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கம்பராமாயணம் – 66
(தேர்ந்தேடுத்ே அறுபத்ோறு பாடல்கள்)
தோகுப்பு, உரர:

ஜடாயு

கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய தமிழின் ஒப்புயர்வற்ற காவியமான கம்பராமாயணத்தில்
பத்தாயிரத்திற்கும் மமற்பட்ட பாடல்கள் உள்ளன. இதனன முழுவதுமாக அல்லது பகுதிகளாகக்
கூடக் கற்பது என்பது, ததாடர்ந்த வாசிப்னபயும், உனழப்னபயும் மகாரும் ஒரு பணியும், ஒரு
வாழ்நாள் முழுவதற்குமான கல்வியும், நற்மபறும் ஆகும். பல்மவறு பணிகளுக்கினடயில்
அதனன மமற்தகாள்ளுதல் என்பது ஆர்வமுனடயவர்கள் பலருக்கும் கூடக் கடினமான ஒன்று.
இந்த மிகச் சிறிய ததாகுப்பு, கனதப் மபாக்கின் ததாடர்ச்சினயயும், முக்கியமான
கட்டங்கனளயும் பாடல்கள் தரும் உணர்தவழுச்சினயயும் கருத்தில் தகாண்டு, இராமகானதயின்
அமுதச் சுனவனய முதல்கட்டமாக அறிமுகப் படுத்தும் மநாக்கில் தசய்யப் பட்டுள்ளது.
இராமாயண பாராயணம் என்ற வனகயில் பக்தியுணர்வுடன் இப் பாடல்கனள ஓதிப்
பயன்தபறலாம். கனதச் தசாற்தபாழிவுகளில் எடுத்தாளலாம். தமிழார்வம் உள்ள குழந்னதகள்
இந்தப் பாடல்கனள மனப்பாடம் தசய்ய ஊக்குவிக்கலாம்.
இப்பாடல்களை எனது ஆறனர மணி நேர இராமாயண உளரயிலும் அந்தந்த இடங்கைில் கூறி
விைக்கியுள்நைன். அந்த உனரயின் ஒலிப் பதிவுகனள இங்கு காணலாம் - http://goo.gl/hQQkYx
கம்பராமாயணம் முழுவதும் உளரயுடன் tamilvu இளணயதைத்தில் கிளடக்கிறது - http://goo.gl/GH1lFX
பபங்களூர் கம்பராமாயண வாசிப்பு இயக்கம் வாரந்நதாறும் ேடத்தும் வகுப்புகைின் முழுளமயான
வடிநயா
ீ
பதிவுகள் யூட்யூபில் கிளடக்கின்றன - https://goo.gl/TxjM3J
கம்பராமாயணத்னத விரிவாகக் கற்க அனனவருக்கும் இது ஒரு தூண்டுமகாலாக அனமயட்டும்.
தவளியீடு: http://tamilhindu.com
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பாயிரம்
கடவுள் வாழ்த்து

உலகம் யாரவயும் ோம் உள ஆக்கலும்,
நிரல தபறுத்ேலும், நீ க்கலும், நீ ங்கலா

அலகு இலா விரளயாட்டு உரடயார் - அவர்
ேரலவர்; அன்னவர்க்தக சரண் நாங்கதள.

(1)

(உளஆக்கல் - பனடத்தல்; தபறுத்தல் - காப்பாற்றுதல்; அலகு இலா - அளவில்லாத)
எல்லா உலகங்கனளயம் தாமன தனது சங்கல்பத்தால் பனடப்பனதயும், நினலத்திருக்குமாறு
காப்பனதயும், அழிப்பனதயும், என்றும் முடிவுறாத அளவில்லாத அழகிய வினளயாட்டாக
உனடயவர். அவமர தனலவர். அப்படிப்பட்ட பரமனனமய நாங்கள் சரணனடகிமறாம்.

காவியம் பிறந்ே களம்

நரடயில் நின்று உயர் நாயகன் தோற்றத்ேின்
இரட நிகழ்ந்ே இராமாவோரப் தபர்த்

தோரட நிரம்பிய தோம் அறு மாக்கரே

சரடயன் தவண்தணய் நல்லூர் வயின் ேந்ேதே.

(2)

(மபர் - புகழ்மிக்க; ததானட – தசய்யுள்; மதாம் அறு – குற்றமற்ற; மாக்கனத – மகத்தான கனத)
நல்வழியில் நின்று உயர்ந்த நாயகனின் மதாற்றமாக நிகழ்ந்தது புகழ்மிக்க இராமாவதாரம்.
அந்த மகத்தான கனதனயக் கூறும் தசய்யுள்கள் நினறந்த குற்றமற்ற சிறந்த இந்தக் காவியம்,
வள்ளல் சனடயனின் திருதவண்தணய் நல்லூரில் இயற்றப்பட்டது

(காவியம் முழுவதும்

கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் தனது தபயனர எங்கும் கூறவில்னல. தன்னன ஆதரித்த சனடயப்ப
வள்ளலின் தபயனர மட்டுமம ததாடக்கத்திலும் தவகுசில இடங்களிலும் கூறுகிறார்).
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பால காண்டம்
வால்மீ கி முனிவர் புகழ்ந்த மதசம் (மகாசல நாட்டு வளம்)

வாங்க அரும் பாேம் நான்கும் வகுத்ே வான்மீ கி என்பான்,
ேீம் கவி, தசவிகள் ஆரத் தேவரும் பருகச் தசய்ோன்;

ஆங்கு, அவன் புகழ்ந்ே நாட்ரட, அன்பு எனும் நறவம் மாந்ேி,

மூங்ரகயான் தபசல் உற்றான் என்ன, யான் தமாழியல் உற்தறன்.

(3)

(வாங்க அரும் - எடுக்க முடியாத; பாதம் - அடிகள்; வகுத்த - இயற்றிய; தீம் கவி அமுதமயமான கவி; நறவம் - மது; மாந்தி - பருகி; மூங்னகயான் - ஊனம; தமாழியல் - மபசுதல்)
ஒரு தசால்னலக் கூட எடுத்து விட முடியாதபடி, நான்கு அடிகள்

தகாண்ட (இருபத்து

நான்காயிரம்) சுமலாகங்களால் இராமாயணத்னத இயற்றினான் வான்மீ கி முனிவன்.
மதவர்களும் தம் தசவிகமள வாயாகப் பருகும்படி இனினமயான
கவினதகனளச்

அமுதமயமான

தசய்தான். தனது ஆதி காவியத்தில் அந்த முனிவன்

புகழ்ந்துனரத்த

(மகாசல) நாட்னட, அன்பு என்னும் மதுனவப் பருகி, ஊனமமய மபசத் ததாடங்கி விட்டான்
என்றது மபால நான் மபசலாமனன்.

திருமால் மதவர்களுக்கு வரம் தருதல்

‘மசரேம் அரனயவர் வரமும் வாழ்வும், ஓர்
நிசரே கரணகளால் நீ று தசய்ய, யாம்

கசரே துரகம் ஆள் கடல் தகாள் காவலன்
ேசரேன் மேரலயாய் வருதும் ோரணி.

(4)

(மசரதம் - கானல் நீர்; நிசரத - குறிதவறாத; நீறு தசய்ய - சாம்பலாக்க; கச ரத துரகம் - யானன
மதர் குதினர; மதனல - மகன்; தாரணி - உலகம்).
“கானல் நீனரப் மபான்ற அரக்கர்களுனடய வரங்களின் பலத்னதயும் வாழ்னவயும், குறிதவறாத
அம்புகளால் சாம்பலாக்கி அழிப்பதற்காக, யானன மதர் குதினர காலாள் என்னும் கடல் மபான்ற
நான்கு மசனனகனளயுனடய மவந்தன் தசரதனுக்கு மகனாக, நாமன உலகத்தில் வந்து
அவதரிக்கிமறன்”.

மகாசனல இராமனனப் தபறுதல்

ஒரு பகல் உலகு எலாம் உேரத்துள் தபாேிந்து

அரு மரறக்கு உணர்வு அரும் அவரன, அஞ்சனக்
கரு முகில் தகாழுந்து எழில் காட்டும் தசாேிரயத்
ேிரு உறப் பயந்ேனள் ேிறம் தகாள் தகாசரல.

(5)

(ஒருபகல் - ஒரு காலத்தில்; உதரத்துள் - வயிற்றில்; அருமனற - மவதம்; உணர்வு அரும் ததரிந்து தகாள்ள இயலாத; அஞ்சனம் - னம; திருஉற - மங்கலம் நினறந்திட, பயந்தனள் தபற்றாள்)
ஒரு காலத்தில் பிரளயத்தின்மபாது, எல்லா உலகங்கனளயும் தனது வயிற்றிமல அடக்கியவன்,
அரிய மவதங்களாலும் ததரிந்து தகாள்ள இயலாதவன் அந்தப் பரம்தபாருள். னம மபான்றும்,
கருமமகம் மபான்றும் அழகுனடய மசாதி வடிவாய்த் திகழ்பவன். அவனன, உலதகங்கும்
மங்கலம் நினறந்திட, ததய்வத்திறம் தகாண்ட மகாசனல தன் வயிற்றில் தபற்தறடுத்தாள்.

3

கம்பராமாயணம்-66

இராமலக்குமணர் மவள்வி காத்தல்

எண்ணுேற்கு ஆக்க அரிது; இரண்டு மூன்று நாள்
விண்ணவர்க்கு ஆக்கிய முனிவன் தவள்விரய
மண்ணிரனக் காக்கின்ற மன்னன் ரமந்ேர்கள்
கண்ணிரனக் காக்கின்ற இரமயில் காத்ேனர்.

(6)

நினனத்துப் பார்ப்பதற்கும் தசய்வதற்கும் மிக அரிய தசயல் இது! விசுவாமித்திர முனிவர்
மதவர்களின் தபாருட்டுச் தசய்த மவள்வினய, நல்லாட்சி தசய்து காக்கும் மன்னனான
தசரதனுனடய

னமந்தர்களான இராம இலக்குவர்கள், கண்விழினயக் காக்கும் இனமமபால, ஆறு

நாட்கள் வனர காப்பாற்றினர்.

விசுவாமித்திரன் இராமனனப் புகழ்தல்

இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்ே வண்ணம்; இனி இந்ே உலகுக்கு எல்லாம்

உய்வண்ணம் அன்றி, மற்தறார் துயர் வண்ணம் உறுவது உண்தடா?
ரமவண்ணத்து அரக்கி தபாரில், மரழவண்ணத்து அண்ணதல! உன்

ரகவண்ணம் அங்கு கண்தடன்; கால்வண்ணம் இங்கு கண்தடன். (7)
(உய்வண்ணம் – உய்யும் வழி;

மனழ – மமகம்; அண்ணல் – இராமன்)

“இவ்வாறு அகலினகயின் வரலாறு முற்காலத்தில் நிகழ்ந்தது. இனிமமல் (நீ அவதரித்த பின்பு)
இந்த உலகத்து உயிர்கதளல்லாம், கனடத்மதறும் வழிமய அல்லாமல், அதற்கு மாறாக,
துன்பத்தின் வழினய அனடதல்
இராமமன!

கூடுமமா? மமகம்

மபான்ற

கரிய திருமமனியுனடய

அங்கு வனத்தில் னம மபான்று கரிய நிறம் தகாண்ட தாடனக என்னும்

அரக்கிமயாடு தசய்த மபாரில், உன் னகவண்ணம் (வில்லினது

ஆற்றல்) பார்த்மதன்.

