசமகஸுைமஹத/ஙசதவமஈததாச௩  ., (6.96) 

FPO Wer TAHow Sol ows 

FHorBsssso ௫5% 4௭-௮௦ 

TS AGO KONG WHIM TS Ho, ” 

LTT Boassxeenag.are ds her seonadonCgresOsuk ... * 

அதபுதசாசனமஈசாமாசராஹிகமதராலீயமசசஇதமஈண sw. a. 

ஸதவம%3தரஈஸமசய3%1% (இத) கிரெதயாமாஸக ve es (௪௮௮) 

என்று %& மனதினால $ ஆலோசனைசெயது % அந்த௪ சிறியதிருவஉ 

மின் & சாயையைப * பறறியிமுத்தனள % (௧௮௪) (இம்நனம்) சாயை ஈ 

ழ்9ிமூகசட்பகைகயில உ சிறியதிருவடி. & Boss Auayip * (4&9) 

யான்) விரைவாக * வொகெகபபட்ட திறமையுடையவனாகிக்$கட லிடை 

  

   

  

    

  

   

    
   

   

i ல எதா * காறறினாலே & பெரிய நாவமபோலத % தடைசெயயப்பட் 

க வனாக * ஆயினேன் (இதெனனகாரணமெனறு சிடதையுறற) (௧௮) 

' perry) * கபிகுலத்திற ஹோறறினவசாதலின் * பககங்களிலும் % மேலும்% 

ர மூம்* கண்ணுற்று * 8 உபபுநீரக்கடலில் $ மேலெழுச்து*பெரிய * அவவச 
4 Bir வடி வதைக % கண்ு%ஈ(௧௮௭௫) மஹாப்லன மைந்தராகையால்* 

* உ முன்னமே கூறப்பட்ட * கண்டோர்திகைப்பும வியப்பிமுறத்த 

மேறசேல்துன்றவாகளின் நிழலைபபற,றி யிழுக்கவஸ்ல & மிகவுந் 

ah eat mp * அவவிந்த * ஜந்து தான் Ded epee Box gusiadiawe 

ல்லை * (என்று) எணணங்கொண்டு .., ் ட (௧௮௮)
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புசவாச்பராவருஷீ*வலாஹசஇ௨ஈமஹாகாட3*வயவாததத* (5௮௯) 

சஷர மல்க உண்ன: 

ae JO Gar Soir G ௮92 60) 4௦ 

Sods aed WSS opm P 58 , 

தஸய/மஹாகடே3ஈவாசசமானபகாயம*உசலீக்மக wr. டு 

வகதரமபாதாளாரசரஸனனிபமஃபரஸாரடாமாஸஃ . * 

காராஜீல*காஜாதிவாகரம௩எமபிதரவ3%,.. .. sw. (6608) 

PSST SES Brg Sy Fo poss wr po 

WOSM Sow Wo wore 8 seHsey ys 

மேதாவீஃமஹாசபி04௭3% 92% sovwnte Saeko. படட ட 

ஸ்மஹத்ச்முகமககாயமாசரஞசசமாமாணிசக*தாச* ,. (௧௬௯௪௫) 

BIW gay Eos J J EPON PS de 

COL. S 32600 Fw US SONI HH yos 

மஹாபல$*வஜரகமஹகா3* 28% சமீ seUUT on Maa e+ உட சு 

வ௨சதசேஈமுகு5*அதமானமஈஸமக்ஷிபயநிபுயாச௩ (௬௨௫) 

ஈறபுகழபெறறவரும$கனமதியுறறவரும,அஞ்சனாதேவியீன் குமா 
ருமாதலின் He அவளை % ௨விமஹிகையெனறே ஆ உணமையாக % உண 

&து * காகாலததிலேஃகருமுகலபோலடடபெரிய இருமேனியுடையராகி 
வளாந்தனா % (௧௮௯) அத்தனமையராகீய அர்த % மகாகபியின் * வ 
5௪% திருமேனியைக % கண்டு % வாயைப % பாதாளலோகத்தஇத்கு | 5 

சாகத % இறந்து$ கீருண்டகருமுலின நிசைபோல % காஜனைசெய் த 

மாருஇியை 5 Qu flrs sero % (௧௯௦௨) நுணமதி பூணடவரும் * வா 

சர்களுக்கிறையுமாகயெ % அந்தச்சிறியஇருவடி%பின்பு * ௮ தவிமஹிஷ 
யினுடைய * இறக்கப்பட்ட % மிகபபெரிய % வாயினையும % சரீ சத 

மகிழையினையும் & மாமஸ்தானங்களையுல்*-கண்ணுறறு * (௧௯௧௫) ச் 

   

    

        

   கப்பட்ட*வாயிலே * Benne கத் * தமது சரீர joareegibie | i 
eS pi ser * eo. ces sas cee wal cee (௧௯2



சுந்தரகாண்டம். ௪௫ 

wins arg hee So கரக்டா! 

XPpsrPFOos Frese So 95088௯, 

விசசசாரணா3*தஸயா 39 தஸயேஈு ிமஜஜ$தமஈ (சம)பாவணிர ,... * 

சாஹுனா*சரஸயமாஈமசபூணமஈ*ச 5தரமக௩பதா*சதரச1% (5௬௩) 

BENE Ror எடி) 80-58 

BH MOPGRS woes fyorBo, Ves 

மசஸலலமபாதவிகராா 6425, 3௩2234 2ஸடாசமாமான எ வரி 

இரஷூனை 9450-394உத௧௬சமக௮ச%வேகோடிஉதபபாகக , (7௬௪௨) 

DoH Ms) My FOL Hse hy os 

STR w584 Bare 80௪ 3 மா we 

ஆகமலானசுகபிபரவர9*ள $ஈகாஈ* 1 ருஷடயாசஈ சருதயாசச ow 

தாகிணயேசிநிபாதயசஈ ?வகாசஈபுஈ34வவருசேச ... (:௬௫2) 

ToMBow sors LTDA shotr wo 

HhT ewer: F.srwsTSoK® Mes 

ஹம சா*ஹருசஹருசசஙா விதுரா தமபஹிச்பபாசச ப... 4 

வானரேண* நசு/ஹகசாமச்காமசவிமஹிசாம*பதிதாமஈ விகட ன் 

ஆசாசசாரீணிரபூசாகிஃபலவகோதசமப*கமகச3௪ ... (4607) 

(அப்பொழு) ஷித்தசாசணாகா % ௮வளுடையச*வாயினுளளே * 

யமி2ூன்றஈ (அந்தச் இறியதிருவடியைப) பாவகாலததில*ராஹுூ௰வினால்* 
விமுஎகப்பட்டகமுழு% மதியைப * போலக் உ கணடனாகள % (௧௯௩) 

மனேவேகமுற்றுக் கரு தியபடி. செயயவலல ப.ராககரமமுடைய ஈ ௮ம் 
மாருதியும * பின்பு * அ௮வவரகஇியிலுடைய * மாமஙகளைக & கூரிய * 

ஈகககளினால் * ஊண்டு 4 உடனே % வேகமாக % மேலெழுஈது * (௧௯௪௫) 

ஆ,சமஜஞானமுடையவரும % வாகரயூகஙகளுகளறையும * கறபுகழபெதற் 

றவருமாதலின் * அவ்வரக்கியை * கணணோககததாலும ஈ இரத் தாலும்ஃ* 

Bree gi % வெனறு $ வேகமாக௲மீளவும * மேலெழுஈது வளர்க 
தனா %& (௧௯௨) (இவவகையாக) சிறியதிருவடியால் * குடலை கேப்ப 

நட ச அந்த விம்ஹிகை % இறமையற்று$கடல்டையில் * உயிமாய௩து 

கே த ,தனள்$மாருஇயால்தவிரைவாகக்$கொலைசெயயபடட்ட*௮௩ தவம 

பணுகயைத் * தரையில்விழக % கணடு %* வானிடையிலுலாவுகெற x 

இதங்களெல்லாம் ஜ வானசாகோனாயே * அமமாருதியை * (கோக) 
ிமாழியதுற்தன * வெட்டப்பட்ட ட. (௧௯௭) 

  

   
    

  



௪49 வால்மீரொமாயணம் 

லக FOV wor HPT) 80080-378௦ 

MSO HH VS WHOS 85 TOBy 

பலவசாமவ[* ௮தம4 1மபகாம* 5௬தம* மஹசகஸ்சவமடி ப.ச 

சவயாஈஹ சமச் ,பிபோதப*அரி௩டமச* ஜாதமஈஸாதமக .. (௪௬௮௮) 

கஷ்ட 0௭௭06 எர மே JET ED 

af Bess xoed are diso $o¥ toePos haa, 

QTOCH ESIXSOW ER UONL SHEE SRSTHORG SH ODIK 4. 

சாகூயமஈரசாகிகசதவரீரி, (ல) ஸஙவசாமஸு* aS sx .. (saa) 

BE PoP asi gras ஜ் ம? 

BAIN TINT 0S) WSS, 

சை $%ஈஙமபாவிச 94பூஜ.ட$4 பதிபனனபரயோஜா% coe ues 

ஸ3% 5பி5% நகாசப*4 தவிசய/பனனசாசனவச%ஜகாம% (௨00) 

(EPS MromSwro A Gls! xaerty 00௪ 

BB I TrOW SAH SSorwossi ss 

பராபசபு பிஷடபாரஸதஈஸாவச3%பரதிலோசயன*எ 85% டக் 

யோஜகாராமசதஸம%5சேஃவகராஜியமகததாச%௩ ... ... (௨௦௪) 

SST ess 55) 5 DOS SHyHATo 

ARK ogre X( BSP MeTIrns Pw, 

சாகாமருகசோஷட3*பதனனேய/*விவித்தருமபூஷிசமக ... * 
தீலீ்பபடிமலயோபவ।நிச%ததாசச* பட பட (௨02) 

வலீ முூகவிரனே% இப்பொழுது % அரிய*செயல % செயயப்படடது£ 

வலிய & ௮7௧9 %யுமமால % கொலை செய்யபபட்டனளலலஉளோ % (87) 

கோரிய % கலம பயக்கததகக,பயனைப*பெற ௧ (௧௯௮) வாஈராதலைவா% 

உமக்குப்போலவே % எவனககு % வலியும % இரமும* அ.றிவும் உ திறமை 
யும்% ஆ௫யெ இக % கான்கும (உளவோ அவன்) தான மேழ்கொண்ட காரி 
யஙதளில % வருத்தநு மூன் & (௧௯௯) (இவவண்ணம) அ௮வர்களாலே * 

புகழப்பட்டவரும$யாவராலும பூஜைசெயயததககவரும்$உறு இ செய்யப், 

படட பெருமாளுடைய காரியமூுடையவருமாகெ%* ௮௩த%மாருதி * வானி 

டையில*எழுகது * பெரியதருவடிபோலசக*சென்ற% (2.00) ௮க்கலாநி 
னரு௫ம் சென்று % காறபுறமும % சண்ணுறறுப் * பெரும்புகதசொஷ்௲ி 

தூறுகாதஙகடக்துஈ௮,கன முடிவிலே*்வ௩ராஜியைக$கண ணு, ம்ம %( ் 
குசங்குகளு ॥ சர வசாதல்ன%காய த்தில் சென்றுகொண்டேஃ 

மரங்களடாந்தழகாய % இலங்காத்தவையும் & மலயமலையின் உபவகம்/ 

யும்ஈகணடுட .,, ய வ ட வட்டி. (௨0ஷி 

   

  

    

    
  



சுந்தரகாண்டம் ௪௭ 

டேஸ் மாண்ட காவ ளோ வேண 

ங்ஸ்5 எம் எ ar Sehderty ane. 

OUT ATUL EEE STURT KUNE * நுபஜானதருுமானஃ eee 

rérurnusheris pare SeNCoreuee .. (on) 

. 

Host Rw pow sy மணிய யவ ப்பா 

Ros நார $0 ல்க 8௦ 

அசமவானஈமசமான*ல;மஹா?மேசஸமசாசமஈ தசசசபட  . ok 
சிருசஈதமிக் றசமானலஙமிகூய*மதிமகசகா* — .,, (> 08) 

WHS) 80S Brows so sothy Ss ondhant 

HoT ௦00௯0 69% 34050 

சாக்ஷஸா$$மமஉகசயவருத்சிமிபரவேகஞசஃசருவஷடவைகஃ ச 

ம௰ி4செள தாஹலப* தாயு$ஈஇச%மஹாகம்04?மானஈ.., (20%) 

884, 800g, நரச Fo 

OMEGA) BMY WI Br ௫ WE, 

Serr genateraonsfSTrsPuoveseefrwk ட பட 
ஸமக்ஷி.ப%பு684மீசமோஹதுக*பரகரு௪மு நபெ? . (0௬) 

குங் 900%-௮ ன்ண்ணா8 நிற 67545 

92 ருண விவ் er Gti, 

ஹ.நாமான*சத*ரூபம* அதிஸ*க்ஷ்பயஈதரீன* உரமான ‘ 

விசரமய) பலிவீயஹா 3*ஹரிரிஉஈ/பர சரதெளஈஸ௪௪8% (௨0௭) 

கருஙாடலையும் 4 கடலஞூழகத இவுகளையபும£௮மகத்இவுகளில தோன 

திய$மசங்களையும* ஸாகரராஜலுடைய$மனைவிகளாயெ மலைகள்னிவழு ம 
பெருவெருஇன்ற ஆறுகளின* பூ.கய்களையுமஃபராகதுககொணடே (30௩) 
ஆசமஜஞாநமுடையவரும % நுணமதி யுடையோரும % படிமை யு 

யோருமாதலினால $ மகா மேக்ததிறகு நிகரா * wratusungs & sons 
வதுபோன்ற $* தனறுருவகதைக $ கண்டு $ (இவவணணம) எணணய்ஃ 

கொணடனா ஃ (௨௦௫) (யானிவவணணளு செலவேறாயின) ௮7க்காகள$ 
என்னுடைய % மேனியின் மகிமையையுமஃவேகததையுமஃகணடவுடனே* 
எனனிடத்தில % (இவன் யாவன கண்டுணரலவேணடுமெனறுசி கெளது 

Fen FHL Qi” 11 Sell KET De Lot Oh BF sen ela rem x (2.0@) பீனபு * 

ஆக்மாவீன் நிஜரூபதையுணார்தவசாதலின் * மகேக்.இரமலையைறிகர் ௧,5% 
அப்பெரிய %* இருமேனியை௪ % சுருககி % மீயாவும % மோகந்தோகவன 

போல் ட முன நுருவத்தை$யடைஈது * (௨௦௬) அறுமானெனனு புகழு 
உயராசலிஷ் % ௮௦5 * ரூபததை % மிகச சுருக்கி (யப்பொழுது மூவு 
கனையும) நூனறு % அடியாக % அளந்து %* மஹாபலியின இறவாையைக் 

இதுகசெயதருவிய % ஸ்ரீவாமன மூர்த்திபோல % முன்வடிவத்தனியல் 
பிலே % நின்ற ... ve ves ves eee we (௨௦௪) 

   
       

  

     

 



௪௮ வாலமீகிராமாயணம் 

AMAT MOSES eh Bod Ass AretS of os (5880 

KB ONY, Sads, tox: ஸ்ர ளகக ளர். 

ஸு சாருகாராவிதருபதாரீ * பரமஸமுதரதீரமசஸமாஸாதயஈபரைா8* see vee ர 
அ௪ச௰3% ர திபனனரூப3*ஙமீக்ஷிசாகமாகஈஸமவேக்ஷிசாதத3% (௨0௮) 

SSS won hk Fy 3 2௮ 9 மல 4 

றா 10 228 ஊச) 

தீதீஈபிசிசரகூடபரதிம$* சஹாதமா*ுா5%லமபஸமஈ$ோஸமருத்சேஃ,... 4 

விசி ரகூடேஈஸலகேசசோததாளகசாளிகேரோச உடேடரிபபாத.... ௨ (௨0௯) 

8ச:இ300( 12585௦ Biodb vo TRS Kgsrp 2 

VOMTL MGS S Ogos sSowgesawe wyNAl wre, 

தீத்ஸ.தசஈபிஸ த ஈஸமுகா இரமஈஸமபராபய* கிரிவாயமாதனிடீலஙசாமஈஸ.மீக்ஷட*ஈ 

ரூபமஈவித.ட*மருசதவிஜான 4 வ.பதயன*தஸமின*பாவசேஃமிபபாசஈ . (260) 

CIPKSOW SHAS, WMH WOLD Nssopwsr8 ௮௩63௦ 

POG IA em trees HH TT? SSL vO sus wssns, 

எ 9%காஈவபனன சாயுதம% மஹோரமிமாலினபறாகரமச்பலேக$மிசரமய* , ௭ 

மஹோச?ே8%தோசஈ பெ சய* 5தா*லககாமக எமாரலதீமிவகசதாசக .,. (265) 

கேவாகளிடததல பறபல வரமபெறறவராதலின % அழகிய பலவகை 

பூருவககளை ததரிகது$ கடலின அ௮க்கமையை% அடைக து$பகைவர்களால்க 

வெ 9/கொளள வொணணாதவராக% முன் penx (Og தாகது 

கானாவென ப) தனனு வையே கண றுறறு % மேலே செயயவேண்டிய 

செயலை ஈ sempre gy % (௨0௮) பிளபு* விசிஃறிரமான மலைசசிகாத் 

துககு, 1 பாகிடவரம % மஹாச்துமாவும * புகழமலந்தவருமாதல்ன % 

துனிகாணபபடாடல சொயககன௰துபோனற % ஸஃவேலமலையினுடைய 

நிறை க%$ பிட ந ரமாகிய*ச்க கடி உத தாலகம நாளி கேரங்களவ.வ ரந்த 

Abr bP wk YoU aus (௨௦௯) பினபும*அமமாருதிஈடலினககரையை% 

WIS Le gy eb த்ரிகூடமலை பினமிசையுஎள$ இலங்கையையும் 56 Bx CL 75 C5 

வத்மைகஃகுறைததுஈமிருகங்களையும பறவைகளையுமகஅ௮சசமுதசசெயது* 

௮௩5 % மலைய்ல * இழிஈது % (௨௧௦) பெருமபுகழுற்று 4 அகேகமாயீரம் 

தானவாகளையும பனனகாகளையுமுடைய % மேலெழுந்தோக்கிய பெரிய 

இரைகளையு முடையக்கருவகடலை% வலிமையினால % காணடி. % அம்மகோ 

தியின் % அககரையிலு % முடகாந்து % அப்பொழுது % இலங்கை 

அமசாவதிபோல விளஙகக் %* கணடு மகஒழ்க்கனர் * லட “nee 

சுந்தூகாண்டத்தில் முதலாவது சருக்கம் 

முததித்து.



சுத்தரகாண்டம், ௪௯ 

ஸ.ர,கரகாண்டம் முதலாவது சர்க்கத்இன் கோட்டு, 
* 

சிறியதிருவடி இககரையினின௮ம் எபபோழத பறபபட்டு எவ்வளவு சால சில 

அச்சலா சஈதனா எனறு நராயுமசால அவருடைய நிழல நீரில முபபதயோஜாம 

கீளமும், பத,தயோஜாம அசலமும் இருஈசதாகவும, பெரியதிருவடிககு Messer 

வேசமுடையவரெனவும் குதிதீதிருபபதினலும், ௮௪ மாரிமாசமாசலாதும, ord 

மூபபதில கழிவடி. சானகுபோச இருபததாறடி மிருதிககு இருபசசொளபதககு 

கானகு சாழிகையெனது கூறப்பட்டி ௬ுபபசால அப்பொழுது சுமார் காலேசால அல 
og ஈசாலசைஈழிகைபபொழு.த மாலையில மிகுதி யிருககலாம, எவவளவு உயரததி 

லிருகதபோதிலும் மாலையில சிழல் இருபபிடசதை விட்டுக ழசல ரவவணணமே 

தோனறுமனறொ 4 .தகா.ரம வேணடமோானால கொஞ்சம ிறியதாசதசெரியும; அதனால 

கணித_நாலபடி.ககுக கணகடைக குறழையிலலை , ௮ககனா சோசதபினபு மெயடைச 

சரகசகொணடு சிறியதிருவடி ஈஇரஉன் எடடோ,த மறைவாரொனறு இராவை 

எதாபா£சசசாசக கூறபபோக௫னதமையினால், ஒரு முகாரதசததுசகு (-௩ஐ- நாழி 

கைசகு) உளளாச ௮சகலா சோ£தாரொள விளுகுே ற ,-- 

சிறியதிருவடி தொணனுாறுயோஜனம முடிவில வளாககாரொனவும், ஸ௩ாஸை 

நூதுயோதனம வாவயயசதிறகசனளெனவும கூறபபட்ளெகே ? அபபோது இசசளா 

யில ௮ல௪தன ஜாம்பலான முதலாய வாசராகளும், அசசரையில ராக்ஷஸாசளூம 

சணடிரார்சளோ * அபபொழு.த அுகசாதிகள எத த ௪ செலலாநிருபபாகளோ 7 

விமஹிஸகயும அபபொழுதே ௮வா நிழலைபபறறி யிமுததிராளோ 1 எனத சிலா 
வினாவுவா£, 

அபபொழு.த தற்செயலாய ஒருவரும கணடிலாகளெனிலும், லல சணமே 

'வியபபுறறுத திகைத,த சினறனொனிலும, அலலது சிறிய இருவடி ஸர ஸை இருவருமி 

ஒருவாசகொருவரே ததசம யோசகமகமை.பிஞல காணபபட்டனாகள யலல த மற 

தெவருககும காணபப_டி லசெனீலும sates peg Sawn, sng 

இருவரும ஆகாயததில நெடுஈதூாரசசில இவவணணம வளார£தமையின, டுருசவாயிது 

மூளள எவராதும காணபபடடிலரொனவும கூறலாம இப்படி. யேதேனலும் ஒருகிசத 

திறகும உடனபடார்களாயின, ஸ்ரீவாமனபபெருமாலுலகததை யோரடியாச gore 

ருங்காலையில உயிரகளெலலாம எலகிருஈசன , திருவடிசகுளளட்க9 மிஇபட்டிற 

வாது எவ்வணணம் உயாதன ; எனபதறகு யாது விடை கூறலாகும் ; gsdear 

இவறறுள ஒருகிசத்தை யுடனபடவேணடும், 

வசசராகளொலலோரும விணணாடு செலலவும் வல்லவாகளெனக கூநிமிருக்ளள் 

ற; அவவணணமே மறறு மூன இசைசளிலும செனறவர்சள பறபல சடலகளை 

யுல் கட₹து முறறுஈ சேடிவாதனாகள, அபபடி யிருசக இசத நாூறுடோஜன அரத 

“தை தாண்ட ஏன எலலோரும ௮சசககசொணடனாகளெனின, இராவணன மு.சலிய 

அனேசமாயிரககோடி. ராகூஸாகள மிசச கொடி. பாகளெனபசையும, இடையில 

விம்ஹிசை யிருப்பதையும், எலலோரும் அதி£திருசனைறஎமயின், ௮௪கூ௪சசெலவஇ 

னால்மாததிரம் யாது பயன் ; மேறசொணட காரியததை முழு.த்.த ககொணடன்றோ 1 
வரல்ழீவண்டும், அ அவுமின திக் காரியககெடுதிநேரின டாத செயவது எனறு ௮௪சன் 

கண்டே உறசாஹமும் இரமும் குலைர்அ தமச்வளவு திறமையுளசென பகையும் 

ustg அவ்வண்ணககூறினாசளென விச; அச்சமுறற்வா திவவணணம் எண்ணு 

௨௮ பாவர்ச்ரும் இயலபேயன்றோ 1-- 

அவைகளை டு பனு (20 -வைவைகை



டும் வால்மீகிராமாயணம் 

இரண்டாவதுசருக்கம், 

சிதியஇருவடி திருமேனியைச் சுருக்கக்கொண்டு இலங்கையில் 

புகுவதற்காக இருளை யெதிடாத்திருந்கது, 

—— a2. 

PIPKS Kors yee BY Homstou’ 

(23௮0: 77௦ 8 Tog A awte sw, 

LOBDTLIOA FHM ORR TIS HORWLKMISIUHHESTIOUN 1. ,. * 

ஸவளுச3ஈதரிகூடசிசோகஸஇசாமகலருசாமகதசாசஹு/ .,  (#) 

BS rarest Ts GS கமலக 

VHH BAYS FT wT HSyoBrosm, 

தீத$பாதபமுக்தோசபஷபவாஷேணச்துபிவருஷட9 ட... # 

வாயவானசசதரசஸஇச3%புவபமயோயதா*சபபெளஈ.. ௨௨ (2) 

“Bare TOF FO Rare ITC Sp Sod Yast 

UNI KE VS FS ST PwHN IHR, 

Curgsrtroesuasr sammie gion er ne seller os,.. ப் 

அடரிசவஸனஈகபி3%த27*சலாமஈ5௮இச௪சத* பரி... (௩) 

சுஷ்ன்ோவா ௦ (௦௦ ந fo% 

8௦௫37) Fo Sogrgbot S Aras 0, 

Hance Swregcrercxnepng tas sr Ga SeerFowe#... ... # 

OES TONLE HESLHESCUMBTOKMBELTELADUOUSCH  .. (௪) 

மஹாபலமுடைய$௰5ச மஹாபல குமாசரான சிறீயதிருவடி*ஒருவ 
சாலும் கலக்கவும தாண்டவும் முடியாக௲ஸாகரதகை,த%தாணடி யுமஃவரு 

தீதமின்றி இனபுறறவரா6ஷக்ரிகூடமலையின்மேல$$லைபெறறுளள % இல 

ங்காரகரியைகககணஞுற்று% (௧) பினபு % பதபல மரசகளினினது முதா 

நச % மலர் மாரியினாலே % இருமேனியெக்கு௩ தூவபபட்டவசாக % விர 

மூடையவசா.தலினலை% அமமலையினமேலஃஅசைவறறு நினறு$மலாகளின 

குவையினாலே செயயபடடடவாபோலவேஃவிஎங்க, (௨) தூறுயோஜன 

தூசம* தாண்டியும்* இருமேனி வாடாமல அழகுறறுமஈஏிறந்த பசாக்செ 

மம் பூணடும்$நெடடியாபப்பின்றியும % வாகரசாதியிற் பிறங்தோராதலினஃ 

அக்காடடிடையிலும்$இளைப்பெனபைத௪ சிறிதும*உருமலஈ (௩) யான், 

காதம்களிவவளவென்லுவ் கணக்னெறி* அகேகம்* தாராயிரம் காதக்கை 

யும்$தாணடிசசெல்வேன்* இக்கடலின்%இககனாயின் முடி.வுஈ;தாறுயோஜக 
மென்து%கணக்டெபபட்டெ த%* (ஆதலின்) இதனை தாண்டினவிஷயத்தஇல் 
வியப்புதல் வேண்டுமோ (என்றெண்ணி; .... vee (#)



சுத்தரகாண்டம், டூக 

4 e CHL AL F sorwyst Veo! 

வாரம் 20௯6-௦௦௭௦ COMONT YS BMG, 

வீயவசாம்சசோஷ்ட 3சப்லவதாமபிசசஉசசம,, பப படட 
ஸ். 2வகவானஈமஹோசமசலலகமிதலாகலககாம் ஜமா... (இ) 

Wasferdiherp) Kogsods pets 

KeoSo8ss Bes உல்ல 2084. 

திலாநிட்சாட்வலாகிசுகாதவரதகண்டவகசக 14.0 ue ue 

சகலசதிசகுவராரிசசமதமேசுஜசாமர .,. பட ட. ட (சு) 

அரா: 800987) 8 SSO-M HS) Te 

CHS THs 5839 எண்ணார் SSX Saye 

சேஜஸஃ &பலவகாஷட?*ஹ.நாமான* ஈருஸஞ்சனனானஈ ... ௨ ௬ 

சைலானசச* ஷபிதாசுவரராஜிசசஈ2பிசசராமஈ cee eee (8) 

BED Sy) HEISE” SP லக்கறாட 

BF MURS Ov0 To Seer Oss wh 18 

Mere iwg Samoa noe SoVUcr ke HECK BOR COM... cee ee 

வ.சரநிர்உபவசாகிசச$காகரோசஈகாமசலஙசாமகதசாச*க 44, (a) 

COPE VER WOL, PITT TCT BGS OE 
[Hom PE wm wobow ஏ 3௭௨ 393 

ஸபுஷபிதானஈஸரளால ஈசாணிகாரானச*நாஜடிரானசக ..,, 4 

பரியாளானசமுசளிசசானச*தடஜான 4? கத்சாசமீக . .. (௧) 

விரமுடையவாகளுககுஎ$றந்தவ நம தாவிசசெல்வேரகளுக்குள் 

ஞூ.ம% சிறபபும்றவரும் % பு-மபெறறவருமா சலின % வேகமுடையவராகிஃ 

மஹோத்தியைதஒதாணடி$இலஙகையை கோகடூிச்$சென.று௩* (டு) பசுமை 

நிறமுற்று௪ செழிப்புறற % புலலுளள பூமிகளையும் % ஈறுமணமுறறும * 
பெருங்கருபகலலுகளடாந்தும% பறபல மர௫கள தழைததுமுளள % காடு 

களையும் (சோக) அவைகளினிடையிலே % செனறு % (௬) சேதஸ்ஸ- 

பொருகசியவரும % தாவுவோகளுள சிறக்தவரும * ௮னுமானெனலும் 
பெருமபுகமுதறவருமாசலின * பறபல மரஙகளினால் மறைக்கப்பட்ட * 

மலைகளையும*$மலர்கள மலாகதஈபலவகையான வனவரிசைகசாயுமஈண அடை 

ந்து சுறறிபபாரதது% (௪) வாயுகுமாசரெனப்ஈபுகழமலிஈகவரும$ வாரா 

கள் அனைவாகளுளளும் சிறந்தவருமாசலின்*௮5,த9ஈமலையின் மேல்ஃகின் து 
கொண்டே வ௩ங்களையும் * உபவாங்களையும் * தீரிகூடமலையின்மேலிருக் 

Garp ச அந்த * லங்காபுரியையும * கண்ணுறநனா (௮) (மேலும) ஈன் 
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கர்மனால்  இயம்றபபட்டதும் ஆதல்ன % வானிடையில* ௮ந்தரமாக நிற 
இனறது % போலவே * ௮னுமானெனனும போபெறறவடம % வாஈரரூப 
முடையவருமாதலினஉஎமுகஈது பா£த.து% (௨0) கோடடையின மதிளசுவ 
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தா.ரமாயுளள அகழகீரொெனனும புதிய ஆடை யுதெததும் * பீரகக சூலக 
ளென்னும் கூடசுலுடையதும$மதளசுவாமேல கட்டபபட்ட மேடையென 
ணும அ வத்மஸ் பூடையதும * நம்பு ழபெறற தும * (௨௧) மனதினாலே % 

செயபபபடகிகசோ*என் லுமபடியாக $ விசவகாமனாலேஃ% இயற்றபபட்டி து 
மாகிப அத இலங்கையி டை ய%வடககுஈவாயிலருகற%சென்ற* வாகச 

ரூபியாதலன % (இவ்வணணமாகச) சிநதையுறதனா% (௨௨) கைலாஸ் 
மலையின சிகராமபோனறதும* நுகாயத்தை$மேலெழுஈது ுவதுஈபோன 
2தும% மேனமேலுமுயாகக % சிறந்த விமிகளினாலே$ ஆகாய த்தல%யறப் 
பது போன்றதும$ (௨௩) காகங்களினால் * போகவதியெனறெ பாதாள 

லோகம் திலுளள படடணம நிறை திருபபதுபோல * கொடிய % சாக்௩்கச் 
தளினாலஃ தைக்க தமஈஇத்தன்மையதெள்று எணணறஹகரியதும்ஃஈன் கியற் 
சப்பட்ட தும * மலினமினறி யெங்கும் ஈன்கு விளககுவதும % முன்பு * 
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கன்குணரக்து* ௮௩% ஓு.மான “இவவணண௦ மண்ம ஐு ) wot 7-H (௨௬) 

இவவிடத்5ல் 4 வாரராகள எலலோடும* வருககமுறய வடதாலுபந் பய 

னினறித் இறமையறறவாகளாகவே * ஆகுவாகள ௬யுசசமனால % இநத 

லங்கை$தேவாகளுக்குமஈவெலலுவதறகுக முடியாத..ஈருமஈ (௨௭) மேடு 
பளளமாக இருபபதால*$செலவதழ்கரியதும %* இசாவண௱னாலும பாதுகாக 
கப்பட்ட துமாயெஈஇர்தசலங்்ககையை$வுதடைகத மகக மண்ட இடத் 
தோளுடைய * ௮5% ஸ்ரீசாமசர்துரனதான *யா.து* செயவாச் (டய) 
oes சாக்ஷஸர்களிடததல % ஈல்வாத்ைத சோலவ_ றும் % ம வக Lee 
சாற்றுகன்றிலது * பொருளளித்.த வசபபத.துவதறகும் * இடப வலை% 

மித்திசபேதம் செய்வதற்கும% இடமில்லை போரசெயது வெலவத ற்கும் 
இடிவ்காணப்படுசிள்றிவகன்றோ* so see wes (RG)



டு௬ வால்மீசரரமாயணம் 

5௧7 39398 பட்டப் ப்பட்ட ப்பா 

wbO Ts, bots hwy, 16485, 

மஹாசமஞம*கவாலிபுதரஸமஈரீலலயசமம*மேச9* .. டட ௬ 

ராஜஞச்சசச தர்ணாமசகாசராணாமேககச விச... (௩0) 

சைல Biro ௦௫24280௩3௮ 

Sa 75203 8900 87021௪78 ௭௦ 

யச்டிஜிவஇயாகிசவாசரவசேஹீமச*.பாவசஜாசாமிக ,,, .. ப. Hy 

தாமசஜாசாசமஜாமசசருஷ_வாசசதரை௰*? ஈதயிஷ்யாமிச,., (௩௨) 

ச) 2௦8 0௩௮௩3 மலஸ்ரு 6082080௦ 

ROW OARS BEB, Ora OHS Hos HEE, 

AscapoierathemoCeanBys Sermo eyuygCre ... ஆ 

723**பிசுஞ்சர34௭3* முகூாரதப*?5சயாமாஸ* உட ட (௩௨) 

Utiertowam srw லம 

[KEHOT UE D Kesar KB veo swaps, 

சரூஸலா$*பலலமனவிசை $*டரஈ௯௲ளை 3ஈகபதா* .... ௨௨ ட்ட 

சக்ஷஸாமரிபுரீசி்மயாகஅகோகருபேணசபரவேஷமமசசயாச (mm) 

& Kr adtonsd org Neso¥s wd are 

Sorhairvoaes Sy wrpbosOsrne Bs, 

உச!ரொளஜஸ?$மஹாலீாயா3%ிபலவரதசச,ஸாகேச oo. oc. wee 

ராக்ஷஸா ரிஜாகமேபரிமாரசசாகமயாசவழுசகீயா8 .... (௩௪) 

மஹாமகமை பொரு£திய% அ௮ங்கசகுமாரன$கீலன் * யான்டிகன்மட 

யுறற * மஹாசாஜா% இ£்கானகு$வாகராகளுக்கு ததான்% (இக்.த இலககா 

ஈகரியி றுளளே) செலலு௩திறமை (யுளதாகும்) (௩0) (ஷீதாதேகி) ஒரு 
க்கால்ஃபிழைத்திருக்கன்றனளோ௲லல து பிழைத்தராளோஈ(இதனையே 

யான) தெரிம்துகொள்வேன் % (பினபு) ௮ஈ5% ஜனசராஜன் இருமகளை 5 

ககணடு$ (இககுயார்யார் வந்து யாதுயாது செய்வார் என்னும் அத 

விஷயத்தில) அப்பொழுது % ஆசாயவேன% (௩௧) (என்றெண்ணி) பின் 
பும் அக கஉமலைசசிகாததலேதானேஃயிருந்து % பெருமாளுடையக மேன் 

மையையே * கோரினவரா௫ % வாகராதலைவனலும் * மிகப்புகமுடையோரு: 

மாசலினஈ௮த௪ சிதியதிருவடிஷமுகூர்த்தகாலம்*9ர்ைசெய்்தனர்(௩௨) 
கொடுமைகொண்டவரும்ச சிறந்த பலம்பொருந் இயவருமாயெ % ராக்ஷ£ஸர் 
களால்*பா.துகாக்கப்பட்ட % ராக்௲ளர்களுககு*றிருப்பிடமாகய இக்ககரி% 

யான் % இ*த%ரூபத்துடனே * உளளே புகுவதறகுச்ச்தக்கசன். றக (a) 

கொடிய பராக்ரெமமுறறு$ரிற,த தோள்வலிகொண்டுபலவக தர்சளாயெ5 

எலலா * ராக்ஷஸர்களும் % பிராட்டியைத்தேவதில் முயதசிகொண்ட ஃ 
ஈம்மால் * வஞ்சனை செய்யத்தக்கவர்கள்* 1. vee (௩௪)



சுந்தரகாண்டம். . @er 

உட ஙே முட" ழகேகக 

(ர 317௨௦3 ¥ Bros yonor hs , 

மயாசமஹ ச*கருசயமஈஸாதயிதமகலளகாபுரீடிராதரொள௩ ச 

லக்ஷயாலக்யேணஈமோருபேண*பரவேஷமெஈபராப்தசாலம்(௩டு) 

POHsT Vo Ah wswry der orf BR 

Birr 08, Sarr gf DPR கடஸ்ஸிஸ்எ 33, 

ஹதமானகதாம்ஈபுரீமசசாதருமசதருஷடலா*௱ஈனாரபிஈ ... 4 
துராதாஷாமாவிரிசசிதயகமுருர்முரூ *சிதயாமாள.., .., (௩௬) 

39 வல்ல 0௧0௦ ஆ680823௫ ௭௦ 

wae rE 13௦ TS BEGIN Br, 

HITS OCOK TepCas sC rem ko 1a om FH sy SHOP 2H... 1 

கோசடபாயேசஃ$ஜசகாசமஜாம*எமதிலீமபசயேயமஈ,., ,., (௩௭) 

8983803090 க 0978 50 

வரு 34) 48000 கந ஜாதி ௭௦, 

விதிசாசமன$*ரரமஸமஈசராயமக்கசமரவிசசயேசக ட 

ஏகரம்-ஜாகாதமஜாமரஏசசசசரஹிசேசஈபசயேயமஈ* .. ... (௩௮) 

ஜுர: வ 1 1437௦26715 94 

DY wows sre B ia 57) HC Boos are, 

பூசாசச*$தாதா3%விகலபமஈதாதமடிதஸாதய*,.. ட டப 

தேசசாலவிரோதிசா?*-ாடோதமேதமோயதாடிவிபதயாசே(௩௧ 

யான்*சிறக்தட காரியததைச் ச்சாத்பபதன்பொருட்டு  இலஙகாபுரீ% 

இசவில$கணடுவ் காணறகரியதாயெரஎன து * உருவங்கொணடு உ உள்ளே 

செல்லத்டிதக்கதாகும் (௩௫) (என்றிவவவணணஞஇத து) சி.நியதிருவடி ஈ 
யக் கஈஇலங்காபுரியை$௮வவணணம பாதுகாசகப்பட்டி ருப்பதைக$கண்டே 

தேவர்களாலும் * வெலலவொணணாதென்று ட கிசசயங்கொண்டு_ மேன் 

மேலும் சந்தை செயலுறறனா* (௩௬) கொகெதனமையுடைய%ரரசக ஸர் 

களுக்வறைவனாயெ ச இராவணனால 4 காணப்படாமல் * ௭௩௧4உபாயதஇ 
னாலே % ஜனகராஜன் திருமகளாகெ 4 மைதிலியைக$, காண்பேன்ஈ (௩௭) 
புகழூத்ற சறகுணமுடைய * பெருமாளுடைய % காரியம் * எவவண்ணம் 

செயின்*கெதெயுருது முடியும்ஈதீனியே விழ்நிருகசன்றாஈ ஸ்ரீஹீதாதேவி 

மையாலுக் தனிதஇருந்து * ஏகாந்தத்தில்*எவவண்ணங் சண சேவிப 

பேன்) (௩.௮) முடிவுபெற்றரகாரியக்களும்*இறமையற்றக தூ தளைஈசசேர் 
த் துஈசாலதேசங்களினால் பகைக்கப்பட்டனவா9 * ஸடிர்யோதயகாலதஇல்ட 

இருள் ௮ழிஈது விடுவதுபோல * அழிகின்றன * ..,. ட. (௩௯) 
8



டூ௮ வால்மீரொாமாயணம் 

ஷீரா நூல OR, ச6943 

$9ச00் 80 ராமம் (937128௮025, 

அர்தாசர்தாச்தோசுஙிசசசொசபுததிரபிரசசோபதே*ு ... டட படர 

பணடிதமாகிச3ஈதசா3சாயாணிச்காதயகதஹி ... +. (#0) 

POSTS, HOT HgO அ 1200250410. 

