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கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் இயற்றிய 
இராமாயணம் - பாலகாண்டம் : 1.0 

தன் சிறப்  பாயிரம் (1-11) 
   
  கட ள் வாழ்த்  (1-3) 
    1  உலகம் யாைவ ம் தாம் உள ஆக்க ம் 
 நிைல ெப த்த ம் நீக்க ம் நீங்கலா 
 அலகு இலா விைளயாட்  உைடயார் அவர் 
 தைலவர், அன்னவர்க்ேக சரண் நாங்கள் ஏ.  1.0.1 
 
2  சித் குணத்தர் ெதாி  அ ம் நல் நிைல, 
 என் கு உணர்த்த அாி , எண்ணிய ன்ற ள் 
 ன் குணத்தவேர தேலார்; அவர் 
 நல் குணம் கடல் ஆ தல் நன் ! அேரா.  1.0.2 
  
3  ஆதி அந்தம் அாி என யாைவ ம், 
 ஓதினார், அலகு இல்லன உள்ளன 
 ேவதம் என்பன ெமய் ெநறி நன்ைமயன் 
 பாதம் அல்ல  பற்  அலர்; பற்  இலார்.  1.0.3 
 
 அைவயடக்கம் (4-9) 
  
4  ஓைச ெபற்  உயர் பால் கடல் உற் , ஒ  
 ைச ற்ற ம் நக்கு  க்கு என 
 ஆைச பற்றி அைறயல் உற்ேறன்; மற்  இக் 
 காசு இல் ெகாற்றம் அத்  இராமன் கைத அேரா.  1.0.4 
  
5  ெநாய்தின் ெநாய்ய ெசால் ற்கல் உற்ேறன்: எைன? 
 ைவத ைவவின் மரா மரம் ஏழ் ெதாைள 
 எய்த எய்தவன் கு எய்திய மா கைத 
 ெசய்த ெசய் தவன் ெசால் நின்ற ேதயம் அத்  ஏ.  1.0.5 
  
6  ைவயம் என்ைன இகழ ம், மாசு எனக்கு 
 எய்த ம், இ  இயம் வ  யா ? எனில், 
 ெபாய் இல் ேகள்விப் லைமயிேனார் கல் 
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 ெதய்வ மா கைத மாட்சி ெதாிக்க ஏ.  1.0.6 
  
7  ைற அ த்த வி த்தத் ெதாைகக் கவிக்கு 
 உைற அ த்த ெசவிக க்கு ஓதில், யாழ் 
 நைற அ த்த அசுண நல் மாச் ெசவிப் 
 பைற அ த்த  ேபா ம் என் பா. அேரா.  1.0.7 
  
8  த்தமிழ்த் ைறயின் ைற ேபாகிய 
 உத்தமக் கவிகட்கு ஒன்  உணர்த் வன்; 
 பித்தர் ெசான்ன உம் ேபைதயர் ெசான்ன உம் 
 பத்தர் ெசான்ன ம் பன்னப் ெப ப ஓ?  1.0.8 
  
9  அைற ம் ஆ  அரங்கு உம் மடப் பிள்ைளகள் 
 தைறயில் கீறி ல், தச்சர் உம் காய்வர் ஓ? 
 இைற உம் ஞானம் இலாத என் ன் கவி 
 ைறயின் ல் உணர்ந்தார் உம் னிவர் ஓ!  1.0.9 
 
 ல் வரலா  
  
10  ேதவ பாைடயின் இக் கைத ெசய்தவர் 
 வர், ஆன் அவர் தம் உ ம் ந்திய 
 நாவினார் உைரயின் ப  நான் தமிழ்ப் 
 பா இன் ஆல் இ  உணர்த்திய பண் . அேரா.  1.0.10 
 ல் ெபயர் உம் ல் இயற்றிய இடம் உம் 
  
11  நைடயில் நின்  உயர் நாயகன் ேதாற்றத்தின் 
 இைட நிகழ்ந்த இராம அவதாரப் ேபர்த் 
 ெதாைட நிரம்பிய ேதாம் அ  மா கைத, 
 சைடயன் ெவண்ெணய் நல் ர் வயின் தந்த  ஏ.  1.0.11 
 