இங்கு,

கால்வண்ணம் (அகலினகக்கு சாபவிமமாசனம் அருளிய திருவடியின் தபருனமனய)
பார்க்கிமறன்”.

இராமனும் சீ னதயும் ஒருவனர ஒருவர் கண்டு காதல் தகாள்ளுதல்

எண்ண அரு நலத்ேினாள் இரனயள் நின்றுழி,

கண்தணாடு கண் இரண கவ்வி, ஒன்ரற ஒன்று
உண்ணவும், நிரலதபறாது உணர்வும் ஒன்றிட,

அண்ணலும் தநாக்கினான்; அவளும் தநாக்கினாள்.

(8)

(நலத்தினாள் - அழகுனடயவள்; இனனயள் - இவ்வாறு; நின்றுழி - நின்றதபாழுது)
மனத்தால் எண்ணுவதற்கும் அரிய அழகுனடய சீ னத, இவ்வாறு (கன்னிமாடத்தில்)
நின்றதபாழுது, ஒருவர் கண்கமளாடு மற்தறாருவர் கண்கள் கவர்ந்து பற்றிக் தகாண்டு, ஒன்னற
ஒன்று உண்ணவும், இருவரது சிந்னதயும்

நினலயழிந்து மபாய், ஒன்றுடன் ஒன்று கூடின.

இராமன் சீ னதனயப் பார்த்தான். அவளும் இராமனனப் பார்த்தாள்.

இராமன் னகயில் சிவதனுசு என்னும் தபரிய வில் உனடதல்

ேடுத்து இரமயாமல் இருந்ேவர், ோளில்
மடுத்ேதும், நாண் நுேி ரவத்ேதும், தநாக்கார்;
கடுப்பினில் யாரும் அறிந்ேிலர்; ரகயால்

எடுத்ேது கண்டனர்; இற்றது தகட்டார். (9)
4
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(தாளில் - பாதத்தில்; மடுத்ததும் - மிதித்தனதயும்; நுதி - முனன; மநாக்கார் - பார்க்கவில்னல;
கடுப்பினில் - மவகத்தால்; அறிந்திலர் - அறியவில்னல; இற்றது - முறிந்தது)
சனபமயார் யாவரும் கண் தகாட்டுவனதக் கூட தவிர்த்து, இனமக்காதபடி, நிகழ்வனதப் பார்த்து
நின்றனர். இராமன் தன் திருவடியால் அந்த வில்லின் முனனனய மிதித்தனதயும், அனத
வனளத்து மற்ற முனனயில் நாண் ஏற்றியனதயும், அந்தச் தசயல் நிகழ்ந்த மவகத்தால்
அவர்களால் காண முடியவில்னல. மனத்தாலும் இன்னது தான் நிகழ்ந்தது என்று அவர்களால்
அறிய முடியவில்னல. இராமன்

தன்

னகயால் வில்னல எடுத்தனதக் கண்டார்கள். அடுத்த

கணம் அந்த வில் முறிந்து விழுந்த மபதராலினயக் மகட்டார்கள்!

இராமன் சீ னத மணக்மகாலம்

மன்றலின் வந்து மணத் ேவிசு ஏறி

தவன்றி தநடுந்ேரக வரனும்
ீ
ஆர்வத்து

இன் துரண அன்னமும் எய்ேி இருந்ோர்

ஒன்றிய தபாகமும் தயாகமும் ஒத்ோர். (10)
(மன்றல் - நல்வாசம்; தவிசு – ஆசனம்; தவன்றி – தவற்றி; ஆர்வத்து - அன்புதகாண்ட; எய்தி தநருக்கமாக)
நறுமணப்

தபாருள்களின்

நல்வாசத்மதாடு வந்து, திருமணத்துக்குரிய ஆசனங்களில் ஏறி,

தபருனமக் குணங்கனள உனடய தவற்றிவரனான
ீ
இராமனும், அவன்மீ து மபரன்பு
தகாண்டவளாய், அவனுக்கு இனிய துனணயாக ஆகவுள்ள அன்னம் மபான்ற சீ னதயும்
தநருக்கமாக வற்றிருந்தார்கள்.
ீ
ஒன்மறாடு ஒன்று இனணந்த மபாகத்னதயும் (மபரின்ப வாழ்வு)
மயாகத்னதயும் (மயாக தநறி) மபால இருந்தார்கள்.
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அதயாத்ேியா

காண்டம்

இராமன் முடிசூடுவான் என்று மகட்ட மக்களின் மகிழ்ச்சி

‘பாவமும் அருந் துயரும் தவர் பறியும்’ என்பார்;
‘பூவலயம் இன்று ேனி அன்று; தபாது’ என்பார்;

‘தேவர் பரக உள்ளன இவ் வள்ளல் தேறும்’ என்பார்;

‘ஏவல் தசயும் மன்னர் ேவம் யாவது தகால்?’ என்பார்.

(11)

(பூவலயம் – பூமி; ததறும் – அழிப்பான்; யாவது தகால் – எப்படிப் பட்டமதா)
இவன் ஆட்சி தசய்தால் தீவினனகளும் தபரிய துன்பங்களும் மவமராடு அழியும் என்பார் சிலர்.
இனிமமல் இந்தப் பூமி சிலருக்கு மட்டுமம தனியுரினம அல்ல, எல்லார்க்கும் தபாதுவானதாகும்
என்பார் சிலர் (இராமன் ஆளும்மபாது தாங்கமள ஆளுவதாகக் கருதினர்). மதவர்களுக்குப்
பனகயான அரக்கர் கூட்டங்கனள வள்ளல் இராமன் அழிப்பான் என்பார் சிலர். இவனுக்குப்
பணிபுரியும் அரசர்கள் அந்த பாக்கியத்னதப் தபற எப்மபர்ப்பட்ட தவம் தசய்தார்கமளா என்பார்
சிலர்.

னகமகயி ‘மன்னன் ஆனண இது’ என்று கூறுதல்

‘ஆழிசூழ் உலகம் எல்லாம் பரேதன ஆள, நீ தபாய்,

ோழ் இருஞ் சரடகள் ோங்கி, ோங்க அரும் ேவம் தமற்தகாண்டு
பூழி தவங்கானம் நண்ணி, புண்ணியத் துரறகள் ஆடி

ஏழ் இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன்’ என்றாள். (12)
(ஆழி – கடல்; தாழ் இருஞ்சனடகள் – ததாங்குகின்ற தபரிய சனடகள்; பூழி – புழுதி; தவங்கானம்
– தகாடிய கானகம்; நண்ணி – தசன்று)
கடல் சூழ்ந்த இந்த உலகம் முழுவனதயும் பரதமன முடிசூடி ஆட்சி தசய்வான். நீ நாட்னட
விட்டுப் மபாய், சடாமுடி தாங்கி, தசய்வதற்கரிய தவத்னத ஏற்று, புழுதி நினறந்த தகாடிய
காட்னட அனடந்து, புண்ணியத் தீர்த்தங்களில் நீராடி, பதினான்கு ஆண்டுகள் கழித்த பின்பு
திரும்பி வரமவண்டும் என்று அரசன் கூறினான் – இவ்வாறு னகமகயி தசான்னாள்.

னகமகயி தசாற்மகட்ட இராமன் நினல

இப்தபாழுது எம்மதனாரால் இயம்புேற்கு எளிதே? யாரும்

தசப்ப அருங் குணத்து இராமன் ேிருமுகச் தசவ்வி தநாக்கில்
ஒப்பதே முன்பு பின்பு; அவ்வாசகம் உணரக் தகட்ட

அப்தபாழுது, அலர்ந்ே தசந்ோமரரயிரன தவன்றேம்மா! (13)
(எம்மமனாரால் – எம்னமப் மபான்றவர்களால்; தசவ்வி – அழகு)
இப்தபாழுது எம்னமப் மபான்றவர்களால் தசால்லுவதற்கு எளிமதா? யாரும் தசால்லித் தீராத
நற்குணங்கனளயுனடய இராமனுனடய திருமுகத்தின் அழனகப் பார்த்தால், அது னகமகயி
தசான்னனதக் மகட்பதற்கு முன்பும், மகட்ட பின்பும் ஒன்று மபாலமவ, தசந்தாமனர மபாலமவ
இருந்தது. ஆனால், அந்தச் தசாற்கனளத் ததரியும்படி மகட்ட அந்த சமயத்தில், மலர்ந்த
தசந்தாமனரனய தவன்று விட்டது!
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சீ ற்றம் தகாண்ட இலக்குவனுக்கு இராமன் உனரத்தது

‘நேியின் பிரழ அன்று நறும்புனல் இன்ரம; அற்தற,
பேியின் பிரழ அன்று; பயந்து நரமப் புரந்ோள்

மேியின் பிரழ அன்று; மகன் பிரழ அன்று; ரமந்ே!

விேியின் பிரழ; நீ இேற்கு என்ரன தவகுண்டது?’ என்றான். (14)
(நறும்புனல் – நல்ல நீர்; அற்மற – அது மபால; பதி – தனலவன், தந்னத; பயந்து – தபற்று;
புரந்தாள் – வளர்த்தாள்; னமந்த – மகமன; தவகுண்டது – மகாபித்தது)
மகமன! என்றும் நீமராடும் நதியில் ஒரு சில காலங்களில் நல்ல நீர் இல்லாமல் வற்றிப்
மபாவது, அந்த நதியின் குற்றம் அன்று. அது மபால, (என்னன வனவாசம் மபாகச் தசான்னது)
நம் தந்னதயின் குற்றம் அன்று. (அப்படி வரம் வாங்கியது) நம்னமப் தபற்றுக் காப்பாற்றி
வளர்த்த னகமகயியின் அறிவின் குற்றம் அன்று. அவள் மகன் பரதனது குற்றமும் அன்று. இது
விதியால்

(நமது ஊழ்வினனயால்) வினளந்த குற்றம். இந்தச் தசயலுக்கு இவர்கனள எல்லாம்

காரணமாக்கி நீ மகாபித்தது ஏன்?’ என்றான் (அன்பு மிகுதியால், தம்பினய மகமன என்றது).

சீ னத நானும் உடன் வருமவன் எனல்

‘பரிவு இகந்ே மனத்து ஒரு பற்றிலாது
ஒருவுகின்றரன; ஊழி அருக்கனும்

எரியும் என்பது யாண்ரடயது? ஈண்டு நின்
பிரிவினும் சுடுதமா தபருங்காடு?’ என்றாள்.

(15)

(இகந்த – இல்லாத; ஒருவுகின்றனன – விட்டுச்தசல்கிறாய்; ஊழி – பிரளயம்; அருக்கன் –
சூரியன்; யாண்னடயது – எங்குள்ளது; ஈண்டு – இங்கு)
பரிவில்லாத மனத்துடன், ஒரு சிறு பற்று கூட இல்லாமல், என்னன விட்டுவிட்டுச் தசல்மவன்
என்கிறாய். பிரளய காலத்துச் சூரியன் மபால எரியும் இடம் எங்குள்ளது? (காட்டிமல தவப்பம்
இப்படி இருக்கும் என்று இராமன் முன்பு கூறியனதச் சுட்டுகிறாள்). உன் பிரினவக் காட்டிலும்
அந்தப் தபரிய காடு சுடுமமா? என்றாள்.