VOMSS Him Whe LH SHY as. 

காரயம்*சதமஈரவிகசயேதகவைகலபயப்ச்கதம்சபவேச* oe, 

ஸமுதீரஸட*லகனஞச*கதகு$வருசாசாாபவேச் ... .. (we) 

Honey “PES Eth Tras dawr"e se 

ஏ $$ 550௭7300 TS WSS ST 8, 

மமிசரக்ஷோபி8ஈதருஷடேத௩உராவணாகாதமஈஇச்சச3* ப ௬ 
விதிதரதமன?*இதமஈசாயமசவயாதமஈபவேச*,., ... .. (௪௨) 

கஜல சுக mde eS wr. 

edo porte ser Mos Bs-05 

அபிராகூளரூபேணஈசமுதஈத5யோகேகசெ4 பட டர 

சாக்ஸை 3$4௮விஜஞாதேோஈகவசித*க-ூதாதம$ரஹிசசயம*ஈ.., (௪௩) 

Worse Swrards Fy Cawsey ல் 

82% 3088ல் [rE rwrondowy-o, 

வாயுரபிஈ௮த்ர/அஜஞாசசசரோசகஇதிகமமகமத$ஈ.. ... ௨ & 

பலீயஸாமஈராக்ஷஸலாசாமகஅவிதிசமகஞெசசாலதிஹிஈ ... (௪௪) 

காரியம கூடும கூடாது என்று ஐயமுழ்நகாலக் தல் ம௩திரிகளுடன் 

கூடி கன்காராய்% து நிச்சயமசெயயபபட்டஃபு த்தியுமவிளய்குகன் Mev gx 
யானே பண்டி தனென்று ௮கங்காசககொணட உ தூ.தாகளஃ$காரியங்களைக்க 

கெடுகதுவிரனெறனாகளலலசோ % (௪௦) யான் மேறகொண்ு வந்த காரி 
யம்$எவ்வண்ணம்*அ.ழியாதுஈகெடுதிதயெவவணணம் % கோது * சமுத் 
இரத்தை*யான் தாணடிவததும் ஷ எவவண்ணம்* வீணாக*ஆகாது$ (௪௧) 
யான் % சாக்ூஸாகளாலே 4 காணப்ப வேனாகில் * இராவணனைக கொலை; 
செய்ய%விரும்புசென்ற * மஹாத.து.மாவாயெ பெருமாளுடைய & இந்தக் * 
காரியம,ஈவிணாகக்ஈகெட்டுவிமென்றோ% (௪௨) (ஆதலால) இசாக்ஷஸரூடங் 
கொணடோ%அல்ல து$வேறே x யாகேனுமோருருவமபூண்டோ * சென்று 
லும் * இக்குளள இராக்ஷஸர்களால் $ காணப்படாமல * எங்கும்*மதைக் 

இருப்பது*கூடா,து* (௪௩.) காற்றும்*$இங்கு*இவர்களுககுதிதெரியாமல்* 
விசா*தெனறு*யான்*எண்ணுன் நேன் ச பலமுற்றுயர்க்தசஇக்த அரக்கா 
களுக்குச் * தெரியாதது * ஒன்றும் % இலதன்றோ + உட. (௪௪)



சுந்தரகாண்டம், Ge 

BIH OSAddem WiKorrda por Fa ” 

ரல் ரத மி 

இஹ *அஹம்*ஸ்வோசரூபேணஃஉஙம்வருச தஷடாமியதிக 4 
விசாசமஈஉபயாலயாமிர்பர் தா*அாதசசகஹீயசேச ow. os (#@) 

GSO NSD Sess 0/ Gh ToN St 

CoWmPETrgd Tr*PHssgr¢ SET, 

ததச்சஹம்ச்ஸ்வேடருபேண௩ிரஜனயாம்*ஹரஸ்வசாம்ஈசத3.., 4 

சாசவலயக௮ாசவித்தமேஈலகசாமகஅபிபதஷடமாமி*,,. ... (ee) 

ரு உழல்" (4௦0 %க௱ா ௦ 

2356 6420790௦ (கிழவ ராச ஸூ 

ஸ௩தராஸசாபஈரரவணஸம*ஈடரீம்சராதெெரெளசுபரவிச்மகி , so. 4 

ஸாவமஈபவன மஈவிசினவன ஜன சாசம௲ாமஈதரக்யாமி* ,,, (௪௭) 

53020 முன்கை ஸ்ட நாட 8ஃ௦௧௦858 

VHT OMI TOS? 8 நீச ளர்க? 

QE rargriorennsS lame Ae sun dy oemaCgan cacti. ve 

SreC@ngsmn-veQessramgrunes gos OUUs greroCane( ey) 

வடா BOKBOT BHopod dorrnas - 

ல்க” OPH MH Sst si, 

சடாயேசறுஸதகசசேஈமாருச ரோரதரெளர்சேஹம* ., ௨௬ 

ஸமக்ிபயடிபருஷூதமசுசமாதரஸஸன ச தபுததாசன3%ப்பூக* (௪௯) 

(ஆதலின) இஉகுஈயான்*இயலபாயு௭ள*$இப்பேருருவம்ஈபூண்டே* 

நித்பேளுகல்*விமாசம்*அடைவேன*கமக்வையாகயெ மறோ ராஜருடையு 

ழேயற்சியும்ஈ அழிந் துவிிம௰உ (௪ட) ஆகையால$யான்*இயல்பானஈவாகச 

ரூபத் துடனே % இரவில்க்குறளனாகச்$சுருவகியவனை கட பெருமாளுடைய* 

காரியம நிறைவேறும்பொருட்டி%இலங்கையைஈுயடாம்து செலவேள(௪௬) 

(சென்று) புகுதறகரிய * இராவணனுடைய * இகககரிககுள * இசவில்* 

ப்கு5,அ%எல்லாகவீடுகளையும$தேடி, & சோபிராட்டி யைக்$கண்டு பணி௰் து 

மூழேவேன்*ஈ (௪௭) என்று*௮லுமான்*வரஈரரூபியாகவேசசிதைசெயதுஈ 

விரமுடையசாதலாலும%பிராட்டியைக்;கண்டு பணிய ஆவலுற்றவராதலா 

தும் ஈ அப்பொழுது * கதிரவன் % மறைசன்ற அ௮ஈஇப்பொழுதையே & 

யேர்பார்த் இருந்தனர் * (௪௮) (பின்பு) கதிரவனும * மறைந்தவளவில்* 

மாருஇ)இரவில்சசேஹத்சைச்ஈுசுருக்ெபூுளையளவினராகி % வியப்புறத் 

திக்க காட்டு யுடைய * ராச yee eee tee (MH)
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ஸுலிபச்சமஹாபதாமடிரம்யாம*.ரீமசபரலிவேச* ... ... (௫௦) 

(ர்க 8470 8031௨3 8 8 

16601௭. Ke BORNE attr 0. 

பராஸாதமாலாவிததாம*காஞசனராஜசை?ஈலதமபை%, .., * 

சாதகுமபமயைஜாலைகசசாவரகரோபமாமகண .,. ௨. (௫௪) 

மனைவ PTB, Ksstewmsey be 

6 8 Birysw sors T SPSS. Be. 

ஸபதபெளமாஷடபெளசமசசகஸபாடிகஸலகாணை5* ர ரர. 

சாரதலவரவிபூஷிசை 8%*தலை3ஈமஹாபுரீமால3*ததாசஈ  ... (௫௨) 

அ கோக் 6ீ08 7௫ soo Bra ODIND. B & 

52 ௯90 FST BS GHD gro. 

அதர ரக்ஷஸாம்ுசாரிபவனாகிடவைடோாயமணிசிதரைசச* 0 ee 
முகதாஜாலவிபூஷிசை3*த%௯9*சசுபிரோ ... ose vee eve (Qa) 

TospPanh Fras MovrrpsvH aro 

௦௦ஸ்ம வண fo ASQ TG) Hv0¥) So, 

SrQecrda dA grr wl HPOwlOxT SIT EOHOTH 6. oon vee 

ஸாவத$%ஸலமலகசருசாம$லகசாம*உதயோதமாமாஸு8ஈ... (௫௪) 

வீரமுடையோரும் $ ௮னுமானென்னும் புகழபெறஜோருமாதலின்%* 

பரதோஷுகாலத்திலவிரைவாகக*எழுக்து*னமுக வகுக்கப்பட்ட சாஜமா 

க்கங்களையுடைய $ ௮ழூயஈ ௮ராகரியிலுளளே % புகுந்தனர்ஃ* (௫௦) மணி 

மாடமாலைகளினால் வியன்றும% பொன்னாலும் வெளளியினாலும செயத௲ 

கம்பங்களாலும$ிறக்த பொனனாறசெயத%ஜாலங்களாலும,$வானிடையில் 

மேகககளில காணப்படும் கட்தர்வநக.ரத்தை நிகாததமஈ(டுக) ஏழுமாடம் 

எட்டு மாடல்களுடைய மாளிகைகளினாலும்*படி.கககழ்கள அடர்கது,ிதங்க 

நீதாலலங்கரிக்கப்பட்டீடகலங்களினால்* (விளங்கெ) அப்பெரிய நகரியை5ஈ 

அம்மாருதஈகண்ணுற்றனர்(டு௨)இவ்விட த்தில்-அ.ரக்கர்களுடையஈ௮ந்த௬ 

விடுக %& வைரோயமணிகளிழைத்து AR SS rose Guy * மு.தீதுவடங் 

களினாலலங்காசஞ்செய்யப்பட்டுமுள்ள*இடம்களினால்$விளகெஃ (௫௧) 

டொன்னாற்செய்யப்பட்டுஈவிசிததசமாயொ ௮சக்காகளுடைய்சதோரணக் 

சஞம்)எங்கும்(அலஙகரிக்கப்பட்டட இலல்கையைஈவிஎகக௪செய்கன(ட௪
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GRAS Ate ST, ௫ Wiss, Sys, 

SMT TAD UTHSTEC SO SavcEleogrT SISK MAC TUTOR ose nee tee ரு 

அதபுதாசாராமலகாமக்த்ருஷ்ட்காசஅஷணண3ரஹருஷ்டச சம தஷீதீர.... (௫ுடு) 

Parip stage Darks Dhows! Mererounsswmed or, 

* 681365011ஙாக0 ஏ Baws hersiow Bh sr) To 

பாணடுரோதவிததவிமானமாலினீமஈமஹாஹஜாமபூசசஜாலசோரளும்?் # 

யசஸவிரீமஈராஉணடாகுபாலிசாமஈபீமட3ஈகூபாசலா8*ஸமாவரு தாமஸ? (இச) 

௮௦253 ஷை ஆல் OK FB EEN SD OME 

பிசு 2928809749 wy BSGRTT HIGHER 3, 

ச5தரோபி*அஸயச*ஸாசிவயம* தாவனஇவ*தாராசகணை3ஈமதயகச ச விராஜன ஈ... & 

ஜயோதலஸராவிசாசேஃ*லோசமஈவிசசடரகைகலஹஸரரசமி$%உதஇஷ்ட்சேஈ (௫௭) 

4 Top Sg OLS erry sy, 02S thy ஊண்டி 00-8௦ 

88$௪2௦(5௦346(255₹ 973௩௦௦௩7௦33%5 ஸ௦30௦ 
ரு 

ஸ5*ஹரிபரவீர 8*ச௫௪சபரபமச்சு$்ரமருணைளைவாணமசஉதசசசமானமறி*  ,, * 

அவபாலமானம*சசதரம$ஸரஹிசபோபதூயமானம்*ஹமஸமிவுகதாசர ... (௫௮) 

பிராட்டியைக் *$ காண விருபபஙகொண்ட % ௮ம்மாருஇயும்* ௪௧) 
கொளவதற்குமரிய 4 வியப்புற த்தக்க % அந்த இலயகையைக*$கண்டு4-எவ 
வண்ணக் தேடுவதென்று துன்புறறவரும % அழகுறநிருக்கன்றதெனறு 
ம௫ழக்தவரும * ஆயினா * (டுடு) வெணமையு௱றுயாகத விமாகங்களின் 

வரிசையுற்ற$சிறட்த பொனறைசெயத ஜாலமுறறு தோரணல்கள நாட்டி* 
புகழமலிக்து ஜ இராவணன் கையிலேந்திய செககோலினால் பாதுகாககப் 

பட்டி,ிகொடிய பலமுற்ற$சாகூூஸாசளினாலும்*சூழூப்பட்ட *(அக்௩கரியை) 
wise Adu திருவடியும் * (கண்டு மழகதனா) (டூ௬) சந்திசறும * 
இந்த மாருதிக்கு * உதவி * செயபவன போல் * விண்மீனகள சூழகத ௪ 
விண்ணிடையின் நின்று$மிகததகழகது* நிலவென் ஓம மேல் கட்டினால% 

உல$ூனைஃவிளங்கசசெயது*௮கேகமாயிரக பொணயகளுடைய கஈமேலெ 
முர்தனன*ஈ (டு௪) ௮௩த*வாஈரவிரசாகிய சிறியதிருவடி யும்* சங்கை நிகர் 
த்தும்ஃபாலையும் தாமராததண்டையும நிகர். ததவணணமுதறும் * மேலெ 

முக் துசவிளங்குகன்றகசந்தினைப்,பொம்றாமராயிலக உலாவுன்ற*அன் 
ளீக்தைட்போலஃவிளங்கசகண்டு மகிழவுகொணடனாக  .., (ட) 

சுந்தரகாண்டத்தில் இரண்டாவது சருககம் 

முத.திற. 
noomnmomman gt pmnasmanecet
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3௪09205௦73 ௦:ஓ59 0௨ ஈ 

௫0 ரல் னன்ன 0௩087௫ 83, 

ஸ$*மாருதாசமஜ$*?மதாலீசஹநாமானச் esse eee டர 

லமபதோயதஸனனிடோலமடேஈலமபசிகோகஙதவமர.நுஸசாயர* (௪) 

6௦௦5084097 234609 

சல்ராநீ9 சை மனோக: 87% 

மஹாஸ உ 3%ஈபிகுஞ்சர3%உரமயகாரகதோயாட்யாமஈு ... ப. * 

சாவணடாலிதாமசலஙசாமசஈபுரீமக்கிசிசவிலேசஈ ,.. ட. (௨) 

TS momys cB o எங்க) 68௦ 

BK Oise Dre AK OPH DDT, 

Fr Prcystursmwlevetes ine uCemIsewe .. 1. ve 

ஸாகரோபமசரசோஷாம்ஈஸாசரானிலஸேலிதாமஈக ... « (2) 

க்ஷி ௦072௦௦௮௮8௦ 

Ww II MPsrgsto POS TSI WTI 

விடபாவ$டீயசைவ*லுபுஷ்டபலஸஙகுஷ்டாமர் ,.. .. oor * 

சாருதோபணரிரயூஹாமர்பாணரரதவாரதோரனாம* .. ..௨.. (௪) 

புகழ பெறறவரும*மாருதக குமாரரும்$மிகவும பு.த்தி நுட்ப முடைய 

வருமாகிய?தியதிருவடி*உ சீருணலொவுனெற மேகத்தை நிகாத்து$லம்ப 

மென்னும பெயாபெறற * ஸூவேலமலையின் சிகரத்தில் (நினது) இதமை 

பை % மேறகொண்மி உ (௧) இவவண்ணம் மஹாஸதவம் உடையவரும % 

வாஈராகளுள சிறந்தவரு% ஆகையாலே புழிய பூஞசோலைகள சூழ்ஈது 

நீரவளமு:றறு விளவ்குனெறகஇராவணனாலே பாதுகாககபபட்ட*இலங்கை 

பென்னும் % ஈகரிக்குள * இரவில 5 புகுந்து ௬ (௨) சரத்கால மேகங்கள் 

போன்றஃமாடமாளிகைகளி ஆலே*ஈவிளகடயும் * கடலினொலிபோன்ற ஜன 

கோலாஹலமொலித்.தும் & அலைகடலின் குளிர்ந்த காதறு வீசியும் % (௩) 

விடபாவதி யென்னும் குபேரனுடைய பட்டணத்மைப்போலவே 4 கன்கு 

போஷணஞசெய்யப்பட்ட ச.துங்கபலங்களினலொலிக்கப்பட்டும் * wip 

Qu Carrarardds scow wsCayps Sapege x வெண்மையுற்ற 

தீவாசதோசணம் காடடியும் * vee aes ues உட (௪)
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விதயுதகணாகீணாம்ஈஜயோதிரமாகிஷேவிசாமகள3ஈ,. ... (®) 

ஸ்நாக் கதி க்கள் 

TEHOPSHO OD WV Gos To. 

QisrauvguocraSowsreossormseqenrnde ...  .. # 

சாத்குமபே/மஹசாசபாாகாரோணஈழபிள மவருதாமசு (௬) 

808387 -ஆரன்00 BHT Hse oVy Fo 

BProg Gear wy Bs [STG HPI rE- 

D6 amdh thy so ஒர 33051, 

இகூணீஜாலகோஷாபி3%பதாகாபி3%௮அல௩சருதாம4 ர 

தஸாதயஈஹருஷட$ஈஸஹஸாச்பராசாரம*தபிபேசியானஈ... 4 

புரீம்சலாவச3* லோகயஈகிஸமயாவிஷடஹருத௨ 3 .... (67) 

எாவொடஸ்மே னாய 10 வடர 553 9 

BSA WV SoH ஸ்ஈமீ%மீகமா 9 8, 

ஜாம்பூரதமயை$*தவாரை$கவைராயாகருதவேத்கை* , .,. ௯ 

வஜரல்படி.கமுகதாபி$ஈமணிகருட்டிமபூஷின3* ட (௮2) 

3 SSovIMH Ger WHT mewroth OE 

SAY SABI My Bw SSM o wos, 

சபதீஹாடககிர்யூஸஹஹ$*ராஜதாமலபாணணனொ?* .. ௩... ட 

வைோயகருதளேோபானை 9$4ஸபாடி.சாஈதரபாமஸுபி9ஈ...  .. (wo) 

ஈச்ச. ரவங்களுலாவுள ரடடோகவதி படடணம்போலவே 4 பாதுகாக் 
சப்பட்டும் * கலஈதருவதுமஈபுகழபெறறதும * மினனற்கொடிகளின நிரை 
சளிலை பசவபபட்டதும % விணமீனசளின வழிகளடாந்ததுமாசல்ன் * 

அந்தச் சிறியதிருவடி. % (கண0)) (டு) தேவேந்திரனுடைய * ௮மசாவஇ 
யென்னும் விணணகளனாப்போல % மந்தமாருதம விசியும் * மாறறுயாந௩த 

பொன்ஞறசெய்்.த* பெரிய/மதிள சுவரினால$ஈசூழப்படமமஃ (௬) &ங்கிணி 
மணிகளின் வரிசைகளொலிகளெற * பதாகைகளினால* அலங்காசஞ்செய 
யப்பட்டுமிருக்கன்ற * ௮ந்த இலங்காபுரியை * யெககு,ம% மேனமேலும 
பார்த்து உ லியப்புற்ற மனமுடையசாகி * யர லெ சென்றுசமன மழட த* 
வீஜாவாக * அம்மஇட்சுவரினமேல் * ஏ.றீனாச் (௭௨) பொனமயமாயெட 
தவாசங்களினாலும் ண வைரோய மணிகளிழை கக வேதிகைகளினாலும » 
ஷம் படி.கம மு.த்துகளினலுமஈமணிகளிழை,த.ஐ,த தளம்செயக பூமிகளி 
ளணிகளினலும்* (௮௮) உருக்கிய பொனனாசெய்த மகமேறிய யானை 
சுவினலும் % வெளளியினாலியறறப்பட்டு நினமலமா வெண்மை பொருக் 
,இயும்தவைரோயமணிகளினாதசெய்,ச படிகள கட்டியும் * படி கக்கம்களினாற 
செய்இடையில் தூவிய துகஞற்.ற ம * வக ves wee (௯ஐ)



௬௪ வால்மீகிராமாயணம் 

1340825679 2 ஐஃ”5,52 531 

(௦4-ம் ஆ நாகனா %5 30 

சாருஸஞ்சவனோபேசை 5,கம*உதபஇதைரிவசசபை%ை ... சு 

சரெளஞ்சடாஹிணஸலுகுஷடை 5*ஈஜஹமலஸநிகஷேவிசை 39% (609) 

ErT MEW Sco ஒர cma 6 1508 83287௦ 

SORE pwr GdsroTo HLgsKbosss 

௮8%) 8970௦0௦77௦ உண்ம எக்ஞ்மக 825 

சாயாபரணநிரசோஷை?*ஸாவ?9பரஇராதிதாமா sos ve # 

வஸவோசலஸாராபரதமாம*தாமச*சமஉதபதிதாமிவஈ.. ose னி 

லஉசாமச*சசரீமசவீகூம*தச சேஹறுமான* பிஜஹாஷ*... (௪௨) 

Toh Eg bosurgo ஙு. நாடு 88%) ௭7௦ 

ம Bars 8 ௦௭7௦ D Sarasin Ghogwe, 

Nour ki tapes GUC sg /சபாம* 2லுததமாமகருததியுதாம் , ச 

SriayfiosmBagne Sree eAC Su Tore ao ௨௨. (௧௩) 

“Rethxse Bo ssXburg oy anBiouerd 

SLOT says Wiig Sraweey Grohe, 

© SUS My SSTAISE TS 1 ever 3 #5 Gol G0 HDI W see eee eee * 

கீகரீசதனயேகஃபலாசகுதாஷயபிதமகசகயாக* coe coe (SH) 

SSE TIONS Gis MHD “fo CF esses Hs 

கெல ௮௪௦௦020085, 

குமுதாக்கதயேோரஉாபிசுமஹாகபேக்ஸ௩ஷேணஸ்யசு .., ௨௬ 

மைத்த்விவிதயோரபி*இயம*பூமி$சபிரலஹித,காசபவேத*... (௧௫) 

௮ழூயே சபைகள கட்டியும்; ஆகாயத்திர*மேலெழுக்கனபோலவும்ஃ* 
AMES Hera x குசெளஞ௪ம மயில முதலியவறரூல ஒலிக்கபபட்டும % 
Apts அனனபபறவைகளினால் சூழபபட்டும் ஷ (விளங்குனற பற்பல 
மாடீமாளிகைகள தஇிகழகதும) (௧0௫) நிருத்த£தலாத்தியங்களினுடைய 
வும் பறபல கலன்களினுடையவும சிற்த Oar deal ence எங்கும்*ஒலிக் 

கப்பட்டும்்்வஸ்வோகஸாரையென்னும நசகரியை நிகர்த் தம்* புகமுற்றும்ஈ 
விணணிடையில* எழு ததுபோலவுமுளள 4 ௮௩த இலங்கை யெளலுப% 
நகரியைக்கண்டுடஉடனேசுறியதிருவடி*வா௩சஜாதயாதலின% மிக மழெ' 
ஈ.தனர்* (௧௨) அழகுற்று * இராவணனுக்கு*ஈலம்பெருக்9 , நிகரின்தி% 
பபெருஞ்செல்வம் நிறைந்துளள % ௮௩.த%இலங்கையைக்*கண்மிக (அவர்) 
வீரமுடையவசாயயும் * சிக்தை யுறறனர் % (௧௩.) எப்பொழுதும் படை 
களைக் லகயிலேந்தி கிற்ின்ற ஈ ராவணனுடைய சேனைகளினால் % பது 
காக்கப்பட்டஃநிந்தகஇலங்கை*பபகைகொண்ட மற்றெவசாலும்$ வலிமை 
யால்*அழிக்கடமுடியாதுஈ (௧௪) (ஒருககால்) குமுதாககதர்களூக்காவது ஈ 
கபிகஞள் சிற்சில ஷேணனுக்காவ துஈமைர்தத்துவிவிதர்கஞுக்கால.து* 
இக்ச*இடம்ஈபுகுக்து காணற்குரியகாக*ஆகும்ஈ ௨... (சட)
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BS PSIG re go ரய ௨7200 

wn. de Chines wows Danaye Ao 

விவலவத3%த நாஜலயடகுாபாவண?சஹரோசச௩ .., * 

ரிஆலைய*சேதுமாலலய*/மமசைய$க இ?*டவேதஃ* (௧௬) 

கீலக Wrssore OG Bg Sw(Fx0 

உபரி, sos By dsrE Ws 

LD GUD T LIT Gy 0 EIS HT DIGI Ht (ரா கரமபசலகமண யச 4 

Ss rtm sw xan sap pe. DW ToT kG i Ge . (௧௭) 

97௦58) எழ ௪7௦ Rae 7 WHS 0G Bro 
4, 9 ௦௮0585) 77௦ [Oo WMH Ard To, 

தாமகரதசவளகோடேதாமக்கோஷடாகாராவதமலகாமக* * 

யஈதராகாரஸதநீமஷரிததாமகபூஷிதாம,ிபரமதாமிவஈ ,, (௧௮) 

ToPHIM WOKS Pe GlR Cy wowseny sro 

SKB oT RS Jag SESE BSEN Hs 

தீபதை3%_ரஸலயரைசசகுமஹாகருஹை3*ஈஷூடதிமிராம* . # 

தாமசராகூலேக தரஸலயடககரீ ப அளைமஹாகபி9*ததா சட... (6) 

CO FP WOT Oo ௭௨௦ (௦82 04௦௦௦ 

37900 மீற 020 

அ௮தகலாசஈகரீஈிஹரிசா£ தாலமஈப.ரவிசஈ தம * 

மஹாபலமஈபவராதமஜம,லவேகடரூபேணாசததாசக,.. (௩0) 

கதிரவன$%திருக்குமாரனாகய மகாராஜருக்கும$குசபர்வனெனளும்$ 
வான ரனுககுமஈரிகூனெனபவனுகஞும் * கேதுமாலனென்பவனுககும* 
எனககும மாத்திரமே % யொருககாலிவவிலங்கைககுள புகுமாறு * கேரி 
மை கேரும% (௧௬) (என்.றிவவகையாகத தமககுளளாசாயகதும) சிறகத 
தோளவல்யுறந$வாகரவிசராகல்ன* (அ௮ஈதசிறயதிருவடி) பெருமாளு 
டைய*பசாக்கெமதையுமஈஇளையபெருமாளுடைய% கோளவலியையுமஈ 
கன்கு நினை து*மனமகழேவுறறவ%$ராக% (௧௭) ௮௩,5௪3 Apis too Sor 
ணிந்துமுயாந்த ஆடைகள் பொருக்தயும $* காசாமபசுககளுறையுமுயாக்த 
மாளிகைகளெனஐ,ம முடியணிசகள இகழ தும்$்படைசசாகைகளென்னும் 
பருத,த கொக்கைகளுயாகதுமஃபலவகைச செலவமிசு ஈது ம%*அலங்காரனா 
செயயப்பட்ட * மதமுற்ற மடந்தை போன்றதும% (௧௮) ஓளிமிகுந்து ஐ 
துரசஜீனறு நின்மலமாகி விஎங்குகின்றத௩க மாடமாளிகைகளினால்$இரு 
ளின்றிப்ஃபுகழமலிர்த % 65 TIMID Sw ராவணனுடைய % கரி 
யை*௮தச%சிறக்த வானரவுருவழுறறவசாகவே*௭எழுக்துபாரத்தனா (௧௯) 
பின்ன&%.ர௩த % லங்காபுரிக்கதேதேவையானவள % வாநசாகளுள மிக விர 
முடையவராஜெயிலங்கைக்குட்செல்லுகனற * ஏறாத பலமுடைய* வாயு 
குமாரசாயெ சிறியதிருவடியைத%தனக்கெலபாயுளள* பெண்ஜனூருவுற்றவ 
ளாகவே*$கண்ணுற்று௩ ..,, ப த bes (20)



௬௬ வால்மீரரொமாயணம் 

BOOS ors) sire CONT Ss 

QOSHIM TET MTS sole w 
SSTAMAUC Dae SH STAT AVERT UTS STROM TRO DET # * 

தீமசஹரிவரமஈதருஷட்வாசவிகருதாரச தாசனாக (௨௧) 

OIG, LS opp ௮௨35௫ 6855 

Soo gy சூறால்கறல்முல்கு ளு ௫80. 

மஹாராதமசமுஞ்சமானாச்கபிவாயலயசவாயுலகரோ9% ... # 

YICO ST FHF apt SRIVET SOQIMMUTIS SH (௨௨) 

wh GO SPaT Goer gar diss ods 

THOS SOS FF So AST HSS IE, 

வராலய$தவம$க3%கேச,கராயேணசஇஹஈபராபத3ஈ ... ௪ 

தேசுபராணா3$யாவத*தரக திஈஇஹ_ய தச ததவமசகதயலவ, (௨௩) 

STFSOPDOGOVOT (28௦௩08 or 

கநரம். CHosr) smo 856 

வாநரஉராவணடலைிரக்ஷிதாசளமசதத3%அபிகுபதா .., * 

இயமஉலஙககா*தவயாஃபரவேலுூடும்-ஈசகயமக லுக் (௨௪) 

ம ளுல்மு58687 Misys KEST 0 

லஷ 8580௦ ௦௧20802028 

SHO TIX OM TDM OTK JEL SOHO STOKES TOK SHIM LD#,,..% 

தவமசுபரிபருசசஸிடிததவம$தேசகதயிஷ்யாமிஃஅபரலீதஃ (௨௫) 

அவ்விடததில்உசானேடிகட்புலனாக நின்றுஇசாவணனால் பாதுகாக் 

கப்பட்டவளும் % மகிமையுற்றக௮௩த இலங்கைககு தேவை தயாகியவளு 

மாதலின்%௮்்த$வாகராகோமானைக$கணணு நறவுடன்%*விகாரமுறற மூக 

மும கணணோககுமுடையவளாகிஃ (௨௧) பேரிரைசசக*லிடடு % வாகரவிர 

ரும்ஃமாருதகுமாசருமாகய ௮௩த அனுமானுக்$கெதிசாக வந்து % நின்று 

மேலுமவரைநோகக $ யிவவணணம வினாவின௪* (௨௨) அடா காட்டிலு 
ரையுமியல்புற்றவாஈரனேஃ$ீ$யாவன் *எனன * காரியததினா$லிககே%வந் 

தனை % உன்னுடைய % உயி* எவவளவுககுள் $ போகாஇருகனெறனவோ 

அ. சறகுள்ளாகவேஃ*இவவிஷய ததிலயாது*உணமையோ அ௮.தனை % முறை 
யாதுரை5(௨௩) அடாகுசககேடராவணன சேனைகளினால்*காக்கபபட்டுமஃ£ 

நரற்புறங்களிலும%என்னாலுமூககமுறறுப பாதுகாக்கபபட்டுமிருகனெற* 
இக்தஈலங்காபுரியான.துஃஉனனால்ஃபுகுதத்குமஅரியதேயாரின்றது (௨௪) 
எனறிவ்வண்ணமிலங்கை வினாவியபினபு% விீரமுடைய$அனுமான்$௭எஇசா 

கஉரின்றக௮ம்.த லங்கையை நோக்$%(கேளடிபெண்ணே)எவவிஷயத்ை* 
யென்னைககசவினவுனெறனையோ*௮ தன துண்மையைஃயுனக்குப் ௪ பின்பு 
ராசெயவேன்்* என்று மொழி... es vee @
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விரூபகயசா*தவமககா*மொதசஞுசாபிடமாம்சருத்வாடி ப * 

புரதவாரோசஅவஇஷடஸிசதாருணாசரிாபதலயஸிச* ... (௨௬) 

ச்காக்சரம் [PB uowsP mead 
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STD IM KODT HOMIE T EN GT SAFC AE SUTH ae ௬ 

EHF STRIVE T தமஜமகபருஷுமகவசனமசஉவாசசஈ ,, (௨௭) 

Vom Pores OrsaygweHs 15 

சஹுருக 5௧-0௭ 5351923270, 

அ௮ஹமசராகஷளராஜஸயச*மஹா தமன$ஈராவணலையக் * 

அஜஞாபரதகஷூரசதாதாஷாசஇமாம*சகரீமரகநாமிஈ... (2௮) 

ST TCLS HOS [# BeeOsKBsSatr 

Vigra HiGOIgy 3 ரங்கம் hase 

ஈகரீ,ிதவயா*மாமச* அவஜஞாய*டரோவேஷடூம௦கசசகயாக டச் 

அதய$யாதநிஹத$ பராண ull gus Bo acai Levis Cans (2.6) 

UPownsXOu0 8? 02௧௦ல் 

ABs SHOR 5D B58 680-300, 

பலவஙகம3*ஹமஹிச்லஙகசாசசகரீசலவயபோலச bes ச 

ஸாவத?*பரிரகாமிகததஹிச்தேசமயாச*கதித உ... (௩0) 

(மீளவுமவளை கோக்க யடிபெண்ணே) கொடுமைகொண்டகண் துற்ற 

நீடியாவள*ஏன் உஎனனைதஈதததெ.து*கோபுரவாயிலில்*கின்று 
% கொடுமை 

கொண்டுபயமுறு த் துன்றனை*என்று வினாவினா (௨௬) காமரூபமுற்ற* 

அகதசலலகாபுரியும*சிதியதிருவடியின் வாககியததைக்ஈகேட்டு௪ % சினய் 

கொணடுஈமாருத குமாசரை கோக்வன்மொழி*இவவணணம் மொழி 

ந தனள*(௨௭) (கேளடா வாகசா) wren kro க்ஷஸாகோலும*மஹாமமை 

புழ்றவனுமாகியஈராவணனுடைய % கட்டளையை யெதிர்பாத.துச௪ செயஙவ 

ளும*பிறரால் தீங்கு செய்வதழ்கரியவளுமாகெ யிமத % லங்காககரியைப்* 

பாதுகாத்து வருனெறேன*(௨௮) (அடா) இக்நகரியான து$்சீடியென்னை* 

பலக்ஷ்யஞசெயதுசுபுகுதறகு*அரியதேயாகும * இப்பொழு*தென்னாலஈ 

8ீயடிச கப்பட்டுடடயாகமாயாது *தறொயிலவீழந இமககப்டோ
கின்றனை(௨௯ 

அடா தாவுந்திறமையுறற குசமசே*யான்* இலங்கையென னும் சு இக்ககரி 

யாக உ யானே யென்னை*காறபுதலகளிலும*ுபாதுகாதத ககொண்டிருக் 

இனறேன் % இதுதான் * உனக்குரகான் * உணமையாக வுரைசெய்தேன் * 

(என்றனள்) .... வ ve bes ae (௧.௦)



௬௮ வால்மீகிராமாயணம் 

COPOM SHO HOY ஸ்கின் கக ள Sze 

' 858) mE“ SHO (9253 36987505, 

மாருதாதமஐ$ஈஹரிசோஷட?சல3%*ஹ நாமான*லகைகாயா,,.. உ... 