1.1 . ஆற் ப் படலம் (12 - 31) 
  
12 வல்ெபா ள் உைரத்தல் 
 ஆசு அலம் ாி ஐம்ெபாறி வாளி ம் 
 காசு அலம்  ைலயவர் கண் எ ம் 
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 சல் அம் ம், ெநறியின் றம் ெசலாக் 
 ேகாசலம் ைன ஆற்  அணி கூ வாம்.  1.1.1 
  
13  ேமகம் கட ற்ப ந்  நீ ண்  மீண்டைம 
 நீ  அணிந்த கட ள் நிறத்த வான், 
 ஆ  அணிந்  ெசன் , ஆர்க  ேமய்ந் , அகில் 
 ேச  அணிந்த ைலத் தி  மங்ைக தன் 
  அணிந்தவன் ேமனியின் மீண்ட  ஏ.  1.1.2 
  
14 ேமகம் ேம மைலேமல் கவிந்  பரவிய ேதாற்றம் 
            பம்பி ேமகம் பரந்த ,'பா வால் 
 நம்பன் மா லன் ெவம்ைமைய நண்ணின் ஆன்; 
 அம்பின் ஆட் ம்' என் , அகன் குன்றின்ேமல் 
 இம்பர் வாாி, எ ந்த  ேபான்ற  ஏ.  1.1.3 
  
15  மைழத்தாைரயின் ேதாற்றம் 
 ' ள்ளி மால் வைர ெபான்' என ேநாக்கி, வான் 
 ெவள்ளி ழ் இைட ழ்த்  என தாைரகள் 
 உள்ளி உள்ள எல்லாம் உவந்  ஈ ம் அவ் 
 வள்ளிேயாாின் வழங்கின ேமகம் ஏ.  1.1.4 
  
16  ெவள்ளம்ெப கிய நிைல 
 மானம் ேநர்ந் , அறம் ேநாக்கி, ம  ெநறி 
 ேபான தண் குைட ேவந்தன் கழ் என, 
 ஞானம் ன்னிய நால் மைறயாளர் ைகத் 
 தானம் என்னத் தைழத்த  நீத்தேம.  1.1.5 
 
 வைரயினின்றிழி ம் விைர னல் ேதாற்றம் (17-22) 
  
17  ெவள்ளம் விைலமாதைர ெயாத்தைம 
 தைல ம் ஆக ம் தா ம் தழீஇ, அதன் 
 நிைல நிலா , இைற நின்ற  ேபாலேவ 
 மைலயின் உள்ள எலாம் ெகாண் , மண்டல் ஆல் 
 விைலயின் மாதைர ஒத்த , ெவள்ளம் ஏ.  1.1.6 
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18 ெவள்ளம் வணிகைர ஒத்தைம 
 மணி ம் ெபான் ம் மயில் தைழப் பீ ம் 
 அணி ம் ஆைன ெவண் ேகா ம் அகி ம் தன் 
 இைண இல் ஆர ம் இன்ன ெகாண்  ஏகலான் 
 வணிக மாக்கைள ஒத்த  வாாிேய.  1.1.7 
  
19  ெவள்ளம் வானவில்ைல ஒத்தைம 
  நிைரத் ம், ெமன் தா  ெபா ந்தி ம், 
 ேதன் அளாவி ம், ெசம் ெபான் விராவி ம், 
 ஆைன மா மத ஆ  ஓ  அளாவி ம், 
 வான வில்ைல நிகர்த்த  வாாிேய.  1.1.8 
  
20  மைழெவள்ளம் கடலைணகண்ட கவிெவள்ளம் ஒத்தைம 
 மைல எ த் , மரங்கள் பறித் , மா  
 இைல தல் ெபா ள் யாைவ ம் ஏந்தலான், 
 அைல கடல் தைல, அன்  அைண ேவண் ய 
 நிைல உைடக் கவி நீத்தம் அ நீத்தம் ஏ.  1.1.9 
  