இராமன் காடு தசல்வது மகட்ட மாந்தர் நினல

கிள்ரளதயாடு பூரவ அழுே; கிளர் மாடத்து
உள் உரறயும் பூரச அழுே; உரு அறியாப்

பிள்ரள அழுே; தபரிதயாரர என் தசால்ல?
வள்ளல் வனம் புகுவான் என்று உரரத்ே மாற்றத்ோல். (16)
(கிள்னள – கிளி; பூனவ – நாகணவாய்; பூனச – பூனன; மாற்றத்தால் – தசால்லால்)
இராமன் வனவாசம் தசல்வான் என்று தசால்லிய தசால்லால், கிளியும், நாகணவாய்ப்
பறனவயும் (னமனா) அழுதன. மாளினகயின் மாடங்களுக்கு உள்மள இருந்த வட்டுப்
ீ
பூனனகள்
அழுதன. வடிவத்னதப் பார்த்து அறிய மாட்டாத சிறு குழந்னதகள் கூட அழுதன. தபரிமயார்கள்
அழுதனதப் பற்றி என்னதவன்று தசால்வது?

இராமன், சீ னத, இலக்குவன் மூவரும் வனத்துக்குள் மபாதல்

ரேயல்ேன் கற்பும், ேன் ேகவும், ேம்பியும்,

ரம அறு கருரணயும், உணர்வும், வாய்ரமயும்,
7
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தசய்ய ேன் வில்லுதம தசமம் ஆகக் தகாண்டு,
ஐயனும் தபாயினான் அல்லின் நாப்பதண.

(17)

(னதயல் – தபண், சீ னத; தகவு – மமன்னம; னம – குற்றம்; உணர்வு – ஞானம்; தசய்ய – நிமிர்ந்த;
மசமம் – பாதுகாப்பு; அல்லின் நாப்பண் – நள்ளிரவில்)
சீ னதயின் கற்பும், தனது மமன்னமப் பண்பும், தம்பியாகிய இலக்குவனும்,

குற்றமற்ற

கருனணயும், ஞானமும், சத்தியமும், நிமிர்ந்த தனது வில்லும் ஆகிய இவற்னறமய
பாதுகாவலாகக் தகாண்டு நள்ளிரவில் அந்தக் காட்டு வழியிமல ஐயன் இராமன் தசன்றான்.

குகனின் ஓடத்தில் ஏறி கங்னகனயக் கடத்தல்

‘விடு, நனி கடிது’ என்றான்; தமய் உயிர் அரனயானும்,
முடுகினன் தநடு நாவாய், முரி ேிரர தநடு நீ ர்வாய்;
கடிேினின், மட அன்னக் கேிஅது தசல, நின்றார்

இடர் உற, மரறதயாரும் எரி உறு தமழுகு ஆனார். (18)
(கடிது – மவகமாக; முடுகினன் – தசலுத்தினான்; நாவாய் – ஓடம்; முரி தினர – அனலயடிக்கின்ற;
நீர்வாய் – நீமராட்டத்தில்)
‘மவகமாக விடு’ என்று இராமன் கூற, அவனிடத்து உடம்பும் உயிரும் மபான்ற நட்னப உனடய
குகன், அனலயடிக்கின்ற நீண்ட நீமராட்டத்தில் தபரிய ஓடத்னத வினரந்து தசலுத்தினான். அந்த
ஓடம் இளம் அன்னப்பறனவ நீரில் நீந்துவது மபாலச் தசன்றது. கனரயிமல நின்ற
மனறயவர்கள் துன்பமனடந்து தநருப்பில் பட்ட தமழுனகப் மபால மனம் உருகி இரங்கினார்கள்.

இராமன் வனம் தசன்றது அறிந்த தசரதன் உடமன உயிர்விடுதல்

நாயகன் பின்னும் ேன் தேர்ப் பாகரன தநாக்கி, ‘நம்பி

தசயதனா? அணியதனா? ‘என்று உரரத்ேலும், தேர் வலானும்,
‘தவய் உயர் கானம் ோனும் ேம்பியும் மிேிரலப் தபான்னும்
தபாயினன் ‘என்றான்; என்ற தபாழ்ேத்தே ஆவி தபானான்.

(19)

(மதர்ப்பாகன் – மதமராட்டி; நம்பி – இராமன்; மசயமனா – ததானலவில் உள்ளாமனா; அணியமனா
– அருகில் உள்ளாமனா; மதர் வலான் – சாரதி; மவய் – மூங்கில்; கானம் – கானகம்; மிதினலப்
தபான்- னமதிலி, சீ னத; மபாழ்தத்மத – தபாழுதிமல)
தசரதன் மீ ண்டும் தன் மதர்ப்பாகனாகிய சுமந்திரனனப் பார்த்து, “இராமன் ததானலவில்
உள்ளானா அண்னமயில் உள்ளானா?” என்று மகட்டான்.

“இராமன் இலக்குவனும் னமதிலியும்

உடன்வர மூங்கில்கள் உயர்ந்து வளர்ந்துள்ள காட்டுக்கு மபாய்விட்டான்” என்று அவன் கூறிய
அப்தபாழுமத தசரதன் உயிர் நீத்தான்.

பரதன் பனடயுடன் வருவனதத் ததானலவில் கண்டு குகன் உனரத்த வரீ உனரகள்

அஞ்சன வண்ணன், என் ஆருயிர் நாயகன், ஆளாதம,
வஞ்சரனயால் அரதசய்ேிய மன்னரும் வந்ோதர !

தசஞ்சரம் என்பன ேீ உமிழ்கின்றன, தசல்லாதவா?
உஞ்சு இவர் தபாய்விடின், நாய்க்குகன் என்று எரன ஓோதரா? (20)
(அஞ்சனம் – னம; தசஞ்சரம் – சிவந்த அம்பு; உஞ்சு – உய்ந்து, தப்பித்து)
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னம மபாலும் கரிய திருமமனி அழகன், என் ஆருயிர் நாயகன் இராமன் அரசு ஆளாதபடி,
சூழ்ச்சியால் அந்த அரசாட்சினயக் னகப்பற்றி அனடந்த மன்னர் பரதர் இமதா வருகிறார்! தீ
உமிழும் எனது சிவந்த அம்புகள் இவர்கள் மமல் தசல்லாமல் மபாய்விடுமமா? இவர்கள் (என்
அம்புக்குத் தப்பிப்) பினழத்து (இராமன் இருக்கும் இடத்துக்குப்) மபாய்விட்டால் ‘நாய்க்குகன்’
என்று உலகத்தவர்கள் என்னனப் பற்றி தசால்லாமல் இருப்பார்களா?

பரதனின் தவக் மகாலம் கண்டு குகன் மனம் உருகுதல்

வற்கரலயின் உரடயாரன, மாசரடந்ே தமய்யாரன,
நற் கரல இல் மேி என்ன நரக இழந்ே முகத்ோரன,
கல் கனியக் கனிகின்ற துயராரனக் கண்ணுற்றான்;

வில் ரகயினின்று இரட வழ,
ீ விம்முற்று, நின்று ஒழிந்ோன். (21)
(வற்கனல – மரவுரி; தமய்யானன – உடல் தகாண்டவனன; மதி – சந்திரன்)
(அருகில் வர வர), மரவுரி ஆனடனய உடுத்தி, புழுதி படிந்த உடம்புடன், நல்ல கனலகளில்லாத
சந்திரன் மபால ஒளியிழந்த முகத்துடன், கல்னலயும் கனியச் தசய்யுமளவு துயரத்துடன் கூடிய
பரதனன குகன் பார்த்தான். னகயிலிருந்த

வில் தாமன மசார்ந்து கீ மழ விழ, துன்பத்தால்

கலக்கமுற்று ஒரு தசயலும் இன்றி நின்றவாமற இருந்தான்.

பரதன் இராமன் திருவடிகனள முடிமமல் சூடிச் தசல்லுதல்

அடித்ேலம் இரண்ரடயும் அழுே கண்ணினான்,
முடித்ேலம் இரவ என, முரறயின் சூடினான்;

படித்ேலத்து இரறஞ்சினன், பரேன் தபாயினான் -

தபாடித்ேலம் இலங்குறு தபாலம் தகாள் தமனியான். (22)
(அடித்தலம் – பாதுனக; முடித்தலம் – திருமுடி, கிரீடம்; படித்தலத்து – மண்ணில்; தபாடித்தலம் –
புழுதி; தபாலம்தகாள் – தபான்மயமான)
இராமனின் இரண்டு பாதுனககனளயும், அழுத கண்கமளாடு, எனக்குத் திருமுடிகள் இனவமய
என்று பரதன் முனறயாகத் தனலமமல் சூடிக்தகாண்டான். பின்னர், புழுதி படிந்து விளங்குகிற
தபான்மயமான திருமமனியுனடய பரதன், மண்ணில் விழுந்து வணங்கி, மீ ண்டும்
(அமயாத்திக்குச்) தசன்றான்.

9

கம்பராமாயணம்-66

ஆரணிய காண்டம்
சாப விமமாசனம் தபற்ற விராதன் என்ற அரக்கன் இராமனனத் துதித்தல்

ோய் ேன்ரன அறியாே கன்று இல்ரல; ேன் கன்ரற
ஆயும் அறியும்; உலகின் ோய் ஆகின், ஐய!

நீ அறிேி எப்தபாருளும்; அரவ உன்ரன நிரல அறியா;
மாரய இது என்தகாதலா? வாராதே வர வல்லாய்.

(23)

(அடியார்க்கு) வருதற்கு அரியவர் மபாலிருந்து மிக எளியவர்மபால் வரும் வல்லனம
உனடயவமன! தன் தானயத் ததரிந்து தகாள்ளாத கன்று இல்னல. அதுமபால் தாயும் தன்
கன்னற அறிந்து தகாள்ளும். ஐயா! எல்லா உலகங்களுக்கும் தாய் ஆனதால் எல்லாப்
தபாருள்கனளயும் நீ அறிகிறாய். ஆனால் அப்தபாருள்கள் உன் தன்னமனய அறிவதில்னல. இது
என்ன மாயமமா?

தண்டகாரண்யத்து முனிவர்கள் அரக்கரால் ஏற்படும் அல்லனலச் தசால்லுதல்

'உருளுரட தநமியால் உலரக ஓம்பிய

தபாருளுரட மன்னவன் புேல்வ! தபாக்கிலா

இருளுரட ரவகதலம்; இரவி தோன்றினாய்;
அருளுரட வர!
ீ நின் அபயம் யாம்' என்றார்.

(24)

(உருளுனட – சுற்றிச் தசல்லும்; மநமி – சக்கரம்; னவகல் – நாட்கள்)
எங்கும் சுற்றிச் தசல்லும் ஆனணச் சக்கரத்தால் உலகம் முழுவனதயும் காத்த தசரதனின்
புதல்வமன, நீக்கமுடியாத துன்பமாம் இருள் தகாண்ட நாட்கனள உனடயவர்களாயிருக்கிமறாம்.
கதிரவன் மபால நீ வந்து எழுந்தருளினாய். அருளுனடய வரமன,
ீ
உனக்கு நாங்கள் அனடக்கலம்
என்று (அம்முனிவர்கள்) கூறினர்.

இராமன் முனிவர்களுக்கு அபயம் அளித்துக் கூறுதல்

'ஆவுக்கு ஆயினும் அந்ேணர்க்கு ஆயினும்,

யாவர்க்கு ஆயினும் எளியவர்க்கு ஆயினும்,
சாவப் தபற்றவதர, ேரக வான் உரற

தேவர்க்கும் தோழும் தேவர்கள் ஆகுவார்.

(25)

(ஆ – பசு; தனக வான் – தபருனம மிக்க விண்ணுலகம்)
“பசுக்கனளக் காப்பதற்கானாலும், தவம் உனடய அந்தணர்கனளக் காப்பதற்கானாலும்,
ஏனழகனளக் காப்பதற்கானாலும், எவர்கனளக்
காப்பதற்கானாலும், உதவி தசய்து, அதனால் இறக்கப் தபற்றவர்கமள
விண்ணுலகில் வாழும் மதவர்களும் ததாழுது வணங்கக் கூடிய மதவர்களாவர்”.