வசனம$சருதவாதயதநவான*௮பர3%சை௨5*இவ* ௨. (௩௧) 

397௦ $ச-3௦2 ௮7௦ ௬ அ$$5௫0%28 

ஒலு லற DATE HsKsege 

வாசரபுஙகவ$சபலவகா ஷப?*ல தவலானச*மே sre KENo # * 

அதல தரீரூபவிகருதாமஈதாம*தருஷடவா*ஆபபாஷேச (௩௨) 

(SgnsxBovos0 ஜு WOST STO 

௮899-௨ ன்-8002-2 6 BS oF "சு௦ ௫ல் 

ஸாட்ட்பராகாரதோரணாம$ைகாமகஈகரீமதரகயாமிட ,.. ச 
இதயர் தமஈஇஹுமைபரா பத3*மேஃபரமடிகெள தூஹலம்ஹி (௩௩ 

Kar esas hse VO Br ars PH Ow, 

PEGI TK Srssagregn [SaDINX kos o&n Ho, 

Ganraer dee uasrPyowsr wr nar ser dexevra gee , * 

கருஹமுகயாகி*தரஷமேசமேசகமனமஹிச* ட. (௩௪) 

SHUG o A op Berg vowrprwmornd 

IOS dsp sare Boon ஏ 0036௦ 

காமரூபிணிசலாகலஙகா*சயை*கததவசனம*சரு தவா* வசு 
பூயஏவ௲ிபருஷாக்ஷரமசவாகயமசபுன?*பபாஷே*. .... (௩௫) 

வாயுகுமாசரும் * வாகசாகளுள் சிறந் தவருமாய%௮௩்த%அனுமான்% 
இலங்கையின $வாககெயெததைச ஈசெவியு ற்ற *அவளை வெறறிகொளளும்படி. 
முயறசிகொண்டு$வேனொரு*மாமலை$போன் தவராக (௩௧) வாஈரராகளுள 

சிறக் தவரும$பாயது போபவருள முதனமையாகியவரும % றத வலி 
மையுததவரும * நுண்ணறிவுடையோரும * புகமுடையோருமாதலின் * 
பின்பு* பெண்ணுருவததில மிகவும விகாரமாகய $ ௮௧த இலங்கையை * 
கோக %உமொழியலுறறனாஉ (௩௨) (கேளடி. பெணணே) அடடப்சாகார 
தோ. சணங்களுடன்கூடி.யஈஇவவிலங்கா$நகர்யைகஷகணணு றலவேண்டும்ஃ_ 
என்பதறகாகவேஷஇககேஃயானெயதினேன் * எனக்$வவிஷயத்தில் மிக 
வும் ஆவலுளதனஜே% (௩௧௩) இஉகு£*இயல்பாயுளள காடுகளையும * மாளி 
களைசசுறறி வளர்க்கபபட்ட உததியானவனயகளையும * இலங்கைககுப் $ 
பிரதானமாக வளர்க்கபபட்ட பூதோடடஙகளையும % காற்புறங்களிலு 

முளளக$றெந்த விடுகளையுமம$கணணுறுவதறகாகவே % யான % இககெயதி 
னேன்௩ (என்றனா) (௩௪) காமரூபமுளள%$௮௩த % இலங்கையானவள$ அக் 
தச் சிறியதிருவடியினுடைய* ௮வவாக்கெததைச£ஈசெவியுத்று * மிகவுக% 
கொடுமைச்கொண்ட சொற்களுறத உ வளன்மொழியை % மீளவும * மொழிய 
லுற்றனஎக aes ov ப vas (௩௫)



சுநற்தரகாணடம. ௬௯ 

வகுக்க 3 WELSCH To 
SE pus. 3 sso Qdosomswym, 

SHY sCsaarert soagrapCosarurMsringntiog ... ட 
H8 iS surQuoeylesysuaC sa ssa. Quaseaunx,,, (௩௯) 

SEA SAT ங்கா ௨60 

Sy ASSMAN TB YS Trg Ay AS PK Go, 

25௯ கபிசா தூல$டபதரோடிஇமா மடிபுரீஷடிதரு ஷடவாடி, . 

பு பதாகதமடியாலயேடிதாமஷரிசாசரீமமஉவா சஷி உ (௩௭) 

FSI) Tress wrso Pr NeW PT Sry HO 

89533௦ சச, 

ததல்றாளவைஷலங்காடிபயாவஹபடிமஹாரசாதபடிகருதலாடி. 
, 

வெ௫தாடியாரரசரோஷடமடிதலேகடிதாடயாமாஸி bee (௩௮) 

சனக எ௭ர4 ௦8௦௮78748௦ 

SWS PHM 9005 மரற டப் 

தீதஸ3$கபிசா£ தூல3வீரயவானஷபவனா தமத$% வடட 

GVEIG LI FFL fe GT. SIMD ANT EM GAGE Be oss (௩௧) 

BSGjows Crm HOD HF Seon 

Sod THe sore HSH rE Pyar He Bs, 

ததோ தமூசசிதஸ3$ஹ.நாமான$வாமஹஸதஸய;$  . 
௮ஙகுளிலமவா தயாமாஎஃழமுவுடினாரஎராமடசபிஜகானட (௪0) 

அடா தூாபபுததியுள$றபககுரககேஃ௮க்காகோனுயெ ராவண 

னால் பா.துகாககபபடட*௭எனனை % வெறமி கொளளாமல்*இ் த%ஈகரியான 
அச்டுபபொழு.துஈகீடிகாண ப,தறகுமஃசககயமாகுமோஈ(ஒருக்காலுமயான் 

பு குதலொடடேன என்றன) (௩௬) ப்ன$பஈதஈவாகரவிரராயெ இிறியதி 

ருவடியும%$௮டி. கலமுறற பெணணேஃஇக$கரியைசஈகறறிபபாகது$மீள 

வும$வக தவாறு$ செலவேன உ எனற௩தசரிசாசரியை கோக உ மொழிக் த 

னாஃ% (௨௪) பின்$பஈத$லககையானவள % ௮ சசமுறுமா.று$ பேரிராச்சத*ு 

லிட்டு உ வேகமுற்றெதாதது % வாகரர் தலைவரா ௮௩த மாருத குமாச 

ராக$கசதலததினாுல$கோகட யறைகதனள(௩௮) ப்ன*பாச அனுமான” 
கபிகளுள புன்போன்றவரும$தோளவலி யுறதவருமமஹாபலமமைக் த 
வருமா தலின் 5௮௩.௧ லவகையினால%*மிகவு*மறையபபட்டவ ராூயும்* லக்ஷி 
யஞ்செயயாமல மிகவும கெடடியாகக$காஜனை செயத் (௩௯) மேலும* 
சினமூண்டு % புகழபெறறவரும் * அனுமானென்னும வல்லமைப்பெயர் 

பெத்தவருமாதலின்% (பெண்ணை வலது கையினாலடிப்பது இகழ்வென 
நினைந்து) இடது கையின்,$விரலகளை%மடக் உ முட்டியின*லிவவிலங்கை 
யைக்*கு சதிஞா* வ wes ய bee (#0)



er) வாலமீகரொாமாயணம் 

& சடல வக்பு wae? oF ௦௯5 8 

ஸதிரீசேதி;மனயமானேக$௮இகசோ த3$ஸவயமடிாகரு 53% (௪0௫) 

MEBS SHG 2ண்ுசர்றரா௪0 

உ தின்றான் 25) ச3 28௭, 

ஸாது$கிசாசரீட்தேதடிபரஹாரேணடிவிஹவலாக 8 ees * 

விகருதாகா தாசனஷளைஹலாட,ிபூமெளஎஃஙிபபாதட or (௪௧௫) 

க5 ண உ” ons 3:03 ௦978 ௪7௦ 

ரா 5, 3௭7௦, 

தீதஸல குஷிட ராஜஞ$%$தேஜஸலலீஷஹனுமானஷவிரிபா திதாமடிதாமட 4 

தருஷடவாடிதாக தடிலதரியமட$மனயமான$3ஃகருபாமடசகார (௪௨௨ 

55° Be ji F037, v0 Wr so di.So 

Gear weX OLS owm¥go Tesh SOS SOKO, 

ததோவைஸலாடஷலஙகாடிபருசஸ 0S EHKUN AHS . * 

QD LTE GORE FE STMPTUOA HETAM FORTS ULL ATE (P5H) 

CAT MOMHAT BVT aASePOSET 

3504720858 லர் ஜ்96ஐ 5, 

ஸலமஹாபாஹோடளெளமயடஹரிலததமடிப.ரஸ'த, த ந் 

தராயலவஷலதவவந தடி ஹாபலா%மையேடிதிஷடஈ இட (௪௪௮) 

(௮க்த மாருதி யவளைப) பெணணெனறு£$கருதினரா.தலின % கடுஞ் 
சென%மவண் மீதுஒதாஙகககொணடிலாக (௪0௮) அக்தநிசாசரியும்,)௮௩த% 

அனுமான குத்தின குததினாலஃ*சலிவுறறவககங்களையுடையவளும்%ஈவிகாச 

றத முகத்தையும கணவிழியுமுறறவளுமாகஷயுடனேஃதமையில % வீழக் 

தனள$(௫௧ ஓ)பின்புஃதருமழாலுணாந்தவருப்*டிறட்த பராக்ெமமுடைய 
வருமாகிய4இவவனுமான$அடிபட்டுத் தரையில் வீழந்திருகனெ.ற%வ்வி 

லககையைப்பாரதது* ௮வளைபடபெணணெனஃவெணணமுத்றவராதலின்% 
அ௮வண்மீதருள$செயதனா% (௪௨ இ) அகக்தரசஈமக்த % இலங்கையானவள* 

மிகவுமசசங்கொண்டு உ வாகரா தலைவராகிய * அனுமானை கோக்ஜெரன்கு 

புலப்படாமல தடையுறற வெழுத்துககளையும்றும ௬ செருக்கின்றி வினயம 

பூண்டும்*ஒருமொழி$மொழியலுறறனள (௪௩) சிறத தோளவலியு நீறவ 

சாயும்; சண்மைகொணடஃவாகராதிபரோஈஎன் மீதருஎசெய்து*பா காத் த 

தளித்தருளக %& ஸத் துவகுணமுடையவரும் % Apes பலமுடையவரூ 
மாயெ பெரியோர்கள் *ஈறசமயல்களில*கட்புலனா? நின்று பாதுகாக்கின்ற 
னர்களல்லசோ* ee wes ee ee (௪௪௫)



சுந்தரகாடைடம் எக 

ve sossxbeor Hy OSs Boas S sores 

DBE THOT cer 28 hamstoe, 

பலவஙகமடஅஹந த௲லவையமேவஷலஙகாஷககரீடி வ ஆ 

வீரடீமஹாீபலடி௮ஹம்$தவயாடிவிகரமேணடிரி£ஜிதா, ,,, (=@9) 

௮௭௦௯88 $0 உல s ட கன்டு 

*$க0 னா ஸர 3௦ ௨6273000௩0, 

பு சாஜஸலவயமபுவாவர தானமடய தாடிமமடிதத தம ச * 

இசா துததயபடிஹரீசவர,பேடிபருவாதயா3சரு ஹு... (௪௬௫) 

௦௮௩9௦௦4528 89) 80 வசன ரிமமம்் 

SMAinsBase SH row asurnSo, 

கசிதஷவாகஈர3டிய தாடவிசரமா தடிதவாமடிவசமடிதாயேதட see 

ததாஹிடகஷலாட AUWIDK YS FO" SDL TOI ECE Woy .., (௪௭௫) 

Cir Ea FmoOw sr wig லஷ்மன் 

FS aH MDI aos Spd G88 x08, 

ளெளமமயட்அதயடிதவஷித சனா ௲ஸஹிடமைய$ைமேட்பரா பத, a 

லவயமபுவிஹிதஸதய$ஷதல&$யயஇகரம3ராலஇட.. (௪ற) 

BIDS, ணாக ஆகாச 63 

BE do BSS CMO Dy Gd HoNG8, 

சாஜஷஸதுைஃதரா தமன3உராவணஸயஷஒலாவேஷாமத் bee + 

raporrenraxet STAN Ss தம$விராசஷலமுபாகத9%., (௪௧9) 

கேளீர் வலீமூகாகோனே % யான்ஃநிஜரூப்ம்பூண்டி * இலங்கையென் 

னும் * ஈகரிககதிதேவதையாடன்றேன் * விரமுடையோரும உ ஏிறக்த பல 

மூடையோருமாகய இரரேசயான் *௨ம்மால்*பராக்கரமத்தினாவேஃவெறறி 

கொளலபட்டேன்க (௪௫) முன்புஃநான்முகதேவனஈவசம*எவவண்ண_ 
மெனக் % களித்தனனோ % இதன?” துண் மையைஃவா௩ரவிசரேோகயாக*னுனா 

செயகச்கேட்டருளீ£% (௪௬ இ) (கேளடி. பெண்ணே) ஒரு*வாகசன * எப் 

வபோழது % விகசசமததனாகலுன்னை வென்று உ தன்வசஞசெயதுகொள் 

வானோச௮அபபொழுதேடிராக்ஷஸர்களுக,கழிகஇறக்குககாலம « Cari sx 
தெனதகீஃயதிரதகொளகட (௪௭௫) கேளீ£ ஸ.முகரே * இப்பொழுது* 
தேவரைசயான்$கண் ணுதறதனால்*அந்தக்$ காலமேயெனக்கு * கோக்த 
“சென கம்புசின்றேன்*பிரஹ்மதேவன் * வாக்யெம உ ஸத்தியமாகுமேயல் 
லத*அ.தறகுஈவேறுபாரடொருபொழு.து மிலலையன்றோஈ (௪௮.2) எமக் 
கெல்லாமசசனும்*கொடுக்தன்மையும்றவலுமாகயெசாவணனுக்கும்*மத்று 
மளவற்றுளள*ராகஷளர்களுக்கும்*வ$சாபிராட்டியினறிமித்தமாய்ஈசாகுங் 
காலங்$டட்டிவர்ததுஈ ,., oe wes wee (wef)



௭௨ , வால்மீரொமாயணம் 

SHYING HO, 85.480 3௩20௭௯697௦ 

D5). SSC Br Ug eesed Kir STOTT gy fo 

ஹரிசொஷடடிதத்ராவணபாலிதாமடபுரீமிபரவிசயட — .., ள் 

யாகியாநிடஇஹடவாஞசஸிடிஸாவகா£யாணிட௰ித தவவஃ” ,, (௫0) 

ணம் உண்ண 

௭0380, "இஸ்லா ௭7௦ 

சே ஆண்ட 8838 ௭௦08௦ 

௦௯௧ 5008 X&* cho pope 

ankeargenG Ut an SN Lox TROOPS LU LIT GD BT Loe 

சுபாமஃபுரிபடிதவடியதருசசயாடிபரவிசயடஸாவதரத . 

ய தாலைகமடக தஷஸதமிஜரகா த்மஜாபபடலிம TBH wee (௫௧௫9) 

கேளீர் வாஈரயூதபசே * ஆதலால & சாவணலை பாதுகாககப்பட்டட£ 

இவவில௫சகைககுளஃபுகு5.து$எவவெககாரியககளை கயியகுச$செயயநினைக 

இன்றிரோ % ௮வவககாரியயகளெல்லாவறறையும * செயதருளக% (௫0) 

மீளவுய் கேளீ£ வாகசாதிபரே * பிரமதேவன் சாபததினாலழிவுறுவதும$* 

௮ ரககாகோனாகய சாவணனுல் பாதுகாககபபட்டதும*உமகக நலம பய 

க்குவதுமாகிய % இங்நகரிககுள * தேவா $ யதேசசையாய பிரவேரித த 

எலலாவிடம்களிலும$ஸ-கமாகசஃசெனறு% கற்புடைய*ஜாகராஜன் இரு 

மகளாக ஷீதாபிராட்டி யைத்$தேடிக கணடு ஸேவிதது மிகவு மனம$ழ 

து வாழக% (என றிவ்வகையாக விலலகை யினிமையாக மொழிக்து ம 

ழஈ.து மெளனமடைக்தனள* we wee னி (௧) 

சு;தரகாணடத்தில் மூனறாவது சருககம 

முத்திற்று 

  

  

ஸீதாதேவியைச கொணாகதது முதல ராவணன இலககையை மிகவும 
ஊககஙகொணடிடைவிடாது பாதுகாககினறனன எனறம, ராக்ஷஸலீராகளும் 
௮பபடியே பாதுகாதது வருகனறன!களெனவும ஸ்ரீமத வாகமீகபகவான கூறி 
யிருகசினமனரே 1 ௮பபடி. யிருககையில சிறிய இருவடி.பும, இலஙகையும் வாக்கு 
வாதம் செபயுமபோது ஏன யாரும கணடிலா , ௮வாகள ஒருவாககொருவர் 
௮டிதஅக்கொணடு காஜனை செயயுமபோதாவது ஒருவரும் ஏன கேட்டிலா எனறு 
சிலர் வினாவுவார்கள் ; ௮ரணியததில இனம் ௮னேக௫ குரககுகளிருச் சதுயோ 
லவே இவரும சிறிய வுருவவகொணடு தனிதஇருஈதமையின, பி.ஈரிவனராக சண 
டிருுதபோதிலும் லாதாரணமான குரககெனவெணணிச செனறிருபபார்கள்; 
இலஙகை தேவதையாதலால, சிறிய திருவடிக்குமாதஇரம கட்புலனா நினதிருப் 
பாள்; ௮னதியில, இவர்கள் சணடை செயயுமபொழுது சஈதியாகாலமாதலால் 
அப்பொழுது ஈகரமெககுமுழக்கபபட்ட பேரி முதலிய வாததிய சா.தஙகள மிச 
வொலித தககொணடிருஈதமையில, இவர்கள கர்ஜனையையும் யாரு சேட்டிரார் 
கள்; ஆதலின, இதனையே யவகினுவிடையாகச கொளக, ‘



சுந்தரகாண்டம். . ௭௩. 

நான்காவது சருக்கம்: 

எமியதிருவடி. இலககையுடபுகு௩த பிசாட்டியைத தேடிக்கொண்டே 

இசாவணனுடைய வரணமனைககுட் சென்றது 

RIE EB 

APA” 29 Hbo( Faro 00 Fy BO Weer so 

உல்லன் ஸு vrais vhs Sw’ 

CUSKDATT SSCS SAS SLOS KAM LMT OTSTRLYP ORFS TART , % 

7D esl N57 DADS O_o TCI M-TH LI wns (௧) 

சமா 0ம் வால? (ர ருகசஒ 2 

(52௪03௩80௩0: YD wrsirIoy 5s, 

மஹாபாகுடிடராகாரம,ிஅதவாரேணடி.ஏபிபுபதுவேடி we OK 

கபிராஜஹிதஙகர$%ஸஙக Tu ரகர. டிபரவிசயட oe 

அழகாக்க FET GHSN Grp 

[RDBMS Hoe S*, 297-௦௮௧ ஏ Tate 

ஸவயஞகஷபாக ஒசர BW QF HCD) OAT BEM, 16. ok 

நிசாயா 0¥ PD 236s won பன பாருதாதமஜ ... (#) 

PEE HEN Pr ah Kot PHyo wes 

BED Topbosrg0 COB ™MNALCKEY RE 

ESE BYARLA TY S fOGMTUS MAM SG 51 US SCO Skee. 

GM OFT LIT UST. YP 14 718 4 Ht OW ory (௪) 

அகதஈமகாபராகசரமமுடையவருப$வாகராகளுட்சிறம தவருமாயெஃ 
அனுமான % ௮ஈககரிகசதிம்தவசையுமஃசறபபுறதவளும$வேணடமாறரு 
வ5தரிசதுககொளள வலலவளஞமாகம3$அ5%துலங்கையைக * தம விக 
இசமததாலேதானே %& வெழமகொணம்% (௧) சிமாத தோன்னைராதல்ைை 
௮௪, வீலலகையின் மதிடசுவரை %$ வழிய மசெலல்ன காவம்தா. ராக sem 

ஹுதுவாகளெனறு வழிய்லலாவிடததில (கறுககாகதஈதாணடினா * இவர் 
வாஈராகோனாகிய பஹாசாஜாககு இகதததையே செயபவரா,தல்ன் * ௮வ்வி 
லகு கை*ககரிக்குடஈசெலலுமபடி முயனற%* (௨) சேரதடநூலகளில nevi 

தருவதாகக் சூற த,.த%வலது$காலனை* முன டடனா$அ்த வலது காலஃ 
(முன்னிட்டால வெறறித்ருவதாதல்ன ) சததுமுக்கள்ன * தலைமமல்டட 

தச்கவேயாயிறறுக (இவவணணமை) இரவல % பிரவ) த கவரும * இறந்த 

தோள்வல்யுறத்வரம%மாருதகுமாசூமாகம% (௩) ௮௩௧௪ சிழயத்ருவடி* 
எலகுக் தூவிய கறுமலாகளினால ஸ்ளவகு1௦ % சாஜவீதியை உ யடைந்து % 
Gores seaypGuxtintmarsaleume news ese" Bur stern Gur i 
யாவண்ணஞ சுற்றினா % ane bee aan ges een ல 
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௭௪ வால்மீரொாமாயணம் 

299790 ககன வதரால்பு60)03 

(௫௭௦8401798) ஈரா ஸ்ஸு$ 36 

ன த்த ழசனடை ஊரந 1, 
தூர்யகோஷூபுரலலரமை8ஹஸிதோதகருவூடகிரை3% ந் 

வஜ.ராவ்குசரிகாசைசசடிவஜரஜாஉவிபூஷி?கருஹமேகை?% ட் 

சமயாடபுரீடஅமபுதை$தயெளரிஷபபாஸேி.. (௫௨) 

ம அட்ட ப பப்பு ல 38 

உஷ் உட Re 
HUGH Sa) BRB) O35 AGO how B 

SHE MGKy SAD SIT WM) DES 

FOUSKOD FTUTES HOES 5 OTIS devaan Macnioen Beng &y 

ரசேோகணகருஹை$ஃவா ததமாளகருஹைசசாபிஷ wes * 

ஸாவத$ிஸ-_விபூஷிதாடிலஙகாடிததாட்பரஜஜவாக% (௭) 

சுக்ர” BD) ராவு 0506 

நல்கா கவே (RE SU SSP et 

சபிராஜஹிதஙகர3டிராகவா£ த தமடசரனடிஸ்ரீ.மான$ஃ vee * 

AFIOTOWT UT CDI GTUASSTGFRECC SER na (௮) 

ஏவி. 054௪ 8285 wt 

DOGS HUT des Ws psspeys 

UG! Gr) FOG OAS Gy HKU ACH NAT 4 FON F BEF BOX eee ச் 

விவிதாகருதரூபாணிடபவனளுகிஷகசாசட soe டட. (4) 

கிருதகதசவாகதிய கோஷங்களை புன்னிடடொலீககும் * மூழவுற 

தவர் துயரமினறிப் பேசும பேரொல்கடன* (கூடியத ம) ஐராவதம, 
வயிசம, ௮ஈ௩குசம முதலியவைகளபோலியகறபபட்டனவும % வ$ரமணி 
களின இரகளாலலககாரஞ் செயயப்படடன௨வம இறகத ஜாசசிசோமணி 
களால் வாஸஞ்செயயபபடடனவுமாகிய % ௪ய௩த மாடமாளிகைகளினாலஃ* 
அழகுறற * HES விலஙகாபுர்யான த% (காஜனை யுறறு மிநதிரன் வில் 

இகழ்ந்து மினனியுமுழஙகும) மேகயகளினால * விணடலமயபோல விளக 

இறெற* (௫9) (இவவணணம) இனபஈதருவனவும*வெணமைகிதமபூணட 
ச,தகாலமேகங்களை நிகாததனவும, சததிரவண்சையகளுற்றனவும உபது 
மங்களம்பாலவும, ஸ்வஸ்தஇகககளபோலவும ௮மைக்கப்பட்டனவுமாயெ*் 
சாக்ஷஸகணககளின் மாளிகைகளினாலும்$வாததமானமென்லுக்கோபுரம் 
போலுயாக்த வீமிகளிலைம*எலலாவிடககளிலும % அலங்காசமாயுள்ள*ு 
அவ்விலவ்கையான து%$௮ப்டொழுது % கதாவிரிததொலித்தமையின் ஓ (௪) 
மஹாசாஜாக்க தயகரு அுமவவனுமான்$பெருமாளுடையகாரியாசத்தமாக&, 
முூபதசியுடையோருமஃஞானவைசாககயமுடையோருமாதலின்$லிச5இச 
மாய பூவடம்களை யாபரணமாகவுடைய % ௮வ்விலங்காபுரியக்ஈகண்ணு 
தஹுமிக மழெவுகொண௫ு (௮) வாயுமைதசாதலின் உ ஒரு வீட்டினின் 
றும்ஈமதறொரு வீட்டிறகு*$விராவாகசசெனறு$ அங்கவ்கு*பற்பல வீசித் 
இரவுருவமைக்கஈமாடமாளிகைகளையுக் கணணுற்றுமந் we (a)
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ஃரு்கி5லீ8 ன்ட் Fo 

Bb, J Fro wats om) TP wre ROWS SPs 

Palen uovgen7 Hap Sen'r RSS irxor sh @Dide ses 

shor g Tarcnas YOM SK. GI-0KE SOOFET TOK bes wee (80) 

H Ws wal os 50 Sy) Orc BE KGSO 

Passo BSFSS Awses wo, 

மஹாதானு ஆபஉனேஷஃகாஐ சசி தம்டிதாபுராணாஞ்சூட வர் 

Bevacriog ant UT or B16 BT wm aga | FFT Tale » ௨ (௧௧) 

vat Be Dar TOF) Ll Tol ST FS 

fo Ts BO TOF» HWE "Opry trae, 

தததைத$$ஆஸபோடிதநிகா தன ககஷவேளிசானசடிசத்ரக் வகு 

ரகேதாகருஹேஷுூயைஐபதாமடிமாத ரானடிச்சராஷ wee (82) 

SrgPrgosns sro Hs RB ere gree சச 18 

Orso Piss SO TPE KY Sond arse, 

ததர) ளா தய [யநிரதா யா துசானன5 ve ae 

ராவணளதயலமையுக தானக 03351 7 [அஸானபிஷததர்சட, . (௧௩) 

| DES Yopiore ரு 1௦ 6 Eto omewrd: 

BB woafg BoA, TIOPH WE voor, 

PTD TT EG KOD TT LI 4 does QOS gC Bop LIOVILK ou % 

ww SUC Dy Gores, PUL T TOT tu T DCT SAT a (௧௫) 

விண்ணாடமஃ$ூெ யவபபொதுமகளிரகளபோல* மதமுற்ற ச பெண் 

களினுடை ய*உ॥௫௱கைடம ரிபமெலுமூவிடஙகளிற பிறமத தாரமந்திர 

மததயமெனனுகுரன ஸவ.ரஙவ9௨/ னாஉடூஃயதும* செவிக்கினியது.பாயெச 

WHE ssensexoe Hus: pin (o 0) மேனமைதஙகிய கனவான் .ளினுடையஈ 

வீம்களில் * (காமினாயாகளி டைய) அரைஞாண்களிவெலிகளையும * 

தூபுசககளின் *% ஓலகளையும * ேன்மாளிகைகளி ?2லறமபோது படிகளி 

னடிவைபடோசைகளையுமகேடம்ககொணடம (௪௧) அவவவளிடல்களில்* 

ஒருவாககொ en விபுவாதத்தறை சோதோளகொட்டலகளினொல்களை யுமச 

இங்க்காத் வொ களையு * ௮௩-*வரச்கா விழிகளில் * மாலைபபொழுதில 

ஜபஞ்செயவோ களின*மா திரவொல் சளையு। *சட்ம க்கொணம்ம௲ (௪௨) 

மேலுமவ்ளடமகள் லகஸ oy சரிக்கும வல்லமை யுடையோசாபல்ன்'* Cas 

மோதுவதீலாவலுறம * சாகூஸாகளையும * ௮ரககாகோஷேயெவிசாவண 

ஹ்டைய புகழ கூழுவோசகளையம* இரைநது காஜனை செய்புமசசாகூளர் 

களையும் * சண்ணுற௱ழக்கொணம்மக (௧௩) மேலும சாஜமாரககமெங்கும* 

நிசம்பிழ்நிழகன் தகமிகுக்தசராகுஸ ச்சனை ளையுமா(௮சசே னைகளின) ர 

விடங்களில(வவசுவாக வுலாவுகன்ற * இராவணனுடைய * கூடசரீராகளை 

Ly te HS OF ணுதறுக்கொண்டும்ஈ aes ove eve (௧௪)
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25th on (SB EIA, HITS TOG F ் 

இததிசான;ஜடிலானஷமுணடாளனஃகோஜினாமபரவாலல$% 1 

தாபமுவூடிபரஹரணானடிசதாடிஅகனிகுணடாயதான$ (௧௫) 

terrtose Sar how SIT Soo eS OND 

Sov 13% Broil, ௦0207 8 

கூடமுதகரபாணீனகதணடாயுததராளபி; : ; ம் 

ஏகாகானஷஏகசாணானகலமபோதரபயோதரான, , (௧௪) 

பயத்தை ம் SE ௦ ௭8 sre MOP TF 

Srehipas sys TBg0, So Gerosy wre 

கராளானடபுகனவக தரானக்ஷவிகடாணலவாமனானடிததாட vee 

SMSC DME OE AGF BSE Pea Ly FIR (௧௭) 

SOG? HH PAr ch) 00 SE srw Fafere- 

உ ளட 93058. 8௪8 சு 36, 

பரிகோததமஹஸ தகானசஃிவிசதர கவசோஜலலானஃ ves * 

காதில. தூலானஷசா தகருசானகாஇிதீாகசாதஇிஹரலவகானட, (௧௮) 

(அன்றியிலே) யாகதிகைஷ பூணடவாகளையுமகதவமபூணடு நீள சடை 
முடியினாகளையும % விரதம முடிகதமையின அறை முணடனஞு செயது 
கொணடி ருபபவாகளையும % ஓரறபமாதர சிததியிபொருடமி எருததன 

தோல்களையே யாடையாகவுடுதகவாகளையும5 5டி.பபிஃ யாயமிகத தருபபை 

களையே மக்திரசிததமூலமாயப பகைவரை வெலலுமாயு கமாக வுடையவா 
களையும் * அவவணணமே * ஒமத்தினபொருடமிக கட்டபபட்ட ௮ககனி 

குணடங்களையே யாயுதமாகவுடையோரகளையும % (௧௫) கூடமென்னும, 

முத்கரமெனனும ஆயுகங்களைக கையிம்கொணடவாகளையும$கணடாயுதத 
தைத் தரிததவாகளையும % ஒறறைககண்ணாகளையும % ஒறறைககாதாகளை 

யுமசசரியத பொர்தியாகளையுமடி ௩தமுலையினாகளையும5உ (௧௬) கோரவுரு 

வத் தலாகளையும்*௩டிவில வணாஈ 2 முகததவாகளையும*களாகளையும% குத 

ளர்களையும்உஅவ்வணண்மேஃவில்லனாகளை யுமஈவாளாகளையும்%ஈதுபபாக்கி 

வீ.ரல்கி முஸலம் என ுமாயுதமுடையோகளையும% (௧௪) இதகத பரிக்த 

தைக் கையிலுடையோரகளையும * விஇசமாகெ கவசஙகளினை இகழ 
வோர்களையும% மிகப பருககாதராகளையும 5 மிஃவுமிளைவுருதாரகளையும* 

மிக கீளசதாரகளையும*மிகக குறுகாதராகளையும்% ves (௧௮)
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நாதிகெளரானகாஇஉர௫ஷணானடஉர இகசுடஜானதாவாயனா ஈட. 

விரூபானஷபகுரூபானகஷள்ரூபானசள வ சஸ$ட * 

BUS ATR STE O UMA 1 GOTH SST T* (5 ஓ) 

© 8s) Pos TPOd ys TAspT oot 

. Bodsea Parody teres eT BE, 

FS DoT BET Ly STM MF pL aah s Horde ,, க் 

க்பணிபாசஹலதானசடஸ$ை ஈஹாகட்$%ததாடி. ve (206) 

(Pree BSS Daye Fy SOD SIH FE 

BT? SH Pare To WH” OF WHA TE wasoreE 

ஜல Bs 520d oct wore 
i] வப் (5 o 

ஸரகவிணஸதுஅனுலிபதா..சவராபரரை Ly OW 5 Teer * 

நாகாவேஷலஸமாயு - தாரடய சாஸை யரக தானடிபகூன 

தகூணசூலசரானசைமடிப தரிணசசடிமஹாபலா ட oy (2௨) 

ரந ண்ரல்கடநண்கக்ட ௦00131 

5 ௫92802820௦ BSUS YO nH 

கபி3%,912த9புராகரதசகசஸாஹபடா i FOLIO 

Cae DUDA) Bape aK GU iD, Yop D4 Bw lk (2.4) 

மிக வெணமையுராதாரகளையும% மிகக கறுபபுருகாகளையும* மிகக் 
கூனா தராகளையும்ஈமிக்க குளளாதாரகளையும$குரூபிகளையும * பவவணண 
முடையோகளையும*இனியவு உவழமுடையேராகளையுமஈரிநக்த காந்தியினா 
களையும * துவஜயு டையோரகளையும * தயபகாகையுடையோசர்களையும * 
மறறும பறபல வாயுசயகளை யுடையேராகளையும * கணணுற்றுககொனா 
Bw (௧௯௨) (மேலும) சதக க௯ாயும, மரங்சளையும படையாகவுடையோ 
களையுமஃடடடசம, அசனியேனனுமாயு தங்கள தரிததவாகளையமக்டப 
ண்யென்னும, பாசமென்னுமாயு ததகளைக கையிர கொணடவாசளையும் &* 
சித சமகிமையுறற வாவ ரசாதியிவசாதல்ன$கடையினறிக் கண்ணுற்றுக் 
கொணடும$ (௨0௫௪) (மேலும) கறுமலர்மாலையினாகளையும் * நறசாந்தம் 
பூசியவாகளையும் சற் ச மமர்யணிகள ர்க தவாகளையு2*பற்பல Gagne 

ளுடன கூடியவாகளையும*மன த.துககிசைஈதபடி நடபபவர்களையுமர்அகேக 
மரீயிரம * கூரிய சூலலகளைத தரிபபவரகளையும % வச்சிராயு தமுடையோர் 
களையும * ஆயு தமிலலாமலே போர செயயவலல வல்மையுடையோரகத்ா 
,பும* (பாததுக்கொண்டு) (௨௨) அந்தக கபி யுருவச,சவசாசவே *.௮௪ 
ணபனைககுஉசென்றவராக$அகேக லகம கண ககுக்கொணடதும்து ஊக் 
கங்கொண்டு பாதுகாபபதும * சாக்ஸாகோல கய சாவணஜை Cou cet gs 
கொடுத்தேற்படுத்தபபடட தும*செல்வோக்குததடையாயிடையிலுள்ளறு 
மாயே *மூலபலககளையும்சசகணணுறறனர்* க one "(om
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ஸகதாடிமஹாஹாடகதோ ரணமசவிகயாதமடிஅத்ரிமூர் தனீடி x 

பரஇிஷடி தமடிராக்ஷலே தரலயடிததகருஹமஷதரு ஷூடவாடி (௨௪) 

35 ராஜ$03785 5634123௦05) 8௦ 

[HVT THF p0H0 ௪58-465, . 

1 cr Pa Tag nEn TS IHS 4 Hy DHE FSW 
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(BDSKAF oASSO AxgwrsoT 280 

WALT PopwsHo TAI ONPG BPW, 

தரிவிஷடபகிபமடிதஇவயம்டஇவயநா தவிரா இ.தம% * 

at {Canal seniiG apy ESR Y apoB swe ., (2) 

580 WOM Bi, SPs RH B 

ஸு 3௧௪௩3, ரு 150௮34. 