21  ெவள்ளம் கட்கு யைர ஒத்தைம 
 ஈக்கள் வண்ெடா  ெமாய்ப்ப வரம்  இகந்  
 ஊக்கேம மிகுந் , உள் ெதளி  இன்றி ஏ, 
 ேதக்கு எறிந்  வ த ல் தீம் னல் 
 வாக்கு ேதன் கர் மாக்கைள மா ம் ஏ.  1.1.10 
  
22  ெவள்ளம் ேபார்ப்பைட ேபான்றைம 
 பைண கக் களி யாைன பல் மாக்கள் ஓ  
 அணி வகுத்  என ஈர்த் , இைரத் , ஆர்த்த ன், 
 மணி உைடக் ெகா  ேதான்ற வந்  ஊன்றல் ஆல், 
 ணாி ேமல் ெபாரப் ேபாவ  ேபான்ற  ஏ.  1.1.11 
 
 சர  வ ணைன (23-31) 
  
23  சர வின் ெப ைம 
 இரவி தன் குலத்  எண் இல் பல் ேவந்தர் தம் 
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 பர ம் நல் ஒ க்கின் ப  ண்ட , 
 சர  என்ப  தாய் ைல அன்ன , இவ் 
 உர  நீர் நிலம் அத்  ஓங்கும் உயிர்க்கு எலாம்.  1.1.12 
  
24  சர நீர்ப் ெப க்கில் ந மணம் விர தல் 
 ெகா ச்சியர் இ த்த சுண்ணம், 
       குங்குமம், ெகாட்டம், ஏலம், 
 ந க்கு உ  சந்தம், சிந் ரம் அத்  
       ஓ , நரந்தம், நாகம், 
 க க்ைக, ஆர், ேவங்ைக, ேகாங்கு, 
       பச்சிைல, கண் ல்ெவண்ெணய், 
 அ க்க ன் அ த்த தீம் ேதன், 
       அகில் ஓ  நா ம் அன்  ஏ.  1.1.13 
  
25  ைவய மன்னர்தம் வான்பைடேபால ெவய்ய பாைலயிற் சர நீர் விைரதல் 
 எயினர் வாழ் சீ ர் அப்  
       மாாியின் இாியல் ேபாக்கி, 
 வயின் வயின், எயிற்றிமார்கள், 
       வயி  அைலத்  ஓட ஓ , 
 அயில் கக் கைண ம் வில் ம் 
       வாாிக்ெகாண் , அைலக்கும் நீரால், 
 ெசயிர் த ம் ெகாற்ற மன்னர் 
       ேசைனைய மா ம் அன்  ஏ.  1.1.14 
  
26  சர ெவள்ளம் ல்ைலயிற் க்குக் கண்ணைன ஒத்தைம 
 ெசறி ந ம் தயிர் உம், பா ம், 
       ெவண்ெண ம், ேசந்த ெநய் ம், 
 உறி ஒ  வாாி உண் , 
       கு ந்  ஒ  ம தம் உந்தி, 
 மறி உைட ஆயர் மாதர் 
       வைள கில் வா ம் நீரால், 
 ெபாறி வாி அரவின் ஆ ம் 
       னிதன் உம் ேபா ம் அன்  ஏ.  1.1.15 
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27  ம தம் க்க சர  ெவள்ளம் ெபா காிேபாலப் ெபா ந்த ேதாற்றம் 
 கத  இன் ஐ ட் , மள்ளர் ைக 
       எ த்  ஆர்ப்ப எய்தி, 
 தல் அணி ஓைட ெபாங்க, 
       கர் வாி வண்  கிண்டத், 
 தைத மணி சிந்த உந்தித் 
       தறி இறத் தடக்ைக சாய்த் , 
 மத மைழ யாைன என்ன, 
       ம தம் ெசன்  அைடந்த  அன்  ஏ.  1.1.16 
  