அகத்திய முனிவனர சந்தித்து ஆசி தபறுதல்

நின்றவரன, வந்ே தநடிதயான் அடி பணிந்ோன்;

அன்று, அவனும் அன்தபாடு ேழீ இ, அழுே கண்ணால்,
'நன்று வரவு' என்று, பல நல் உரர பகர்ந்ோன்-

என்றும் உள தேன் ேமிழ் இயம்பி இரச தகாண்டான். (26)
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(தநடிமயான் – திருமாலாகிய இராமன்; தழீ இ – தழுவிக் தகாண்டு; பகர்ந்தான் – கூறினான்;
இயம்பி – கூறி; இனச – புகழ்)
அங்ஙனம் நின்ற அகத்தியனர, அங்மக வந்த இராமன் அவர் திருவடிகளில் விழுந்து
வணங்கினான். அப்தபாழுது, எக்காலத்தும் உள்ளதாகிய இனிய தமிழின் இலக்கணங்கனளக்
கூறிப் புகழ் தபற்ற அகத்திய முனிவரும், இன்பக் கண்ணர்ீ விட்டவராய் அன்பினால் தழுவிக்
தகாண்டு, ‘நல்வரவு’ என்று பல நல்லுனரகனள இனிதாகச் தசான்னார்.

மூக்னக இழந்த சூர்ப்பணனக கரனிடம் புலம்புதல்

‘கண்டு தநாக்கரும் காரிரகயாள் ேரனக்

தகாண்டு தபாவன் இலங்ரகயர் தகாக்கு எனா
விண்டு தமல் விழுந்தேரன, தவகுண்டு அவர்

துண்டம் ஆக்கினர் மூக்கு‘ எனச் தசால்லினாள். (27)
(காரினகயாள் – தபண்; மகாக்கு – அரசனுக்கு; விண்டு – பாய்ந்து)
எங்கும் காண இயலாத அழகுனடய அப்தபண்னண (சீ னதனய), இலங்னகயில் வாழும்
அரக்கர்க்கு அரசனான இராவணனுக்காக எடுத்துக் தகாண்டு மபாமவன் என்று தசால்லி, அவள்
மமல் பாயக் கிளம்பிய என்னன, அந்த இராமலக்குவர்கள் சினந்து, என் மூக்னக அறுத்தார்கள்
என்று கூறினாள்.

மாரீசன் இராவணனுக்கு புத்திமதி கூறுதல்

நாரம் தகாண்டார் நாடு கவர்ந்ோர், நரட அல்லா

வாரம் தகாண்டார், மற்று ஒருவற்காய் மரன வாழும்
ோரம் தகாண்டார் என்று இவர் ேம்ரமத் ேருமம் ோன்
ஈரும் கண்டாய்! கண்டகர் உய்ந்ோர் எவர்? ஐயா! (28)

(நாரம் – அன்பு; வாரம் – வரி; தாரம் – மனனவி; ஈரும் – அழிக்கும்; கண்டகர் – தகாடியவர்)
“தம் மீ து அன்பு பூண்டவர்களின் நாட்னடக் னகப்பற்றிக் தகாண்டவர்கள், நீதி தநறிக்குப்
தபாருந்தாத வரிப் தபாருனளக் குடிமக்கனள வருத்திப் தபற்றவர்கள், பிறர் ஒருவருக்கு
உரினமயாய் அவர் இல்லத்திமல வாழும் மனனவினய வசப்படுத்திக் தகாண்டவர்கள்
எனப்படும் இவர்கனள தருமமம சின்னா பின்னமாக்கி அழித்து விடும் என்று நீ அறிவாய். ஐயா,
தகாடியவர்கள் எவர் தப்பிப் பினழத்துள்ளார்?'

இராமனும் சீ னதயும் மாயமானனப் பார்த்தல்

தநாக்கிய மாரன தநாக்கி, நுேி உரட மேியின் ஒன்றும்
தூக்கிலன், ‘நன்று இது ‘என்றான்; அேன் தபாருள் தசால்லல் ஆகும்;
தசக்ரகயின் அரவு நீ ங்கிப் பிறந்ேது, தேவர் தசய்ே

பாக்கியம் உரடரம அன்தறா! அன்னது பழுது தபாதமா? (29)
(நுதி – கூர்னம; தூக்கிலன் – சீ ர்தூக்கிப் பார்க்கவில்னல; மசக்னகயின் அரவு – பாம்புப் படுக்னக)
எதிரில் விழித்து நின்ற மாயமானனக் கண்டபின், இராமன் கூரிய அறிவின் துனண தகாண்டு
எதனனயும் சீ ர்தூக்கிப் பார்க்கவில்னல. “மான் மிக அழகியது” என்று தானும் கூறினான். அதன்
தபாருனளச் தசால்லவும் ஆகுமமா? அரவனணத் துயிலில் இருந்து நீங்கி மண்ணுலகில் வந்து
பிறந்தது மதவர்கள் ஆற்றிய புண்ணியம் அல்லவா? அப் புண்ணியம் வணாகிப்
ீ
மபாகுமமா?
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இராமன் அம்பினால் மாய மாரீசன் கதறி வழ்ந்து
ீ
மடிதல்

தநட்டு இரலச் சரம் வஞ்சரன தநஞ்சு உறப்
பட்டது; அப்தபாழுதே பகு வாயினால்
அட்ட ேிக்கினும் அப்புறமும் புக

விட்டு அரழத்து ஒரு குன்று என வழ்ந்ேனன்.
ீ
(30)
தநடிய இனல வடிவம் தகாண்ட இராமனின் அம்பு வஞ்சகம் நிரம்பிய (மாரீசன்) தநஞ்சில்
தசன்று தாக்கியது. அந்தக் கணமம, பிளவுபட்ட வாயினால் எட்டுத் தினசகளிலும் அதற்கு
அப்பாலும் (சீ தா லட்சுமணா என்று) கூவி மனல விழுவது மபால (தன் இயற்னக வடிவம்
தகாண்டு) வழ்ந்தான்.
ீ

சீ னதனயத் மதடிவரும் இராமலக்குவரிடம் வழ்ந்து
ீ
கிடக்கும் ஜடாயு கூறுதல்

“வடுக்கண், வார் கூந்ேலாரள, இராவணன் மண்ணிதனாடும்

எடுத்ேனன் ஏகுவாரன, எேிர்ந்து, எனது ஆற்றல் தகாண்டு

ேடுத்ேதனன், ஆவது எல்லாம்; ேவத்து, அரன் ேந்ே வாளால்

படுத்ேனன்; இங்கு வழ்ந்தேன்;
ீ
இது இன்று பட்டது ‘‘ என்றான். (31)
(வார் – நீண்ட; ஏகுவானன – தசல்பவனன; அரன் – சிவதபருமான்; படுத்தனன் – தவட்டி
வழ்த்தினான்)
ீ
“மாவடுப் பிளந்தது மபான்ற அழகிய கண்கனளயும், நீண்ட கூந்தனலயும் உனடய சீ னதனய
இராவணன் நிலத்மதாடு எடுத்துக் தகாண்டு தசல்லும் மபாது, அவனன எதிர்த்து, எனது
ஆற்றலின் துனண தகாண்டு, ஆன மட்டும் தடுக்க முனனந்து மபார் தசய்மதன். இறுதியில்
அவன் தவ வலினம கருதிச் சிவதபருமான் அவனுக்கு அளித்திருந்த வாளினால் என்னன
தவட்டி வழ்த்தினான்.
ீ
இங்மக விழுந்து விட்மடன். இன்று இவ்வாறு நிகழ்ந்தது” என்று (சடாயு)
கூறினான்.

இராமன் நீர்க்கடன் தசய்ய, ஜடாயு மமாட்சம் அனடதல்

மீ ட்டு இனி உரரப்பது என்தன? விரிஞ்சதன முேல தமல், கீ ழ்,
காட்டிய உயிர்கள் எல்லாம் அருந்ேின களித்ே தபாலாம்;

பூட்டிய ரககளால், அப் புள்ளினுக்கு அரரசக் தகாள்க என்று,
ஊட்டிய நல் நீ ர் ஐயன் உண்ட நீ ர் ஒத்ேது அன்தற!

(32)

(மீ ட்டு – இனிமமல்; விரிஞ்சமன – பிரம்மமன; பூட்டிய – இனணத்த; புள்ளினுக்கு அரசு –
பறனவகளின் அரசனாகிய ஜடாயு; ஊட்டிய – உண்ணக் தகாடுத்த; ஐயன் – திருமால்)
இனிமமல் மவறு என்ன தசால்ல மவண்டும்? பிரமனன முதலாகக் தகாண்டு உயர்ந்தனவ
தாழ்ந்தனவ என்று எடுத்துக் காட்டப் பட்ட எல்லா உயிரினங்களும் (இராமன் சடாயுவுக்குக்
தகாடுத்த நீர்க்கடனன) அருந்தி மகிழ்ந்தனவ மபாலாயின. அந்தப் பறனவகளுக்கு அரசனாகிய
ஜடாயுனவக் கருதி ‘ஏற்றுக் தகாள்க' என்று கூறி, தன் னககனள இனணத்து இராமன்
சமர்ப்பித்த அந்த நல்ல நீர்,

அனனத்து உயிர்களுக்கும் இனறவனாகிய திருமால் (தாமன)

உட்தகாண்ட நீனரப் மபான்றதாயிற்று.
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இராமனால் வனததபற்று சாப விமமாசனம் அனடந்த கபந்தன் துதி தசய்தல்

ஈன்றவதனா எப்தபாருளும்? எல்ரலேீர் நல் அறத்ேின்
சான்றவதனா? தேவர் ேவத்ேின் ேனிப்பயதனா?
மூன்று கவடாய் முரளத்து எழுந்ே மூலதமா?

தோன்றி, அருவிரனதயன் சாபத் துயர் துரடத்ோய்! (33)
(சான்றவமனா – சாட்சிமயா; கவடு – கினள, பிரிவு)
எல்லாப் தபாருள்கனளயும் பனடத்தவன் நீதாமனா? முடிவில்லாத நல்ல அறத்துக்குச்
சாட்சியாக இருப்பவன் நீதாமனா? மதவர்கள் மமற்தகாண்ட தவத்தின் ஒப்பற்ற பயனாக
இருப்பவன் நீதாமனா? (பிரமன், திருமால், சிவன் என்ற) மூன்று பிரிவாகக் கினளத்து எழுந்த
மூலப் பரம்தபாருள் நீதாமனா? நான் இருக்குமிடத்துக்மக நின் எளினமயால் வந்து
காட்சியளித்து, மபாக்குதற்கு அரிய வினனயுனடய என் சாபத்தின் துன்பத்னதத் தீர்த்து
விட்டாய்.
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கிட்கிந்ோ காண்டம்
அனுமன் தன்னன அறிமுகப் படுத்திக் தகாள்ளல்

‘மஞ்சு எனத் ேிரண்ட தகால தமனிய! மகளிர்க்கு எல்லாம்
நஞ்சு எனத் ேரகய ஆகி, நளிர் இரும் பனிக்குத் தேம்பாக்

கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்ே தசய்ய கண்ண! யான் காற்றின் தவந்ேற்கு
அஞ்சரன வயிற்றில் வந்தேன்; நாமமும் அனுமன் என்தபன்.