ரதைையானை3%4லவிமானைசசகடசதாடிசுபைஷஹஹயகஜை3 — os ல் 

சவேசாபரநிசயோபமை3$சதா தந தை%வாரணைசசட (2௪) 

(பினபும்) அவ்வனுமான்*௮பபொழுது % ற்.க பொன்னாறசெய்த 

தோ. ரணமுற்றதும * எலலாவுலகங்களிலும சதபபுறறதும் * இரிகூடமலை 

யின முடியில இயறதபபட்ட துமாகெஃராவணலுடைய%$அமமாடமாளிகை 

யைகரு்கண்ணுற்.றசசெனறுஈ (௨௪) தாமரை மலாகளையே முடியணிகளாக 

வுடைய*ஆழ%,த வக[ுகளினால்$கழலத:ம்*ஓங்கயுயாகத மதிளகளினால் 

'சுறறப்பட்ட தும் உ முடிவின.ி வியனறதுமாகிய வசணமனையை % அந்தச் 

சிறந்த கப்யுருவாகவே % யுறற. ப்பாச.ததுககொணடம * (உடு) (மேலும) 
விண்ணுலகனைகிகரத்ததும % தேவாகள வாழவததி௫ுரியதும x Apres 
வொலிகளினாலொல்க்கபபட்டதும%$சிறந்த குதிறாகளின கனை த்தல்கள்' 

லொலிக்கப்பட்டதம * அவவணணம % ஈ௩௨மணி யணிகளினாவொலப்ப 

அம் * (௨௬) தோகளினாலும * சிவிகை முதலிய வாகனங்களினாலும ந 
வாிடையிம் செலலவலல விமானங்களினாலும ௬ ௮வவணணமே % ௩லக 

தருமில்க்கணஷகளுளள % குதிரைகளி னலுமிருகொமபுறத யானைகளினு 
லும$வெளளிய சசதகாலமேகங்களின குவைகளடோனற%கானகு தந்தக 

களையுடையஃஈயானைகளினாலும்* bes bas wes (௨௪)



சுந்தரகரணடம், ௭௯ 

WS GHOST trea wo BU வாங்கு 

SLO PYM By aoe we Diy Hee 

பது எ அபப்டி 3௩59 "345 322௦ 

மததைச்சம்ருகபகதிபி3டிரக்ஷிபி3 ஸம ஹாவீர் யை3டி * 

ஹைளரச$டிபா ததானைஃபூஷிசமடிஈசிரதவார, 0. x 

குபதமஷீராஆலா இபதேேநிவேசனமடிஆவிவேசக (௩௮2) 

fp crwhwrOunpes ay ago 

MH Meso ys? woe WKS s Fo 
வணி 

ரா ர %% அலு To 
5 Q A 

POSEN 3 OLHM INT, 

ஸஹேமஜாமபூனசசகரவானம,.,, eas * 

மஹா 7ஹரழமுகதா.॥ணிபூவிதாந சம ட ட ட 

பராதயகாலாகருசசதனாக தம்ஃ . oe ச் 

ST UCD SIMI TOKENS Bao VF (249) 

மறறு மதமேறியடமிருகபகூஷிகளாலேயும*இடைவிடாது காககன்றக 

மிகச் சிறித தோளவல்யுறற % அகேகமாயிரம + ராகூஸாகளாலேயும* 

அலங்கரிககபபட்டதம*அழமய வாயிலுறறதும% மிகப் பாதுகாககபபட் 

டதுமாகய$௮வவசககாகோலனுடைய௩மாளிகையை**$.ணணு22(௨௮ ௮) 

பொன் தவகல்களினாறசெயத மதிடசுவா சூழாத தும,யிலையுயாகத முத்து 

முதலிய ஈவமணிகளிழைத்த கடுவிடககளுடையதுமகடிறந்தவாசனையுறறு 

வயிசமேறிக கறுதத வூறசா$த௩தெளிககப்பட்ட துமா யெ ௮வ்வீராவண 

னந்தபபுரத்தினு ளேோசு௮ுவவுருவின.சாகவே*$செனறு மழெ4 சனா(௨௯) 

சுரதரகாணடததில் கானகாவது ச௪ருக்கம 

முத்தித்று 
அரள 
எமை



௮0 வரலமீசராமாயணம 

ஐந்தாவது சருக்கம் 

சிறியதிருவ9ி. இஷககையில பிராட்டியைத்தேடுகையில் மூழுமதியு 

மதித்து விணணடுவில வஈதமையினவூவொ பகலிற 

டோலவே யெல்லோரைாயுய் கணனணுறறது 

அணைய 0000 வை 

BE HUOKSHO மை OFT yVT Vs om Trmowsewow 9 

BS HP AD YH mF ORFS Kos SDH Ps FO 

SESKMSxGorary Mody'nsUGES டீமஹதடஜயோ தலனாவிதானமஉஉ தவமக த. 

பானுமா தம$கோஷடேடிபரமஈதமடி௰ ததமடிவருஷமிவஷஅமசு௰கதமடிததா சட(க) 

மூரீ$ தி லல TOS FO HBPNSHM oP Row Fo 

௭௮95-3 OMCs TOS FO SSS VT OB MHA cake Fo, 

லோகலயைஃபாபாகிடிவிராசயகதமடிமஹோததிஞசாபிலமேதயநதட  ,, * 

CUT UT MEL BT AAT T QUI G Bl HILT FORE STOFI\AN FHS STE (௨) 

cin Bo dl. 8 Da TDs BH (S8t A Serge 

529 ல்ல டே ApS Ora WHAT BI. 

யாலக்ஷமீடேபுவி;மாதர.. STRUT He FH THUIS STC ag ARF TSE FT ஜ் 

ததைஷதோயேஷஃசபுஷ்கரஸல FT HSN THBETE FEN STREET ATT TIO (௩) 

Podtos a madSond fo ROWU NS Wrsos ds 2525 

& ஆ ஞ் > ௨640௧௭5095 5 25 B, 5d) hopred Prous: 

QOS RY BITTE SUG ETO SS po) Damo el) STHOE SIS SID S2x * 

வீரே தாட்காவிசகுஞசரளத3%சஈதரோபிஃ;ததாடஅமபாலதிபபராஜி 2 (௪) 

அகக். தசம த௲றுண்ண மிவினராகய சிற்யதிருவடி * விணணகனடு 
வினை ௩ண்ணிஈமிகுக த*கிலவின மிகுதியைப*பெருகசசெயதுமகஇரணய் 

களை யெககும பரபபியும* கோட்டத்தில் 4 மகிபநதுலாவும % மதமேற்யத் 
காளையை காத்துமஈஇகழுமுழுமத்யைகக$கணணுறறும(க) காணபோ* 

கடுவினைகளைக் * கழிபபோலு.ம% LPG SSD பெருகக்டலதன னையும * 

Qur a qBICur mNeTwOrTUe | தககளையுமாகனகுகணணுறச்செயவோ 
git 84 Quneh span, 8e pment e@ors656@ohtogsou * CoonGen 
லும*கணணுறற் மகிழெகதலா* (௨) எவவகையான * வழகுஈபுவிதனில்£ 

வெள்ளியுமதசமலையினதாக*$விளககுகன்றதோ* எவவணண மப$பிரதேர 
ஷ்காலன்களில் 4 அலைகடவினதானெறதோ % எஏவவணணம % தடாகல்க 

ளில் கஈறுக்கமலங்களிலுள சான்றதோ$அவவழகு*அமமுழுமதியிடத்து 
முளதாஜேமிகத*இகழட௩தது*(௩) ௮அன்னபபறவைஃயெவவணணம*$வெள 
ளிக்கூட்டிலுள,சா௫ு விள தமோ%$ரிய கெகம*எவ்வனணம*மகதசமலை 
க்குகையினிலுளதாக விளங்குமோஈபடைவீ ரன$எவவணணமஈமதமேறிக் 
களிப்புத்ற களிததின்மீதுளனாகவிளல்குவனோ * ௮அமமுழுமஇயும் * ௮வ 
வண்ணமே * விணணினவிலுளனா9 % விளங்கனொன %* ee (௪)



சுச்தரகாண்டம். அரி 
§ 

SSK rand E Honma tgs BS at ont 

ம எளவு ugh oh Orang PPO Goxt 

இதணச்ருக்கிள இத$ககுத்மானிவிஉசசச்ருங்கடிசவேத$ிமாசலஇல 4 

ஜாம்பூரதபத்சசருங்கடிவாள இ விபரஇபூர்ணசருஙக?டிசா தர$டலிபா இடி (௫) 

DERTromeBAsToi aH KM MMS SoM 

KT We Cowspy ero Sor sag I gKTe OT VE, 

eae Ss T0y Papt UBS. WED MST A விரஷூடபகக$_ eee * 

பரசாசலதமயாசரயதிரமலாஙக$ு, SUTMRFOT MSHS ES! ORTI TBR. (சு) 

Roe o Fx gas Gras, KY HBO dregs Bn BH} 

Tregorfissr Prego yrs BS) SH HTM oreeyg yt, 

சிலாதலம்டிபராடய%. ரூகேகத்ரியதாடிமஙாரணம்டிபராபயடிகஜேர்தார$% va 

யதாடிராஜய.௦டிமை GT SUAS TES TRU தாடததாடிபரகாசசசத்ர$4கிரராஜ(எ) 

Kwa To scaes sts Kx SO %9 ௪7ல்? 

DUT Por BOsy கரல Fy 5 SwM GK we Cats, 

டரகாசசாதரோதயசஷடதோஷபரவருததரஆ$பிசாசசோஷ$%ை. 
40. 

. ராமாபிராமேரிதசிதததோஷ$$லவ (SU TET SSR USM TORIC BT OA SK.., (௮) 

(மேலும்) கூரிய கொமபினையுடையதாட 5 யிருக்கின்ற ந கொழுச்த 

காளைபோலுமசஉயர்க்ச முடி யுடையக வெள்ளியஈமாமலைபோலும்டஈதங்கப் 

பூண்சட்டிய தந் ததகளையுடைய* மதவேழம்போலும்சகிறைகத கலைகளையு 

டைய*அச்சாஇரனும் விளங்கனொன்ஈ(டு) (மேலும்) பனிரீர்த் துளிகளென் 
லுஞ் சேறு சீகயெவலும்சிபெருகசெஹமாேய வையோன் கதிர்கள் முழு 

தலும் வியாபித்ததனால் நிலவுறுவிடமிலாதாலும்ஈ தாச ற்ற hve pp sents 

நன்கு விளக்குங் களங்கமுடையோளும் ௪ மிகக் கார்தி புடையோலும்ந் 

முயல்போன்ற மேதினியினிழலுழ்தவனுமாயெக௮அமமுழுமதிச்மிகச் இக 

ழ்ட்தனன்*(௬) சிலாதலதை*யடை£ து*$ரியசிம்கசமெவ்வண்ணம் விஈ 

க்குமோசுமிகப் பெரிய பேோசகளத்தைகயலடைர்துசசிறக் ௪ மசயானைளன் 

வண்ணம விஎங்குமோ* (அசசாட்டிக்குரியனாக யபிஷேஸ்பூண்்டு) ௮ 

* 

   

    

          

ஜ்ஜியத்தைப் ௪ பெற்றத் * தார்கேக்தளெவ்வண்ணம் விள | 

அவ்வன்ணமே*யொளியுற்றாமுழுமதியும்ச 
விணனர் der nel antl cain 

னன்ச (ஏ) காக்தயுற்ற சகரோதயத்தனொலிருஎற்மும்ச மேன்மேலுரித் 

'ஜ்டிய சாகஷஸபிசாசாதிகளின் கொமேையுற்றும்சுபிரணய கலகமொர்னித் 

மொளிசொண்சடழியுமிருக்தஈவர்இப்டொழு.துு(நிகழ்ச் 
சனமகிஞுலிய்தி 

11 ௫



அட வால்மீகிராமாயணம் 

8 J Sgwrtv car fogret bs, Tt $54 Owes uah oxy 

தவ டங்க முலு ஊன ற்கு SO oH Ts, 

காதரீலவரா3$கர்ணள,காேயரவருததா%லவருத்தாடேோரரயப பி .. * 

வபர இடிசசாடிநகதஞ்சராசசாமிட அதயதபுசரெளதரவருததா$டி விஙார் அம், 

பரவருததா$ட(௬) 
ல் 8மகஏ75408%47௮ OHHH TKS Hower 

உங்கள CSTE Gr Ay Diwend 

Ing gus 2ததாகிடலமாகுலாகிடர தாச௨பதராஸாஸமகுலாகி ப + 

a Murer Qeevint Gov bp 78x G.0 rerxov? pa oes oT ey . . (௧) 

SOG Sar HV LS 2 Marat திம் 8 

ல் நிங்கூள்ரட2 நல 5 ஸ்வாதி ௩டகு2 5 

பரஸப ரஞ்சி இகமிதகதிபா இடிபீசானடபுஜா. எச HAS RL © Oy | 

மதசபாலாபானு ௮இவிக்ஷிபாஇடிமத காசினை போனயமடிதஇக்ஷிபு இ ,..(௧௧) 

கக்க கந் 8 1, TES WMH ES 9 

Mado PP sOGS 5 By Wawro d9bd o 

வ527 பறிசஷீவிக்ஷிபஈ இடிகா தராணிடீசாா தாள. FREI RALIC BA o 01 onlay ஜ் 

ரூபாணிடவிக்ஷிபஈ இடிதருடாசிடசாபாநிசடவிக்ஷிபர் இடரக்ஷாமஸி (௧௨) 

வீணை நமூதிலிய வாதஇியங்களின் தந்திகாதங்கள் % செவிக்கனியன 

வாெயொலித்தன * கன்னடககையுடையஈகுலமகளிரகளும் & நாயகாகளு 
டன்கூடித%தூலகுஇன்றனர்களக*அவவணணமேஈயிரவிலுலாவும் பூதகண 

நுகளும்$வியபபு௰த்தக்க கொடிய செயலுடையனவாூட%விமாயாமேபடி* 

மூயன்றன * (௯) மதமு௰று மயலகொண்டு % பறபலச் செயகைபூண்டு_ 
தேர் குதினா யானை முதீலிய வாஹனங்கள நிறை5 ததத tn cost! wit ef) x 

சூழந்து விளங்கும்*௮வவரககா மாளிகைகளைஈவிசமுடையோனுமஈதுண் 
ணதிவினனுமாயெ*௮தச்*ரிறியதிருவடி%கணணுறறு*(௧௦) (அவற்) 

ஒருவர்க்கொருவாடிமிகவுமஈபரிஹாளனு செய்துகொளவோகளையும்ஃபரு 

தி.தருண்டுகீக ண்டஃகைகளை$யொருவாமேலொருவா போடகேகொளவேோ 
களையும்க்ளுடிமயக்கனொற் பல வன்மொழிகளைஃமொழிவோர்களையுமஃமதம் 
சொண்ஈடொருவர்க்கொருவா * மயகட விழங்து தழுவிககொள்வோசளை 
யும்*(௧௧) (விராணமையினால) மா£ாபினைஈகெரித து.த்தடடுவோகளையும்,ி 

தம்மள்கங்களைக் 5 காக்தையாமேல்* தாக்கு மழெவோர்களையும் % பற்ப்லஃ 
அலங்காரங்களை ச்,செய்துகொண்டு மகிழவோர்களையும் $ வலிய % வில்லு 
களை,கானாசட்டிக் கணைதொடுத்நிமுத்துக் க்ண்கொட்டாது நிறகுமரக்கா 

னாயும்% ம் es we (@@)
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SSRI SSM aU HEMET Gi HOLL MO GFFT A EON—p 

A Serre OOTP T Me Po TS WHre aN El Swe we 

BPO PPre SH orPar wrk” OME SoH dame re, 

YS BUT STO THA TVS ET MUP TESST VT GS BOMULBICLCTK ee & 

BT RTOS ST CSM HAD YF CTRUT MHC TRS ML OK MAST (௧௫) 

4% ப — ஆ நீக்க 8 00” நுறு ஜு TT Soe 

DAWEH OMS க்கி புன்ட 505 For Br Qs th) HS De Sowers, 

OV FKMVFROV—pOF IT HT HB TB (ஒண்டு Zs GE Ch ITM Bk TH Dela Te, ந் 

விதயோத.பாதீஷேஸ,ரூபாடிவிருப। %ிகாசடிசசசிபுன்ததாகாராக (௧௬) 

கறசாந்தம் பூசி ஈ.றுமணம் வீசுமஈகட்டழகினொகளையும$அவவண்ண 
மோழமுகலிற புணாாது துயிலுறறு மீளவும புணாஈதன்புறறவிடத்திலே 
மீளவும, துயிலகொண்டச*காமினிபாகளையும* ௮அவவணணமேச்கணவலுட 

னகூடி யினபுற்.றுஈமுகமகழசசிகொண்டவாகளையும்* பதியுடன் Geo saci 
கொண்டு % நெடடுயிபபுவிட்டு வருக துமஉவேறு ரில மானினிகளையும % 

sent gg pean Gin Cbg corse (am) (அபபொழுதவவிலங்காபுறியா 
னது) அவவணணமேச்பிளிறுகென்தக தநத யானைகளினுலும் ௬ ௮வவண் 
ணமே*கனகு பூஜை செயயபபட்டஈ௩றகுணமுற்ற ஈல்லோகளினலும் 4 

(சசம்பியதக) கொவவினால் நெட்டுமர்ககும்*விசர்களினாவஃ$விட வேகம் 
காண்டு நெட்டுயாககும்*நாகவ ளி ஹையா காளம*விளங்குவதுபோல்% 

விள௫திற்.று$ (௧௪) (மீன வுமமமாருத) சிறக்க LS Buen. Curt oder 4 

Geb eB ofa மொழியினாகளையும்* ஒருவர்ககொருவா கேச த்தினால் ‘tie 

வேண்டியவாறு Cue s@aron Curt adorujone WOES Eb « Hpi Sed 
Glu பற்பல ரூபவேஷ சேஷ்டைகளை யது தீருந்த பெயர்பெற்றுத்திக 

மாசாக்ஸாகளையும் உத * இலங்காபுரிசனில*கண்னூத்துக்கொண் 
ர (௧௫) மிகப ப.இ யுடையோசாதலின % அவ்வான சவுருவமுளடைய 

சரகே% (மீளவுமககு) சிறந்த வுருவமமை%து ஈ ஈற்குணம்பூண்த௮4( 
ணல்களுகசுத் தக்க செயல்னசாகி விளலகு*மவ்வரக்கர்களை ச ubpouke 
த்துனிறச்த வொளிவிசுக் தேரி ராரெயழகய மடர்சையர்களையும்*தழ 
இன திக் குரூபிகாயெசுவேறு செட் பெண் சளையுமாமீளவும் கண ஹூ.ற்றடி 
மதிழ்ஈது* ய ய ase ய ron haw)
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தத ரார்ஹா? 2160p EF SUMEUTI 4D DMT gyLIT aT Ox பரியேஷ-ஷ்பாசேஷூஃச5 

ஸக்தபாவாஉலடட்ரபாவாசாராஇஷதேஷாம்$லத்ரியச தரட$ததர்ச. (௧௭) 

ப ஆப் RB gota tn றா Lr BS sort? Sarees 

SST BA (Fy SoS Ah BW உன்ர fe tor Breese 

CHUTE QUE Be Sr UL Tee e784 hF gar Conroe @HLIs..7 2% வட்ட 

பரமசோபகூடா %ிகுலஃமோபகூடாிலிவாககா3டய தாடிகாச்சித;தகாசஃ (௧௮) 

VMyiOswr wees eres; உள ரீ ௫௦ y- Bo -fogr ODay 

WS மன SH Gare Se Hoty 

sssxPorerganiousCarusap3¢uhurwes armen Cs7 ve) apr 3, * 

பர் துஷ்பரியா 34 தர்மபரா3)நிவிஷடா3%மதள பிவிஷடா%௮னயா$புன$%தசாச, 

Bred) THM HS Wastes க்கை SH thas tere 8 

OPH PYHleHswre, ws sStrrwo worse, 

அபராவருசாஉுசாஞ்சனராஜிவாணா$டபரார்தயா3%தபநியவாணா%காசசித, ....! 

ருசிராஙகவர்ணா3$காஈதடரஹீணா3*சசலக்ஷமவர்ணாைகாசசித்ஃபுசச* ,.. (2.0) 

அநர்தரமும்மணமாலை யணிவதறகுரிய பருவத்தவராஇயும் %* கசடு 

ரூச் சந்தையினராக%பெருந்தகவுடைய கனனிபபெணகளையும்%(பு தமண 

மபூண0) கணவனிடித்திலாசைகொண்டு $ மததயபானஞசெயவஇதஃலபே 

சைஷ்கொண்ட சுமரிகளையும்$சதர்த மமைதங்கடவிண மீகளபோலொ 
ளிக்கன்த*அவவரக்காகளினுடைய%உபாரியைகளையும*௮ப்கு உ கணணுற் 
றும்ஈ (௧௭) சிறந்த வழில *லொளிக்சன்ற$காணம்ஃபூண்டவர்களாகியும்* 
கடுசாத்திரியாதலால்ஃகணவனை த. தழமுவி*மயலகொண்டு துயிலுற.ற % ஈறு 

மலர்க்குளளடம்் யுறம்கும்$பெண் பறவை*போல் விளய்கும்*வேறு சில 

வாணு,தலார்களையும்$கண்ணுற்றும்ச் (௧௮) ௮அவவிலங்கைதன்னில்ஈதுண் 
ண.றிவினசாதலின்% (மீஎவுஞ்சென்று) மேன் மாளிகைமேலேறி 4 கனாவ 
னுடைய துடைமேலினிதாக வீத்திரு£து ம௫மும மத்த காசினியாகளை 
யும் * கணவனுக்ளெயோரும் * தருமத்தில் நில்கொண்டவருமாதலின % 
சகணவனின்திச தனிததுகின்,றஃகாமவேட்கைகொண்ட% வேறு சில கற்பு 
டைக் காமினியர்களையும்*கண்ணுத்றும்*(௧௯) (மீளவும்) போர்லையின்றி 
மெய்மறர் துதங்குகலால் 6 பொன்னிரைாபோன்ற வண்ணமுடையோர்களை 
யும்*சிறப்புத்றக,சங்கம்போன்ற வண்ணமுடையஈவேறு சிலப பெண்களை: 
யும்*அழகயெயெ மேனியுடையர்களாகியும்-கணவனைப் Git sursern scene 
சர்திரன்போல் விரஹ,த்தினால் வெளுத்தவண்ணமுடைய$வேதலர்களை 
யும்$மஅப்டியும் பார்ததுக்கொண்டும்5_ ப பப (௨௦)
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Troe rend sap Ud HCA OL ல் ருஷடாிபாமாபிராமாேர TWOTSe #6 T4#() 

THIS HT rs Lr கருக்க ங்கு 

ணம ளி றாவ ர ஸ்ர 880 நாக ய-௭0 

சர்தசபரகாசாசாவீடிவகதரமாலா$ UG YT AL MLO TEE RINSE GLO TOON 4 

FESO T BTS DKOTH AQ UV aE QVM GFH OTA TOOT HAS STF ove (௨௨) 

8802 ௪௦௦6௭4௭97௦ SHEVA D Ker To 

OB 0 Ser Moy FrGer Gy 8884-58) 880௩6௦௩970, 

பரமாபிஜாதா டூபதிிலதிதேடரஜகு”லகடரஜா தாமடிலா MB Gl uk டக் 

டரபுலலாமகலதாமடிஇவடிதனகீ டீமரலஸாபிஜா தாடடிஸீதாமா துஏவத தாகடி (௩௩) 

3ீறு8 828 எற 230 or Bodh, rv a5 wr Pao 

$68 voor (2 x0 (SDAP f, & Nts wry eS DR o, 

ததாடகா தரேசுவர் தமனீடீலனிவிஷடாபடிராமேக்ணா சாமடிமதசாபிகிஷடா 
மடசசீமதடபர் தமன x.y TM ap Tu edo TLL Seon gs Pls eo, apt. to() 

HES rye arssisege Me வீரமுடையோராதலின் % அத்தன் 

மையராகயே சென .து*மயகாகளைசடிசென்று சோக்து * மிக மகிழவுகொ 

ணூடமனத்துகனெிய வழகுறத* அவிசாரிப்பெணகளையுக,$கண ஹுறறு 

தம்மனை களிலே தானேடமழெவுகொணடடிமிககழயெட்குலமகளிர களையும்* 

கண்ணுத்றுமஈ (௨௧) (மீளவும) முழுமசிபோலொளிகொணடஃ (அபபெ 

ண்களின) முக வரிசைகளையும*வளைகடாகக இமை மயிகளுடையஈகண் 

களின் கினாகளையும * மின்னறகொடிகளின் * நினைகள்க போன்ற * சிதர்த 

மணியணிகளின் உ கிரைகளையும* (பிசாட்டியின முகச கணணணிகளின் 

குறிகளைப் பெருமாளூரைசெயக்கேட்டவரா,சலின்) கனரமுகமவுறறுப்பார்த் 
தும் (௨௨) சிழக்த வழகுடையவளும்$ஈன்னெறிஈதவ0௫7,5ஈஜகஃமஹாசாஜன் 
இருமாளிகையில்$வளாரந்தவளும* கன்றாக வளாஈது$கதளிரத்து மலர்க ௧௩% 

பூக்கொடிர்போலசஈமெலிவுற்றவளும்* (பெரியபிசாட்டியா தலால் இசாமாவ 
தாசஞ்செய்த பெருமாளுக்குத்தக்க இருமேனியளாக நினைத்துத்) தாமே 

யரீகபூமியிலவகாரஞ்செய்தவளுமா யெசுஹீதாபிசாட்டியைமாத்இரம்ச எல் 
குந் தேடியும் காணாமல்த் (௨௩) அபபொழுது * சொல்லைதொட்ளெள ஈ 

'ஃல்கொழுக்கக்ச கவறு தவளும்சஸ்ரீராமனைக கண்ணுற்றாலல்லதுயிர்காழே 
ளென்னுமு௮ுஇபுடையகளும்சபெருமாளிடத்திலேயே மயல்கொண்ட 94 
ல் தயளுமஈூ?ருத்தபெருமாளுடையடமன[தன்னிலேஃகுடி புகு்தவளும்ஃ 
மீகச் சிறக்தருபெண்களெல்லேோ ரிலும்டிமிகச செந்தவளூம% ,.., (௨௪)
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ச் tear Tcwrs Hy ஏ 133௦ OUT? Bre & 9% Ky -Vibo 

ளாக க மாப 58415, Wowsbes do. 

உஷனார்திதாமஃசானு 1 ருசாலரகணடீமடபுராசவராகோததமசிஷ்ககீணடீம்$ 

ஐ. ஜா தபக்ஷமாமடி௮பிரகதசணடீமடிவரேடடரா ரத சாபடிரிலகணடிமி௰ட,.., (டு) 

ஜு ந நோவ 8 4r0 3°07) S873. ங்க 

KF crsrerrDas wea gre) motes af Wey Muss HoH Barro 

அவயகதரோகாமச்சரதரரோகாமிஷபாமலடரஇகதாமடி மாமரோகாமிஷ . 

கஷசபாரூடாம,$பாணரோகாமியவாயுபரபகஞமடமேகரோகாமிய பட (&௬) 

PT HOGE BEATS மாஜ்நீக9 மரா 50 

ngs oar PHS? Oho H 50K Bred SAWN He, 

மதுஜோவரகய$வததாம$ிலரல.ப௩ிராமயைடியதனீமடிலீதாமட$சிரஸயடி vor 

WIL CORUM Se HAT LATS Ady HSE slew  .,, (26) 

காமவேடகைகொணடு உூஇடைவீடாது கண்ணீ பெருகும் சமுத்து 

டையளாகி% பெருமாளுடனகூடி வாழுககாலையில் % விலையுயாந்த றத 

மணிவடமபூண்ட கணடக்திக[[5.து & மகழவினால கண்ணிமை மயிர மலர் 
க துககுபில£பாலக கூவும் கணட வெலி மிகுந்து * கானகததஇில% சிறந்த 

சிறகை விரிததாமே$மயிறபேடிபோல மழ தவளுமஈ (உடு) மிக வடங் 

Gu வொளியறந*மூன்றாமபிறைபோல்ளைத்தவளும*துகளபடா் த%தங்க 

சேோகைடோலமுககுறறவளும % புணபட்டு மேலேமாத்திரம புணணாறிய % 

பாண முனைபுதைநத புணபோல உளளே வேதனை யுடையவளும்*கரற்றினா 

லலைக்கபபட்ட $ மேக மாலைபோல நிலையுரூச ஈதையளாதெ தவிப்பவ 

சூமச*ு(௨௬) உலகமனைத்துககு மிறையுமமேனமேல் மொழிபவாகளாள்* 

இிறந்தவமுமா கியஸ்ரீசாமச௩திரனுடைய *2௬மபததினியும % யாகவேதியி 

லவதாரஞ் செயகவளுமாகய%௮௦5௪ சதாபிராடடியை$கெகோட்சேடி 

யுமசகணணுருமல % வா௩ரசரஇயாகையால் * உடனே % ௮றபன்போலத்5 

லுயரங்கொண்டு வருத தமுறறவந௫ூராயினா&* ves ட (௨௭) 

சுாதர காணடத்தில் ஐம்சாவ.து சருக்கம 

Peeps 

வனக இறத இவ ern



சுச்தரகாணடம, ௮/௪ 

ஆவது” சருக்கம 

சிமியதிருவடி. இலவ்கையெக்கும் பிசாட்டியைக்காணாமல் மீளவும 

இிறந்தோர்விமிகளிலொவவொனறுகபபாரததககொண்டே 

இசாவணன ரண்மனைக்குட செனறது 

eS ONO 

PT MD Fo Sat waosre sl 

DUETS YP owe wP VS Hasopgw? : 

காபரூபதருகஷள ahd TCC aL Ha Tin oRed ag, ster sre Oy * 

பரிலாகவேகடிமமைன தி yok Breogel oer ax (+ 

UA se LEH DEAS ID 5120 

pars Fey, zs Prk PrP yor yee, 

அ சந்கமிவானஅாக ய Camsyuta வரேோண டரா ரச பாடி, 

௮பிலமவருக டூராகுலோதரகி வச ஈபடிதலஸா 2௨ (>) 

SHaowdh™ ௮85 ப்ட் Wr Ow moms vo 

shan 9 Kort ரு 100201, 

கோரைராகூளை34ஸி பறை உப1 த௲வனமி aig ச் 

ரக்திசடடிலமீஷுமாளா பக வாணஷிகபிகுஞுரஜேசகாகேட.. , (1) 

snegs tate IBA) HOB Hogeh Bi 
DMM THAI Bi wo Cay§ vo, 

CHUWCET LUIS தைத? பயபூதிசைட்தோரணை$ . a 

விசிதராபிசகிககஷூயாபிடருசிறா3$தவாலாசகவருதமஈ.... (௪) 

(அகர்.தரம) காமரூபியாகயஈ அவவலுமான ௬ அமமாட மாளிகைகளி 

னுனிகளில்ஈமிகவளு$ஈகையுறறிருகது * மீரவும மனக்தோதெழமு்து* 

வேகம்ச்பூண*இலமகாபுரி யெற்குப%2தட மூயன_றுஈ (௧) பனபு*$௮௦ல் 

குறற மணியொளியினால தஇிகழம் சவசா6%கதிசவனபடோலத* சேசுயாமத* 

மதிட்சுவரினால்டீசூழபபட்ட % சாவண னுடைய மாடமாளிகையைக * கட் 

டிடி (௨) கொடுமைகொணட*ஈசாக்ஷஸர்களினால்ஆசிய்கவகளினால்ஈ ph we 

கரடுபோலக்ஈகாககபபட்ட* (அம்மாளிகையைக) கண்ணுற வீச முடை 
யோரும் * கபிகளிற சிறந்தோருமாதலின % மிக மழெவுகொண்டவர், (௩) 
வெள்ளியினாற் செய்யப்பட்டனவும்*)ததரவண்ணமுடையனவும்ச* பொன் 
ஞலலங்காரஞ் செய்யப்பட்டனவுமாயெ % தோசணங்களினாலும * கீரி 

Lpmaee@ginn wipGwu ஈ வாயிலகளினாலும் % ௫ழய 

ட்டதும்ஈ ட, ves bes ve wa (#)



லி வசல்மீராமாயணம் 

Kerk BOMB ) 005௪1 

ஏகல் பன By கு ஆ ஜாகூடச? 

EQN HO SYROAN TOT FOTOS SF TENDIKGOTERR பட 

அம ஙயார்யைஷூய மயைடிலயரதனயாயிபிடஉபளஇதம;... (௫) 

how orc Hs HTB Tye, Say Sores Bs 

ஆள்க 52375) 32669௦5315 

ஸிமவாவயாகரதலுதராணை9%காஈசசாஞ்சனராஜைை3% . ட ஆ 

கோஷவதமிடிவிடுதரைசசடரதைல காடிவிசரிதமா .., (௬) 

லஸ்௦95) 3௮3௦ Kor wypersspraso 

BAIS PM Ms. msHtly mo segfvo, 

பகுரதனஸமாசோணமட௰ரார் தயாலசபாஜகமட ,., 

மறாரசஸமாவாபமசமஹாரதம றாலவனமக ன (௭) 

Aes Bmw S Vow ens 
DDB yswM HH] wp Forse 553 

SHFOLUTERLITICI STAT? ke SVM FFF pS a) HFS x 

பகுலாகாலரை$ஃம்ருகபக்திபிம ௪த8%பரிபூணம)% (௮) 

DAES Sar Bl) SETH PERSO 

ogre Hs h | ye ‘S8BrS ops 68 6 

SF 30 52m 36 BUTTE TC aR TY Fey ரக்ஷித மடி ் 

முகயாபிசசடிவரல தரீபிஷீலமகத த9%பரிபூரணம$௩ (௯) 

யானைமேலிருபபவாகளாலுமஈமிக வுயாந்து$சோ£வம்ற % விராகளா 

இய காலாளகளினைலும*பிறா வெலலவொண்ணாத % போககுதிசைகளினு 

லும் * தோமேலிருக்து போரும சூராகளினாலும% சூழநது காக்கப்பட்ட 

அம(டு) சில்கமபுலிகளின தோல்னைக கவ௪மபோல் தைக்கபபட்டும்$தந்த 

ம பொன வெளளிகளினாலியறறப்பட்டெஃமத சல்கெிகளொலித்தும்6 

பதபல வண்ணமபூண்மே விளககுன்றதோகளினாஷஙி7ஈ்,5ச*முலாவப் 

பட்டதும்* (௬) பலவ மணிகள நிறைந் துமஃரிறக்த ஆஸனம் பாத்திச 

ங்கள் மிகுஈ.தும* சிறந்த தோமன்னா சூழ௩தும் * சிற்த தேசொலிமிகுக் 

தும்* (௭) காணதகினியனவும்%மிக௪ சிற் தனவும்$௮க்தக் தபடி. வளர்க்கப் 

பட்டனவும்%பற்பல வகையுறறனவும் ஈ ௮அகேகமாயிரவ் கணக்குடையனவு 
மாயெஃமிருகங்களாலும் பறவைகளா லும்ஈஎல்கும்சகிறைர் துள்ள த.ம்(௮) 

மிகப் பயிறரியுற்ற*்யெல்லை காப்போர்களாலும்ஈஎங்குமுலாவுமரக்கர்களா 
லுமீரஈன்கு காக்கம்பட்டி துமஃசிறர் அழக Quer sors guns era wine 

len pe goeten gine ave bea ae ace



சுந்தரகாண்டம், ௮௯ 

MAS TOT, 9 TLE ID WA So 

3304 943௦03 5௯ ஜிரா. 

ுூதிதபரமதார தனபா ஆலோ சரரிவேசனமஃ « 
வ ராபரணலமஙாராதைஷேஸலமுதரஸலவாகிஸவனமக  ,. (௧௦) 

5 Dr wwen Poss, o ல STiyX Cows Re 

WSR AyrlIo LOR Os wmagyo 
BERET BG GD LIS CH LD IPS OL FF ke LH (1; F165 5 atl 2 ர 

ஸிமவை ம தவனமிவஷம ஊாஜனை9 ஸமாசோணம$£ (௧௧) 

Posy Som PoGo Fopwrsawaso 

PIO SoSH suo Masoud os ar, 
பேசீமருதஙகாபிருதடசங்ககோஷகிரா இதி, * 
A SUTTASORUT MM oS Ko "அலை கா. பூஜி சம (௧.4) ் 

Koes, 419-85௦ 585) 304222 

Ps ரி5௦ 6 fo (SNSN exo 

ஸ்கர் SoBe MINIT, JO D0 

ஸமுதரமிவடிசபபீர ஃகிலவஈமடிஸமு தர மிஷி 

மாறாரதனபரி சதமஷிம?ரரதனஸமாோ ணடடி ந் 

மஙாதமன3ும 3! த௲ியே ச சஸ0டஷிம 1 (கபி3தத ஈட (கா ஐ) 

ல ராகு ௭9:5௩ 70௨௦ 

VOB HFN Hoss Troe wowrey 28 

வபுஷாடிவிராஜமா.ஏ மழக்ரத UE BM MHD eee x 

amarig cr AsGu wyenre'n U7 5.92% 1D EH, (௧௫௫) 

மூழவுமற றஈச காகதையா நிதைநததும் * சிறகத சாக்ூஸாகள 
உஹைததும*றஈ3 மணயணிகளினொலிகளினால$ அலைகடலடோலொலி 
ப்பதும* (௧0) புகழ்பெறறதுமஃவேஈகாககினியவஸ்துககள கிழைர்ததும்* 
சிறக்தகஅகிசாகதககவினால* (மணங்கமழகத தும) மகங்களினால % Ap 
ந்த௲வனஞ சூழப்படுவதுடோலஈவீரமுடைய மஹாஜன சுகளினால$சூழப 

பட்டுளதும* (௧௧) பேரி மததளககளொலிததும*சககன் தொனி மிகுக் 
தம்சஇனககதோழறம தெயவபூசையுறறும* பருவகாலங்களிலோமஞ்செய் 
wen Guxrrespeni sell @joved 26 571% பூதைசெயயபபடடிள தும்)(௧௨) 
பெருலகடல்போத*லாழகதும்*ஹலி கீகயெ * அலைகடலபோல தேங்கியும்ட 
சிற்க்த மணிகளிழைக,க வஸ்துககள கிறைமதுமஈரிம௩ க மணிகள கிறைம் 

அள்ள் துமாகயஈ௮மமகிமை பொருந்திய சாவணனுடைய*9றக்தக ௮. ண் 
முனையைஃபர் கமஹாகபிஈகண்ணுற்தனா*(௧௧௩.ஓ) இயல்பினாவலே$ யொளி 
tip விளல்குவதும்்-தோ யானை குஇிரைகள நிநைஈததுமாயெ அவ்விரா 
கணனுடைய மாளிகையை % இவவிலககைக்கஃ்தோர் காயகமென்றே * 
ஸச்தமவாகபியாகெ சிமியதிருவடிஈகினைகது* ,., (௪௪௫) 
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Fold வால்மீசராமாயணம் 

க்கான க்கைள (சிராக மசி 

Ky Sty yao odd a Br Hho WHT DP yw yo! 