28 ெவள்ளத் ேதாற்றம் 
 ல்ைலையக் குறிஞ்சி ஆக்கி, 
       ம தத்ைத ல்ைல ஆக்கிப் 
 ல் ய ெநய்தல் தன்ைனப் 
       ெபா  அ  ம தம் ஆக்கி, 
 எல்ைல இல் ெபா ள்கள் எல்லாம் 
       இைட த மா ம் நீரால் 
 ெசல் உ  கதியில் ெசல் ம் 
       விைன எனச் ெசன்ற  அன்  ஏ.  1.1.17 
  
29  சர வினின்  பல கால்கள் பிாிதல் 
 காத்த கால் மள்ளர் ெவள்ளக் 
       க  பைற கறங்கக் ைகேபாய்ச் 
 ேசத்த நீர்த் திவைல ெபான் ம் 
       த்ெதா  திைரயின் சி, 
 நீத்தம் ஆன் , அைலய ஆகி 
       நிமிர்ந் , பார் கிழிய நீண் , 
 ேகாத்த கால் ஒன்றின் ஒன்  
       குலம் எனப் பிாிந்த  அன்  ஏ!  1.1.18 
  
30 சர  பரம்ெபா ைள ஒத்தைம 
 கல் இைடப் பிறந்  ேபாந்  
       கடல் இைடக் கலந்த நீத்தம் 
 எல்ைல இல் மைறகள் ஆல் உம் 
       இயம்  அ ம் ெபா ள் இ  என்னத் 
 ெதால்ைலயின் ஒன்ேற ஆகித் 
       ைற ெதா ம் பரந்த சூழ்ச்சிப் 



 9

 பல் ெப ஞ் சமயம் ெசால் ம் 
       ெபா ம் ேபால், பரந்த  அன்  ஏ.  1.1.19 
  
31  சர  உயிைர ஒத்  விளங்குதல் 
 தா  உகு ேசாைல ேதா ம், 
       சண்பகக் கா  ேதா ம், 
 ேபா  அவிழ் ெபாய்ைக ேதா ம், 
        மணல் தடங்கள் ேதா ம், 
 மாதவி ேவ ப் க வனம் ெதா ம், 
       வயல்கள் ேதா ம், 
 ஓதிய உடம்  ேதா ம்,உயிர் என 
       உலாய , அன்  ஏ.  1.1.20 
---------------- 
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1.2 . நாட் ப் படலம் (32 - 92) 
 
32  ேகாசலநாட் ன் ெப ைம 
 வாங்க அ ம் பாதம் நான்கும் வகுத்த வான்மீகி என்பான், 
 தீம் கவி ெசவிகள் ஆரத் ேதவ ம் ப கச் ெசய்தான்; 
 ஆங்கு அவன், கழ்ந்த நாட்ைட அன்  எ ம் நறவம் மாந்தி, 
 ங்ைகயான் ேபசல் உற்றான் என்ன யான் ெமாழியல் உற்ேறன்.  1.2.1 
  
33 ம தவளம் 
 வரம்  எலாம் த்தம்; தத் ம் 
       மைட எலாம் பணிலம்; மா நீர் 
 குரம்  எலாம் ெசம்ெபான்; 
       ேமதிக் குழி எலாம் க நீர்க் ெகாள்ைள; 
 பரம்  எலாம் பவளம்; சா ப் 
       பரப்  எலாம் அன்னம்; பாங்கர்க் 
 கரம்  எலாம் ெசந்ேதன்; சந்தக் 
       கா எலாம் களி வண்  ஈட்டம்.  1.2.2 
  
34 ம தநிலத்தில், பல ஒ க ம் தம் ட் கலத்தல் 
 ஆ  பாய் அரவம்; மள்ளர் ஆைல பாய் அமைல; ஆைலச் 
 சா  பாய் ஒைத; ேவைலச் சங்கின் வாய் ெபாங்கும் ஓைச; 
 ஏ  பாய் தமரம்; நீாில் எ ைம பாய் ழனி; இன்ன 
 மா  மா  ஆகி தம்மின் மயங்கும் மா ம த ேவ .  1.2.3 
  