(34)

(மஞ்சு – மமகம், நளிர் இரும் – குளிர்மிக்க; மதம்பா – வாடாத; கஞ்சம் – தாமனர; தசய்ய –
சிவந்த)
“நீலமமகம் மபாலத் திரண்டு அனமந்த அழகிய மமனியமன! காணும் தபண்கள் யாவர்க்கும்
நஞ்சு என்று தசால்லத் தக்கதாகி, குளிர்மிக்க பனியிலும் வாடாத தாமனர மலர்கள் மபான்று
சிவந்த கண்கனள உனடயவமன! நான் வாயுமதவனுக்கு அஞ்சனா மதவியின் வயிற்றில்
பிறந்மதன். என் தபயர் அனுமன்”.

இராமனனக் கண்டு சுக்கிரீவன் வியத்தல்

தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவராம் தேவர் அன்தற,
மாறி, இப் பிறப்பில் வந்ோர் மானுடர் ஆகி மன்தனா;

ஆறுதகாள் சடிலத்ோனும், அயனும் என்று இவர்கள் ஆேி
தவறு உள குழுரவ எல்லாம், மானுடம் தவன்றது ‘என்தற.

(35)

(ஆறு – கங்னக; சடிலத்தான் – சனடமுடியன்; அயன் – பிரமன்)
“மதவர்களுக்கு எல்லாம் கடவுளாகிய மதவமதவமன, (திருமாமல) தம் உருவம் மாறி, இந்தப்
பிறவினய எடுத்து, மானிடர் ஆகி வந்திருக்கிறார். அதனால், கங்னகனயச் சனடயில் தகாண்ட
சிவபிரானும், பிரமனும் என்று இவர்கள் முதலாக தவவ்மவறாக உள்ள மதவர்
கூட்டத்னததயல்லாம் மனித குலம் தவன்றுவிட்டது அல்லவா?” என்று ததளிந்தான்.

சுக்கீ ரவன் வாலியால் தனக்கு மநர்ந்த துன்பம் கூறி சரண்புகுதல்

‘முரண் உரடத் ேடக்ரக ஓச்சி, முன்னவன், பின் வந்தேரன,

இருள் நிரலப் புறத்ேின் காறும், உலகு எங்கும் தோடர, இக் குன்று
அரண் உரடத்ோக உய்ந்தேன்; ஆர் உயிர் துறக்கலாற்தறன்,

சரண் உரனப் புகுந்தேன்; என்ரனத் ோங்குேல் ேருமம் ‘என்றான். (36)
(முரண் உனட – வலினமயுனடய; தடக்னக – தபரிய னக; ஓச்சி – ஓங்கி;

காறும் – வனரயிலும்;

அரண் – பாதுகாப்பு; உய்ந்மதன் – பினழத்மதன்)
வலினமயுனடய தபரிய னகனய ஓங்கிக் தகாண்டு, என் அண்ணன் வாலி, அவனது
உடன்பிறந்த தம்பியாகிய என்னன இருட்டுக்கு இருப்பிடமாகிய இவ்வுலகத்திற்கு அப்புறம்
வனரயிலும், உலதகங்கும் பின்ததாடர்ந்து துரத்த, இம்மனலனயமய பாதுகாப்பாகக் தகாண்டு
உயிர் பினழத்மதன். உயினர விடுவதற்கும் முடியாதவனாகிய நான், உன்னனச்
சரணனடந்மதன். என்னனக் காப்பாற்றுதல் உனக்குரிய தருமம் என்றான்.
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இராமன் சுக்கிரீவனிடம் நட்புப் பூண்டு அபயம் அளித்தல்

‘மற்று, இனி உரரப்பது என்தன? வானிரட மண்ணில் உன்ரனச்
தசற்றவர் என்ரனச் தசற்றார்; ேீயதர எனினும், உன்தனாடு

உற்றவர் எனக்கும் உற்றார்; உன் கிரள எனது; என் காேல்

சுற்றம், உன் சுற்றம்; நீ என் இன் உயிர்த் துரணவன் ‘என்றான். (37)
(தசற்றவர் – வருத்தியவர்; கினள – உறவு, சுற்றம்)
சுக்கிரீவமன! மமலும் இனிச் தசால்ல என்ன இருக்கிறது? விண்ணுலகிலும் மண்ணுலகிலும்
உன்னன வருத்தியவர் என்னன வருத்தியவராவர். தீயவராகமவ இருந்தாலும் உன்மனாடு நட்புக்
தகாண்டவர்கள் எனக்கும் நண்பராவர். உன் உறவினர் எனது உறவினராவர். என் அன்புள்ள
சுற்றத்தினர் உனக்கும் சுற்றத்தினராவர். நீ எனது இனிய உயிர் மபான்ற நண்பன்' என்றான்.

வாலி தன் மீ து பட்ட அம்பில் இராமநாமத்னதப் பார்த்தல்

மும்ரம சால் உலகுக்கு எல்லாம் மூல மந்ேிரத்ரே, முற்றும்
ேம்ரமதய ேமர்க்கு நல்கும் ேனிப் தபரும் பேத்ரே, ோதன

இம்ரமதய எழுரம தநாய்க்கும் மருந்ேிரன, ‘இராமன் ‘என்னும்

தசம்ரம தசர் நாமம் ேன்ரனக் கண்களின் தேரியக் கண்டான். (38)
(மும்னம சால் – மூன்றாகப் தபாருந்திய;

தமர்க்கு – தம்மவர்களுக்கு; நல்கும் – அளிக்கும்;

பதத்னத – தசால்னல; இம்னம – இப்பிறவி; தசம்னம – சிறப்பு)
மூன்று என்னும் ததானக தபாருந்திய உலகங்கள் யாவற்றிற்கும் (வானம், பூமி, பாதாளம்)
ஆதாரமாக உள்ள மந்திரத்னத, தன்னன வழிபடும் அடியார்களுக்கு முழுவதுமாகத் தன்னனமய
அளிக்கும் ஒப்பற்ற சிறப்பு மிக்க தசால்னல, இந்தப் பிறவியிமலமய எழுவனகப்
பிறப்புக்களாகிய மநாய் வராமல் தடுக்கும் மருந்னத, இராமன் என்ற சிறப்புப் தபாருந்திய
திருநாமத்னத தன் கண்களினால் (அந்த அம்பில்) ததளிவாகப் பார்த்தான்.

வாலி இராமன் மீ து குற்றம் சாட்டுதல்

‘வரம்
ீ
அன்று; விேி அன்று; தமய்ம்ரமயின்

வாரம் அன்று; நின் மண்ணினுக்கு என் உடல்
பாரம் அன்று; பரக அன்று; பண்பு ஒழிந்து
ஈரம் அன்று இது; என் தசய்ேவாறு நீ ?

(39)

இராமா! (நீ தசய்த இச்தசயல்) வரம்
ீ
அன்று. விதிமுனறக்கு ஒத்ததும் அன்று. உண்னமனயச்
சார்ந்ததும் அன்று. உனக்கு உரிய இப்பூமிக்கு என் உடல், சுனமயும் அன்று. உனக்கு நான்
பனகவனும் அல்லன். (அங்ஙனமிருக்க), நீ உன் தபருனமக் குணம் நீங்கப் தபற்று இரக்கம்
இல்லாமல் இச்தசயனலச் தசய்தது எதற்காக?

இராமன் வாலிக்கு வினடயிறுத்து அறதநறியின் தன்னம கூறுதல்

‘இரனயது ஆேலின் எக்குலத்து யாவர்க்கும்

விரனயினால் வரும் தமன்ரமயும் கீ ழ்ரமயும்;
அரனய ேன்ரம அறிந்தும் அழித்ேரன

மரனயின் மாட்சி ‘என்றான் மனு நீ ேியான். (40)
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(இனனயது – இத்தன்னமயது; வினனயினால் – தசயல்களால்; அனனய – அப்படிப்பட்ட)
“(நான் இதுவனர கூறியபடி) உண்னம இத்தன்னமயது ஆதலால், எந்தக் குலத்தில்
பிறந்தவராயினும், அவர்கள் எல்மலார்க்கும், மமன்னமயும் கீ ழ்னமயும் அவரவர் தசய்யும்
தசயல்களாமலமய வரும். (வானர குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும், உனது தபரும் அறிவால்) அனத
நீ நன்கு உணர்ந்திருந்தும், பிறன் மனனவியின் கற்பு மாண்பினன அழித்தாய்” என்று
உனரத்தான், மனு நீதியில் தவறாதவனாகிய இராமன்.

பினழயுணர்ந்த வாலி இராமாவதார தத்துவத்னத சுக்கிரீவனுக்கு உணர்த்துதல்

‘மரறகளும், முனிவர் யாரும், மலர் மிரச அயனும், மற்ரறத்

துரறகளின் முடிவும், தசால்லும் துணிதபாருள், ேனி வில் ோங்கி,
அரற கழல் இராமன் ஆகி, அற தநறி நிறுத்ே வந்ேது;

இரற ஒரு சங்ரக இன்றி எண்ணுேி; எண்ணம் மிக்தகாய்!

(41)

(துனறகளின் – சாத்திரங்களின்; அனறகழல் – ஒலிக்கின்ற கழல் [கழல் என்பது ஆடவர் காலில்
அணிவது];

இனற – சிறிதும்; சங்னக – சந்மதகம்)

மவதங்களும், எல்லா முனிவர்களும், தாமனர மலரில் வற்றிருக்கும்
ீ
நான்முகனும், மற்ற
சாத்திரங்களின் முடிபுகளும் மதர்ந்து தசால்லுகின்ற பரம்தபாருள், (பனகவனரத்) தண்டிக்கும்
வில்னல ஏந்திக் தகாண்டு, ஒலிக்கின்ற கழலணிந்த இராமனாக, உலகில் அறதநறினய நினல
நிறுத்துவதற்காக அவதரித்துள்ளது. ஆமலாசனனயில் சிறந்தவமன! இந்த உண்னமனய ஒரு
சிறிதும் சந்மதகம் இல்லாமல் மனத்தில் தகாள்வாய்.

அங்கதனன இராமன் ஏற்றுக் தகாள்ள வாலி பரமபதம் அனடதல்

ேன் அடி ோழ்ேதலாடும் ோமரரத் ேடங்கணானும்,

தபான் உரட வாரள நீ ட்டி, ‘நீ இது தபாறுத்ேி ‘என்றான்;
என்னலும், உலகம் ஏழும் ஏத்ேின; இறந்து, வாலி,

அந் நிரல துறந்து, வானுக்கு அப்புறத்து உலகன் ஆனான்.