SKam ne srog SBE [rd rol owes si, 

GU Bl OMe SS Igr Tarren pond USlHFET IRMTEIS# .. * 

HME SIMS SRM RIT LODTE TDS RUT SHEGWUDR 4, * 

L SUT OTHERS MBL T LOST TENT SOT TRIE TY உட (௧௬) 

மதல் நின்றி தற 8ல் 

சடக் 324 Mind) gig hog orem. 

முஹாவேச%ியரவ ஸதஸலயஈசிே் .சனமடிவபலுசய த த$* * 

வீரயவானிமஹாபாசவஸலய*௮னய த௲வேசபடிபுபறுவே*ு ,, (௧௭) 

சக ஜம்மு ளார் ௦4988 184௦ 

ahingend a டத் 20௭850, 

ஸா ுாாகப்ச 9தகமேகபரதீகாச % க 

GoOLG oTHCaus rie eA ae MO IUELT FRO IPCI* ...(S) 

STEN Bek lo Dora நீழ லர 

DGRM eves sFo DeegurBp Foo 

LOS UE BEN He EH WD RENE LIT RaW IL) GER) Wh He * 
51928) WamuaaerDne SO SUFHI SLTLNTCHZe,,,  (& 5) 

ல் wok Susy ஏ SD Ramey do 

BU Apso Sergey Seavigud miso 

லம மாகமபி3டமராதேஜா%சதாகவஜா SW AR TOV Fm * 

சுகலயச*$மத3கலாரமலயசச பு. QCD # . we (20) 

அனுமானென்னும வெறறீபபு5ழ பெமறவராதலின் + ௮வவிடத்தி% 
லிசாவணனலுடைய£ஸமீபததிரச்செறுஈ வாகாவுருவினராதலீன் ௩ ௮௪௪ 
மற்றவசாகி% ௮,ததனமையராகவே % இசாககதாகளினுடைய % ஒவவொரு 
வீடிடினின்றுந்கா விஃமற்றொரு விமிகளையும $* உததியானவன களையும் 
பாரத்துககொணடே%ஃமேன்மாளிகைகளிலுஞ;செனறு * (௧௬) மிக வேச 
மூடையராகெ(முதலில்) பிரஹஸ்தனென்னுஞ றக். மஈஇிரியிலுடையா 
விட்டில் சாவிக௮ள்இருர் துமஈவிரமுடையவராதலின் * மஹாபாரசுவனு 
டையசிறர் விட்டி லும் தாவிட (௧௭) செறந்த*கபியுருவினராகவின்டி௮ல் 
இருந்து * மேகமலைபோலுயாம் தும நீண் மெகன்றுமுள்ள * கும்பகர்ணன் 
வீட்டையும் % வியீஷணாழவானுடைய% சிறிய திருமாளிசையையும்*சென் 
3௩ (௧௮) (அக்கருக்து) மஹோதசனுடைய*விட்டையும் 4 விருமாஸ்து 
னுடைய வீட்டையும் *விதயுஜ்ஜிஹுவனுடையஈ வீட்டையும் * அவ்வண் 
ணமே ஈ விதியுள்மாலியின் விட்டையும் ஈ (சென்ற) (௧௯) புகழ்பெத்தச 
மஹாகபியும்* மிகுந்த பசாக்கொமமுடையவருமா,தலின் 4 HUGG OH wa 
Qari ge wea sheng rs gueow fn % சுசன் விட்டை aa 
அண்ணறிவினனுமெடல் ரணனுடைய விட்டினையும்* காவி... (ed)



சுந்தரகாண்டம், ௯௪ 

SUVs jeer se அக்கி 

HOM Pps BT, ஊக Og Seok, 

VP USUWA ரிலத்தம?*தசாசசஇரதரஜிக$4.. ப டடசு 
வெச்படஜகாமசஜமபுமாலேகலடமாலேசகஜகாபகு .., (aa) 

DRUM Taso rds SH Bs 

Sew e pg oe ye ஒத 

ஸம மாகப்ோசமிகெதோசசகபவனமச*்ததைலா।.,,, veel 
ஸ்ஜீர்.டசதரோடேசசாடிஉஜரசா. பப ஈசபு ஓவ ௨ (32) 

tor i Ee 2104-1 58௦௮௯9 Fut 

Dusy mraaghiegs Psi. 0s hye 
STUDS SOLS HET Oot RUT HORDUIC galore oe ¥ 
வித்யுதரூடளயடிபீமலையை$சரஸய HEN BOTY FH ve (2 4) 

BUH hoe ஷ் fe) FMS oFges 

PASE RAE ION) Py OT Hoo, Gt 

FESS Ld TEDL FLOOD LIT see eas 

WMS TRUE SU ABR FH.UKC TO Fee, TALI H ,,.(2.4) 

ca ந கஜல் $45 சகுர்ஷாசரி 
292 எழத] ச்சளா௦ BMH லட ஞ்௪, 

USP TOADS BOM iG HCL டித வருச Fale Lett Bile ட்ட ச 

வித்டஜஜி ப வேசதரஜி வாரா டசகதாடி, ப தி ழகரயாட,.. (20) 

வாகசயூகத தலைவரும்*வாகராகளுள்மிகப்பலமுடையோருமா தலின்* 
அவவண்ணமே யிளைபபுராது$இகதிரறிததனுடையாலீட்டினையும் 4 சோ 
த்தா (ங்கருர்து) ஜமபுமால்யின வீடடையும * ஸ_மாலியின"விட்டை 
பம்$சென்று* (௨௧) புகமபெறற * மஹாகபியாதலின் 4 (உடனே) சசுமி 

a தா துவிலுடைய$வீடடையும ஈ ௮ங்கரஈ.து * ஸஒரியசாத.துருவின விட் 
சடயும்*அலகிருர் தவச செகாயனுடைய விட்டையும்ஈதாவி(௨௨) வாயு fs மக் தனாதலின் மிக கேவகமுடையசாகரதாமிசாக்ூலுடைய விடடையும்* 
ர ம்பாஇயினுடையஃவிட்டையும்*்விதியு துருவனுடைய விட்டையும்சவிட 
இடிய விட்டையும்-சனனுடைய வீட்டையும் ச விகன னுடைய விட்டை, 

      

   

  

    

     

   

உளிடையவும் * ஹ்சசுவசர்ணனுடையவும ஈ தம்ல்டாலுடையவும் 4 

ாமசனென்னு* மரக்கனுடையவும் * (௨௪) யுகதோனமச்சறுடைய 
7 a” திசனுடையவும்க* துலஜைக்ரொோவலுடையவும்*மாஇயினுடையவும்டிலிச் 

ர், ர வர்சுவிதடையவு மிக்திஜிஹூலாசளினுடையகும் * அவ்வள் 

யானை த.திலை யனுடையவும்* ப க (டட)



௯௨ வால்மீகராமாயணம் 

VOU PMT, Md er இராக 

ர்க கம சாகா ௪ 621, 

கராளல்யஃபிசாசல்யடிசோணிதாகூலயசைவஹிச* ன # 
கரமேணைவசகரமமாண3மாருதா தமஜ$வா நாமான$  , (2.5) 

SHED ONT, ஆ ஏ நஆல600975 

Bars) Aid Bs Bo 2௧5) 5௬௪௧53. 

மஹாயசாேள ம ரகபி9*ரிததிமதாம்*தேஷாம% ச 

மஹார்வோஷுசதேஷதேவுஆபவனேஷரிதஇமடததர்ச(௨௭ 

ABR oFwIV Sy YS PPhe 58 

usgirmsedbme ஸு REPENS 9 

cane Saurergent Cara. To xevin’ 5 5S Hae Bx . ஆ 

ஸலமதஇகரமய$௮த*ராகலஸோ தரநிவேசனமகஆஒலலாச ., (௨௮) 

ஸமத் லட சாகன். 563 

DAE MOTI THON) BH 

வாரிலததம3%$ஹாரிசா தூல3%ஃவிசரனடிராவணஸய* x 

a LET Wer ROS HC SRPCH TTPO SHS STEN , (௨௯) 

ஏடி MOSHI, 8902 

SSO ODODE Keres” SHpSHISBK es Se 

SOUHTEPIUCTIASGCMAGVY SETA STEGH  , % 
ea QC grr gt het cede) sroraGowr cys s TEx (mW) 

கராள னுடையவுமஈ்பிசாசனுடையவும$ சோணிதாக்;ூனுடையவும்* 

(மாடமாளிகைகளையும்) முறையாகவே%சாவிககொண்டஃவாயுகுமாசரும* 

வலியுத்த கபோலமுடையவசா.தலின் அனுமானெனலுஞு சிதபபுப்பெயா 

பெற்றவரும்% (௨௬) மிகப் புகழ் பெறறவரும x சிறப்புற்றணவா௩ரசாஇயி 

லவதரித்தவருமாகலின%௩ற்செலவமிகுக்த$அவவவவசககர்களினுடைய* 
மிகச சறப்புறறோக்யெக அவவல் % விமுகளிலுள்ள % செல்வல்களைக்* கண் 

0_%(௨௭) மிகவுமுளமகழ் வினால முகவொளி மலிஈது * அவவெல்லாவரக் 
கர்களிறுடையவும்*எங்குமடார் துளள$விடுகளைத*தாண்டிச்செனறு$௮ல் 

இருக்.து அரக்காகோனாகயெ விராவணனுடைய*மாளிகையைக$ூட்டி (௨௮ 

வா௩ரர்களுள் வலியுடையோரும்$வாகசாகளுள் அச்சமின்றிப் பகைமேல் 

பாய்வஇற் புலிபோன்றவருமாதலின்%* ௮ருகத்சென்று * இசாவணலுங்த்க். 

சருற்படுத்இருக்கனெதாகொடியகண்களையுடைய*அச்தப்புரவாயில்காக்கு 
மரக்கெளையும்்கண்ணுறமு*(௨௯) அகத * ராவணனுடைய ௬ விட்டின் 
முனையில்ஈசூலம் முற்காமென்னுமாயுசள்களைக் கையிலேக்திய வக்இை 
யும்ச்சத்தி தோமாமென்னும படைகளைத்தாங்கு மாக்கெளையும்ச த் 
பலவகைப்பட்டஃசேளைகளையும்க்கண்ணுற்று* ..., vee (0)



சுத்தரகாணடம். Tom. 

wr trol, wh ரு ரு sot ig we” 

Swe Bre peer gsr Twos 

மவாகாயானரராசாடரங ரனோத்யதானமாக்சாள்சஉ. ட 

சக்தானடர்வேதானஷஸிசானசைவட௰ ர ராஐஉானஉ 0 ரீனசாபிடி(௩௧) 

நச கவ்லா ஈருஎ ஐடிஐ 

PRUE KATE வ ஆ 320 ME oh 

GEE Cr or 445 L GL LCT cory~ UF BIRT RGR Teme . * 

eghastoef apy gree Segrra sever, டட (௩௨) 

aor BOE SoM ETO வக ௨3௭4 

KSSH OST RPT (௫௨89 an Tre, 

தீஸ்மினசசருவோடிப ரலைனயாளுமஃடகிலாக B ERAT HENS * 

ததாசசஷாரதசசடிமேகானசய தாஸ ரவதசசகடரீனடயத 1௩ (௩௩) 

ஜ் 2 ஜை கநா 3ல் 040 | 

SH ortlrd $ Swr0 arfssosy 95 

மேகளைனிதகிரகோஷானகளமமைரோடிபரைா%தாதசாஷான , x 
ததசசஜாமபூசதபரிஷூகரு தா$கஸலாஸரமசவாஹினீ$ச௪. (me) 

குக கு owas. 62) wri 

850, HS FBS தமந 283 

தோமஜாலபரிசசனனளா$*தருணாஇிதடஸனிபா — ,,, ar’ 

சாஷ்லஸேசதரஸயடராவணஸயடசிவேசநரெடிசதாசச (௩டு) 

பருத.துயாந்த சரீசமுடையோரும்*்பறபல படைகளைக் கையிற்கொ 
க்டவாகளுமாகிய% காலாளகளாகிய அரக்கர்களையும் % செம்மைகிறத, தன 
பும் ஈ வெண்மைரி௰சதனவம* போரசெயயுமபடி செதஞ்செய்யப்பட்டன 
பும்சமிக்க வேகழு டையனவுமாகிய ஈ கு.தினாகளையும* (௩௧) ஈறகுலத்தித 
க் தனவும்டிஈல லுருவமமைக்தனவுமஈபகைலேழங்களைவெல்லுஈ ததமை 
படையனவும்%மவுதததன சொற்படி நடககும் பயிறசியில* சதோக்தனவும் 
பரா செயவதில்$இர்தரன யானையை நிகாதகனவும* (௩௨) ௮௩தகசாவ 
ஊன் வீட்டில்சமறறும பறபலப் பகைச்சேனைகளைக்்கொலலுமசககர்களை 
ம் ச்சமறதவசெனப் புககுடையோசாதலீன * ௮சசமின்றிக கண்ணு 
௮ (மேலும்) மழை பொழியும்ஈமேகங்களைப்ஈபோலவும் % அருவிகளைப 
ிபருக்கும்ஈமாமலை களைப்சுபோலவும்* (௩௩) மேககாஜனை போலப்பிளிது 
ன் மனவும்$போர்ககளததல் 4 பகைவர்களால் * வெல்லலொண்ணா சனவு 
மாகெ யானைகளையும் * ௮ங்கு ண பொனனணிகளினாலலங்கா ஞூ செய்யப்ப 
“ட * ஆகேகமாயிம் * சேனைகளையுமக(௪.௪) (மற்.௮ம்) பொனனணிகள் 
ண்டமையால் % காலையிலுஇத்த கதொவன்போகொளிக்கன்றனவுமாகிய 

மகவும் பராக்க்கோுபேச அவ்விசாவணலுடைய * வீட்டினிஸ்ஈ 
எணுற்றனாக ee vee aes oes (௩௫)



Sin #* areSS g rune seer tb 

WVKDP WO HV றோ வ 

OT HBO 8 DST Ky HIG 

LI GST SOR KMoxs ade starrronRiarse , 37 ச 
சிசராணிடலகாகருமாணிட௰த் ரசாலாக்ருமாணிசச* (௩௬) 

மிச சிமி காக rsh 
சாக்ஷி ன் 0500௦ OK) OS BSS, 

Hert hx sis ROM T hex GK OF LIT or Be Merde ந 

FDS HET DELUGE OF SLO MATS CR USC LOE H உட (௩௭) 

ess yu tH 185 THON aTS 

Bee OAISpgo acer 5 Gowoo. 

OK TTR S UE SoM KOT or ee sv UKEC aE Car we 
SIT THO EBIGAU SLUR Lp TOO STATE GOL & உட (௩௮) 

௪$௭0%3.9-3௭850 ௧௧%) 5௧67 00௦ 

w BIOS) Goes ௦ 08௦ S80 

SURUELOI KAZE remuyuaCes sure , 

௮சேகரதனளஙசோணமஈலமஈததஙிதிதாலமககத சட, (1) 

SoRR INT, BO Ky Srogr bs bos 

0280) 72) 08 TY Tro Baw osnrfets 

தீரசிவூடிதகாமாகதம்கபூதபதே$கரு மில , x 

ரதனஞைம*அா ஏாபி2சாபிசசாவணஸயகடதேஜலா* (௪) 

(மீளவும) வாயுமை5கனாகய$௮௩,த௪,௫றியதிருவடி % பழ்பலவகைட 
பட்ட*ிவிகைகளையுமஃவிரிததரங்களாயஈ பூங்கொடி. படாந்த விம்களை 

யுமஃவிசித திரஙகளாகய சாலைகளையும் (௩௬) மறறும பலவகைப்பட்ட 

விளையாடும் வீடுகளையும$மசமக௱ரமகட்டிய சிறு மலைகளையும % அழ! 

இனபு அகரும % விமிகளையும*பகலில் வெயிலின் வெபபாதவிர்ககுக் தஸ் 

மையுறற பனி விமிகளையும்* (௩௭) வியப்புறறவராகி % யரக்கர்கோமால 
இய%இசாவணனுடைய*விமிதனனிற்ஈகண்டு * (மேலும) மக்தரமலைபே 
ன்றதும % மயிலகளிரவிலுறங்குய கூடுகளடர்க்ததம் உ (க) வெற்றி 

கொடிகளினால்ஈகிறைக்துயார்.துமஃஅரக்காவீடுகளெல்லாவற்திலும் மிகச 
சிறக்ததுமாயெ அ௮வ்வீட்டையும்*பற்பல மணிகள் நிறைந்து*காறபுறங்கள 

லுமுளள%புை தஈளிடங்களையுங்$கண்ணுற்று மகழக்தனாக (௩௯) பயிற்ச 
யில் தேர்ச், சவர்களால்செய்யப்பட்ட வேலைகளையுடையதும்%பூ சப்தியாமெ 

பரமேசுவரலனுடையடிவிடுபோலச்சர் தருவதும்$கவ மணிகளின் * பட்ரெர் 
ஸிகளினாலும்$இராவணனுடையடதேசினா லும்% பப (சுடி



சுந்தரகாணடம், 4 @ 

SST FF BT BR wr psey 65, 

roUNT EHO Be Sab writs Se ST 

5x5 sCarnareh Sart Aoreaxdr rte... , ச் 

ஜா. பூரசமயானயேவடிசயளுநி;ஆசனாகிசட (௪௧) 

ருந்து SIS MO dingy dt 

WAY AY 8 Uso miras sow 

Cpsutiaun ger Gry PMY SUS Tee, த ் ச் 

மதவாலவக்ருதகலேதமடமணிபாஜனலஙகுகமஎஈ (௪௨) 

௧59092074௦ 02௦001 

By OF ஜு டட ஆரா ய $ “al wrod 3 128 

குபேரபவனம.ப தாடிமலே ரமமடிஅஸம பாதி, * 

தாபராணாகசடிகோவேணடகாஞ சட மடிநிநதேகச (௪௩) 

HSK Ser DA) ஆரு வறக 60 

LPI Gr¥ anGo 8)58 TS Soruo, 

கோஷ வதபிடிமருதங்கதலகோலை முடிவி TA Bue ம் 

LITO FOE FU) SAO Shy HONE Sou TGV x (௪௪) 

PU FID goss” [SWRA MINX So, 

OVO Ly SHRM LHL TAG Wig" gyotorausdGwsy (#09) 

பின்னா*$௮௩தப। பெருவீ% ஆயிரயகஇாகளினுல$கதிரவன போல, 

வொளிதகது$தல்கல்களினாலேயே மீயறதபபட்ட*$ச யனங்களையும உ ஆஸ் 

னங்களையுமக(௪௧) மிகச சிறஈசஃபாத்இிரஙகளையும்*௮மமாருதிக(யங்கே) 
சண்ணுற்று * (மேலும) கேனாமசெயத மத்தயம ததும.0க குளிர ௩தும் * 

மணிகளிழைதத பாததிரல்கள நிறைதும் * (௪௨) குபேசனுடைய மணி 

வீடிபோல*மிகவு। காணபதம்ெிப்புறறும*நெருககமின்றி வியன்றும் * 
காகையாகளிள நாபுரல்களிலுடையஃவொலியினாலுமுஒட்டியாண௱களி 

னுடையஃவொலியினுலும்5(௪௩.) மிக வொலிகளெறஈமத்தள வோசைகளி 

ஞலும்*மிக வொலீயுறறும்*மாடக்களினிரைகளடர்ஈ தம் %* 8 natn சிற 

க்ச வாணுதலார் நிறைந்தும் (௪௪) மிக வியனற பிச,சகூறிண வழி வியக்து 
முள்ள அப்பெரியமனைக்குள % ௮அனுமானெனனும் வெறதிப்பெயருற்றல 

[சீசலின ச்சக்றமவராகப்ஃபுகும்து மழெர்கனன்* ட்ட (௪௪௨) 

சுர்சசகாணடத்தில் ஆருவது சருக்கம் 

முத்திற்த: 
os» > a



௬௭௬ வரல்மீசராமாயணம் 

் ஏழாவது சருக்கம் 

சிறியஅிருவட. இசாவணனரண் மனைமுமுது௩் தேடிக்கொணடு வருகையில் 

கடுவில் புஷ்பக விமானத்தைக் கண்டது. 

ON 

328 வால 8௧௪) ஷு 35370) 52௭௯௦ 

OOS FF 6 B/G) Hyd, Ho Faro 9௧08௦250௦௦ 

பலவான$ள$ஃவபாளலகசவைரோயல,வாணஜாலம” Ustad Glad sugars shy 

ஸவிஸலங்கஜாலமடம, தசமேகஜாலமயதாசவேசமஜாலம்டததர்சட வ (ச் 

534 wrod Wes fy reese [Bory TOarrom. sf wrSFrerng 

HSH OT EGOM er SY ET BKvs jret, 

நிவேசளளாம்ஷவிவிதாசசடசாலாஷ்பரதானசஙகாயுதசாபசாலா% 4, க 

மஜோதா ராசசாபிபுன8$லிசாலா9ஃ$வேசமாதிஷ-ஃசாதரசாலாஷததர்கூட on (௨) 

KBB rs MOLT HB Hod By wg ora 

35 ஆ 3420௨0 ௭7௦ 8592011௦௭0 975, 

BT BTU TT) TORS SATO OO” FET IDDBA START COE FH ase % 

தோஷவைஃபரிவாஜிசாரி*லவைபலா£ஜிதாகிடகருஹாணி*கபி3டத தர் ௪௨ (௩) 

TACOS Sr, OGM HY Mss Wasps Ia 

INSTI Ht FOr SHS vow HSSS y Sted, 

srbyususerloutassT ixoCunxnT eT Bax irdsrhe ட டி 

ம ீதலேஸாவகுனோததரரணிடலயகா இபதே3ேகரு வாணிஈததர்ச௩ (௪) 

(இககதசம) மிகப பலமுடைய % ௮௩௪ சிதியதருவடி * வைரய 
மணிகளிழைததுப பொன்னால்யயமபபடட்சாள சககளையுடையதும%ஈமழை 
காலத்தல்ஃமின்னறகொடிகளொலிககும * பலாகையென் லும பறவைகளி 

னிரைகளுடன கூடிய * சிற த% மேகஜூலம்போனற % மாடமாளிகைகளி 

னிரையினைக$கண்ணுறறும* (௧) ௮ம்மாளிகைகளினஃபுறபலச் * தாழ்வா 
சஙுகளையும் * சிறந்த சங்கு ஆயுதம வ்ல முகலியவைகள கிறைகத படைச் 
சாலை களையும$மிக மனத் துககனிய% வியற % அமமாளிகை முதலியவற் 
தினஃமேனமாளிகைகளையுக்ககண்ஹுறறுமக (௨) பலவகைப் பொருளகள் 
இகழக்தும்*தேவாஸ,ராகளினாலும* பூஜிக்கபபட்மிம %* பலவகைப்பட்டஈ 
தோஷ ககளொன்று$மின றி சின மலமாகியும் % இசாவணன தனது தோள் 
வலியினாலேயே வெழ்றியினால பெறப்பட்டுமுள்ள% ஈல்கீடுகளையும x sis 
வாக௩ரவுருவத்தவசாகவேடசென்று தேடிப்பார் ததும் (௩) மிகப்புகழ்பெற் 
நனவும் 4 முகமுயற்சிகொண்டு சிறர்ச பொருள்களினாலமைக்கப்பட்டன 
வும் * மயாஸ.ரன்;சானே கோகஈஊக்கததுடன் செயயப்பட்டனவும் 
இம்மண் ணனுலகலுள்ள௩ஈ வீடுகளெல்லாவற்றிலும மிகச் சதக்த கறருணம 
கதனவுமாயெஈறுவ்விலங்கை மன்னனாயெ சாவணனுடைய % மற்றுமுள 
பறபல வீசிகளையுமசெனறு பிராட்டிபைச தேடினர் % see 

    

   
  



சுத்தர்காண்டம், ௬௭ 

BS sts 8, 98 te ator Stevo wae seat 

8 KOS ngE wermorso Ky tre Bebo Sy cdtin Gorwsa, 

ததிஉசரிதபேகரூபமசுமசோதுரமசகாஞசனசாருரூபமமாகஷஷோ இபல்யடி ர 

பத்மபலானுகுபம்ட,௮பர இருபரூபபடிரருவோதகமமவிடிததாக.. (டு) 
க சித்த ௯19௪௦ நிண்ட 8௦-௫6 88௦ 

TSO ON POIHEY o ABO KOvwrsss o. 
a. sGngurG * ceroyoow toda, edu remain bh BORIS BG 1 cre kkk 

CTE SRE AAV TUB TAM ne ENT MAE rmrnaAe rox ges Nae... (௬) 

Bb CSE Osx gary oes விசம், 04௦ 

ச்ஞீ௫ு23 சகடகட) 000௭௦௧8௦90) Woden 0, 

ஈ। சீ.ரவேகைரிவடிதீபபமானட *தடிதபிடராசய ரானமடிரமயபோதவத% பட்டி 

ுமலடரவேசகைேவோா மா பபான ப சரரியாயுத ஈசகேடிஸஃ,கரு தாமடிவிமானமில (௭) 

ஜெர்க் 0௦ HH HL XM Toys Fo 

355,08 Fr yB BGM So 2௯௭3௦௨) வேஸ்ட் 2௫௨ 

LOST pA sou #FETOIWUSTROT WEG BORD TB LIFE BT ees * 

யுகதீகருதமேகசிதரமியகுர சனசிதரமடிவிமா VTGCTLOMSSTIW (4 

அக௩தரமஈமிக வுயாஈத பேகமபோன்றறும$ மனததுக்ளெொயதும்* 

தவகங்களிஸற செயசகமையினழகயெ வுருவபுடையதும * ௮சகசா கோமா 

னாகய இசாவணனுடைய * மகமைக்கும பலத துக்கும் தகுயொயெதும் * 

கிகரிலலாச கிறபபுறறதுமாகய * மிச சித்த விட்டினையு* (ம6,த௪ சிறிய 
இருலடி) கணணுறது(டு) பூகலததிலச*க வி வி.ழஈத * பொனனுலகோ 
வென்று ஐயமுறறகுர்யசாகவும% செலவமிகுதியி ல * மிக வொளிப்ப 
தும% பறபல ஈனமணகள கிதைக2துமா௫ உ பலவகைப்பட்ட பூமாங்களி 
ஹு டையத்தறுமலாகஞதாகதுமஃுமமலாததா.துகளின் பராகங்சளந்படி.$ 

துமுளளஈமாமலையினசஈ॥ கரபோவெனறெண் ஹுமபடியாக eens Buju (௬) 

தறக்,த மடந்தையாகளினால*$தக ழக துமசமின்னறகொடிகளினாலஈ ஒளிக்க 

ன்ற்*ு மேகமபோலுயாடீதுமிருததலால உ சி வன்னபப்கூரிகளினால் * 

தாவ்எச் செலலப்படமிம% மிகச் சோமை பொருந்தியும் * வானிடையினிற் 
குமஷ்கல்வினையுமறுப் பொனனுலக்னை ஈண்டி நினை ததபடிச் செல்லவலல 

சேவாகளினுடையஈயிமானமோவென்லும்படி விளக$யும்ட (௭) பலவகை 
படட கைரிகம முதலிய தாதுக்களினால வ்ிததிரமாயெஃ% மாமலையின் 

கசமபோலும சு ஸரரியச௪க்தசாது கரஹயகளினாலழகுத்ற * விண்டலம் 
பாலும* ஒரோயிடத்தில குவையாகக குவைககப்படட பலகை பேங் 
போல விித்திரமாகப்ட்பலவஞகப்பட்ட மணிகளிழைச்த விமானத்தை 
ம (அம்மாளிகையினிடையில்) சண்ணுற்று மழைந்சனர் ௩ ,., (4) 
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௯௬௮ வால்மீகராமாயணம் 

BING) SS SOLS ON rl LPs Hosyyror! 

5) Bey, ) PHOBOS woes OS)8y8 oS SIGS SE. 

பாவதராஜிபூர்ணாஷமஹீடிக்ரு தாரிவருகவிசானபூர்ணா3*சைலா$கருதா3௪ ... * 
a 

புஷ்பவிதானபூர்ணாஃடவ்ருஆாகருதா9*கேலரபதர பூர்ணமஃபுஷபமடிகருதம() 

yO POT, Pedram ors B He Mowary raph Bhp ores 

Oseyomr PP pord சாறாக $ 312 

பாணரோணிடிவேச்மானிரூகருதாகிசததாடள-,புஷபாணயபிசபுஷகராணிட ... % 

ஸகேளராணிடபதமானிபுனசசஈததாஉதனயாநிடிர த. ராணிடவநா கி4 ees (sof 

Haryochowrmd was s o 8S ட கரல yD eso 

SIE கண்ணுக் உண்ட ௧515585௭௦௦ 

புஷ்பாஹ்வயமராமடலிராஜமானம* ர தனபரபாபிசசஷவிவா ததமானம$ஃ ee K 

வேசமோததமாஞமபிசஉசசமானமஷஉஒமஹாலிமானம*தத.ரடீரஹாகபி3% .. (௧௧) 

ஐ ஏச, வோ ஸ்னேல் 40 Wr Saw FS POs oro 

அரு டு ATE OL IY POU 71M GO TTPO 

Maer uwU rex AI AM wBST xe UU UAT eT HES KAA GSTS ~ நாகாவஸ.பி34 

A SITFFHYQASl AQ’ SUT MGM ORFUT HST HIB EHS HST (#2) 

(aHuorenSGev) wor inde safletions se 16S & QUueT woe, glee 

ஓர்புறததிலெழுதப்பட்டுளது * பறபல மாமசரிசைகளடார்தனவாகவே % 
அம்மலைகள$எழுதபபட்டிள*௩றுமலாகளிணிரைகளடர்,தனவாகவேஃ-.ம 
மச௫களுஃமெழுதப்பட்டுள* தாதுகள மிழழகஞமடாகதனவாகவே% ௮௩ 

கறுமலாகளு5மெழுதபபடடி௭% fo) (மறரோபுறததில) மிக வெண்மை 
யூட்டிய* மாடமாளிகைகளுசமெழுதபபட்சிள % அவவணணமே & fF wie 
தாமரை முதலிய மலாகளுடைய%புஷ்கரங்களும * தா.துகளடா௩து தேன 
டொழியும்ஈ தாமரை மலாகளும்$௮வவண்ணமேசூதக்துமஃவீசிததரமாட 

யுமுள்ள$*சோலைகளும * (எழுதபபட்டுள) (60) புஷ்பமெனனும பெயரு 
டைய தும்ஃமிக வொளிகொண்டு தஇகழவதும$கவமணியொளியினால்மேன 
மேலும் வளர்வதும்%சிறக்த மணிமாட மாளிகைகளெல்லாவறறினும்ஈமித 
வுயசமுள்ளது.மாயெஈமிகச சிறர் த மறரோ விமானத்தையும் % அங்கே * 

அர்த மஹாகபி* (கண்ணுற்றனர்) (௧௧) (அதுதன்னில) வைரிய மஷ் 

களினாற்செய்தஉபறவைகளுமஃவெள்ளி பவழ௫களிஞல்*௮வவகையாகே 
செயயப்பட்டபறவைகளும் % பலவகை யுலோகல்களினா லுமணிகளின 
ம் * சித்திரல்களாகெ ௬ காகங்களும் % அந்தந்த சாஇகளுக்குத்தக்க வுருத 

ந் 

மனபர்அஈ௮ழயெ அங்கங்களையடைய*குஇரைகளும்*செய்யப்பட்டெ (4! ள் 

   

    



சுத்தசகாண்டம். fade 

EMH roUNSAHS ce Pybowmred sah wR 
Profs Base LVI) ரு Otro Poy sngr hy Hs, 

LMT MET LB SY GR ULAR T OVE NL gag a tg) ea Pn aA TS ALCO OEY... He 
COTE T 54 UL TODA‘ YS een Var eS HST oes arden ew k De (௪௩) 

உ, ௭ எந ள ன்ற 4) Yor? ௮5 yess eras | 

eases Bday, என்றா ப BPS நங்க tray, 

ஸி ஸதாடோகலராசசசட சபலபத்ரபலதா$ைபத்மினிகசியுறயமாளால் ௧௪. ச 
ERR SSTHUS' பாஸ தாடிதேலீ சஸ. ரன காசிலஷூமீடேக்கு தாடிபபூவட .,, (84) 

௮920 ஸ் SP HIS 3௦ 35% rs K Doss wen Ieey so | he 
GST Faye Porx 0G ALGO trad g SSX dss ways So, 

இத வசோபாபடிகமிவடடர பகா தடஹிமா தயயேசசாருகச்தரம்ஈ உட 
ஈகமிஷல தர 42 த*தத௲கரு 1ம்ச௮பிகமயடிபுசசாசலகிமையே..... (௪௫) 

F5G) POL RW HSK Ses POSSE” டோ லடிஙா ௯3097௦ 

UIT, Tospe mM Tro pwwye Tow wins 268060 SX 6997௦, 

SBMS LD TOG FPS IT IM old TAB Lk BT DY PLD LS LI BL HO 

pL S OAL DI Sty CMT GY KTH GT OH BISH STIG THO URF GSA Soe, 

Uwipin SWEH seh Gor Gw peri s Fs eH eon wen ajo gr gi 
செய்யு தறமைகொணம் செனறினிய மொழிகள மொழிந்து தன சொற 
படிக கேழககுமபடி வசஞ்செயயபபடட*பூன்னம் பிரணய கலகத்தினாற 
பிணவ்கய காயகி காயகாககாயுடையனவும*காமனுககு*ுஇயறகையாயு௭௭ 
படாகளபோனவ்றனவும * ௮அழகய முூகமுடையனவும * அழகய சிதகுடை 
யனவுமாகி*யியறதபபட்ட * களி குயில முகல்ய பறவைகளும் % அல்கு 
விளவகுனெறன*(௧௯) (அனமயிலே) இனிய துதககைகளுடையனவும்* 
BT pet தாதுகள மெயயேக சும படிகதனவும * தாமா யிதழ்களையும 
இலைகளையுக துதிககையிமகொணடு தாங்னெவும் * தாமரை யோடையி * 
லிறங்கெ கலககுவன தனவுமாகிய/மதயானைகளும*௮அவவண்ணமே * தாம 
ரைமலரைாக கையிலேகத்தயொளிமிகுற்து$மிக வழயெ திருக்கைகளுடைய 
தருமகளும * (அபபொதரோமனாை கடுவினில் மலர்க், ச தாமனாத் தவிசில் 

றதிருஈது அமமதவேழங்களினால் சூழடீது பூஜை அக்க ase 
எழு தப்படம$விளகூனஎ* (௧௪) இவவகையாகயே மற்றும பற்பல சித் 
சவகளிலைை*அழடூயுமச*பூமாமபோலசமிக நத மஸங்கமழக்தும்ஈபனிகால 

முடிலவினில* அழ குகைகளுடைய*மாமலைபோல*மிசத் தேசுற்௮ுமிரு 
க்சன்றசெப்புதத* அச் சசமணிமாளிகையைக யெங்குஞ்சென்றுபா£த்,த% 
மீரவும்*/ அமமாருஇி) மிக வியந்துக(௧ட) பினபுசுதறமைகொணடவரும், 
வாதரசாஇயருமாதலால% யாவசாலும் பூதிக்கபபட்ட * இசாவணலுடைய 

டல சதினல் டாதுகாககபபட்ட * ௮௨,5 * விலம்கரபுரியை * யெய்குர் 
இலி த்தாவிசசசென்று தேடியும்ஈகற்புடையாளென்று யாலராலும பூமிக் 
நதபட்டவளும * தன் பாததாவாகய ஸ்ரீசாமனுடைய குணாசயங்களிளீடு 
கட்பவருமாயெ ௬ ௮ந்த * ஜனக சாஜன திருமகளாயெ வீசாதேவியைக் 
நாணாமல ஈ மிகவுஞ் சிரதைகொண்டு சோடுத்தனர* (om) 

    

  

   

 



௧௦௦ வால்மீரொமாயணம் 

SSA WUIMOSHOWS 63 VTS FM asV To pss, 753 

ஒட ச*ஏசசேத 80, எம௨3௨02087௧345 50. 