35 ம தமாகிற மன்னனின் தி ேவாலக்கம் 
 தண்டைல மயில்கள் ஆடத் தாமைர விளக்கம் தாங்கக் 
 ெகாண்டல்கள் ழவின் ஏங்கக் குவைள கண் விழித்  ேநாக்கத் 
 ெதள் திைர எழினி காட்டத் ேதம் பிழி மகர யாழின் 
 வண் கள் இனி  பாட ம தம் ற்றி க்கும் மா  ஓ!  1.2.4 
  
36 வண்  த யன தங்கும் இடங்கள் 
 தாமைரப் ப வ வண் ம் தைக  அ ம் தி ம்; தண் தார் 
 கா கர்ப் ப வ மாதர் கண்க ம் காமன் அம் ம்; 
 மா கில் ப வ வாாிப் பவள ம் வயங்கு த் ம்; 
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 நா தல் ப வ ெமய் ம் நாம ல் ெபா ம்; மன் ஓ.  1.2.5 
  
37 சங்கு த யன தங்கும் இடங்கள் 
 நீர் இைட உறங்கும் சங்கம்; நிழல் இைட உறங்கும் ேமதி; 
 தார் இைட உறங்கும் வண் ; தாமைர உறங்கும் ெசய்யாள்; 
 ர் இைட உறங்கும் ஆைம; ைற இைட உறங்கும் இப்பி; 
 ேபார் இைட உறங்கும் அன்னம்; ெபாழி இைட உறங்கும் ேதாைக. 1.2.6 
  
38 ம தத்தில் கண்மலர்ந்ெதாளி ம் ெபா ள்கள் 
 பைட உழ எ ந்த ெபான் ம், பணிலங்கள் உயிர்த்த த் ம், 
 இடறிய பரம்பில் காந் ம் இனம் மணி ெதாைக ம், ெநல் ம் 
 மிைட பசும் கதி ம், மீ ம், ெமன் தைழ க ம் ம், வண் ம், 
 கைடசியர் க ம், ேபா ம், கண் மலர்ந்  ஒளி ம் மா  ஓ.  1.2.7 
  
39 பாணர்பாடல் மகளிைரத் யிெல ப் தல் 
 ெதள் விளி சிறியாழ்ப் பாணர் ேதம் பிழி நறவ மாந்தி 
 வள் விசி க வி பம்ப வயின் வயின் வழங்கு பாடல் 
 ெவள்ளி ெவண் மாடத்  உம்பர் ெவயில் விாி பசும் ெபான் பள்ளி 
 எள் அ ம் க ங் கண் ேதாைக இன் யில் எ ப் ம் அன்  ஏ. 1.2.8 
  
40 கடல்மீ ம் கள் ண்  களித்தல் 
 ஆைல வாய் க ம்பின் ேத ம் அாி தைல பாைளத் ேத ம், 
 ேசாைல வாய் கனியின் ேத ம் ெதாைட இழி இறா ன் ேத ம், 
 மாைல வாய் உகுத்த ேத ம், வரம்  இகந்  ஓ , வங்க 
 ேவைல வாய் ம ப்ப, உண் , மீன் எலாம் களிக்கும் மாேதா.  1.2.9 
  
41 மள்ளர் கைளபி ங்காமல் நிற்றல் 
 பண்கள் வாய் மிழற் ம் இன் ெசால் கைடசியர் பரந்  நீண்ட 
 கண் ைக கால் கம் வாய் ஒக்கும் கைள அலால் கைள இலாைம, 
 உண் கள் வார் கைடவாய் மள்ளர், கைளகலா  உலாவி நிற்பார்; 
 ெபண்கள் பால் ைவத்த ேநயம் பிைழப்பர் ஓ சிறிேயார் ெபற்றஆல். 1.2.10 
  