(42)

(தாழ்தமலாடும் – வணங்கியதும்)
(அங்கதன்) தன் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கிய அளவில் தாமனரக் கண்ணனாகிய இராமன்
(அவனன அனடக்கலமாகக் தகாண்டதற்கு அறிகுறியாக) தனது அழகிய உனடவானள நீட்டி, 'நீ
இதனன ஏற்றுக் தகாள்வாய்' எனப் பணித்தான்; ஏழுலகங்களும் இராமனனத் துதித்தன. வாலி
தனது பூத உடனல விட்டு, இறந்து, வானுலகிற்கும் அப்பாற்பட்டதான உயர்ந்த மமாட்சத்னத
அனடந்தான்.
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சுந்ேர காண்டம்
கடவுள் வாழ்த்து

அலங்கலில் தோன்றும் தபாய்ம்ரம அரவு என, பூேம் ஐந்தும்
விலங்கிய விகாரப்பாட்டின் தவறுபாடு உற்ற வக்கம்
ீ

கலங்குவது எவரரக் கண்டால்? அவர், என்பர் - ரகவில் ஏந்ேி,

இலங்ரகயில் தபாருோர்; அன்தற, மரறகளுக்கு இறுேி யாவார்! (43)
(அலங்கல் – மானல; அரவு – பாம்பு; விகாரப்பாட்டின் – மவறுபாடுகளின்; வக்கம்
ீ
– மதாற்றம்;
தபாருதார் – மபார் தசய்தார்)
பூ மானலயில் (காணும்மபாது மதிமயக்கத்தால் உண்டாகும்) தபாய்ப் பாம்பின் மதாற்றம்
மனறவது மபால, ஒன்மறாதடான்று ஊடுருவிக் கலந்த ஐந்து பூதங்களும் மவறு மவறு விதமாக
அனமந்த பிரபஞ்சத்தின் பன்னமத்
மதாற்றம் எவனரத் தரிசித்தால் மனறந்து மபாகுமமா, அவரன்மறா னகயில் வில்மலந்தி
இலங்னகயில் மபார் தசய்தார் ! – என்று மவதத்தின் எல்னல நிலமாக இருக்கின்ற ஞானிகள்
கூறுவர்

(உயர்ந்த ஞான நினலயில், மவறுமவறாகத் மதான்றும் பிரபஞ்சத்தின் மானயத்

மதாற்றம் மனறந்து பிரம்மம் ஒன்மற சத்தியம் என்னும் உணர்வு ஏற்படும். இந்த மவதாந்த
தத்துவக் கருத்னதமய இப்பாடலில் கம்பர் அழகுறக் கூறுகிறார்).

அமசாகவனத்தில் சீ னதயின் நினல

வன் மருங்குல் வாள் அரக்கியர் தநருக்க அங்கு இருந்ோள்;
கல் மருங்கு எழுந்து, என்றும் ஓர் துளிவரக் காணா
நல்மருந்து தபால், நலன் அற உணங்கிய நங்ரக

தமன் மருங்குல்தபால் தவறுள அங்கமும் தமலிந்ோள். (44)
(மருங்குல் - இனட; வாள் அரக்கியர் – தகாடிய அரக்கியர்கள்; மருங்கு – பக்கத்திமல; உணங்கிய
– வாடிய)
பருத்த இனடனய உனடய தகாடிய அரக்கியர்கள் துன்புறுத்த, சீ னத அமசாக வனத்தில்
இருந்தாள். கற்பானறக்குப் பக்கத்திமல மதான்றி வளர்ந்து, எக்காலத்திலும் ஒரு நீர்த்துளி கூட
வருவனத அறியாத உயர்ந்த மூலினகனயப் மபால, உடலும் உள்ளமும் அற்றுப்மபாக வாடிய
பிராட்டி, தமல்லிய இனடனயப் மபால, மற்னறய அங்கங்களும் இனளத்து விடும்படி துயருற்று
இருந்தாள்.

தன்னன ஏற்குமாறு மன்றாடிய இராவணனிடம் சீ னத துரும்னப முன்னவத்துக் கடிந்து மபசுதல்

மல்தலாடு ேிரள்தோள் வஞ்சன் மனம் பிறிது ஆகும் வண்ணம்

‘கல்தலாடும் தோடர்ந்ே தநஞ்சம் கற்பின்தமல் கண்டது உண்தடா?
இல்தலாடும் தோடர்ந்ே மாேர்க்கு ஏய்வன அல்ல, தவய்ய

தசால்; இது தேரியக் தகட்டி! துரும்பு! ‘எனக் கனன்று தசான்னாள். (45)
(மல் அடு – மல்லர்கனள அழிக்கும்; இல் – நற்குடிப் பிறப்பு; ஏய்வன – ஏற்றனவ; தவய்ய –
தகாடுனமயான; மகட்டி - மகள்)
மல்லர்கனள அழிக்கும் திரண்ட மதாள்கனளயுனடய வஞ்சகனான இராவணனின் உள்ளம்
மவறுபாடு அனடயும்படி சீ னத சினந்து மபசினாள் – “ஏ துரும்மப! கல்மபான்று உறுதிதகாண்ட
மகளிர் மனம், கற்னபவிடச் சிறந்ததாக மவறு ஒன்னற மதித்தது உண்டா? (உன்னுனடய பசப்பு
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வார்த்னதகள்) நற்குடிப் தபண்களுக்கு (நினனப்பதற்கும்) ஏற்க முடியாத தகாடுஞ்தசாற்கள்
ஆகும். உள்ளம் உணர இவ்வார்த்னதகனளக் மகள்”.

இராமன் தூதனாக வந்து ஆறுதல் தந்த அனுமனன சீ னத வாழ்த்துதல்

‘மும்ரம ஆம் உலகம் ேந்ே முேல்வற்கும் முேல்வன் தூோய்ச்

தசம்ரமயால் உயிர் ேந்ோய்க்குச் தசயல் என்னால் எளியது உண்தட?
அம்ரம ஆய் அப்பன் ஆய அத்ேதன! அருளின் வாழ்தவ!

இம்ரமதய மறுரம ோனும் நல்கிரன இரசதயாடு ‘என்றாள். (46)
(மும்னம – மூன்று; அத்தமன – ததய்வமம; நல்கினன – தகாடுத்தாய்; இனசமயாடு – புகமழாடு)
மூன்று உலகங்கனளயும் பனடத்த முன்மனான் ஆகிய பிரம்மமதவனுக்கும் தந்னதயாகிய
இராமபிரானின் தூதுவனாய் வந்து, நினறவு தபற்ற பண்பினாமல எனக்கு உயினர வழங்கினாய்.
(சினறயிலிருக்கும்) என்னால் உனக்குச் தசய்வதற்கு எளினமயான உதவியும் உள்ளதா?
அம்னமயும் அப்பனும் ததய்வமும் மபான்றவமன! அருளுக்கு வாழ்னவத் தருபவமன! நீ இப்
பிறப்பிமலமய மறுனம வாழ்னவயும் புகழுடன் வழங்கினாய் என்று பிராட்டி கூறினாள்.

கடனலக் கடந்து வந்தது எப்படி என்று வியப்புடன் மகட்ட சீ னதக்கு அனுமன் கூறிய பணிவு
தமாழி

அண்ணல் தபரிதயான், அடி வணங்கி, அறிய உரரப்பான்: ‘அருந்ேேிதய!
வண்ணக் கடலின் இரடக் கிடந்ே மணலின் பலரால், வானரத்ேின்

எண்ணற்கு அரிய பரடத்ேரலவர், இராமற்கு அடியார்; யான் அவர்ேம்

பண்ரணக்கு ஒருவன் எனப் தபாந்தேன்; ஏவக்கடவ பணிதசய்தவன் (47)
(வண்ணக் கடல் – அழகிய கடல்; பண்னணக்கு ஒருவன் – மவனலக்காரர் கூட்டத்தில் ஒருவன்)
தபரிமயானாகிய அனுமன், சீ னதப் பிராட்டியின் திருவடிகளிமல வணங்கிக் கூறினான் –
“அருந்ததி மபான்ற தபருனமயுனடய அன்னனமய! அளவிட முடியாத வானரப்பனடத்
தனலவர்கள் இராமபிரானின் அடியார்கள். அவர்கள் இந்த அழகிய கடலிமல கிடக்கின்ற
மணலினும் பலராவர். அவர்களுனடய கூட்டத்துக்கு ஒரு மவனலக்காரன் என்ற அளவில் நான்
இங்கு வந்மதன். ஏவும் பணினயயும் கூவும் பணினயயும் தசய்யும் ஒரு சாதாரணத் ததாண்டன்
நான்”.

சீ னத அனுமனிடம் கூறியது

அல்லல் மாக்கள் இலங்ரக அது ஆகுதமா?
எல்ரல நீ த்ே உலகங்கள் யாவும் என்

தசால்லினால் சுடுதவன்; அது தூயவன்

வில்லின் ஆற்றற்கு மாசு என்று வசிதனன்.
ீ

(48)

(அல்லல் – துன்பம்; மாக்கள் – விலங்குகள்; ஆற்றற்கு – ஆற்றலுக்கு; மாசு – களங்கம்; வசிமனன்
ீ
– விலக்கிமனன்)
(இந்த நகரமம எலும்பு மனலயாகப் மபாகும்) துன்பம் விலங்கு மபான்ற அரக்கர்கள் வாழும்
இலங்னகயுடன் நின்று விடுமா? (அறத்தின்) வரம்னபக் கடந்து மபாகும் எல்லா உலகங்கனளயும்,
என்னுனடய தசால்லினாமலமய சுட்தடரித்து விடுமவன். அவ்வாறு தசய்வது தூயவனாகிய
இராமனின் வில்லினுனடய வலினமக்கு களங்கம் உண்டாக்கும் என்று கருதிமய அப்படிச்
தசய்யாமல் இருக்கிமறன்.
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சீ னத இராமனுக்குத் ததரிவிக்குமாறு அனுமனிடம் கூறியது

வந்து எரனக் கரம் பற்றிய ரவகல்வாய்
‘இந்ே இப் பிறவிக்கு இரு மாேரரச்

சிந்ரேயாலும் தோதடன் ‘என்ற தசவ் வரம்
ேந்ே வார்த்ரே ேிருச்தசவி சாற்றுவாய்!

(49)

(னவகல்வாய் – உடன் உனறயும் காலத்தில்; வார்த்னத – தசய்தி; சாற்றுவாய் – தசால்லுவாய்)
(மிதினலக்கு) வந்து என்னனக் னகப்பிடித்து மணம் தசய்து உடன் உனறகின்ற காலத்தில்,
இந்தப் பிறவியில் இரண்டாவது தபண்னண மனத்தாலும் தீீ்ண்ட மாட்மடன் என்ற
தசம்னமயான வரத்னத உறுதிதமாழியாகத் தந்த தசய்தினய இராமன் திருச்தசவியில்
தசால்வாயாக.

சீ னதனயப் பிரிந்து இராமன் படும் துயரத்னத அனுமன் கூறுதல்

மத்துறு ேயிர் என வந்து தசன்று, இரட

ேத்துறும் உயிதராடு புலன்கள் ேள்ளுறும்
பித்து, நின் பிரிவினில் பிறந்ே தவேரன,

எத்ேரன உள? அரவ எண்ணும் ஈட்டதவா? (50)
(தத்துறும் – தத்தளிக்கும்; தள்ளுறும் – வழ்த்தும்;
ீ
எண்ணும் ஈட்டமவா – அளவிடும் தன்னம
உள்ளனமவா)
மத்தால் கனடயப்படும் தயிர் மபால, உடலுக்குள் வந்தும் தவளிமய தசன்றும் தத்தளிக்கிறது
அவனது உயிர். அந்த உயிருடமன, ஐந்து புலன்கனளயும் வழ்த்துகின்ற
ீ
பித்து நினலயும், நின்
பிரிவாமல மதான்றிய மவதனனயும் எவ்வளவு? அனத அளவிட்டுச் தசால்ல முடியுமமா?

சீ னத அனடயாளமாகத் தனது சூடாமணினயத் தருதல்

‘சூரடயின் மணி கண்மணி ஒப்பது தோல்நாள்
ஆரடயின்கண் இருந்ேது தபர் அரடயாளம்

நாடி வந்து எனது இன் உயிர் நல்கிரன! நல்தலாய்!