ததத தாடபவா,விதபாகிதாத்மன$கருசாதமன$ஸ.வர் தமன? தனகசதாம்ட 

அபச்ய தைச ஷூசபரவிசாத3மகா தமன$3%ஷமன3*௮இிதுககிதமக௮ பவ 

பின்பும்$ அப்பொழுது*பகுவிதமாகச சிந்திததுதோகது கல்லோ 
ரிடததிற பழெ இயல்பினரும% ஈல்வழி சஃபாதவருமாகயும% பிராட்டி 
யைஃஃகண் ணுறுமையினால்ஃநல்ல ஊஹ(ழமுறவ,ரம% மேலுமெயகுந்தேட 
வல்லவரும்*பெருகதன்மையினரா தியும$௮வருடையமனம*மிகததுயச,௮ 

கொண்ட$%தாயிற.று% oe ட, Ls ௨... (௧௭) 

சு தரகாணடத்தில் ஏழாவது சருக்கம 

PP pwr 
— me 

  

எட்டாவது சருக்கம் 

முற்கூறிய புலபக விமானத்தையே மீளவும் விரிவாக 

வர்ணனை செயகினறனா 

மனைவ வனை நய Ease, 

BS Bp Fs HSS GORT ௦ HAP Ag iron. sys, O Avo 

(48 Sorrouryssarev Bas 050 Seas WS 23% 28 

69 HOF 7 2 பவள தமஜ3*கபி$* தலயடடவனயை$மதபேபஷமைல தி தமஃ 

பவி ரதன) தரிதமடிபாரதபதஜமபூசதஜாலகருதரி ஈம* ரரதகவிமானடிததாசபு 

G15 SR KITT) Bow Fo 5$0503௩$0 90040௪ ௭ 

8௧௦780௮௩௦௯ 5892௧ ௦ தழமால 916802600௦ ஆதம. . 

supCow nurse tra Gs hwwy sas 1D RMU ORT TS DEG Oe . 

இவக தமஈ$வா புபதபரஇிஷூடி தமத தடி*திதயபதல.படிலக்ஷமவதடிவயராஜத(௨) 

அக்தசவிசமுடைய$உவாயுகுமாரரசாகயெஃிமிய திருவடி * ௮5 ச%மணி 
மாடதத௲ன0வில்$இருகனெத*பறபல மணிகளிழைத்தும% நன்றாக வுரு 

க்சி மாசறற தஙகத்தாறசெயத சாளரககள இகழம்தும% மிகச இறந்து' 
முள்ள % பெரியதோர் விமானகைக்க்கண் ணுறறனாச (௧) இததன்மைய 

தென்றளவிடற்கும் பிறசழிப்டதறகு மொணணாமற செயயப்பட்டும*ுதெய் 

    
வெய்யோன் செலலும் வழியாகயெ விண்டலத்துக்*கோர்தல்லணிபேர் 
இகழ்ந்தது௩ .., wee Fane ose ove



சுந்தரகாண்டம். aoe 

78௫485) ட் 6௦௩௯௧0) 6* Fo கர் 86, மீ 

BADRHPH wry BSB 56 TONS, msHeoWssd, 

ததரசூஞ்சிடபரய தன தகர த 54 555K A ey OAT T WT SAHOSCe ௮ 
தேவிசேஷாடேடரோஷவபிடாரிப த 94 2தரடிஞக்கமவாகிசேஷவத்சரடி(௩) 

சட ஸ்ரார் Se Ma Pyar Pw derSordoao 

மூ Br oars WK 0 ௧ ௦ 68 8 FWD TAS Fo 

தப்லைமாதானபராகரமாஜிக பமனறறமாதாளவிசாரசாரிணம a ந் 

அசேசமைலதானவிசேஷசிரமிதம(,ததஸல,கத3। துலயகிரேஷ சர்சனமசு (௪) 

% 

வர்தகர் லி வைக் Dra Sorry Gog wemse 

KASH ஜாடி 5, Tromso srh 0 HFRS உல்ல ௮௦௦௯௧௦ 

மன3ளமாதாய த௲£ரசாமி. ௭ 9 துர வரம்! ப த துமயகசாமினமசம ஷா த்மனா 

மசபுணயகரு தரமஷம௰ மா ததிரப$பசறவிய மகருகாயமுதாமஉதலயமிலஈ.., (௫) 

DAS. wougy GS. sop so ௦9௦ 

BS* Horse TBH 00 DO Aero Was onWSgayr, 

விசேஷமட௰லமபியடவிரேவு.ல இக ஒலிசிதர-ூ _ம்சயகுகூடமணடிதமக, ச 

மளேபிசாமமசரதிகதுகிரமலமசலிகிதர-ூட சகி2கசகரமசய தாட (ஸ்) 

அந்த விமானததில * ஒரிடமாவது * முயறடியுடன்ஃ செயயபபட்டில் 
சென்பதிலலை$அவகுகஓனதுமள்லையுயா௩த G) nm ஈவமண் யிழைத்தில 
தெனபதுமிலலை*௮ல்குள. உவ்சே ஷஙகஈதேவாகளிடததுமில் உ மேலு 
மல்கே * யொனருவது % மீகவும எ்சேஷ படைததலதென பதுமில்லை 4 

(அங்சே யாவும மிக முயதரியுடன செயயபபட்டனவும, விலையுயாஈ,5 மணி 
களிழைக bY LL, சேவாகளு 6 (th LD பெமமகரிய விசேல ப (1விமைகளுடை 

யனவுமரகவே யியயறபபடடன) (க) மிகவுமிடையிடாது செயத் தவத 

திறமையினைலும போரிற பகைவாகளைச் ரிதறுமவடிககும பராககரமசதி 

னலும ஸமபாதிசகப்படடது2 % மன ததுக்கிசைங் கபடி. சினை தகிடஞூ 
செல்லவலலதுமஈபதுமஸாவதோபததஇசம முதல்ய இறத af ABE CHOW 
தாக இயறதபபட்ட துமஈமேல்மேலும* பூன்புற்றள்டததறகுக் குதையாத 
விசேஷமுடைய காட்ஈுதருவதும்* (௪) ம?ையவேகததையும் * பினனிடச் 
செயது*$மிக வேகபாகச செலலவலல தும$செலலுகையில் பிதா தடைசெ 
யயவொணனுத்தும் % லாயுபோல இளைப்புராமல நிர கசஞ் செலலவல்ல 
துமஈபெருக்தன்கவுடையோரும்ஈமுன்பு இழத நலள்னைகள செயதவரும்சு 

மிகப் பெருஞ்செலவமுடையோரும* தட்ச புகழபெதறவரும்* மேன்மே 
இ ஏறக துயாந்த வாக௩தய/டையோருமாகய விண்ணவரே வாழ்தறகுரிய 
தேவமாளிகை போனறதும * (டு) மிகவுமதசயததை * மேறகொண்ட ஆ 
“விசேவூமுடையதாக வியறறப்பட்ட துமசசவமன/கள்னொல்களினால் கி 
ததசமாடுய அனியுடையதும் * காற்புறங்களிலும அதைசசூழக்த கொய் 
களையுடையதும*காணுமபொழுதே மனவ்கவருமழகுடையதும்ச௪சச்சால் 
சத்தசன்போல் தாசற்று*கைரிகாதி தா.துக்களினால் வ்8தஇிசமாசய 
யடையாமாமலையின்*ிசரம்போன்றதமாெ (விளங்கிற்று) ் லை



௧0௨ வால்மீசரராமரயணம் 

xi 030827 ளா Pewsey சலமா சமா? 

ஷ் 89-25 POT ootaspy? HitaarypPsKergyH ses, 

யம்சகுணடலசோபிதாள3மவாசஞ$வயோமசரா$கிசாசரா% 1. # 

விவ்ருத்தவிதவல தவிசாலலோசஞ3$மஹாஜவா3%உபூதகணால Aon Tela WED, 

SH SHAMS, TWIT MG Forsesa sr GSS, 50 

BYSj FOS GAM fF sw Sx SST SarGsooop Fw’, 

வலர்தபுஷ்போ தகரசாருதர்சனமஷிவஸ தமாலஸா தபிஈகாந்ததாசனமஉ ... * 

௨ தசமம*புஷபகமச*ததவிமானம*வாகரகீரஸலத்தம3கல3*ததரடித STF வி) 

ஏர் ௮வ்விமானத்தை*மணிகுணடலககள இகமழுமுகமுற்றும்*மிக 

வுணவுண்பவர்போலப் பருகதும & விணணிலெங்கு£திரியும் வலலமை 

பொருகதியும$இசாக்ஸசாதியாதலினிசவிலுமசசமினறித இரியு துணிவு 

கொணடும%மிகவுருணடு மாழக்து மகன்று நீண்டுமுளள கண்களை விழித் 

தும்*மிக வேகமபூண்டுமிருக்கன்ற*பூ ககண௩கள*ஆயிரமாயிரமாககநாற 

புறங்களிலுமசகோபுஈதாககுமப துமைகளபோலததாககுன.றனவோ(எ 
வஸ் தகாலததில் மலரும ஈறுமலாகளின் குவைகள தூவி மணஙகமழ௩ஈ 

துளதால் காணற௫னியதும்ஈ (ஆகையினாலேயே) வஸுதமாளதைதிலும * 

மிக வினிய காட்டுதருவதும*எலலாவிதத்தலு மிகச செெப்புறறதுமாகிய% 
புஷ்பகமென்னும*௮௩,௫ விமானதை%* வாடரவிசாகளுள சிறப்புற்றவரா 
பெஃஅந்தச் சிறியதிருவடி % யயகுஈகணடு மிக மகழவுகொண்டனாக (௮) 

சுதரகாணடததில் எடடாவது சருக்கம் 
q 

pp pp 

  

ஒன்பதாவது F (ih & & WwW, 

சிதியதிருவடி புஷ்பகவிமானமெங்கு௩் தேடிககொண்டுபோய் கடுவிலிசாவ 

ணனுடைய தாதகள மெயமமநக துதங்கியிருப்பதைக கண்டி து, 

a இரவி டர வவிம இ அதி “யய வனாக 

530௨00௨020 Bo Fgd Hour ows o 

SSO TSS [TSO Prine MRSS wi, 

LO (5 5 T SLOG OWN OTD Moo Hg EDL aI DIL GIL & SOM hk வட ட சு 

மத்யேசலிபுலம்4ிதயதபடிபவனசரோஷ்டமடிததர்சஈ 42, (௧) 

(ஜரக்தாம்) மஹாபலன்மைக்தனாயெ5௮ந்த ௮அனுமாள்$மணிமாளி 

கைகளுள் சக். சச௮ம்மாளிகையிள் ஏஈடிவிம் * அகன்றும்*கீண்டுமூள்ள * 
தோர் கன்மாளிகையைக்கண்ணுற்றனார ‘— ,,, ees (௧)



சரி 

சுந்தரகாண்டம், aon. 

பன் BS in asSo Mnasetrss 

பப் அட) vite | THs Pohoo, 

த்த்ரஷனேர் கரயைடிபவன மடிபகுபராஸா சஸல்குலம்்டி * 
அர்தயோஜனவிலதீரணமடியோஜனம்ச.தயதம்திட  ... (5) 

தவரு; 3 330 & எனபக எ72௭௦ 

POLTUOE Sra Derm POSr oss, 

அரில ஒதன?*லா நாமான$தஆயதலே।சளுமடிவைதேஹீமஃ ... ச 
ளீதாஃடிமாரகமாணலைதுடலாவத3%பரிசசராபட ses (1) 

Cs SmMoMH Pw se Sratrratng serek se 

மர்ந்த வ ONS hE jeans, 

வ நாமான?உ௨உ ததமமஈராக்ளாவாஸம்$அ௨லோகயன” woo 

wsenmpSanoras tapos sriCvambagemt sy, . (௪) 

கக மித 50 ஊறி நரம 
56. 863௭5௦ 53 ணை ௦௯71, 

சதாவிஷானை9*தவிரதை3%ைவச,ிதரிவிஷாணை04 * 

பரிக்திபதமடிமைபாதமஷஉதாயுதைோதையமாணமச௪.. (0) 

WELT 5H) பாமரர் 2820 

சண ராய ஙா Brgh WK) So. 

ராவணலயசபதனிபிஃயாக்ஷஸிபி  ரடிகிவேசனச ள் 

விகரமயஈன்ரு தாபிசச,ராஜகனயாபி3தவருதம (௬) 

அஃது சராக்ஷஸலாகளுககிறையாகயெ இராவணன் *வாழவிடமாதலின்,ி 

ப்ற்பல மணிமாடககளடராதுமம௮அரையோஜனம அகன்றும் % ஒரு யோஜ 

னம்%மீண்டுமுள.து%* (௨) பகைவாகளைாக்கொல்லவலகக* அந்த Sy QIN oo 

தாமரையிதழபோல & sor தருககண்களையுடையஉளும்*ஜனசமகாராஜன 

இருமகளுமாகயஈஷீதாபிசாடடியைத்ேேடிககொணம்சஅமமாளிகையெக் 

கும்*சென்று*(௩) அனுமானென்னும வெறறிப்டெயா பெறறவராதலின்ட 
றந தகஅர்த ரரக்ஷஸனிருககுமிடசதைசயச்சமினறிபஃபாததுபசுபின்புக 
மனமூழவினுலை முகவொளி மிகுகதவராகி உ இராவணனுறையுமிடத்தி 
ஐளஎ*சென்தனா* (௪) (௮2) நானகு தடிதஙகளையுடைய ஈ மதயாளை 

சளாலுமகஅவவணணமே உ மூனறு தக்தங்கசாயுடைய யானைகளினாலும்ந் 
சூழ்ப்பட்டதாடியும்ஈகெருக்கமினறி விசாலமாகியும் * ஆயுதங்களைக் கையி 
சலச்நியபடர்களினால்*பா துகாசகப்பட்மமிருக் தமையினால்(ட) இசாவண 
னுக்குசமனமூழர்தே மணமாலை சூட்டியசாகூஸலபபெண்களினால* வாழ, 

ப்பட்டும் * சன் தோள்வலியினால தபேபபவரைவென்,று ஈ பலாக்காசழாதம், 
சசொாண்வெரட்டட்ட*ராஜகன்னிகைசவினல் சூழபபட்டும்க ட @)



௧௦௪ வரல்மீசோரமாயணம் 

65, Ver 135௦8 or ottnde Geo 

wrots BN Gar chro OF ROSATO. 

தீதீதரகீதமகரா£ர்ணம்$இமிங்கிலசஷாகுலம்$ 1s, ue 
வாயுவேகளமா தாதம்,$பனனகை%ஸ[க மில) ,., os (@) 

கவ (மகி ரர BE Poms 

PV OSA) SHH OG AES BA Ssroxh 

வைசர௦உனணேசயாஹ்டிலக்ஷமீ*வாரிவாவாரேரஇரதரோே ... 9 

யாசசஸாடளர்வாடிராவணகருதோடிநிதயமேவ*அநபாயினீட (௮) 

CWS TE BHF Gg கேஸ் 

Try Rem ஊத்ச முரடு டன் 

சாஜஞ%பாககு போலயஉயமலயடவருணஸலயசசதாதரு6ே ,., * 

SSSA ap Tate FS BQHO War Capt sGC wap .., (௯) 

Sgro, SP3gBo RL WH PH 2G So 

Hsadirg THES o S88, Sas we 288, 

பவள DBP FAV UOT LOLI GDL F WIE F SOKO pH TA BLO & ,. 

L1G MT ay FUT eeu G m ever Loy GU GACMEDE RSE STITH உ (௧0) 

7 ௯ [we 8 95) 803200 820360801௪ ர 

DIPSOBB VO எு3:55656, ௨௮௮8௦ 

பதசவி7வகாமணாடிபராற்மஹணோததேடிதிலிடஇயயம0௩% . 9 

புஷ்பக நரமஷஸ வ ரதநவிபூஷிதமடவலிமானமடகருத2 vas (௧௧) 

அஃ * முகளை மகரமீனகள நிறைஈதும * பெருமீன சிறுமீன்கள சூழர் 
தும் 4 வாயுவேகத்தனாுல மோதபபடடும 5 கீ£ காகககள மேலெழுரக்துமு 
ளஎ*ஆழகடவபோலத & (இகழம் ஈத) (௪) ராஜரா ஜனாகிய சூபேனிடத் 
இலுஎஈ,தச்சசெல்வமுளதோ % உச்சை சிசவமென்னும வெளளைககுதனா 

யை வாஹனமாகவுடைய % தேவேகதிரனிடததல ௩ எசசெல்வமுளதோஃ% 

௮௩,௧௪௫ செலவம்ஃயாவுமஈ௮௩த ராவணன மாளிகைதன்னிலு£97% தசமும* 
தீங்காதுளத% (௮) சந்திரனுடைய செலவம * யாதுளதோ % குபேசனு 
டைய செல்வம யாதோஃயபனுடைய செலவம யாதோ % வருணலனுடைய 
செல்வம யாதோ&*% (இதுவும்) ௮ததன்மைத்்ததேயோ* அனறியில அலற 
தினின் மிக்கதேயோகிஎன்று ஐயமுறுமபடி யாயெ மிகபபெரு ஞசெலவம்ஈ 
வ்விலககாககரியிலகசாகூஸாகளின மாளிகைதோறும்ஈ(நிழைக்து இகழ 

க்தது)(௯) (பின்னும்) வாயுகுமாரராஇய ௮ர்சச் சமயஇிருவடி*அத்தமாட 
மாளிகையி*னடுவினில்ஷகன கயறறபபட்மிம% அகேசும மதயானைக் சூழ் 

ந் துமுள்ள*மறஜொருகவிமானத்தைகஷகண்ணும்றனா*(௧0) 87% து*்விசுவ 
கருமனுக்கசான்முகதேவன்பொருட்மிசவிண் துலலும்சமிகச்சிறப்பும் 
புஷ்பகமென்லும் * பத்பல் மணிகளா லுமலங்காசஞ்செய்யப்பட்ட * 
சம்ஈமுயற்சியுடனிய த்தப்பட்ட! ue படட (44)



சுத்தரகாண்டம். ௧௦ 

SBate Pr @yosw, லம. 

GES Bares APS wr Lwwy7, 

WERGOCUI KE: CT arr SL Ht F711 BE Ov Lie we 

தீதாத் றவ ர$*ருடேர ரலா$ஜித யாடிலேபேடி, . (௧2) 

aire ey K Gardin Bi ௩ சர 30 

ந ௭௧௨8௦ Hows Kh SIs Aeow, 

EME OM EOD EOS SET Be oT HH MLD eee * 

MF GFOGZROG OCI Qu ஈ சரியா டபரதிப தமிலகட,.,.. (௩௩) 

BAe oSifo rE wd pA Omron So 

ல்ல இறா. 575௦5 86௦, 

ே. ௫௮1 தரஸலஙகாசை,மைடரபட௨ டலிக கபி வடி eo * 
சப7கவா54 ஃட ௧ பைலா தேஸம் Vik ch ர தமர்... (௧௪) 

862 டவ Two 8398020055 எ 

ர ஜட Soom Yo ௨13௦5 2810 
ன்] 

seven SL oP ate: விவர மணுடிஸ., தடம் ணு % 

2உம்டஸளோொபாாஸமயுச தமச்சாருபரவாவேதிகயச eee (௧௫) 

=e aK a Brody ITO Whos Bo SHY Say 75% 

BOK Hho wed Oss Devo, 

காஞ்சளை ம ஸபாடி.கைரபிடஜாக 7 தாயனை௦ச ees . + 

Wy 5o¥O7 S71 Paw,' நிமமணிடரவரவெதும 04 (௧௪) 

எநத விமானச தகக தபேோன%மிகு db கவஞசெயது * பிதாமஹ 

தேவனிடத கல ருகது_தவபபயனாஃப பெ றமனமல *ஙததை மையதாஇப 

அவவிமானததை KH Fido en ராநனுகிப மீர2/௦00/4! 9 அமக கு ம்பா Fon LM 

Curfer Catto rcdud ere ¥ வெறறைகொணம் % LIAN Bch) & © chil 0801 L_ 601 60) GOT 

Cap * (௧௨) செனனுய பூ ல்லிய பபலப பலுைக வ டன கூடினவும த் 

பொன வெளளி தங்கம் கனனாற செயடபபடடன வதம் 9, 246 ol on guar (A 

கன கயறநபபட। _னவுமாகய*கமபஙக %எஙசம றுதஃபபடடமும 4 மணி 

களினொளியினாலுகழலபோல கழஈதும * (௧௩) மம) மகதச முகல்ய 
சிற%த மாமலைகளுககு நிகராக விண். OU bon g% Jin Denis gy குத.துவன 
போன்ற$மிக தலத் மு நவமமைக், 55 சமல நிலை க்ள் Oo Ho) Bi Hu * eer 

ற்டெயும * (௧௪) செ௩திம்பாலவும, A tags ion surveys இகபூநதுமி * 
விசுவசாமனால*௩னகயறறப்படஃம* தவக படிக ॥ நினாரிலாயாகக கட்டி, 
யிமடிமிச வழகிசி௦௩த வீறபருக்குக தைக ॥ ஈடஃயும * (கடு) தக 
கங்களினாலுமஃபடி கலகவ்னாலு ஷசெயமபபட்ட$சாஎ சங்கம வாதாயன 
Heegickta ph தும? கத. நீலஅமன ப, ம, மஹாசீலமென்றுப சிறப்புப் 
பெயர்பெறற பலவகை நீலமணிகளினால்யமறபபட்ட றத்த இண்ணைகளு 
wr als wea ose we ae டட (௧௬) 
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DH BAdH Re ௬899 ௧௦933 

03௪4) ஆருட நி8ஜ-ஒல-ர280, 

விசிதரோணஷிவிதருமேணஷமராா தரைமணிபிசசஷ ,, * 

Ben gaorierx Maar 045C .6x.20ar rsx (௧௭) 

56 Bs HO Ns Sxdonngsn 

நழட ௯ 8 sresos ech dave 

ரகதேஈ$தபநீடம்ே ஈ௲ூலபுராயகா இஷ wes 

FE SCOBF RUE SOKG DSU SHC CYULU ees (௧௮) 

க்க OY wD 60207 086௦ 

லண்டீ£௰ஓவீ0$08ஷ0 ௭ ஐ.ரிஸ்ஷண்டம? 

வராகானாிவிவிதை%கூடாசானாஉளமலஙகருத.0% வடர 

YARUGW* PAU OS or eiwoxo wr GIy CTT Te 2. (௧௯) 

5 EP S\S orXoitso WHY Toss Hoyso 

ASS oSsSr O88, GH (க்க 8லளை௦௦, 

ES KMS SIMS SALUT GI FRU TSOTSI! Uz * 

ஸமஞூாசசிதமஷதஇவயமகா தம ரூப௨ த ஆ-௮ரிலமிலக*ஜிகரத(௨0) 

ப கவை ௨௦063) ௦08004: 5௯ 2 

ஓலைக் 803 எல 

SHEE SIRO MTON SA IKF OY? FSDOOKUG HOKLIOG Bary , , 

GUT TACT HU STkSSIAQ SSS இது; உவாசேவக . (268) 

வியபபுறச்தகக$பவளஙகளாலுமஈமிக விலையுயாகச% வைரம் ஃபதும 
சாகமழமுதலிய மணாகளாலுமகிிததலமென்னுமொபபறம கறகுணமமைகத 

முத் துககலாலும$அமைக்கபபடட ே.த்தலங்களஈத்கழகதும% (௧௪) உதி 

சமபோலச வொதும உ பொன போலப டசுமையுறறுமஃகலவினைபபயனளி 

க்கவலல ௩னமணம வி௫ியுஞ சிறஈத$சநதனலகள*கெளிததமஈகதி விர 

தெழுக்தொளிஃகத கக ரவனை நிகாததும(௧௮) சிமஈத வுருவமமை% sx 

பறபலப்$பளளியறைகள மேதலிய ஈலலறைகள£மல் கத முளள % புஷ்பக 

மெனனும%அக்5? திவியவ்மாளததினமேல*௮ மமஹா இீரசாகிய மாதக் 

யேத்$(௧௯) அபபொழுது*$அவவு டிவினராகவேஃய௪கரஈ ததக மத 
இயங்களிலிரு&தும நலலுணவுகளில்கு௩தும தோன்றி % யெங்கும பரவி 

விசுன்ற%கிவிய%5௩ததன த,யவவு ஈககொணட$ஃவாயுபகவான போலவே 
மோது மகழ௩தனா*(௨0) அச$தவிய கர்தமும % மிகவுதறமைவெ 

ணட*$௮சசிமயதிருவடியை % மேனமையுறத௲$ப% துலை % யவனு + Bap 

U6 gy ao ony UWE sa sok.26d rraaccrxcrac ship பதத 4 

ந்தனனோ ற வவிடததைக குறிதது 4 இவவழியா கஉவாரீ$டென்று* வருவி 

யழைத்ததுபோலுமா .., see ave aes (௨௧)
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OL LIT BB OS ம் (th B BH TU RS TS த * சரூபிகாபடி eee (௨௧௩) 

ம்க் “A ௫ வலர) பீட உ ர ரால் 65% 

ஐ 97௦0 03 க Po Tard To, 

முகதாபிரசடிரஙாளை சடா பசர்மிககூாரபிடி eee 

மணில,த, பை$டிலிபூவித ட. ௫. தட பபூஹிதாபடி. (7.6) 

- 8 ° rE) dw PSK CR ல்லி BE 

POM WOMB T y HOP SRT vs 

MODI TAG FIT IS KV BT BRO pS LOMA ர. ட 
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Sth aro Kihei ToS Ped rr O¥ erie 
us Buon _ § ஃ “ 1 3 இலலல 3௮0 us) “yy Dio 

vu 

பரு திலி FAR COM Base > GAIT SHI LIT A Bet இரணாமடி te * 

ஸராஷடரகரு !॥மாலி.ர்படியஎ நிரணா wt HBB Wa~ ,,, (2 &) 

(ஆகலால் சிமிய/ வடி Wes anstarrenua BLU.) shag 
நதுச்புறபபபடம் இ Ft oodd! Ep) om ls H1/ னததுககினிய த LM இழ கப Fins 

Apes குலமகள் போ லலித் (நிழ பபா கும *ம்கபபெரியத்மு ௩க௲ரரவளை 

னிருககுஞ் சாலையைஷ*்ணடலா*(௨௨) (அஃது) மண மய ஈசய படி-ள 
நிரைததும$ பொனனாமசெயல் சாளரங்கள இகழாதும * படிக மாளி 
னாலஉ$லவகல! பதபபித்தும* கெளளியின fin ph J sha BG + awe 

ellen Dob ghee (௨௨) CY Dabid Bot QDH 10) GN Bbw 1 HU Hoover el 36 am 

களினாலும*செயயபபட்ட மு யம் கமபபவ ப ள$உயாச இயும* ப.றறும பலவ 
கைடப்ட்ட கம்பங்கள் சு மியும் காட்டிய (+ ௪) ஓ மனப ளளனவுப 

இடையிடையில கோணாமல சரியாக நீன்ட மதமி CUTE Se ALOK DB 

புறஙகளிலும%$மிகவுமலககா ரஞ் செடயப்பட।..அ௨ம% மி வுயாக eA, ௭ 

oor போன தனவுமாகய*கபபங்கரில ௨*/மேமல வைனு டனை 'ரால்கப்டி 

பறகக ழுயரசிகொணடதுபோல வ்..றகபம * (௨௫) பூம். UBL Ge 

கூதியாகச மலை கடல காமி சய நரழி ககா ssw ven. tons Magy 
மாக வெழுசப்படடஈபெரிடஈ சிததிர கமபள,ஃ௨,த*மேல,, முஃ 2 பரப்பி 
விருத்.தலால்*காடு ஈகா வீம்களினிரையடாந்துசவ்யன்றகனற ஈ* பூலோகத 
ஸத் நிகர்த்தும்* we ves வக வ (2-4)
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டராஈதயாலசரணோபேதாமிக்ஷாோ இபரிஷேவிதாமஃ , (௨௭) 

சுக்கல் ளி Deer 5970-4912 0௩0 

௮௫70-2256 5௭3௦ 

௮ருரு தூபேஈடிதாமராமஷவி௰லாமஉிவாமபை ரண (டரா. ok 

ya.Curuanr Gran A got nxeooral Dagon yuruTDe (௨௮) 

SPOT WasPo 68125௦ 

*ுலி 1 WrWoharey0 (RAB Pyoushds 

மரலலமைவாலாதஜனநீ டிவாணஸமயாபிடபரஸா இனீபட 4 

சோகராசினி உஇவயாமடசரியேஸஞு சனனீமிவடிதா மடி (௨௯) 

ர 3 “ ” 

Syms fs ss Faron) so 

சாவணபாலிதா.மாதேவீபஞ்சடறுநதரியாணிபஞசபிடே 4, k 

£ FFOOS¢ GG SULT FO SM Gk FH HeST UW TWO TOMY (௩௦) 

மதமுற௰ பறவைகளினால*ஒலியுறலும%ஃறந௩த டன்மணல்கமழஈதும% 

சிற௩த விலையுயா௩த ஆஸ்கஙகளடா,தும & இராவணனாலெல்குமுலாவப 

படம (௨௭) ௮௧ தூபங்கமழவத்னால % சிலவிடததில கபிலவாணம் 

பழி.நுதும உ சிலவிடததிறறூசின் மி% யனனபபமவைபோல வெளுததுமக 

பமபல மல।கள சுபமாகச தூவுமலால*சிலவிடததில சததிரவாணமைபொ 

குகதிபுமஈகாசாமடசு2பால & அழ கமிகுஈதும & (௨௮) மனம$ழேசசியை 

மிகுததும் * வேறடத்துல்புகதம வாணஙகளைவிட இஙகுறற வர்ணங் 

களுகஞுதஈதன னொளியினால மேவயளிததும % மனககவலைதாததும% 8 

மையுமறுப*௮ ழுகனுககும செலவததிறகும% பியபபிடமோ எனனுமபடி 

யழகுஞ செல்வமும மிகுந் தும % எங்கும மிகப புகழமலிர் துமிருக்தமையி 

னாலஈ(௨௯) இசாவணனுல பாதுகாககப்படட ௮வவிடமானதுஃபெறறதாய 

போலஷ௩கண, நாககு, மூககு, மெய, காது என்னுமைகது % இக்திசியங்களை 

யுமசரூபம, ரஸம, ௧ஈதம, பரிசம, சததம எனனும் ஐ தஃவிஷயக்களினா 

லுமாறுபபோது*இன்பமூட்டி மழழவித்களு ட்ப ப (௪0)
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மரண ன வளத் நசட 
கண லல4 வட? லம் வராகி, 

இவய. 

SSIS HFET OTM FUT OKO Tyr age gaCw sk ௪ 

LOM stoe gris hag rp oUTU Ys Diet ust 4. (82) 

கீ ஜாட (ம ards Vag singes 

“ எட்ட ரி ; 020) Oy yr rr wrod or gy Sess 

தீபா: ரசசபரகாசெடு ர வணிஸயசதேறஸாடி . * 

kp BF CDT Goh PRG TA TSI ga Gi GR Bx op IL oT) Be (nn) 

₹8”28,ஐ, PFO erwsdrowd/ So 

Per poxdwrbrro நுறு 22௦௭2 6௦ 

SSLRGS AW oA GI ATW TE பரபபரத om ke 

BTET Va Uo s ypustTFeQwso A enrixyueugy , (ne) 

இவவிடம*காமதேவாகளினபு£று வாமும effesn wot: மோட (அன்றி 

யில) இஃது % இயலபாக(வே தெயவதனமையறமு க காமதேவாகளிற டத 

கத தேவாகளினபுறறு வாழும பொனனுலகேயோச* (ty 601,» uFov) இஃது* 

அச்தவாகளுககுமிதையாகய இர ரசனினபுழறுவாழுகமமசாவதககரியோ 

wr Bam oC Sx eye gi) இஃதுஈஇபபிரகம,தஇமணடவலத்திறகு மேலாடிபா 

பரபசஹமமாகிய ஸ்ரீமாமாசாயணனே நிததய (க தாகளுடன் விமறிருக 

கும ஸ்ரீவைகுஈஃமேஈயாகெவெ oC dr xer cot Qi sy 5H சிறியதிருவடி + யஙகு 

ஐஐ மகிமையீலீமிபடமி மயஙகப பயபலவிதமாக நினைடது கினைாது வியப 

புற்று நினறனாஃ(௩௧) (ரி.3ியதி ,வ) யவவிடததிலே,ஃதககத சாழசெய்ச* 

கொததுவிளகதகன-*(கரற£ன மயசைவறறுகினனொளித தமையன்) பெரு 
ஞசூதாகளினால # Gh ATID ம் % கோலவியு ற விஃக்பபடட * புதிய சூதர்கள் 

போல * வெடசெ சிநதையு॥தனவோ என றுமபடி நிமகக*கணடேே (௩௨) 

ஆங்கு றற மணிதீபவ்களி*னொெளியினாலும *துராவணனுடைய*தேஜஸ்்உடி 

ஞலும*பூஷணங்களினுடைய*சோதியினலும% அவவிடங் Supp யெரி 

இன்றகோவெனநேகக்னைதது (௩௩) ௮௫க௩து மேலே செலலுகையில்க 

சிதகத கமழளககளில படுததும * பதபல வாணங்களுறற வாடைகளுடு 
த்து மாலைகள பூணடும % பறபல வேவ ங்களன/ க துமிருக்ெற * சிறக்க 
பெண்மணிகளின * ஆயிசமாயிரமாயுளள கூட்டத்தையும * கண்ணுறற 
னாஃ ய ens “es ase ass (௩௪)
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சிசசபதாஈ த. ரபூவூணமஈபரலஃபதமதத vee ses * 

திசசபத3ு மலபரமரமஷஒம வ தடிபசமவனமய தாஷிவிருருசே,ஃ (௩௬) 

ஏ: Wr POs Gs rd 9d PSB 99s 

கமர் xo ISS WP Mr}. Fo° 

௬மவருததநதாதநிடிமீலிதாக்ஷாணிடிபதமகக தநிட xe 

STOO DAN WCU TON FT OA GET Exo T FD SHUIFU TK . (௩௭) 

[KD FSS TYP ட்ப படட பட்டப் 

க்ஷூபாக்யேடஃபரபுசதாகிடிபூதவ1உரா தரெளடஃபு59% we 

MLAG SUS IT My sors Ve ST OVTWO*S STUY Male (௩௮) 

ஊடி 00௧௦௨ 86 ௮ 

VomerHs Bera [Se a POSE, 
இமாகி,ிமுகபதமாநிட௮மபுஜாரிவபுலலாகிஷ cee x 

Ds sapusriayssyegwusr தயா இரசியதமக டட. (௩௪) 
(அவாகளெலலோரும) இசவின் ஈயோமம்*$முதாந்தமையின்$மதவு 

ண்டு மயலகொண்டு % பலவாறு விஃாயாடி % இளைபபுறறுமஃபபோது* 

இரவு கழியாமையினால 4 மெயமத௩து* துயினதனா& (௩௫) (ஆ.தலிஞூல) 

மணியணிகளியாவுமசைவறநறு ஒலியினறி ய்ருஃ் தலால் % துயிலுறற % ௮ப் 

பெணமணிகளினிரை % யொலியறறுக துயிலுறற வன்னப்புளளும வரி 

வணடுமுடைய % பெரிய$தாமரைககாடுபோல ஃ விள௨கித்.று_5(௩௬) (ப் 

பொழு.து) உகடுகளினல மறைகத தந்தங்களும*இமையின றி மூடிய கண் 
களும % மூசசெற்ிகினறமையீன பரவி வீசுகின்ற தாமரை மலாடோன்ற 

நறுமணமும பொருகதிய* ௮தச % றத வரிதையாகளினுடைய ௩ முக 
மண்டலஙகளையும & ௮௩த௪ சிறயதிருவடி * கணணுறறனாக (௩௭) இசவு 

நீ குகையில் நாடோறும் பகல் முழுதும* மலாற்டதருந்து உ இசவுகோக 

துழிசமீளவும % இதழ்கள் குவிகதுழங்கும % தாமரை மலாகளபோலவே* 

அம்மாதர்களின் முகககளம$௮பபோது$விளங்கெ*(௩௮) இந்த % முக 
கமலக்களசபொறறாமமையில முளைதத கமலங்சகள போலவே*எப்பொழு.து 
மலர்ந்து விளசகுமோவென்றே % மதமேறிய வண்டுகள் * அடிக்கடி சுற்தி 

'வக்து பாத்துஎண்ணமுதறுமென்பதில் * றிதுமையமிலதுஈ ,,, (5௯)



சுநீதரகரண்டம, ௧௧௬ 

RITIG IS Parse Re TSE 

Eu Bin wos d-p sara Poetay Di 

QB rar Fr tory 0M THI He LIU BUT OCT U Sk see ச் 
ya SITES ae gleevlIS v1 sua lxen.o7 Be oC ware .. (#0) 

WT Ae HOB Ter an அளக 

TOAST SAwry கடி Sr wrhoHyt ae 

EOVTRETD I SONG SA AD TOY ST BT TTL bes x 

SIS STI SHE TZU TENTED: SOUTH se SIURFEC UE (௪௧) 

AUT PGS IH) BY ord Out 

OS Trays Hos Js" ToHH Posy se, 

ஸாடிராக்ஷலா இப SUV Hai T Ges 7 Vy , * 

HI ide HSH POT AMAA Su ST டச்சு. (௪௨) 

கோஷ் வம் உரு9௦ HAAS Gira Ts 

GMI SOX TL), gow BHO Gor. 