42 மங்ைகயாின் மிகுதி 
  னல் குைட ம் மாதர்  ஒ  நாவி த்த 
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 க ப்  உ  ெவறிேய நா ம் க ங் கடல் தரங்கம் என்றால் , 
 ம ப் ெபாதி மழைலச் ெசவ்வாய் வாள் கைட கண்ணின் ைமந்தர் 
 வி ப்  உற ேநாக்கும் மின்னார் மிகுதிைய விளம்பல் ஆம் ஓ!  1.2.11 
  
43 ைமந்தர் கூட்டம் 
 ெவண் தளக் கலைவச் ேச ம், குங்கும விைர ெமன் சாந் ம் 
 குண்டலக் ேகால ைமந்தர் குைடந்த நீர் ெகாள்ைள சாற்றில், 
 தண்டைலப் பரப் ம் சா  ேவ ம் தழீஇய ைவப் ம் 
 வண்டல் இட்  ஓ ம் மண் ம் ம கரம் ெமாய்க்கும் மா  ஓ!  1.2.12 
  
44 பண்ைணகளின் சிறப்  
 ேசல் உண்ட ஒண் கணார் இல் திாிகின்ற ெசங்கால் அன்னம் 
 மால் உண்ட நளினப் பள்ளி வளர்த்திய மழைலப் பிள்ைள 
 கால் உண்ட ேசற்  ேமதி கன்  உள்ளி, கைனப்பச் ேசார்ந்த 
 பால் உண்  யிலப் பச்ைசத் ேதைர தாலாட் ம் பண்ைண.  1.2.13 
  
45 ேசாைலயில் தி மண ம் யிெலைட ம் 
 குயில் இனம் வ ைவ ெசய்யக் ெகாம்  இைட குனிக்கு மஞ்ைஞ 
 அயில் விழி மகளிர் ஆ ம் அரங்கி க்கு அழகு ெசய்யப் 
 பயில் சிைற அரச அன்னம் பன் மலர் பள்ளி நின் ம் 
 யில் எழத் ம்பி காைலச் ெசவ்வழி ரல்வ ேசாைல.  1.2.14 
  
46 ேகாசலநாட் த் தைலமக்களின் ெபா ேபாக்கு 
 ெபா ந்திய மகளிேரா  வ ைவயில் ெபா ந் வார் உம் 
 ப ந்ெதா  நிழல் ெசன்  அன்ன இயல் இைச பயன் ய்ப்பார் உம் 
 ம ந்தி ம் இனிய ேகள்வி ெசவி உற மாந் வார் உம் 
 வி ந்தினர் கம் கண்  அன்ன விழா அணி வி ம் வார் உம்.  1.2.15 
  
47 ேகாழிப்ேபார் 
 க ப்  உ  மன ம் கண்ணில் சிவப்  உ  சூட் ம் காட்  
 உ ப்  உ  பைடயில் தாக்கி , உ  பைக இன்றிச் சீறி 
 ெவ ப்  இல களிப்பின் ெவம்ேபார் ம ைகய ர வாழ்க்ைக 
 ம ப் பட ஆவி ேபணா வாரணம் ெபா த் வார் உம்.  1.2.16 
  
48 எ ைமப் ேபார் 
 எ ைம நாகு ஈன்ற ெசங்கண் ஏற்ைற ஓ  ஏற்ைற, சீற்றத்  
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 உ ம் இைவ என்னத் தாக்கி ஊழ் உற ெந க்கி ஒன்றாய் 
 விாி இ ள் இரண்  கூறாய் ெவகுண்டன அைனய ேநாக்கி 
 அாி இனம் குஞ்சி ஆர்ப்ப மஞ்சு உற ஆர்க்கின்றார் உம்.  1.2.17 
  
49 மள்ளர் உ  பக  உரப் தல் 
 ள் அைர ளாி ெவள்ளி ைள இற த் ம் ெபான் ம் 
 தள் உற, மணிகள் சிந்தச் சலஞ்சலம் லம்பச் சா ல் 
 ள்ளி மீன் ப்ப, ஆைம தைல ைட சுாிப்பத் ம்பின்- 
 உள் வரால் ஒளிப்ப, மள்ளர் உ பக  உரப் வா ம்.  1.2.18 
  