தகாடி! ‘என்று தகாடுத்ேனள் தமய்ப்புகழ் தகாண்டாள். (51)
(சூனடயின் மணி – சூடாமணி, தநற்றிச்சுட்டி; ததால்நாள் – நீண்ட நாட்களாக; நல்கினன –
வழங்கினாய்; நல்மலாய் – சிறந்தவமன; மகாடி – எடுத்துக் தகாள்)
“சிறந்தவமன! கடல் தாண்டி நாடி வந்து, (மபாவதற்கிருந்த) என் இன்னுயினர வழங்கினாய். என்
கண்மணி மபான்ற இந்தச் சூடாமணி, நீண்ட நாட்களாக என்னுனடய ஆனடயில் தபாதிந்து
னவக்கப் தபற்றது.

எனது அன்பின் மபரனடயாளமாக இனத இராமனுக்கு எடுத்துச் தசல்வாய்”

என்று கூறி உண்னமயான புகனழக் தகாண்ட சீ னத சூடாமணினய அனுமனிடம் வழங்கினாள்.

அனுமன் வாலில் தீமூட்ட, இலங்னக முழுவதும் தீப்பற்றி எறிதல்

நீ ல் நிற நிருேர், யாண்டும் தநய் தபாழி தவள்வி நீ க்க,
பால் வரு பசியன், அன்பான் மாருேி வாரலப் பற்றி,

ஆலம் உண்டவன், அன்று ஊட்ட, உலகு எலாம் அழிவின் உண்ணும்,
காலதம என்ன, மன்தனா கனலியும் கடிேின் உண்டான். (52)
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(நீல்நிற – கருநிற; நிருதர் – அரக்கர்; யாண்டும் – எங்கும்; பால்வரு பசியன் – மிகுந்த
பசியுனடயவன்; ஆலம் – நஞ்சு; கனலி – அக்கினி; கடிதின் – மவகமாக)
கருநிறத்து அரக்கர்கள் தநய் தசாரிந்து தசய்யும் யாகங்கனள எங்கும் தசய்ய விடாமல் நீக்கி
விட்டதனால், அக்கினி மதவன் மிக்க பசி உனடயவனாக இருந்தான். அன்று, மாருதியின்
வானல அன்புடன் தனக்கு ஆதாரமாகப் பற்றிக் தகாண்டு, நஞ்னச உண்ட சிவதபருமானின்
ஏவலால், ஊழி (பிரளயம்) முடிவில் உலகம் முழுவனதயும் எரிக்கின்ற காலத்னதப் மபால,
இலங்னக நகனர வினரவாக உண்டு எரித்து அழித்தான்.

திரும்பி வந்த அனுமன் இராமனிடம் கண்மடன் சீ னதனய என்று கூறுதல்

'கண்டதனன், கற்பினுக்கு அணிரய, கண்களால்,
தேண் ேிரர அரலகடல் இலங்ரகத் தேன் நகர்;
அண்டர் நாயக! இனி, துறத்ேி, ஐயமும்

பண்டு உள துயரும்' என்று, அனுமன் பன்னுவான்; (53)
(அணி – ஆபரணம்; ததண் தினர – ததளிந்த, சுருண்ட; அண்டர்

- மதவர்கள்; துறத்தி – நீக்கிவிடு;

பண்டு உள- முன்புள்ள; பன்னுவான் – கூறுவான்)
“கண்மடன்! கற்பிற்கு ஒரு ஆபரணம் மபான்ற சீ னதனய, ததளிந்த சுருண்ட அனலகளுடன்
கூடிய கடல் சூழ்ந்த இலங்னக என்ற ததன்தினச நகரத்தில்,
என் கண்களாமலமய கண்மடன். மதவர்களின் நாயகமன! இனிமமல், உனது சந்மதகத்னதயும்,
இதுவனர பட்ட துன்பங்கனளயும் நீக்கிவிடு” என்று அனுமன் மமலும் விரித்துக் கூறலானான்.

இராமனின் கனணயாழி கண்டு சீ னத உயிர்தபற்று வந்தனத அனுமன் கூறுதல்

'அறிவுறத் தேரியச் தசான்ன, தபர் அரடயாளம் யாவும்,
தசறிவுற தநாக்கி, நாதயன் சிந்ரேயில் ேிருக்கம் இன்ரம

முறிவு அற எண்ணி, வண்ண தமாேிரம் காட்ட, கண்டாள்;

இறுேியின் உயிர்ேந்து ஈயும் மருந்து ஒத்ேது, அரனயது - எந்ோய் ! (54)
(திருக்கம் – மாறுபாடு; இன்னம – இல்லானம; முறிவு அற – குழப்பமின்றி)
“எம் தனலவமன! பிராட்டி அறியும்படி அடிமயன் ததளிவாகச் தசான்ன
அனடயாளங்கனள எல்லாம் தபாருத்தமாகப் பார்த்து, அடிமயன்

மனத்தில் குழப்பம் ஏதும்

இல்னல என்பனத நன்றாக மயாசித்து, அழகிய (உனது) மமாதிரத்னத நான் காட்ட, பார்த்தாள்.
அந்த மமாதிரம், முடிவுக் காலத்திலும் உயிர் மபாகாதபடி நினல நிறுத்திக் காக்கின்ற சஞ்சீ வினி
என்ற மருந்னதப் மபான்று அவளுக்கு ஆறுதலும் நம்பிக்னகயும் அளித்தது” என்று அனுமன்
கூறினான்.
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யுத்ே காண்டம்
சரணனடந்த வடணனன
ீ
ஏற்றுக் தகாள்வமத அறம் என இராமன் கூறுதல்

இரடந்ேவர்க்கு, “அபயம் யாம் “ என்று இரந்ேவர்க்கு, எறிநீ ர் தவரல
கரடந்ேவர்க்கு, ஆகி, ஆலம் உண்டவற் கண்டிலீதரா?

உரடந்ேவர்க்கு உேவான் ஆயின், உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின்,

அரடந்ேவர்க்கு அருளான் ஆயின், அறம் என் ஆம்? ஆண்ரம என் ஆம்?

(55)

(இனடந்தவர்க்கு – ஓடி வந்தவர்க்கு; இரந்தவர்க்கு – தகஞ்சியவர்க்கு; எறீநீர் மவனல –
அனலபாயும் கடல்; ஆலம் – நஞ்சு; கண்டிலீமரா – கண்டதில்னலயா; ஈயான் - தரமாட்டான்)
அனலபாயும் பாற்கடனலக் கனடந்த மபாது மதான்றிய நஞ்சுக்கு அஞ்சி ஓடி வந்தவர்களும்,
நாங்கள் உனக்கு அனடக்கலம் என்று தகஞ்சியவர்களும் ஆன மதவாசுரர்களுக்காக, அந்த
நஞ்னசத் தான் உண்டு, அவர்கனளக் காத்த சிவபிரானன நீங்கள் கண்டதில்னலயா?
மதால்வியால் சினதந்து உனடந்தவர்களுக்கு உதவவில்னல என்றால், தன்னிடம்
தபாருனளக் மகட்டு வந்தவர்களுக்குத் தரவில்னல என்றால், அனடக்கலம்

உள்ள

என்று

வந்தவர்களுக்குக் கருனண காட்டி அருள் தசய்யவில்னல என்றால், அறத்தால் என்ன பயன்?
ஆண்னமயால் என்ன பயன்?

வடணமனாடு
ீ
மசர்த்து தனக்கு ஏழு சமகாதரர்கள் என இராமன் கூறுதல்

'குகதனாடும் ஐவர் ஆதனம் முன்பு; பின், குன்று சூழ்வான்
மகதனாடும், அறுவர் ஆதனம்; எம்முரழ அன்பின் வந்ே
அகன் அமர் காேல் ஐய! நின்தனாடும் எழுவர் ஆதனம்;

புகல் அருங் கானம் ேந்து, புேல்வரால் தபாலிந்ோன் நுந்ரே.' (56)
(ஆமனம் – ஆமனாம்; எம்முனழ – எம்மிடத்தில்; அகன் அமர் காதல் – தநஞ்சம் நினறந்த அன்பு;
நுந்னத – உனது தந்னத)
குகனுடன் மசர்த்து நாங்கள் ஐந்து மபர் சமகாதரர்கள் ஆமனாம். இது முன்பு நிகழ்ந்தது. அதன்
பின்னர், மமருமனலனயச் சுற்றிவரும் சூரியனது மகனான சுக்கிரீவனுடன் சமகாதரர் ஆறுமபர்
ஆமனாம். உள்ளத்திமல நினறந்த அன்பு தகாண்டு எங்களிடம் வந்த விபீஷணா, உன்னுடன்
மசர்த்து சமகாதரர்கள் ஏழுமபர் ஆயிமனாம். எவரும் புகுதற்கரிய கானக வாழ்க்னகனய எனக்குத்
தந்து, உனது தந்னத தசரதன் புதல்வர்களால் நினறவு தபற்றுவிட்டான்!

வானரர்கள் கடலில் மசது (அனண) கட்டுதல்

மரல சுமந்து வருவன வானரம்,

நிரலயில் நின்றன, தசல்ல நிலம் தபறா அரல தநடுங் கடல் அன்றியும், ஆண்டுத் ேம்
ேரலயின்தமலும் ஒர் தசது ேருவ தபான்ம்.

(57)

(நிலம் தபறா – இடமில்லாததால்; தருவ – அனமத்தது; மபான்ம் – மபால)
அனண கட்டுவதற்காக மனலகனளச் சுமந்து தகாண்டு வரும் வானரங்கள், (வானரக்
கூட்டத்தின் மிகுதியினால்) தசல்லுதற்கு அங்கு இடம் இல்லானமயால் மனலகனளச் சுமந்து
தகாண்டு அனசயாமல் நின்ற மதாற்றம், அனலகள் வசும்
ீ
தபரிய கடலில் மட்டுமல்லாது,
தங்கள் தனலகளின் மீ தும் ஒரு மசது அனமத்தது மபாலக் காணப் பட்டது.
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மபாருக்கு முன் இராமனின் தூதனாகச் தசன்ற அங்கதன் இராவணனிடம் கூறுதல்

‘பூே நாயகன், நீ ர் சூழ்ந்ே புவிக்கு நாயகன், அப் பூதமல்
சீரே நாயகன், தவறு உள்ள தேய்வ நாயகன், நீ தசப்பும்

தவே நாயகன், தமல் நின்ற விேிக்கு நாயகன் ோன் விட்ட

தூேன் யான்; பணித்ே மாற்றம் தசால்லிய வந்தேன் ‘என்றான். (58)
“(என் தனலவனாகிய இராமபிரான்) ஐம்பூதங்களுக்கும் தனலவன். (அந்த ஐம்பூதங்களுக்குள், நீ
வாழ்கிற) கடல் சூழ்ந்த இம் மண்ணுலகிற்கும் தனலவன். அழகிய தாமனர மலர்மமல் வாழும்
சீ னதயின் நாயகன். மவமற உள்ள ததய்வங்களுக்கும் அவன் நாயகன். நீ ஓதும் அந்த
மவதங்களுக்கும் அவமன தனலவன். இனிமமல் நீ பட உள்ள விதியின் வினளவுகட்கும்
அவமன தான் தனலவன். இத்தனகயவன் உனக்கு அனுப்பியுள்ள தூதன் நான். அவன்
உன்னிடம் உனரக்கச் தசான்னனதக்

கூறிவிட்டுப் மபாக இங்மக வந்மதன்” என்றான்.

முதற்மபாரில் அனனத்னதயும் இழந்து நின்ற இராவணனன இராமன் விடுவித்தல்

‘ஆள் ஐயா! உனக்கு அரமந்ேன மாருேம் அரறந்ே
பூரள ஆயின கண்டரன; இன்று தபாய், தபார்க்கு

நாரள வா ‘என நல்கினன் - நாகு இளங் கமுகின்
வாரள ோவுறு தகாசல நாடுரட வள்ளல்.