யாதா புய சேஷர் VT Th SB | 8 YLT BF NBS Be * 

GTOREH SENS CHOU To Ho. FHTS HY Be BT we WHY COC LI, () 

POMMAIsKsg Fo லஸ் WroA PO sro 

(Spray Sar ody ௦ 0௯ நித 970, 

சதரடியோஷிதாமடிபாபா3$யாண! ரஸா தாரஈடிமாா இனமத * 

Kitt Rag oH SITE) MarxEn-yuailier Bs CT Gao 4. (௪௪) 

என்றே*$ோமையுறறொளிகொணட*௮நத்ச சிறியதருவடி * தககஹே 

துககளினால்*$ னை ததனா$அ௮ைவை%$௰ குணக்களி., ல*மலஙகளுக ௧% நிக 

சாயினவெனயவேே*்௮வாககும தோழறவவன மோ (௪0) அுந்தசுமாளிகை,$ 

அம்தக$காநகதையாகளினால*டிரிக/ணம்$விண மீனகளினாகலொளியு 2௮4 
FT HN Vin! gh ot OT LICE Ji மபபுமின tem inovi: miu at aor ovr Gurevy 

DY WDIOG (5 4 Gk BEY WK (4%) Hock ndy ஸாதபதியாகிய சாவண 

னுமஃஅபபெணமணிகளினால% குழபபடகடள்ணம்ன சள்னுல*கூழ்பபடக* 

டொளிகெற*முமுநிபோலவே வஈவிளயகனன்% (௪௨) எரதந$்ள்ணமீன் 
'கள்* மூறசெயக கலவினையின சேஷமிருபபதினேேயே யொளிகுன்றாதன 

ou Bx விணணினினறும$விகிவசடாயச* கழுவி வீழ மனவேர*௮வைக* 

யாவுமே ௪ இபபெணாணு டுவாகசசசோடிகன*வென மே * அப்போரிமந்தச் 

சிழயதிருவ,4கருதகமகொணடனா*(௪௧) அபபொழமுச்வவிடத கல் ;௮கி 

தீப் பெண்மணிகளின * வ்ரிகதொளிக்கும மெயயொளிகளும * தாசறறு 

விளங்கும் வாணவய்களும் ஈ மிஃப பருத.துக * குளிரந்து நிலவுனெற % 

இவை தாரைகளிலுடையன வோவென்று நினைககும்படியாகவே 5 KEG % 
விளயவெு .., bes aes bes ose (௪௪)



௧௧௨ வரலமீசரராமாயணம 

mgs) Sweohy Se) பக் 

சொற்ற ா சீல் 5௨௮ ௪:2௧:35 

பாஈவயாயாமகாலேஷ-வயாவரு ததகுருபீனஸரக 9 

பரரோணவரபூஷணாஃகிதராபவ ௬தசதஸ3* eee (௪௫) 

ஷு கிரு, ஆகு] நலமா 

சொ ரசனைக், ஏடி கல்ல 8 

காசசிதஷியயாவருகததஇிலகாஉிகாசசிதகஉதபராநதநூபுரா9%... * 

காச தடபரமயபோஷிசைபாசவேக்களிதவாராசசட,.. (௪௬) 

௦ 274613 Tees whe 11 2 Dan 435 

9258 எஙக 80 “899 ௭5%, 

௮னயாேமுகதாறாரராவருதாசகசாசசிகூவிலாலதவாலஸ3ஃ , % 

யாஹிதாகசோயஇஷியயாவிததரசனாதாமா . (#0) 

PH poS OT) Wg DQy sy My ad Ge’ 

KBs jae Pere Passes 8 

C0 Gor_ sot Te yoru TSM FHorerin 7G Son1 Hl x * 

மவாவனேடிபுலலா $கஜேதரமருஇதாிலதாஇஷ . (79) 

9) கக, ௫4 ரா? ரு) _ 6௦ 

opr asa pye 3 SPOTS HAND.TO 

சாதராமசுகிரணாபாசசு। MT Oye SSL Moxon HT y ட்ட 

மாமஸலாஇஷகாலாஞத யோவஷிதாபடல தனமதயேஷஃஃபபு3*() 

(அவாகள) பானஞ்செயது மெயமமதஈது விளையாடுங் காலங்களிலே 
Cu பருததுயாந்த தனதடயகளிலணிடத ஈறுமலாமாலைக ளவிழகதும 

சிறகக மணியணிகள சிதமியுமிருககமையின & ௮வவண்ணமே மதிமயஙவ 

இத துயிலகொணடிரு&னாகள௩% (௪டு) (௮வாகளுள) சிலா % திலகமழிக 

தும$சிலா$காலகொலுசுகள பின Lp 5 Bp சுழனறும%$வேறு சிலஃவாணுத 

லாாச*பககதஇல*முததுவடம நழுவியும ¥ (துயினறனாகள) (௪௬) வேறு 

சிலர்* முததுமாலை மாகததிறசுறறயும$சிலா உ ஆடையள்ழகதம உ கெட 

தூசம நடததி யளைக்க$பெணகுதஇரைக குடடிகளபோலச$ (சிலா) ளை 

நூன்மாலை யவிழம் துமி ர்சனர்கள(௪௭) சறஈத குணடலயகளை யணி௰த* 

வேறு Ror x ௩றுமலா மாலைகளறு௩தும வாடியுமிருஈதமையின % பொரிய 

வன ததில்%மலாகள மலா௩துமஈ௫ற௩ த யானைகளினால துவககப்பட்மீமிருக 

இன்ற$்கொடிகளமபோல விளககிளாகள% (௪௮) ச£திரசரணமயபோல நில் 

வற்று சொலிககின்ற*முத துவடவ்கள*மதஙவகொண்டுதுயிலுறத$ அன்ன 

ககளபோல %லஈமாடவாகளினது % கொக்கைகள தாமனா மொக்குகள 

டோலிருஈ தலாலவற்ற்னிடையில்$மிச விளக ox ப (௪௯)



மூம்ராற்ல ண? ௦ வர்தகர் 

அகல காள டுள். 

அபராஸாஞ்சடிகைரர்்யா?சகா சமபாேப்சுதிணஇவடி டட 

அன்யாறைம்$ பமல வதர 1ணிசசசக்ரவாகாஇவஉஅபவனடி...(௫0) 

௦3 ணை 1௭97120769: 

ESTAS Cree WA Hoos, 

ST aot es Marys ws, 0 cust reet_wT terse} we @ 
சகரவாகோபசோபிதா?உஅபகாஇ?டிரோக-8 ௨ (௫௪) 

Bobtherre Soka kras Doe ம 

scat aT hoe “hry Sess Rov, 

௯பதாதா$ ியடணீதாலகைகேோ சாடி நைமகிமலாமபுஜாஆ 

பாவகராஹறா$3டியமால$ரா தயடுல*ஆபபு. e we (Gz) 

oy BOR Gy SAO உல we Koes Gon Ore 

OIYP es Herr Ps HeyrwPccawes ows, 

காஸாஞ்சிதடி௰ரு அவ Ye OS Dak Ge 4G ஷசி ஆ 

ஸ.த்திதாஷசுபா$ ப) ஷணர/ஐய$டபூஷனாரிவஷிப பூவு (௫௩) 
POPP MT WIG OG pir SFOS 

“ணக ௧௦ ING HOS ROSS HHS, 

ETT A Ax ys FTESBTS FAYE WU HSS ISOS, ., oe 

வக்ததராணா முப யுபரிடபா$ பா வபா தாயநதெடி ove (Qe) 

வேறு சலப் பெண்க ரிமுடைய * வைமமியக்கலகளினுலாயெ மாலை 
கள்*்காகம்பமென 1) LD Bev geavend gab) sou C reveyio * மற்றுச் ஜக் 

காமினியாகளின * பொன்னபைஞாணகள உ சககரவாகப்பறலைகள்போல 

வும்சுவ்ளங்கன* (௫௦) ௮௩தக கரம்னிகளெலலோ ரம (ேச்சொல்லீய 

வி சமாக ௮ன்னம் முகல்ய பறவைகளபோன ற பூஷ்ணசகளாலும) மணற் 
குன்றுகளபோன்ற * ஜகனய்களீறலும % ௮னனு காரண்டவமெனனும் 
பகூழிகள கிற6 தும்$சககசவாகப்பமவைகள தகழந்துமுளள * கஇகள்பேர 
ல௲விளக்கொகவ*(௫௧) (4 மலதும) துயிலகொண்டசு வர்,சவரிதையர்சள்ஈ 
இல்ளெர்களின் கிரையெனனும மா௫ழ்கள பொருச்தயும் ன பொன்னணித 
ளென்னும் காமனாமலாகள மலாக்்துமசதழ்க்த கழுத்தெனலும முளைகள் 
இசழ்கதும்ஈகற்புகழென்னுங் கனாகீணடுமிடு ததலால * ஈக்களபோலவே ட 
கிளல்கனாகளெனபதில் யாதுகுணஈ (டு௨) அவர்களுள் ிலர்கஞுடையச் 
மெ.துவாக்ய*கைகால மு.தல்ய அ௮ங்கஙுகளிலும * கொங்கைகளி லுனிகளி 
ஸம்சஇருக் த்கல்லிபூஷணஙகளினிரைகள்* (அவ்வஙகஙகளே அவ்வி 
களின மிக இசழ்ந்தமையின் ௮ணிகளாகக இகழ்க்தில ஆடலும்) wey 

  

   

  

கள்போலக்ககஞ்ரித்து.ச் சோன்மின*ு (டு௨) சிலர்களுக்குரிகல்லா ட் ls 

தப்புகள் ஈமுச்சுக்கா ற் நினாலலைக்கப்பட்ரெமுகங்களுக்குசமேன்மேது 

pp. Gay. ae see பட see mean 

1b.



She வரல்மீடிராமாயணம் 

PUT PAST! 26) ௭௩௦௧௦5(895 

பப்ப அவ கர தட்டப் 

உத் தூ.சா3டருசரபரபா3$தாடராசாவர்ணலைவர்னாசாம்ட ... ந 

பதசிகாம்$ிவகதரமூலேஷ-௮பதாகாஇவஷோஜிரே... (இடு) 

கஜா ௫3௦ 5 ஐ aro 

ஆனால் க40 23 சீ நண்ணி ரா 

அதரச்சுபார்சிவாம்டி்காலாஞசிசல,,யோவஷிதாமடிகுணடலாகி x 
முகமாருதலம்ளர்கா தடிமர்தம்மஈதமடிவவலகுசசஉ  ... (௫௭௬) 

SEO HSK BY (ரு T yy Hoh Poy ps 

BP OSSHRT GG yD BOS VOT wT, 

பரகருதயாடிைரபி3டசாகராலவகரதைசகூஸ.க3... வ 

தாஸாம்,ிவதரநிசவால3ததா$ராவண.ஸிஷேகேட .... (0௭) 

ஏஜி 51 OB WI புக்க $ 

ன கையப் பத யக பபப 
காச்சிதராவணயோஷித3ஸபதகீசாமக*முகா நிமஃ வ டத 

ராவணாசஈசககாசசஃபுஈ3பு59உபாஜிகரன% — 0 we (Qa) 

5 பத பதட்டம்] 3/1 

பப கபடம் பது க்ஸ் சன, 

தாவரதைரியோவணேக௮தயாததமடிலக தமனள$ஃ க | 

அவைதரதரா3%ிளபதனீனாடிப்ரியமேவ*்ததா$ஆசரனட... (டுக) 

இவ்வண்ணமசைக்தும்*அழயெவொளிமி கர் துமுளள$அந்த வஸ்இி௪ 

அனிகள*பறபல வண்ணஙகளிம் ௪௰௩த வழகுறறக௮5,ச ராவணன மனைவி 

களுக்கு*முகங்களினர௬ுனிலஃ$வெறறிக்கொடி களரபோலஃ%விளல்வெ(ட௫௫) 

அவவிடத் தல்*மெயயொளிமிகுக தலககட்டழகெஞடையககுண்டல 

வ்களந்மூச்சுககாத்றுகாககுவகனால%$மிகவும மெதுவாக௲வசைந்துகொண் 

டி.ருக்கன* (டு௬) இயல்பாகவே$ன்மண முற்றுப% சாககலாமதுககளின் 

வாசனை சோ ததனால்$மணமி குக்துமுளள*$அர்கப Qua seat reaps ad 

காறற%$அப்பொழுது $ ௮5 சாவணனமேலஈவீடும.ற% (Ger) ஈறசல* 

சாவண னுடைய கார்தையர்களகசககள த்தகளின,$முகககளையே$இராவ்ண 

னுடைய முகமெனழேயெணணி ஆ யடிக்கடி * மயல்கொண்டு மோக்தளர் 
சளஈ*(9.௮) ௮வர்களெல்லோரும * இராவணனிடத்தல் % வரைகடச்தச 
வாவலகொண்டிருர்தமையின * பசவசமாகிச்டிசசகளத்திகளுக்கும் * பிரிய 
மாகவேசஈடர் கனர்கள* wes ave eee ass )



சுந்தரகாண்டம். சுடு 

நாண்கு ர்வ? உச ளை 

BoB WpPesvarred StS H Gg, 

HLT eT A ArT el LON sr OTK Lie Aor nL Tl wT Be ase 

சம்யாணிடிஅமசுகாநிரஉபரிதாயடிச தரடிசசயிரோட (௬0) 

Med purging Sire: WR, Hy seeio 

CTW ON Soare பயப்பட படத பது 

அனயாஜிளையலய 3) வகஸிஈடிகாசசிதபு%டேதஸயாேப மப, 

AULT Sk STUNT, HHS He HUTT தஸயாச்சாபிடிபுஜெள () 

கவள உரல் wostoso desu Pars 

SOG VOD TON A MoH, STS ANE, 

HMC U MTU EDULE LIT FNS LUG OPAL HOOT HA BT Ok oo * 

பரஸபரசிவிஷ்டாஙகயமதலசேவு வசாதுகா  .,. (௬௨ 

ஜூதி நுணா 

MGS VETS BH HWS SLT, 

KeaGurcruyKen i SC orpsr A srabkeorpen shortest 

ஸுதரோட்கரதிதாடமத தஷட்பதாடிமாலேவஷசசடேடி (௬௩) 

நானடி இருந் 184. 

57912௯: ௭98௦ Hos TU Bret Oto, 

மாதவேடிமாஸிடிபுலலாராமடஙதாகாமடிவாயுளேவசாதடி டக 

அன போனயமாலாகர திதமஃலமஸலகதகுஸல.,மோச்சயம், ,,, (௬௪) 

அவர்களுள் ரிலாஈகஙகண சேயூரஙகளை யணி%த ந தங்கைகளையும்* 

சல வநிதையாகள உ புணருமபொயூதசிழஈது சுருட்டியயயெ ஈ சம்மாடை 
களையுமடிதலைககணையாக வைத துககொண்டடிஅலகேசதுயின் மனர்கள்(௬0) 

சிலா$மறரொருவருடைய மாபிலேயும் me Ret x serene $ சையின 
மேலும் ஈமறஜொ டிவளஈமற்றொ டிவளுடைய$மடியிலேயம்ஈமறறொ௱வள்ச 
அவளுடையாகைசளிலேயும (சலைலைத்தக்கொணடுதுயின்றனாகள)(௬௪) 

இவ்வண்ணமொருவாககொருவாசளினுடையஈ துடை பச்கம் இடை முதுகு 
மூ.சலிய அங்கலகளில்ந$தலைவைததுககொண்டும்%$ ஒருஎர்க்கொருவர் அவ் 
லவ்வலங்கங்களோடு அவ்வவ்வல்கங்களைத் தாக்கககொண்மிம் ஐ மசமயக்கு 

ஜ்லும் : சட்பினுலுமிணைபிரியாமல் தூம்களெர்கள் & (௬௨) இவ்வண்ண 
மொருகர்ககொருவாகளின் புஜங்களெனலும் அல்னுல்ஈதொடுக்கப்பட்டத் 

அப்பெண்களின் வரிசையான த %அல்ல்* கோரக்கப்பட்தமதறகொ 

ண்ட வண்டுகள் மொயக்கனத*பூமாலைபோலகளிளல்கிற்.ற* (௬௩) சித” 
ஞ்ச ஊவயாசிமாஸல்களில soft sw woth sey கொடி கள் * மதமா 
jas Canes * ஒன்றுக்கொன்று மாலையாக விடைவீடாது சேர்க்அம்டி 

ர்கள் மிகவமடர்ர். கம் bes ee ote (௬௪)



san வால்மீரொமாயணம் 

ண ணய 4 ல்க %௮ 

2௪௦௭2800௦௦ RSowsa sess . 

வ்பஇிவேஷ்டி சல.,லைநதம்,றனயோனயபரமராகுலம% ... % 

உத் தாசம்டிவனமிவிதத;ிராவணமைடிலதரீவனமஃஆஸீதட... (சுடு) 

6694056020 ¥o om” 3௦3. 87௦6 ஏ 

DST Cow wrBHo wmsrro wos Haro 

பூஷ்னூங்காம பரஸல.ரஜாமடிஉசதேஷ்வபிடல,வயகதம 

ஆதாதுமிசாலாமஈயோவிதாம। ததாடஃவிவேகஷேரசகய3ஃ ., (௬௪௬) 

THR PPSOLT HSd00 ert 
805 ஆவ நாவே 2) கஸு0லல:ஜ5. 

சர்வணேஷள.களஸ.2.வி ஷூடேடவிவிதடரபா3ிகா3ு வதரிய3% * 

ஒவலாத3%கரஞச6 2 தீபா8*அகிமிஷாஇடிபலாகக த, (௬௭) 

ரல 5870௭௦ Xf re Trove S 

WH a POS aor$ $ஜு6 நமீ நால் ல$ on Ts 

சாஜாஷிபித்ருதைதயானாமடிகஈதாவாணாஞ்ச)யோஷித$ஃ * 

சாலாகாஞசயா$கனயா$%தலய௩காமவசயகதா3%.... (௬௮) 

fT Hs SHWE TH HST 500௧0 

PHM MIPS Brier wPsesrd wen ss, 

SroxenshuSyoor ary) s SsTCwargsTACaaCRUGSIIx உ 

enn gn 3%ிகாசசிதடமதனேனை௨ஷஒமோவிதா%தகதா8 o., (௧௯) 

ஒன்றுக்கொன்று மரங்களின் தழைகள் சூழந்தும் % ஒன்றிலிருந்து 

மற்மொனறுககு வரிவண்டுகளிடைவிடாது பாய௦தும% மாதமாரு 2 த்தன 

லசைஈதுமுஎள*பூஞ்சோலைபோல$35த%ஃராவணனுடைய * பெண்ணின 

மூமஈஇிகழம்தது*(௬௫) கலைக மண்யணகளையும, கறக அங்ககளையும, 

அவிழ்க்க ஆடைகளையும, அறுஈத பூமாலைகளையும & அவவவத்றித்குரிய 

விடல்களில்உஈன் 0௧ வைத்துகசிசானவும* மாத*ராவணன மனைவிகளு 

க்குஷப்பொழு து$உணாவு$றிகழகதிலத% 
(௬௬) ராவண *இவவண்ண 

மின்புத்றுறங்குகையில*பறபலவணணயு 
டைய*அஈசக௲காந்தையாகளைத் 

யெரிகின்ற* சங்கககொத்துவிளக்கலேறம்ய இபங்கள*௮சைவின றி யிமை, 

யா,தவர்களபோலப்ஃபா,ததனஈ (௬௭) சாஜாகளஞுடையவும, ரிஷிகருடைய 
வும், பதிர்களுடையவும, தானவாகளுடையவும$கக தருவாகளினுடையவும்ச் 

பெண்களுள யார் யா மிக வழகுடையாகளோ அவாகளும்_உராசவ ஸர்களி 

னுடையவும% எவர்கள $ றகசவாகளோ ௮ஈதக் கனனிசைகளும் * அச்த 

சாவணனுக்குக் * காமத்தில் வசமாயினர்கள* (௬௮) அம்தப்*பெண்சிச 

ளெல்லோருமஈபோர்செயவஜ்ல் மிக விருப்பமு2ற ஈ சாவணனுல் ச போர் 
செய்து அவர்கள் பர்துக்களைவென்று பலாத்தால் யெடுத.த வரப்பட்ட 

சுள்டிபிதமேறிய* லொசகாமத்திஞலேயே % மயல்கொண்டு5வலுவில் a 
த் ves er | 

LACS eee are
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<8 PTE oe WH சமம் யை 

Suess wea bys 9 SP TDM SU Troy yr Sera, 

தத்சச்சாசித்,பபரமதாடிடரளைவியடிவீர்போபபன்னேடிகுணேடலப்தாச$ .. 

அன்யகாமாபிடிசச,டிஅனயபூவாடசடிவராவ £ம்டிஜாசாத்மஜாம்டிதாம்ிவிசா(எடு) 

SBdrgsstnsoriw shew wmswd any 

WMH TS Khe ns HES Th 1 FH os rDbortor. 

STG BHO} FOOL RLIT TL HGH W CHUTE HSRC YE we 
சச௮லுபசாரபுகதாடாட Mao gsorestuaspestoeuraserds .., (aa) 

ayhsmdDrbsts Osis, Sorta Yoh. 

RM OSH? TT GS Ove re Og Hy ws HG Bre Poghoay Be 

Qworarrapnritg wire ste riaasitouseyer smpFau By .., * 

HOU ZOn-W83T 3.04 G/M OF aot wy SC soe 31 ரீரவாஸயசபுத் இஸ் தடிப்பூவ.... (௭௨) 

OST PID KOM TIE om 97220099௪7 8௧௭ 

VPP OV Fare” mss Toys COG ONS 

புஈசச௲ள$%ஆர்தரப8டளீசா( குணசோிடவிரிஷடாடிகருவமஈஅதசஅயம்டிமமா 
தீமாடலஙகேசவர$$லயாம$னாராயகாமசம்ருதவானசசஷ்்டமசமசிக்சயத் ஏ) 

அவாகளுள$ரு*பெண்ணாவது* மனமின்றி பலாததாகப் 4 புணசப் 

பட்டிலள*தோளவல்யு ன்கூடிய%* நகு ௭த்தாலேயேஈகாமமுற்றவளாஇ 
யடையபபடடனள%இவனை ச்சோ பின மமரொருவர்மீசாசையு றறவளூ* 
மிலள*இவனை௪ சோவசன்முன மறறொருவனைக காயு றறவளு * மில 
மிகச சிழர்த கறகுணமுடைய*ஜககரா உன் இ ப மகி டயம் சச தாதேவி 
யொருவளமாத்தசம*தவிர%* (மதறெலலாச சுறந்த பெண்களும அவளைக 
காமுற்றே சோந்தனாகள*(௭௦) அழகய*௮௩த ராவணனுடைய*பாரியை 
கனாள் ஒருவளாவது* இகழகுலத ச்ய்ர% மில * அழலொகவளுசுமிலள்* 

அறிவிலா தாளு*மிலள * உபசாரஞ செயயப்படா கவள$மிலள % இறமை 
யறறவளுச்மிலள % காமுறச சகா தவளு$மிலள* (எக) இத்தன்மையசாகய 
இஈதகசாகூஸராஜன பாரியைகா உ எவ்வண்ணம் வசபபடடிருக்கெறனர் 
களோகஸ்ரீராமன் தருமபததினியாயெ ஹீதாபிசாட்டியும*அவவண்ணமே 
வசப்பட்டிவவகையாக$ விருந் கனளாகில்ட ௮அப்பொழுதி5.5 சாவணன் பித 
ப்புசகல்பிற ப்பாகும்*என் று * கல்லமிவினசாகய 4 ௮்தச சிறியதிருஷஷிக் 
கும்ஈபு,தததோனறிறறு*(௭௨) மீளவுமாராய்-*கவா*மெய்சுருவ் மனல் 
குன்றிகயர் தச் தொசேகி* ஈற்குண கற்செயகைகளினாலே* யெல்லோர்க் 
குக் தாய்போலச் சிறந்து பணியத்கக்கவளென்ப * துண்மையேயன்றேோ * 
*லுஃமிக்தமஹாத்துமாலாகய*சாவலான் இக்க பிசாட்டி, விஷயத்த 

லயே தீச்செயல்சபுரிய கினைத்தனன$௮ரதோக் (ஏனிவ்வண்ணல் கெட் 
கழிசன்றான்) ஏன்று நினைத்தனர்டி,., க one (௭௩) 
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மு.கலிய சிறஈதவாசனைகளூட்டபபட்டும % யக்ஷ£ பனனகா கநதருவா தே 

வா தானவா முதலிய யாவராயும ௮ழுவித்தும * (௨௰) மடதசமலையின % 

இசணபெககஊகளிலும $* உறஙகுெற x சினமுத்ற $ பெரியமலை பபாம 

புகளபோல % ௮ஈத்சசயனத்தல் இகழகதுமுளள % ௮ஈதராவணனுடை 

ய$கைகளை யத மாருதி% யுற்றுபபராத் தனா (௨௧) மாமலையை நிச 

ரதத * அந்த * ராகுஸர்கோனாயெ சாவணன % எல்லாக்குணங்களு நிரை 
நத ௮௩த * விரணடுபுஜங்களினாலும் உ இரணடு ரகரஙகளினால் x yA 
தரமலை தஇகழவதுபோலத் * தஇகழ௩கனன % (௨௨) தேன்மா புனனுதம் 

இவற்றின மணம்படி்தும % இறக தமூழின மணமிகுக்தும் உ பற்பல கக் 

லுணவுகளின் ured Ans sub * இறந்தபாளல்களின் கனமணமபோ ச 
மூநதுமுளள % (௨௩) மூசசுக்காறமுன.து % அநதப்பள்ளியறைமுழுதும்! 

நிறைப்பதுபோலத் * துயிலகொணட % வந்த%$ சாக்ஷஸ ஏக்கத்தின் 
பெரியமுகததிறின்றும % தோனறி விசிற்று லட
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SsrusderCosamaponts பிவிராஜிக.௮ bee (௨௪) 
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பீதேகச/௨ததம பாலஸாடூஸ.ஸப வீச தறேக்ணம (௨௭) 

ஊறி ௫1:4௦ Veh Scpursd” 

WOR SHIT வடு [SH SVIV yo, 

மாஷர சிபரநிகாஈபடிபுரஙகவ தரி 2 மாதம ல 4 

காககெடிமநாதி.கோயாசே। ரஸ நமகுரூசரமிவ (௨௮) 

BHP sway Rhee DW 3௪ மகக ௭1௦ 

[SWAT கர்ட் BWiordase~ Fas, 

© TSI OHTA OL OP wi TorT 471 B) ey , ச் 

விதபுதகணை3டப ரக! €ருதஸாவா௩உஈப।சமேகமிவு ,,, (௨௧) 

முகதுக்களினாலும், மறற முளள நன்மணிகளினாலும், விரிதஇரமா 

Gs # சங்கசகினாறசெயயபபடட % கீணட உ வரீடதகிலை * இகழரது 
ம 4 மணிகுணடலஙகளிலை முகவொளிமிகுஈதும% (௨0) செஞ்சாகச 

மபபபபடமிம் $ வெண்மைதுனரூ 2 % மு துமாலைப்னூல 4 ஐகழப்பட்டு 
ம் 4 பருததுயாகது நீண்டகனறுமுளள % மராடினால 4 கனகுவிளகஇ 

யும* (௨௬) வெண்மை நிதமுனும ௪ கழிவுறாு தம 4 வெணபடடி னால் 

செயயபபடசிம் * விலையுபாகதும * தங்கசசரிகைகல௦,துகெயயபபட டத 

னால, பீ.தவணா௭ண மூற்றும வி.॥ஐகுக அற * சிமுசகலலாடை % யுடுத்தும %* 

உஇிரம்போலக் கண்களிரணம் மிகசசிவந்தும் * (௨௪) மிகககறுதொளி 

த்தலால உளுஈதுகளின குவையை கிகாகதும * ஈசசரவமபோலப டபெ 

ருமூசசெறகதும * கயகாநதயினது * மிகுட்க * வெள ததினடுவினில்* 

அயின்ற * மதயானைபோல வெளளியகப பளளியமையினடுவினில திகழ் 

த்தும் (௨௮) கான்கு * ,5ய௧கக* கொதமுவிளக்குகளினாஷுநான்கு இசை 
சனிலுஞ சூழட்தொளிககனறமையிஞ ல % ம்னனம கொடி.களி னிரைகளி 
ஞல்*$ஹரிடமும விடாது விளல்குசன்ற*கரியமேகத்தைநிகாத்.தும் (௨௯)
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ஐஃமஹாதமன9*பரியபார்பலய*தலய(ஆ5 பதே? ave 
பாதமூலகதாசசாபிடிபதநீஷளல3கருஹேகததர்ச .,, (௩௦) 

Swiss MIR, % 60? 

GOP Mr orgy ows Ssle HMOoainyas, 

சசிபரகாசவதஞ*சாருகுணடலபூஷிதா3* ee wes 
அமலாசமாலயாபரணாஷேஹரியூதபஈததாசஃ உ (௩௪) 

ஷு நும் H¥ere க்தி ளி ர? 

SOPH 860 92780) 9265, 

தருததவாதிசரகுசலா3ாக்லளேகதரபுஜதயககா8% வச் 
வராபரணதாரிணய3ககிஷணணாிரி%ததருசே ,,, (௩௨) 

SB SEK press TSW HAS To 

858௨-30 Saorw GOK GIS, 

யோஷிதாமஈசரவணாதேஷு௮வஜரவைோயகர் பாணி டக 

தாபநிபாகிடகுணடலாகி$௮கக தாநிகூததாக, (௩௩) 

பத பதர் H Foe bSn 56 

DS Tras Dwr ஸ் Sw wK Hos, 

சரதரோபமை3ச்பைஃலலிதகுணடலை3%தாலாமவகத்ரைா5ட 4 

ததஷவிமானமஷதாராகணை3%ஈபஇவ%விரராஜ bee (௩௪) 

மேன்மைமிகுந்தும % ௮ன்புளளமனைவிகள சூம்தும்ஈ* புகழமலிக்து 

மூளள$௮ர் தராகூஸாகோனுடைய % பாதமூலததிறநபம்த்திருக்ெறபத் 
இனிகளையும*௮ம்மாரு த,யந்தபபளளியறழையிலஃகணடனா* (க௰) முழு 

மதிபோலததகழுமுகத்தவரும % அழகயமணிகுணடல மணிக்தவரும * 
வாடாதகன்மலாமாலை பூண டவருமாகிய வேறுசிலபெண்களையும % ௮௩த 

சசிறியஇருவடி. % கண்டுவியபபுறதனா டீ (௩௧) வெதிலும பாடுவதிலும 
வாத்தியங்களமுழககுவதிலும * மிகததோக்து % ராவணலுடைய கைக் 

சீழபணிவிடைபூணமி % பரிசுபெறறபதபலமணியணிகளையணிட்துளள பற 
பல தாதிகளும * படுததிருகக % அமமாருதி *% கண்ணுறறு * (௩௨) 

(மீளவும்) ௮௫ தப்பெண்களின் % காதுநுனிகளில % வை. ரம வைூரியங்க 

ளிழைத்த * பைம்பொனனாற்செய்த % குழைகளையும் & தோள் வளைகளை 

யும்கண்டு மழெந்தனா % (௩௩) பூர்ணச்சந்திரன்போலநிலவுகின்ற % வழ 
யெ * ஈகற்குழையணிந்த % ௮ஈதபபெண்களின் % முகங்களினால் உ அந்தர 
விமானமானது % விண்மீனசளி னிரைகளினால் உ விண்டீலம்போல % விள 

க்இத்று * ட, ப ee see வடட (௧௪)
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சருததசாலிரி%தை சவடிவிசபல தசுபலாவாங$டபரலபதா (௩௬) 

௭௦30௯௦2540 (௫௦:00ம48 

MHS SVE soled Tar Wr 

வீணாம,$பரிஷூவஜயடடரஸ.பதாடஷகாசி திபா சோணாட ve ந் 

ஈளிரீடோ தமஃிதாரிதாடிமஹாகஷளமபரகாசதேட — soe (௩௭) 

சரு$$3 183௨ wi Br BE ee 

[SMe MMlys Wo sss) er, 

HAT TH EIS 5 ce CO UTA 4s RSS FT ay. ல் ந் 

மடடுகேஈஒிப ரல-பதாடியதலலாக* பாலபுதரேவடிபாஇ (௩௮) 

HoOMOW WG orf on ௨9 39௯௮ நற் 

2650806730 BOSS Boserh.h படை ச MOOS EST 
சாருஸாவாகேசுபல தநீடியா Se LIL. WL LS Las ல * 

சிரலயட$ரமணமஈலபதவாடிபரிஷவதயேவசேதே (௩௯) 

மதுவுண்ட மத்ததினுலுமஃபறபல விளையாடல் புரிஈ,த,தனா லு மிளைப 

புறறு * நுண்ணிடைமெல்கச $ ௮62 4 ர£ாவணன % மனைவிகளெல்லோ 

ரும் * அவவவ ச விடயகளில$கன ததுயினறனாகள % (௩௫) மதஜொரு* 

பெண்ணரசுக ௮ழூய * ௮காபி,ரயயகளுடன * ஆட்டமாடி. உ யவ்வண 

ணமே*அழயெ சரீரமெல்லாம் ஒளிககுமாறு பகககையிறசாயக்து* துயின 
நனள % (௩௬) விணையைத * தீழுவிககொணடு * துயிலகொண்ட % மற் 

ஜொரு பெண்மணிககரமைகடஈது பெருகட$கறபுதலவனபோனற தேராதா 

மனா யோடையைச % சூழ*த*மஹாநரிதிபோலக*்விளங்கின*ு (௩௭) மத் 
ஜொரு சகரும்குவளைபோனறநகணணினையுடையாகட்டழ கக த்தி லீடுக் 

கெகய %* மடடுக வாத்தியததுடனே % துயினறமைய்ன் * அன்புகூர்க்துச் 

நின்மகனை யிடையி லுடையவளபோல உ வொளித்தனள %* (௩.௮) மிகவு 

மழகிய ஸாவாவயலகளையு முடையவளும்*௮ழயெ கொங்கையளுமாெர் 
தரு கலலியலாள் * படஹவாததியத்தைத % தழுவிக்கொண்டு டி கெகொள் 
Ceri sri Curd pi gates * நாயவனைக * கண்டு % களிப்புடன் sap 

விக்கொணெடவளபோலத் * துயின்நனள* ., soe (௩௯).



&O_ Gir வால்மீகாராமாயணம் 
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சாசிசடகமலலோசஞாரவமசம*பரிஷவஜயலகாமாட ... ள் 

சங $*பரியதமம*கரு ப் 'யடிகாமினீவசடில.ப்தா (௪௰) 

உல) 470௭௦ கசல் ௭௦ 

ாணிக்மாள் ADP WBs ros 

Pug Foe ude Wu, wu ST eb 5S SeTM aL # HOM LT ச 
ஸவாகாகதா*பாமினிவிரிதராவசம,ி௮னுபராபதா (௪௧) 

OMNES Few ௫ல் எ hase seer Bt 

50௨608 முஇலுஷ் கரக ளு, 

மத்தலோசளு$அனயாடிகனகளலககாசை3மருதுபீனை3% 60 * 

WE DAS GT? MENS S40 OFS HSDZUAS wR TON UST (௪௨) 

Pane So HF CH Roxy Web 

KaBsGssedars POMP KS 8௮௯, 

௮ணிச சயா$மதகருதசரமாககருசோதரீடிபுஜபாசவாசஈ சாஸதேனஃ 

கீ்்கேணேேபணவேசல பூடலஃபதாக bee (௫௩) 

௦895 சர ச 140௯ 

[SPOTS 09 9055 ஸல Ir SIMS UID» 

PICT LT LG CT. LO LD He LIAL 5 UO ake CO தவ*அலஸலக தடிணடிமா * 

தீருணமடவதமை$உப்கூவாயடிபாமினீஷபரள.பதா (௪௪) 

மற்றொரு & செஈகாமரைககணணி ஃவம்சவாத்தியசதை% யணைக்து 

ரெகண்டைகா சலமிஞம் உ தேகாகசததில%* ௮அனபுளளகணவனை ச் உ தழுவி 

மூழகத% காமினி்போலத * துயின்றனளை 4 (௪௰) விபஞ*யெனலும 

வாத்தயததை % யணைந்து % விதவழுவாமல % காடடி பமாடி ய$வேொரு 

வள் * நாயகனை த சமுவிககொண்ட % காபூ கிமீபாலத்ஈதுயி* லுற்நனள%() 
மதமயக் சறற கணணினளாகய * மதஜொடிுவள உ பைமபொன்னை தநிகர்த் 

gio மேனமைமிதக்து பருத்தும % மிகக காமுறப்படடுமுள்ள உ ௮ங் 

கலகளினால் % மிருதலக வாததியதகைத் % தீழுவிக் கொணடு % தாங்கி 

னள % (௪௨) இகழற தரிபாதவளூம % மதத்தனால மிகவும சரமமுறறவ 

ஞூம் % நணணிடை சிழ தசவளுமாசிய வேருருவள % கைக்கும பக்கத் 

துக்கு மிடையில $ கக்ஷததிலிமிககிய % பணவ வாத்தியத்துடனே % யுற 

ங்கனெள % (௪௩) மழஜொருவள ௩ பெரிய தோடிணடிம வாத€யததை % 

யொருபுறததில் தழுவிககொணடம % அப்படியே ஈ மறறொ ர சிறியடிண்டி. 