50 வி ந்ேதாம் த ம் - சுற்றம ந் த ம் 
 ந்  க் கனியின் நானா திைரயின் த்த ெநய்யின் 
 ெசம் தயிர் கண்டம் கண்டம் இைடயிைட ெசறிந்த ேசாற்றின் 
 தந்தம் இல் இ ந்  தா ம் வி ந்ெதா ம் தமாின் ஓ ம் 
 அந்தணர் அ தர் உண்  அயில் ம் அமைலத்  எங்கும்.  1.2.19 
  
51 ெநய்தல்நிலச் சிறப்  
 ைற அறிந் , அவாைவ நீக்கி, 
       னி உழி னிந் , ெவஃகும் 
 இைற அறிந்  உயிர்க்கு நல்கும் 
       இைச ெக  ேவந்தன் காக்கப் 
 ெபாைற தவிர்ந்  உயிர்க்கும் 
       ெதய்வப் தலம் தன்னில், ெபான்னின் 
 நிைற பரம் ெசாாிந் , வங்கம், 
       ெந கு ஆற் ம் ெநய்தல்.  1.2.20 
  
52 ெநல்ைலக் க மைன ய்த்தல் 
 எறித ம் அாியின் சும்ைம 
       எ த்  வான் இட்ட ேபார்கள் 
 குறி ெகா ம் ேபாத்தின் ெகால்வார், 
       ெகான்ற ெநல் குைவகள் ெசய்வார், 
 வறியவர்க்கு உதவி மிக்க 
       வி ந்  உண மைனயின் உய்ப்பான் 
 ெநறிகள் உம் ைதயப் பண்  
       நிைரத்  மண் ெநளிய ஊர்வார். 1.2.21 
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53 மள்ளர் ெகாள் ம் பல்வைக வளங்கள் 
 கதிர்ப  வய ன் உள்ள, க  கமழ் ெபாழி ன் உள்ள, 
 திர்பலம் மரத்தின் உள்ள திைரகள் றவின் உள்ள 
 பதிப  ெகா யின் உள்ள ப வளர் குழியின் உள்ள 
 ம  வளம் மலாில் ெகாள் ம் வண்  என மள்ளர் ெகாள்வார்.  1.2.22 
  
54 ஆண்வண் , மகளிர் கண்கைளப் ெபண்வண்ெடன மயங்குதல் 
 ப வ மங்ைகயர் பங்கய வான் கத்  
 உ வ உண்கைண ஒண் ெபைட ஆம் என, 
 க தி அன்  ஒ  கா ற்  ைவக ம் 
 ம த ேவ யின் ைவகின வண்  அேரா.  1.2.23 
  
55 உழத்தியர் சிறப் ம் - வாைளயின் மதர்ப் ம் 
 ேவைள ெவன்ற உழத்தியர் ெவம் ைல 
 ஆைள நின்  னிந்தி ம் அங்கு ஒர் பால் 
 பாைள தந்த ம ப் ப கிப் ப  
 வாைள நின்  மதர்க்கும் ம ங்கு எலாம்.  1.2.24 
  
56 எ ைமப்பாலால் ெநற்பயிர் வளர்தல் 
 ஈரம் நீர் ப ந்  இ நிலத்ேத சில 
 கார்கள் என்ன வ ம் க ேமதிகள் 
 ஊாில் நின்ற கன்  உள்ளிட ெமன் ைல 
 தாைர ெகாள்ளத் தைழப்பன சா ேய.  1.2.25 
  
57 க நீர்பாய நாற்  வளர்தல் 
 ட் ல் அட் ல் ழங்கு உற வாக்கிய 
 ெந ம் உைல க நீர் ெந  நீத்தம் தான், 
 பட்டம் ெமன் க கு ஓங்கு படப்ைப ேபாய், 
 நட்ட ெசந்ெந ன் நா  வளர்க்கும் ஏ.  1.2.26 
  