(59)

(மாருதம் – தபருங்காற்று; பூனள – பூனளப்பூ; கமுகு – பாக்கு மரம்)
அரக்கனர ஆள்கின்ற ஐயா, உனக்குத் துனணயாக அனமந்த பனடகள் அனனத்தும்
தபருங்காற்றால் தாக்கப்பட்ட பூனளப் பூக்கனளப் மபால சினதந்து மபானனதக் கண்டாய்.
இன்று மபாய்ப் மபாருக்கு நானள வா என்று (இராவணனுக்கு) அருள் புரிந்து விடுத்தான் - (யார்
என்னில்) மிகவும் இனளய கமுக மரத்தின்மீ து வானள மீ ன்கள் தாவிப் பாயும் (நிலம்,
நீர்வளம் மிக்க) மகாசல நாட்டுக்கு உரிய வள்ளலாகிய இராமபிரான்.

கும்பகர்ணன் சாகும் தறுவாயில் இராமனன மவண்டுதல்

நீ ேியால் வந்ேதோரு தநடுந்ேரும தநறியல்லால்
சாேியால் வந்ே சிறு தநறி அறியான், என் ேம்பி;

ஆேியாய்! உரன அரடந்ோன்; அரசர் உருக்தகாண்டு அரமந்ே
தவேியா! இன்னம் உனக்கு அரடக்கலம் யான் தவண்டிதனன்.

(60)

“நீதிமுனறப்படி வந்த சிறந்த தரும தநறி அல்லாது, சாதிப் பிறப்பினால் உண்டான சிறு
தநறினய அறியாதவன் என் தம்பி விபீஷணன். அதனால் தான் உன்னன அனடக்கலமாக
அனடந்தான். முழுமுதமல! உலகில் அரசர் வடிவு தகாண்டு வந்தவமன! மவதங்களால் புகழப்
படுகின்றவமன! மீ ண்டும் அவனன உனக்கு அனடக்கலப் தபாருளாகக் தகாண்டு நீ காக்க
மவண்டும் என்று நான் மவண்டுகின்மறன்”.
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கருடனின் வருனகயால் நாகபாசத்திலிருந்து இராமலக்குமணர் விடுபட்டவுடன், கருடன்
இராமனனத் துதித்தல்

தசால் ஒன்று உரரத்ேி; தபாருள் ஆேி; தூய
மரறயும் துறந்து, ேிரிவாய்;

வில் ஒன்று எடுத்ேி; சரம் ஒன்று எடுத்ேி;
மிளிர் சங்கம் அங்ரக உரடயாய்;

தகால் என்று உரரத்ேி; தகாரலயுண்டு நிற்றி;
தகாடியாய்! உன் மாரய அறிதயன்;

அல் என்று நிற்றி; பகல் ஆேி - ஆர், இவ்
அேிதரக மாரய அறிவார்?

(61)

(உனரத்தி – தசால்லப் படுகிறாய்; ஆதி – ஆகிறாய்;

துறந்து – கடந்து; சரம் – அம்பு; சங்கம் –

சங்கு; அங்னக – அழகிய னக; நிற்றி – நிற்கிறாய். அல் – இருள், இரவு; அதிமரக மானய –
மிகுந்த மானய)
(நாதவடிவான) தசாற்களாகவும், அவற்றின் தபாருளாகவும் நீமய இருக்கின்றாய். தூய்னமயான
மவதங்கனளயும் கடந்து விளங்குகிறாய்.

(அறத்னத நினல நிறுத்துதற்காக) வில்னலயும்

அம்னபயும் எடுத்திருக்கிறாய். அழகிய னககளில் ஒளி தபாருந்திய சங்னக (பாஞ்சசன்னியம்)
ஏந்தியவனும் நீமய. (தீயவர்க்குப் பனகவனாய் இருந்து) தகால்லுக என்று தசால்லுகிறாய். (நீமய
பனகவராய் இருந்து) தகால்லப்பட்டுக் கிடக்கிறாய். (இவ்வாறு) தகாடிய முரண்கள் தகாண்ட
பரம்தபாருமள! உனது மாயச் தசயல்கனள எவ்வனகயிலும் என்னால் அறிய முடியவில்னல.
இரவாகவும், பகலாகவும் நீமய மதான்றுகின்றாய். மிகுந்த இந்த மாயச் தசயனல யார் தான்
அறிவார்கள்?

வானில் மருத்து மனலனய எடுத்துச் தசல்லும் அனுமனன சிவனும் பார்வதியும் வாழ்த்துதல்

‘என், இவன் எழுந்ே ேன்ரம? ‘ என்று, உலகு ஈன்றாள் தகட்ப

‘மன்னவன் இராமன் தூேன் மருந்ேின்தமல் வந்ோன்; வஞ்சர்
தேன் நகர் இலங்ரகத் ேீரம ேீர்வது ேிண்ணம்; தசர்ந்து,

நல் நுேல்! நாமும் தவம்தபார் காணுதும், நாரள ‘என்றான். (62)
(நுதல் – தநற்றி; தவம்மபார் – தகாடிய மபார்)
“இவன் வான்வழி எழுந்து

தசல்வதற்கு யாது காரணம்?” என்று உலகத்னத ஈன்ற உனமயவள்

மகட்க, “மன்னவன் இராமனின் தூதனாகிய அனுமன் இவன். மருந்னதக்

தகாண்டு

மபாக

வந்திருக்கின்றான். ததன் இலங்னகயின் வஞ்சக அரக்கரால் உளதாகிய தீனம இனித் தீர்வது
திண்ணம். அழகிய தநற்றியுனடயவமள! நானள நாமும் (மதவர்களுடன் மசர்ந்து
வானிலிருந்து) தகாடிய மபானரக் காண்மபாம்” என்று (சிவபிரான்) கூறினான்.

இறுதிப் மபாரில் இராமன் அம்பினால் இராவணன் வழ்ந்து
ீ
மடிதல்

முக்தகாடி வாழ்நாளும் முயன்றுரடய

தபருந்ேவமும், முேல்வன் முன்நாள்,

‘எக்தகாடி யாராலும் தவலப்படாய் ‘
எனக்தகாடுத்ே வரமும், ஏரனத்
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ேிக்தகாடும் உலகு அரனத்தும் தசருக் கடந்ே
புய வலியும், ேின்று, மார்பில்

புக்கு ஓடி உயிர்பருகி, புறம் தபாயிற்று,
இராகவன்ேன் புனிே வாளி.

(63)

(எக்மகாடி – எந்த வரினசயிலும்; திக்மகாடும் – தினசகமளாடும்; புயவலி – மதாள் ஆற்றல்; புக்கு –
புகுந்து; புறம் – தவளிமய; வாளி – அம்பு)
(இராவணனுனடய) மூன்று மகாடி ஆயுனளயும், முயன்று தபற்றிருந்த தபரிய தவப் பயனனயும்,
பிரமன் முற்காலத்தில் ‘(முப்பத்து முக்மகாடி மதவர்களில்) எந்த வரினசனயச்
மசர்ந்மதார் ஆனாலும் அவர்களால் நீ தவல்லப்பட மாட்டாய்’ என்று தந்த வரத்னதயும், மற்றும்
தினசகனளயும், உலகங்கள் எவற்னறயும் மபாரால் தவன்ற மதாள் ஆற்றனலயும் உண்டு விட்டு,
(இராவணனுனடய) மார்பில் நுனழந்து, உடல் எங்கும் சுழன்று ஓடி, உயினரப் பருகிவிட்டு
தவளிமய தசன்றது இராகவன் தசலுத்திய புனிதம் நினறந்த அம்பு (பிரம்மாத்திரம்)!

சினறயிலிருந்து

மீ ண்டு வரும் சீ னதனய இராமன் காணுதல்

கற்பினுக்கு அரசிரன, தபண்ரமக் காப்பிரன,

தபாற்பினுக்கு அழகிரன, புகழின் வாழ்க்ரகரய
ேற் பிரிந்து அருள் புரி ேருமம் தபாலிரய,

அற்பின் அத் ேரலவனும் அரமய தநாக்கினான்.

(64)

(காப்பினன – வாழ்விடத்னத; தபாற்பு – அழகு; மபாலினய – மபான்றவனள; அற்பின் –
அன்பினால்)
கற்பு என்னும் குணநலத்துக்கு அரசாகவும், தபண்னமக் குணங்களுக்கு வாழ்விடமாகவும்,
அழகிற்கு

அழகாகவும் விளங்குகின்றவனள, (தனது மற்றும் தன் நாயகனது) புகனழ

இவ்வுலகில் வாழும்படி நினல நிறுத்திய மதவினய, தனி நாயகனாகிய தன்னனப் பிரிந்து
உயிர்களுக்கு நல்லருள் தசய்யும் தருமம் மபான்ற

சீ னதனய, அந்தத் தனலவனாகிய

இராமனும், அன்பினால் நன்றாகப் பார்த்தான்.
தீக்குளித்து வந்த சீ னதனய வானில் மதான்றி மதவர்களும் தசரதனும் வாழ்த்துதல்

“‘தபான்ரனத் ேீயிரடப் தபய்ேல் அப்தபான்னுரடத் தூய்ரம
ேன்ரனக் காட்டுேற்கு ‘‘ என்பது மனக்தகாளல் ேகுேி;

உன்ரனக் காட்டினன், ‘கற்பினுக்கு அரசி ‘ என்று, “உலகில்
பின்ரனக் காட்டுவது அரியது ‘‘ என்று எண்ணி இப்தபரிதயான். (65)
தபான்னன தநருப்பில் மபாடுவது தபான்னனச் தசாக்கத் தங்கம் என உலகிற்குக்
காண்பிப்பதற்காகத் தான் என்று மனத்தில் நினனத்தமல தகுதி. (அதுமபால) குணங்களால்
உயர்ந்த இந்த இராமன், உலகத்தில் (இச்சமயம் தவறினால்) பிறகு ததளிவித்தல் இயலாது
என்று கருதிமய உன்னன 'கற்பிற் சிறந்தவள்' என்று (இந் நிகழ்ச்சியால்) ததளிவித்தான்.
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அமயாத்தியில் இராமன் திருமுடி சூடிய காட்சி (பட்டாபிமஷகம்)

அரியரண அனுமன் ோங்க, அங்கேன் உரடவாள் ஏந்ே,
பரேன் தவண்குரட கவிக்க, இருவரும் கவரி வச,
ீ

விரரதசறி குழலி ஓங்க, தவண்தணயூர்ச் சரடயன் ேங்கள்

மரபுதளார் தகாடுக்க வாங்கி, வசிட்டதன புரனந்ோன் தமௌலி. (66)
அரியனணனய அனுமன் காத்து நிற்க, அங்கதன் உனட வானள ஏந்தி நிற்க, பரதன் தவண்
தகாற்றக் குனடனயப் பரதன் பிடித்து நிற்க, இலக்குவன் சத்துருக்கன் இருவரும் கவரி வச,
ீ
மணம்கமழும் கூந்தனல உனடய சீ னத தபருமிதமாய் விளங்க, சனடயனின் கால் வழியின்
முன்மனாராக உள்மளார் எடுத்துக் தகாடுக்கப் தபற்றுக்தகாண்டு,
சூட்டினான்.

வசிட்ட முனிவமன மகுடத்னத

(தன்னன ஆதரித்த திருதவண்தணய் நல்லூர்ச் சனடயப்ப வள்ளனல, நன்றி

மறவாமல், ஆயிரம் பாடல்களுக்கு ஒரு முனற பத்து இடங்களில் கம்பர் குறிப்பிடுகின்றார்.
அதில் முக்கியமானது இது).
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