மத்தை மறறொரு புறததி லணைந்துகொணடும் உ காயகனையும 5 சிறுபுதல் 

வனையும * தமுவிககொண்ட % பூங்குழலாளபோலச் % துயின்தனள் 5 ()



சுநீ்தரரண்டம 4௨௭ 

முர வடக்க 

59 சல்ஸ்ருந், [STS Brie T, 

கமலபத்ராக்ஷடிகா சிகடிரா ரீடிஆடமடரம% e 

YR Cura Sy soR TG SUTHO SCOT a STRUT CL (#@) 

verssaw Sh 5 (SM PB roob 

வ நானல்ல ஊஸீதல6 ஜு எ ௭ 

SHPO MUS FLUTE WIS Te எனய/ர%*பாபினீஷ ses ட 

வலாதேஃபுவ.பசபலாஃடரிமாஜிதாடிமாலேவுபாஜே ., (௪௬) 

960599 ௮௧௨0 உ39 அண் 

SONS yer Poy dW Hes ws s, 

காசித,ஷஅபலாடிஸ,வாணக௫சோடமெறடிகுசெளசி * 

பாணிபயாஞ்ச$௨உபகூறாயடிிதராபலபராஜிதாஷிஸ,பதாஉ (௪௭) 

VI Gh woos ord, ளு க்ஷ விற 

ewes en DOX gh (Thy (Sura SomGor, 

கமலபதராகீடிபா ணொதுலதைருசாசகாட சாயா றா ரோணிீம ட 

SEU DAO SLY தலி வலாடபரள-பதாடி (#4) 

UT orgnIN Bs 362605 & Joss 

DOA o HB fo) ws நதா வரம 

சாமினய$காமுனியடிஉரஸதரிய34 விடிதராணி; , 

ஆதோதயாகிடிபரிஷஜயக௲குசை3ரிமீடயசசளஃபதா$4 (௪௧) 

தாமரை யிதழபோனற உ கண்களையுடைய * மமழொரு * பெண்ண 

ரசு % ஆடமப.சமென்னும வாத்தயததை * இரணம் கைகளிலலுக Op 

விக கொணடு % மதமயககுறறுத 4 துய்ன்தனள ௩ (௪௫) கடவாத௲யத் 

தை % யணைக்து * துயி கொணட % மழறொரு % வாணுதலாள * வஸ௩த 

காலததல % பற்பல மலாக LIS BSS % யமாக தஸ்ரககபபட்ட ட 

மாலைடோல % விள௩கனள 4 (௪௬) மறறொரு * பெணமணி%௰ககக கண 

ணங்களபோனற % தன கொகஙகைகளையே % கைகளினால் * சுமுவி*.தூகக 

மயககுறதறவளாகத் % துயினறனள & (௪௭) தாமனா யிசழபோன்ற கண 

ணுடையாளும % முழுமதிபோன்ற மூகததவளுமா திய * மறறொருவள் * 

அழலயெ கிதமபமுடைய * மழறொருவளை * ய்து கொணடு * மெய் 
‘op * gpEBencr * (௪௮) (இவவணணம) காமினிகள உ காமுறறகண 

வர்களை தழுவிக் காளவதுபோல * ise சிமகதபெணக ளெல்லோ 

ருக் * பலவகைப்பட்ட 4 வாத்தியலகளைத் தழுவிக் * கொக்கைகளி ௨ணை 

த்துக்கொண்டி டுறங்கொகள் * ... one ove (௪௯)



௧௨௮ வால்மீகிராமாயணம் 

TH REY IW So Torprol os BHF 

SHEMSGodsmy MS wosyd 590000, 

தாஸாம்டரூபமைபனஞமஷஒஅபராமகளதரியமஉ aa wee 
ஏகாசதவிரயஸதேடிஈபேடிசயனேச்சயாளாமகலகபி9ஷத.தர்சட (௫௦) 

SoM parc 8 ௭௭ல் 8 உரவு 

DIFS.0G HUTS § Rays? Fw. 
Ys sr iwesenn TS OTSxL4 02.260 %ள-விபூஷிதாம% eee * 

லவசரியாஷிததடிபவஜே ததமமடிலிபூஷயரதீமிஷ ... (Be) 

780888407௨ ஏல 5319 08680 
Paw 855.58 Yosnpromastn ado, 

கெளரீம,கனகவாணாபாமடிஇஷடாம்*௮அஈத9புரோசவரீம* ..... % 
தீதரஈயாஞமடிசாருரூபிணீமமமாதோதரிமடிகபிஈ . (G2) 

PHOS MLO Fo Pres Tourn or 62 

SEE as Mn HSBI Krdowrss fox we 

மஹாபாவா...,8!மாருசாதமஜ?*ள 2 LON FTO STOR a * 

தீருஷ்வாடரூடயெளவனமைபதாடஸீதே திிதசாகயாமாஷ (௫௩) 

Shes wr sais SNS HOAINI SE 

BH Ay, GUSKDAT STRATOS GBC KLYSFORECE Ge vo (௫௩௨௫) 

ஏஜ்? ணில் ழர௦5825 ௨7 "ஊம் 

Pops Stora எண்கண் DST Ee OSE Ph OSH BN Siro 

லவாமஷகபீராமசபரகரு இபடிகிதாசயனடஅஸபோட்யாமாஸடபுசசமச்சுசுமட* ல் 
BEE SRASFAQOSOMARSM WHEN SOUT ory CTT VU கஷபூமெளகிபபாத5 (௫௫9) 

இவவகையாகத துயில்கொண்ட ௮ஈதப், பெணமணிக ளெல்லோரை 
யுமவிட * அழல மிகசசிம௩த % மறஜொரு * பெணணரசு % sols sa 
ரிடததில் போடபபடட % இனிய % பஞுசணையினமேல % படுதிருக்க % 
அமமாருதி * கணணுறறு % (@w) பூ. ததுக்ரும மணிகளுமிழைதத % நல் 

லணிகசோ % யணிகது * தன்னொளியினுலேயே $ ௮௩தப % பளளியறை 
யெககும $ விளககசசெயபவளும 4 (@s) Ban 7 eusom 60 (Lp pL) சபை 

மபொன்போ லொளிப்பவளும$இசாவணனுகடினியவளும * அகதப்புறத் 

துக்கெல்லாம காயகியும * ௮வவிட ததிற ௮யிலபவளும * ௮ழகய வுருவ 
முடையவளுமாகிய * அரத் ம௩கோசரியையே % வாநரசாஇயும % (டு௨) 

இறந்த தோளவலியுற்றவருமாகியும உ கலலணியணிக்த $ வேறொருவளெ 
னறு % நினைத்து ஈ அழடினாலும பருவகஇனாலும சோமையினாலுமஈ இவள் 
தான ஷஹீதாபிராட்டியென்று & ஊஹிதது % (௫௩) வாகராகளுட் Apis 
வசாதலின * மிகுத * களிபபு & கொணடு % மூழைக்து * (டு௩ ஓ) gus 

கயல்பாயுறற * குரவகன * தனமை % இததனமையகென யாவாக்கு மதி 
விப்பபாபோல % காஜனைசெயது % வாலை $ மோநதுகடித்து % மழ * 

தாடிப் %* பாடி. * யோடிக் * கம்பககளின் * மேலேறிக் * ழே 5 யிறக்க 
இவலகையாசரிலையுரூமல் பற்பலசேட்டைகள்செயதுமகழக் சளர்.(டு௪ ௨) 

சுர் தரகாண்டத்தில் பத்தாவது சருக்கம் 

முற்திற் ௮.



சுத்தரகாண்டம். ௧௨௯ 

பதினஜேராவது சருக்கம்; 

இசாவணனுடைய அந்தப்புசமெஙகுக்சேடியும் பிசாக்டியைமாத்திசக் 

காணாமல சிறியஇிருவடி. மறுபடியும் புசமெக்குக் 
தேடிசசஈ)தயடைக்தது, 

வைவ் இடுகை 

சஜ3%0202970020 வக்ர Sia 

ஈர ஸ்னாள் 07௦270 HT 0 MBH YE, 

narra Des ate sta s Pde srusegomP soelyee டி 

68 Srioxs Me HUITOHAG STOKQerise see oe (8) 

Sr Bor DA Ergo கன்ரோல் 

89” ௫020௦ 88௪௦ Sars dow hOHo. 

eorguridéar tC arya ysorynduguoasriarke ... * 

போகதும்சகசஅலககா துமசராபிசபானமடிஉபளேயி தும்டசடி (௨) 

பம்ட்ப பை அல் Www SLB 

Sire Ure SIE R, 80598851௨3, 

ஸ.ரானாமபிகஈசவ ரமசினையமசசரம்ச) பலதா தம் வட்டக் 

க*்ராமமை%தரிதசேஷவபிடிசசசிசடஹிகிதயதேட (௩) 

393809) 6 dower ws PF 

RsBmirigar Atsasgrsot, 

இயம*அனயாடடு இசசிசசித்படல3பானபூமெளரசசாரச .,, உ 

அபரா9ஈகரீடிதேோசகலாஈதா8*ததாக௮அபரா$8 தோச... (௪) 

௮௩த வாஈரவிரசாகப சிறியதிருவடி. உ யபபொழுது %* அச்ச வா 

க.ரபுச்தியை * விடடுவிட்டு * மனகிலையுற்றவ & ராடுப (பின்பு) ஸீ.சாசே 

வியைக் *குறிதது ட மறஜொ *ஈ நற்சாைக யுறறவராகி (பிவவண்ணம) 

எண்ணமுறறவரசாயினா (௧) ௮௩,தக * கற்பொளிமிகுாத ஸீதாபிசா 
ட்டி. ச பெருமாளைவிட்டுப் % பிரிக் தபின் * படிக்கவு ஈ மாட்டாள் ஈ புஜிக் 

கவு * மாட்டாள் * அலங்காரஞசெய்துகொளளவு * மாட்டாள உ மதுபா 
எஞ் * செய்யவு ௪ மாட்டாள (௨) தேவர்களுக்கு * மிறையாகி,ப தேவே 

ொன்வாதாலும * மற்றொரு * புருவனைசஈகண்ணெடுத்துப் பார்க்கவுக 

மாட்டாள் * ஸ்ரீசாமனுக்கு நிசசானவன௲தேவாகளிலும்*ஒருவனு* மில்லை 

புன்றோ * (௩) (ஆசலாலிவள் ஸீதாதேவியலலள்) இவளச*யாசோவே 
9ரூருவளேோ*என்றுஈகிசசயம்பூண்டு ,௮,சதனமையசாகவேசுபர்ணசாலையி 
வஞ்”ஃசென்றுபார்த,தனர்கஅங்குலொக விளையாடி விளையாடி. இளை த்.த.றல் 
க்க சனர்சஅப்படியேஈரிலர்டபாடிபபாடிஈயிளைததிருந்கனர்ஈ ,,, (௪) 

17
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ty) Bortoipws asoswher ge 

52௮) ௧௦7 ஐஐ சந்த 

அபரா$ருததேரசஃகலாகதா௭சதாடிபானவிபரறாதா%ி 4, # 

முசவேஷ-மருதஙகேஷபீடிகால,சரமைஸதிதா8* (டு) 

597 55௦: 6 So 8029 200, 

கதா*௮அபரா8*ள இரிய சசடஆல சரண முகயேஷசமைவிஷடா3% 

VOK WAP We HHA Gs OYHS He 

rs Kerns oie CROSS”, 

Sirerhus ss SH Yorwghyronw 

BT HSS Hop 5௦ wes F E-WTPOM ea HO 

விபூதணை%பூதிதோடிரூபலைலாபசலேக$% ane vee * 

யுச£தா சசபாஷினா$தேசகாலாபியுகதே% ee 1. OX 

yssarsurIsrlery JHSETETLGD MenG 7 cure see த் 

சதாபிரதஸலம்ை_பதமடிமரியதப%தகாசக ,, wes Ge) 

Brow Bowes wat FH) LABOR WW evi 

ROD weBOxieegreg wo Nerowy FoOw Pays, 

மசாபாகு3*ராகஷூளெசவர8%மகஇடிகோஷடேஃமுகயாகாமம # 

SQ DOKL SCULAGALRSEUSTHSTOOTOROSCUREECL® (௮9) 

சிலா$ஆடியாடிடியிளைத்திருந்கனா*$அபபடியேசிலா*பானமயககு ற்றி 

ருக்தனாஈமுரவவாத்தியஙகளிலும்ஃமிரு தஙகங்களிலும % பீடி கைகளிலும் 

சாய் துமங்ெவர் பலாஃ (டு) அபபடியேஈமறறுஞ்சிலஃபெணமண/்கஎ* 

உயாந்த படுசகைகளில*பசிததுறங்கனொகள* (டு ௨2) ஆபசணகக- * ௮ணி 

கதம்ஈ(௮,கறகுமேல்) தஙகள அழகைப் புகழம துகொணடும*பணனணுஃக 

சைந்தபாட்ககளின பொருளகளை வெளியிட்கெகொண்ழிம % காலதேசய 

களை யகிந்து ஈடக்கும தன்மைபூணமெ % அவரவாகளுகடி, த் தக்கபடி 

பேசாதிறமைகொண்டு மிருககிற & பல்லாயிரம ௮ணககுகளுடன*புண 

ர்ந்தளைத்து௦ல்கெபிருகறெ (சாவணனையு.௦) ௮னுமான*கண ஜுூமநன ௬ ( 
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மாக% அசைந்தனவலல * ௮து வியபபா யிய௩ழது # (௩.௦) @etinw se 

ச%தனம் % மதஇயம % தேன் % பலவகை * மால்கைகள * பலவலக ச 

தூபஙகள% ( இவைகளின) (௯௧) பலவகையான ௩ வாஸனையைககொணே 

காற்று (வீசியதால) அவேக*$பலவகையாஃ* தன! £96 ACWW % தூபங்கள் 

இவைகளின ௬ ௮.திகமான* (௩௨) கல * வாஸனை %௮ப2பாது & (4) 

புஷ்பகவிமானததீல் உ விரியது % (இருவடி இவைகளைகோக&ப ப்னனும் 

அங்கங்கே பராததுக்கொணடே தரியதனா) ௮௩ * அக்கருக்கரசன் 

மனையில் * சல*வா ரண௫குகள் ஈகறுததும * (சிலா) கெளுத்துமச*சில * 

செருக்கெள*பொனவணணமாயும (இருகதனர்) ww. வ (௩௩௫)
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ஸம யாதேஜாகபி%ஏவமா £வணாச்் த$புரம்* . 

ACEC ALC ET STFRBTCEOE SSIS 4 we (௩௫ற) 

VX srnh soe wh OSs sierns 

wT BoN a0 ier Pre ATSB 

ES te Us HCH Hg ஐ 589280 

Ropertesnd sho Kee OS OF ORGS 

S$ fre By SB ow TSO Hyp De- Boss arb 

BOG TIP Thocriorwesy 3 EW SONS, 

eno apre dere s orx 57x60 GH USeh Pate oer oy ் வச 

தாமஸா தவசைககித9%மம*இசமஃஉபாளா பதலயச் க த் 

பரதாராவரோதலயநிரீகஷ்ணமசஅத்பாததமடதாம ட்டது 

லோபமசகரிஷூய திடிமேடிசருஷடி3%யர சா. சாணாமஃ ல sf 

Mapua Mat p6 a; HF IRDUTFR HU ORT BT rc tee OK 

சரஹ$ஃதருஷடச(இதி) மவ தீமட௫ச் தாப்்டிஜசாம, .. (6.59) 

அவர்கள் * துயின்றுகொண்டிருக்கையிலும்$மதத்தால் உவிளங்கும்* 

உருவமஈ*புஷ்டங்கள மூடிக்கொண்் டி.ருக்கையிலும் உ தாமமாயோடை.* 

விளக்கு மா போலே விளக்யெது * (௩௪9) மகா தேஜிஷ்டரான % இரு 

வடி*இடபடி*இராவணன்க py தப்புசமஈமுழுதும்சகோ & Gen (Gir est! gut 

ஸீ.தாபிராட்டியை % (எங்கும) கண்டிலர் % (௩௫௨) ௮வ்*வாநரகுலத்துக் 

இிறைவன௩ (அப்படி) அப்போது*$ ௮6% மடக்தையர்களைஃகோக்கெ கால் 

தாமலோபத்தற்குப் பயக் து*காமஈஇப்படி * உற௱கும் & அயலார் மனைவி 

களைக % கணடது % மிகவும் உ தாமததிற்கழிவைச் ஈசெய்யும்சயாள்$கண். 

னளால%* (இ.துவராயில்) அயலார்மனைவிகளை சோக்யெடஇல்லை% (ஆயினும்) 

இ௫கே%யான்*இ்த*ப.ஸ்தரிகளைஒகோக்கும்படி. (சோக்ததே) (என்று) 

மிசுவும்;ரெனதாயடைந்சனர்ஈ ce வ டட (௩௮௮)
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பவப் ஆபத 1111-04 
AR wT FO Fhe Tosser ay costed, 

தல்யிமிசசிசை STE SAS Sev eo Bove 6248 %% wk 
கா£யகிசசயத!சினீடிஅரயாடிகதாசபரா அரபூதீஃ உ (௩௧௦) 

சா%௦ல்க்்ளாள இர வன ose ஆலி 

க்கல் B 8 Sg vonage, 

விசவளதா3%ஸலாவா$$ராவணஸத்ரிய2ய THE TIOUA TROLL TS 

மேஃமால$$வைக ருதயமஷகஞசிதஃ(௮பி,சோபபதய? ,தறறிடி(௪0ஐ) 

SF tel -6) Bede WP josrrsro xasS eB 

ல் “3 ் BH ye 865370 ஆ 3-௫: 20558௦ 

ஸர்வேஷாமடிசுபாசுபால.-.4 ஏவளதாஸ.*இகத்ரியாணா ௩... 
ப் ரவா ததனேமஜேஹிடி த3ஃமேசடத தடலூங்யவல இதமட பூ 

ஜி ரணி BEin sbi ke Ho 

arte Aisne s 3314026258. 

மைபரிமாரகணேடிலதாடிலத்ரிபடேல தரீ ஷு றிடிசருசயரதே டீ 

வைதே வா *அன்யதரஃமமயாடபரிமாகடிதுமடசசகயாஹிஎ (#29) 

OSH nT 056 ரோ brs EC) டோரி 

மாத நிவா நிற வ்கககவ 4௭௧௦, 

யஸ்யடஸ தவலயைடயா$யோகிிதத்தல்யாம்கபரிமாக்கதேக 

ப்ரமசாசசவூ.டாடமருஷே-டபரிமார்ககு தம*ரசகயாட (௪௩௫) 

(உடனே) அவவானரா கோமான் * உணமையர்ன மனோ இடமுடை 
யவரும%* நுணண ழி டையவரடு மர்தலின * மறுபடியும ச நினைத்துவரத 

காரியம நிஹைவேறுமபடியான* வேழ *௩தை % யுடையவசாயிலா ௬ () 

(எவவாறெனின) இவளிசாவணன மனை௮அகள்*எல்லாருமஈ (௮அசசமெனப 
தின்றி) ஈமப்ககைடாய (உறம்ககககொண்் டிரா ரழுரகள) இவாகளை உ 
காமும% ஈன்றாயப * டராத்ோ0% (இப்படியா ம) எனமனதிற்கும * 

விகாசம்*$கொஞ்ச (மேனும்) உண்டாகவிலலை* (௪௦) எலலோ ௬மந௫்ஈல்ல 

வைதியவையென லமிருவகை*தசைசளிலுமஈபுலன களை* பரவாததிப்பிப 

ய.கற்கு*ை ன.மனறோ*காரணமாயிருககிறழ & (௪௧௨) 0வெதென ரால்*எப் 

போதும்்$ஸதரீகளைஃஸ்.தரீ ளின் குமபல்லன றோ * காணவேணடும ச ஸ்ரீ 

ஜனகராஜன் இருமகளாரான ஸீதாபிராடடியை % வேபடததல% யான் ஐ 

தேவெ.தநுகூடாதசன்றோ* (௪௨ஐ)எ௧ DROIT On £67 6% 31D Tw By 0 

அந்தஜாஇக்குளளேதாலே *தடவேணடுப*மடஈதையா * காணாமல போ 

னுல்* (அவாகளை) மான்கூட்ட,ததிலர்தேட்க Gin EH oes (௪௩ஐ) 
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ஸர்வமடஷமா£செெமதாவத்கஜாரசோஈதருசயதே$ ., (6p) 

Bsns se Spey, KS சுரக்க” 

ஓ. SOP INT y ப்பட்ட ப 

பீரயவாசசஜா நுமானஷதேவகரதர்வ சர்யாசசடிசாககரயாசசஃ 

அவேகமாணஜாஈபேடரைவாபசயதஉ  .., உட. (௧௫) 

சல்மா 52% ஸீ SPLOT CST Oss 

OK [HHO TOS. (ஸ்யாம், 

EU FF TH HOUT MIN SAMUI TESTO oo. 0 
AUEUTROD Ox MUSTOW AUS HUT gogo. ueerGion . (59) 

Pyrat font 0 Bsre- MBAS Ey sp BE 

UIP AP OWT) oe TAUB Lh. 

ஸ _ 18*ஆபாசகபூமிம,ிஉதளருஜபடபரமடியதநம* ,, 
ஆள தித$,பூய3%த தஷவிசே துமஃபரசகரமே% , (௪௭௫) 

(ஆகையா.. . மனச் & சுத்தியோடேஈ௮வ் % விந்த 8 இராவண 
னந்தப்புரமஃமு ழு துமஈதேடியாயிற்று (எனருலும)பிசாட்டியாரைக்ஈகாண 
வில்லை% (எனறு இகதஇித்தனா%) (௪௪௫) வீ.ர,தகன்்மையசான%$ ௮னுமான% 
(அம்மே மூழுதும தேடியும) சேவகன்னிகைகள கடதாவ் கனனிகைக௦ * 

காககன்னிகைகள % (இவாகளை) நோக்கே சோயலலது %& ஸீசாதேவியைக% 

கண்டிலா% (௪௫) ௮வவானராகோமான$ஙசேஃ வேற$மடவாகளை ௧% 

கணடாசேயலலது*ற ஐககரசாஜன இருமகளைக 4 காணாமையா லே% (மரு 

படியும்) தாம விர, தனமுளளவ சரதலின்$அப்பு,றம சென்ற $யோடிககக 
துடககனர்ஃ% (௪௬௨) அவவ.யுவின மைந்தன் % (சழ்றுயோசிதது) ௮பபமு 

குல் கூடத்தைவிடபெரிய* ழயற?ி* கொண்டுமறுபடியும + sauder 

AMET Wk SUYTSHOKSS 5g WHET ,., ees a (esa), 

னந்தரகாண்டத்தில் பஇனோசாவது சருக்கம் 

முற்றிற்று 
Qa
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பன்னிரணடாவது ௪ருககம,, 

சிழியஇிருவடி மறுபடியு மரணமனையபெக்கும பிசாட்டியானாத் 

தேடிக்காணாமல் மிகச ச£தையுற்றது. 

சமயம் a அவவை ட டட 

ve wy BS SSS Pywrwsa oe BK 54s SKYY, TK AT 

BIB [HIST SHS? s Bs Tr NSA wr To, 

BS rio 7 Ry FTES ET S0-yHIL si kOT HHS, 6 WW RUD TUAW SCY x லதாக்ரா 
ஹானக்சிதரகருவான௩ரிசாகரு மாணருகாமடிசாருத [சனாமஷதாமடிசைவபசயஇ 

"BO SokesrGSI* MSH 26 | eseraso RESET eww 49 Wa 

[Seon ba Yostosgy ல் oesyetore ys hag, 

ரம ஸாகபி3_தத$$ரகுகக 
தனல, தாமடிபரியாமடி*பசயனச் விகெதயாமாலர் 

மைதலீடவிசனவத$*மேடிதாசன டரைதியதாசலீத சமரியதேச தரும வாச (௨) 

gr odharsro (4s Bawrss Gkopothin SHywsd 
VAIN GO (Law AY HET Pore Dose 250௫ 

ஐா௲ளஇஜாக ஷை லேலமரக்ணததபராடிபரேதாயபதேேடி-ூஇகா, 
பட 

ராக்லஸலாநாமடிபரவரேணடிபரதி த ஷடகாமணா? அகேரசிவ தாசபவேத நூசமச () 

(௮௧௩தரம) ஷீதாசேவியானாக % கணறுரீறுப பணிஈது களிப் 

பு. றல் வேண்டுமென்று மிகவாவல்கொண்ட % ௮௩த௪ % சிறியதிருவடி * 

அவவிராவண னுடைய அத % அுகதபபுசதஇ னமிவில உ (காமுதரோ 
தாநதையாகளுடன் சோக்தினபுமாகுரிய) லகாமணடபஙகளையுமக இணை 

பிரிரதோர மனக்கவலைபை யாறறவலல -பழபல சி5இரமகளையுடைய நல 

வீமிகளையும % இரவிலினபு றுத துயிலுறறரு.றிய விரிககாயும *செனறு 
தேடியும் * மிசவழகுறற காடசிகொணட உ அதி லீதாதேவியாரை மாத் 

இரம் % கண்ணுறறிலா * (௧) ௮ங்சஈமாருதி உ மீளவு மெயகுந்தரிஈதும * 

சககரவாதஇத திருமகனாருக இனிய % gegu x fu sore (ரிராட்டி. 

பாராக் % காணாமல * (தஇிவவணணம) சிந்தையுறமனா*ஜனகராஜன 
திரு 

மகளாயெ பிராட்டியா * யான * எவவளவு மு.பறசிசொணமுதேடியும் * 

ட்ட்புல ண னாகாமையினலை % பிசாடடியா * இறககனள % எனபதில் % 

யம் தோய்றவில்லை % (௨) 688 % கறபுடைய % ஜானகி x தமதுசல் 

ன் ாமுககததைப் பநீதகாகக வுறதகொணடுடிசிதாதசிமுன்னோ. 
செை 

கல்வழியில் x நிலை.புறறிருஈ,கமையின் * கொமைகொண்ட வரக்காகளுக் 

கெலலா ந மிறையும 4 மிகககொடிய செயலுடையோனுமாகய % இசா 

வண ல்*கொலலபச்படடனளோ 
H ee oes peewee (௩)
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உளக க னல்ம்கல்௦ 205 கரல ஆண்காம் 5565 

83% 5 ரிக்கோ ஆச் Kit yom oy ws 53, 

ஸீசாம்$௮ த்ருஷ்ட்வாஹ் பெளரு ஷூம*அரவாபயடிவாரரைலஸவாடிசரமடஷகா லம 
விஹருதயடமேஃல்கரிவலமீபசாடிக 24௪௮௭ இலி ஷண சணடடிபலவாளச$ : 
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ஜக 50௫6௦7596௦ Nye TSB 3.50 

உட 5) Prades Ts9, 

HE SOUFO ED ர்வமஃத்ருஷ்டமடிராவணயோஷித2 * திருஷடாஜ 
ஸாத்கீடிஸ் தாடிஈத்ருசயதேடிமம$சரம$சவரு தாடிஜா 284 உ (௬) 
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ஈராஉளர்வேடலக்கதாக தம௲மாமடிூர நட வகஷ்பரஇட ௪ 

PIAS AUIS FICE SVT ZDOLS HSO4KTSHECKA Senay ,, (௪) 

இராவணனால் காமுறப்பட்டவளும உ கோசரூபஙகளையே காணாம. 

ஜனகராஜன் இருமாளிகையிலே UOT TG dtu oR LOT Boll னப்பிராட்டி * கோச 
ரூமமூடையோரும் « கோசமான வேஷமபூணடவரும$சேவ வொளியறற 
வு,ம * பெரிய முகமுடையோரும * கீணட கோசமானகண்ணேககுடை 
யோரும ஆகிய % சாவணனுடைய மனைவிகளைக _ கணணு£* ச முற 
திதா கனளோக& (௪) ஸீசாதேவிபைக *காணாமலும*அ ன மையைப * பய 
னுறச்செயயாமலு2,உவாநாகளுடன்கூடி*ெடுங * காலமக* விணாகக்கழித 
தும்*$துறமையற்றவன்போல் யான் $ இபபோது Want so gr HA nes ov 

வது * கலமறறசன்றோ x (gar) OsiGanwur ae சிக்கசெயபவருமக 
பெஈமா ளிளையபெருமா ளிருவரும ஸவாயமாயிருகனெறமையின்*காம 

வரை மீறிசசெல்லவொணணா,சவரும * வாகரஜாதியாகலான் மனநிலையற் 
தவருமாகின்றனசே (0) ௮ஈதபபுச & மெக்குக் * கேடியும் % இராவண 
துடைய காட்னீதயர்கள % காணப்படடனர்களே யன் 2%$கற்புடைய/ அநத 
ஸீதாதேவிமாதஇும % காணப்படடிலள் * (கவின) யான உ பட்ட 
பாடெைஎலாம% வீணாக*வாயிறறே (௬) வானசாக % ளெல்லாரு உ மொன் 

$ககூட* வாளாச்சென் மவெளனைக்காணின் *ண்டிசொல்வார்களேரந 
ரீ வீபமுடைய மாருதியேஈு கீர * அவ்விலங்கையிலுட் உ சென்று* 
- னுகாரியம் * ஸாதித்துவத்திசோ ௬ அககாரியததை * யெமக்குக ஈ 
அமின் (என்றுவினாவுவார்களே) ..., ase ves eee (௪)
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௮சிரவே.த3டசரிய3%மூலம்*௮ரிர்வேத%டிபரமடிஸஃசம்ட”..., * 

அசிவேதோஹடிலததமகளர்வார்தேஷஷபாவாதக$ .,, (0) 

₹67239௦02579,8 6௦ ௪ஈட௪*84 

ச 0629) 5௦ ௦5) ௦033 Hrs Sao. 

யத்*(ய8)கரோஇஷதத்ஜரதோ$சக TLoKGOS xan WEL KSC TT Bx. ok 

தலமாத்தஅதரமடினரகிரவேதகரு தம$உததமமடய தசமடிசேஷூடே, 

ட யான் உ ௮ம். * ஜனகாஜன இருமகளைக * கண்ணாரக் காமைல் _ 

(அதறகு) யாது * விடைகூறுவேன * (யான கண்டிலேன சதைனய 

யென்றுரைசெயவேனாகி லுடனேயவாகள) மஹாசாஜரிட்ட கெடுவும$*் 
கடக்து விட்டமையின ௬ ப்சாயோபவேசம ஃ செய்து விடுவாக ளென 

ப.து 4 நிசசயம (௮) ஜ்ஞாசம வயது குலம் இமஞூன்றினாலும பெரியவ 

சாய %* ஜாமபவானும் உ யானே தமககுள் சமஈதவனென்று என்னிடகத் 

இல மதிப்புடைய % ௮ககத குமாசனும % மிகதஇிசளாகக கூடிய * மழ் 
ஹுள்ள வாகசாகளும % அலைகடலை த.தாவி யிங்குவஈு தஈபயனின றி ஈ மீளவு 

மக்கரைசோதவுடன் * என்னைககண்டு % யாது * கூறுவாகள % (௯) 

(இவவண்ணஞ ரிக்தைகொண்டும மீளவும கொஞ்ச% தெளிவுகொண டு) 

மனககவலை கீல் யுற்சாகமுறறிருப்பதுவே * கற்செலவததுககு * முதற 

சாசணம் * அவவுறசாக்மே * பேசி ரினபபம * அ௮வவுறசாகமே ஈ எப 

பொழுதும் ச எலலாவிஷூயங்களிலும்ஈ முயலுமபடி சசெயலது* (0) எ$தச௪ 

செயலை 5 (யெலன்)செய்கன்றனனோ ௮௩ த அவறுடையஈஅசசெயலத் 

யந்தவுற்சரஹமே * யயன்படசசெயனெறத*ஆகலினா * லியானுமஈஅவ 

வுர்சாஹத்தினுல்மேன்மையுற்ற * சிறர்த * முூயதசியையே %* மேற்கொ 

ள்ளுனெழேன் * ஃஃ டட வை வேட ௨௮ (Wa)
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DW TEI} HUST HON TAD EET IR ove டவ (0௬) 

இ.ராவணனால காஈகபபட்ட % தேசமெல்லாம் % மறுபடியும உ 

தேடிப பாபபோம 5 முன்னை சேடப்பட்ட % பான சாலைகளையும % 
அவவணணமே & ஈகனமலாமிகுடத பூமணடபககளையும % (0௨) அடிக் 
கடி மேடி யும் % சிதத.7 ௪௦ களையும * பளளியைைைகளையும x விடி 

களினபினபு2ற தோடடங்களைபும*௮ககங்குளள சிறுவிதிகளையும் ௪ ஐ 
குங்கட்டபபட்ட % எமானங்களையும் % தேடிப்பார்ப்போம 5 (0௩) என் 
திவவசையாகச % சிமைகொண்டு% மீளவுமாபூமிககுள்கட்டபடட்ட$ஈ நில 
மாளி உககளையும * மாலுவ[திகளு5ு கூமிகன்ற கறசநதியில் கட்டப்பட்ட 
வீடுகளையும * எல்லா மாளிகைகளையு5 தாணடி வெகுதூச,௧இல் * தனித் 
துக் கட்டபபட்ீட வீடுகளையும % தேடும்படி * மூயதசிகொணடு ட (0௪) 
(இடிக்கடி) உயாகத மாடமாளிகைகளி லுனிபி லேறியும % ௮க்கிருக்து 
இடுழபிறஉடபு௨ * அடிக்கடி. நினறுரின்று ெெ டுந்தூச முதறுப்பார்த் தும் 

மேன் 2யலே.செனறும * அடிக்கடி * கதவுகளைத்; இிறாதுமஈகதவுகளைச 
பிளஈதுகஃொணமிம உ (0௫) குகைக்களபுகுக் தும ௮வ்ருர் துபுறமே 
வந்தும * ணெறுமுதல்ய தாழிடங்களுக குள்ளிழிக்தும் ண அகர னு 
மேலெழுந்தும ஈ (அவவகையாக) அந்த * மாருதி * அவ்வந்தபபுரமெம் 
கும* தேடித்திரிர்தனர்* .. ves ons பட. (0)
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ஹு. சாடிதருஷடாசலமதயமாடிஸீதா*கது (௨௪) 

அந்த * விராவணனுடைய * வரண்மனையில % yess Bopp % 
யெவவிடம % செனறிலசோ % அப்படிபபட்ட * இடம 4 நகாலங்குலய் 

கூட 3 மிகுக இலது * (War) (இவவணணம்) பசாகாரங்களையு மதறகுள 

ஞூளள தெருவுகளும * ஈழ௪௩இ மர,த்கடிகளிலுளள 4 இணணைகளும * 

பெரியவாவிகளும் * பொதரமசை யோடைகளும* மாமு முளள வெல் 

லாவிடமுல % அமமாருஇயினால * தேடபபட்டன % (0.௮) பறபல.௨௫வ 

முற்றும%காணற்கரிய வுரவமுறறவராக * யவவணணதேசவிகா ரமாகிய 
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மாதாபபெண்களையுமீவ்கே 3 தி்ிவடி*கணடன சே யலலது*ரர AGE 5B 

ren பிசாணகாயகியாகிய சீமாசேவியைமாத்திரம * காடிலா % (௨௰) 

சிறக்தவலகுலும ஈ முழுமஇஸ்யரிகாகத முகமு முடைய * காககன்னிசை 
தளையும * ௮ஙகே உ தரு௨டி. * கணடனா % நுண்ணிடையினளர்கிய ஐ. 
=f 'தாபிராட்டியாசைமாத்திரம் * சண்டிலா*,., த one (உ௪)
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உறின் ஸ்ட று கரு டப 

மஹாபாவு$சமோஸமாருதாதமஜ$சல3%வா துமானஃதாம்ஃ 

௮பசயனச௮னயா3வ ரள தரிப$*பசயனசடிமுவ3%ிவிஷஸாதச* () 

அகர சஷி) :7௦ "Ses$ OMX OS Pges 

5905555௦0௧ 2 Wo Dis GINn mo 

வாரரேோதராணாம்டிஉதயோகமசலாகரஸலயசடிபலவாம$ 

வயா ததமடிவீகூயடி௮கிலஸலு த3*பு58ஃசஈதாம,ிஉபாகமதடி (௨௪) 

மக்கர், MME MOH TS 080 

ஆளு கணகு TH Ss ssys, 

மாருதாத்மஜ$*௨ நாமான$அதசசோகோபவதசேத3% ... x 

விமாளசகடிஅவதீர்யிசிர் தாம், பஜகாமடி கவட ௨௫ 

அசக்ச்கோனை இசாவணனுல்கபோரிற்பசைவனைவெற்றியொண் 
வலுவினால்$பம்நியெடுத்துக்கொண்டுவந் த$நாகாஙகனையாகளையும * 

கேஃஇருவடி*$௩ண்டனா % ஜனகமஹாசாஜன் இருமகளாகி/ ௮௩5௪ ௪3 

பிசாட்டியைமாததிரம % கணடிலா% (௨௨) €ீணடிருணடு தசண்டபுஜஃண்டி 
முடையோரும* தாப்புள் முனையினும$துண்ணியமதியுடையோ௫ுமமஹா 

பலன்மைதருமஈமிகபபுகழுமுடையோருமாதலின%௮ர்கததஇருவடிக௮ப் 

பிசாட்டியான்சச௲்கணமிபணியாமையினாலும* மற்ழுளள * சறதபெணக 

ளெலலோராயுகககணணுற்றதசனாலும* (இனியெகுகேபிராட்டியைததேடு 

வோமென்று) அடி.சகடி 4 மனககவலைகொண்டனா % (௨௩) வாகரவிராக 
ளாகிய மஹாசாதாமுசல்ய வெலலோருடைய % முயற்சியும உ பெரிய 

அலைகடலைக் & கடந்திலஙகைககுட் சென்றதுவும உ பயன ழ்றதாயிற்றே 
யென்றுஈமாருதி * மீளவு % மிகசசிந்தை% கொண்டு $ (௨௪) வாயுதேவன் 

மைஈதனும*அனுமானென்னிம சிறப்புபபெயருடையோருமாயினுமகஈபின் 
பும்*மிகசசோகத்திஞல் மதிமயக்குத்று * ௮வவிமானததினினறும கீழே 

யி.றங்க * (மீளவும$கெதை$கொண்டனா 8 ... vas ees eB) 
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முற்றிற்று