58 கு வி, கூட் ல் மாணிக்கத்ைதக் ெகாண் ேபாய் ைவத்தல் 
 சூ  உைட தைலத் நிற வாரணம் 
 தாள் ைணக் குைட ம் தைக சால் மணி 
 ேமட்  இைமப்பன, மின் மினி ஆம் எனக் 
 கூட் ன் உய்க்கும் கு விக் குழாம் அேரா.  1.2.27 
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59 இைடச்சியர் தயிர்கைடதல் 
 ேதா ம் ெவண் தயிர் மத்  ஒ  ள்ளல் ேபாய் 
 மாய, ெவள் வைள வாய்விட்  அரற்ற ம், 
 ேத ம் ண் இைட ெசன்  வணங்க ம், 
 ஆய மங்ைகயர் அங்ைக வ ந் வார்.  1.2.28 
  
60 உழத்தியர் பாக்கினின்  த்திைனக் ெகாழித்தல் 
 குற்ற பாகு ெகாழிப்பன; ேகாண் ெநறி 
 கற்றிலாத க ம் கண் ைளச்சியர் 
 ற்றில் ஆர கந்  தம் ன்றி ல் 
 சிற்றில் ேகா ச் சிதறிய த்தேம.  1.2.29 
  
61 ெசம்மறிப்ேபார் 
 ைவ ெமன் பிைண ஈன்ற ளக்கு இலா 
 வாி ம ப்  இைண வன் தைல ஏற்ைற வான் 
 உ ம் இ த்  எனத் தாக்கு ம் ஒல் ஒ  
 ெவ வி மால் வைர சூல் மைழ மின் ேம.  1.2.30 
  
62 திைன த யவற்றி ந்  ஒ ப்பன இைவெயனல் 
 திைனச் சிலம் வ தீம் ெசால் இளம் கிளி; 
 நைனச் சிலம் வ நாகு இள வண் ; ம் 
 ைனச் சிலம் வ ள் இனம்; வள்ளிேயார் 
 மைனச் சிலம் வ மங்கல வள்ைளேய.  1.2.31 
 
 திைண மயக்கம் (63-66)  
63 கன்  உைட பி  நீக்கிக் களிற்  இனம், 
 வன் ெதாடர்ப் ப க்கும் வனம் வாாி சூழ், 
 குன்  உைட குல மள்ளர் கு உக் குரல், 
 இன் ைண களி அன்னம் இாிக்கும் ஏ.  1.2.32 
  
64 வள்ளி ெகாள்பவர் ெகாள்வன மா மணி; 
 ள்ளி ெகாள்வன ங்கிய மாங்கனி; 
 ள்ளி ெகாள்வன ெபான் விாி ன்ைனயில் 
 பள்ளி ெகாள்வன பங்கயத்  அன்னேம.  1.2.33 
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65 ெகான்ைற ேவய் குழல் ேகாவலர் ன்றி ல் 
 கன்  உறக்கும் குரைவ; கைடசியர் 
 ன் தைல னம் காப்  உைடேபாதரச் 
 ெசன்  இைசக்கும் ைளச்சியர் ெசவ்வழி.  1.2.34 
  
66 ேசம்  கால்ெபாரச் ெசங்க நீர்க் குளத் 
 ம்  காலச் சுாி வைள ேமய்வன, 
 காம்  கால் ெபார கண் அகன் மால்வைரப் 
 பாம்  நான்  என பாய் பசும் ேதறேல.  1.2.35 
  
67 மகளிர் ெதாழில் ஈத ம் வி ந்ேதாம் த ேம எனல் 
 ெப ம் தடம் கண் பிைற தலார்க்கு எலாம், 
 ெபா ந்  ெசல்வ ம் கல்வி ம் த்தலால், 
 வ ந்தி வந்தவர்க்கு ஈத ம், ைவக ம் 
 வி ந் ம் அன்றி, விைழவன யாைவேய.  1.2.36 
  
68 அன்னசத்திரங்களின் இயல்  
 பிைற கம் தைலப் ெபட்பின் இ ம்  ேபாழ் 
 குைற கறித் திரள் குப்ைப, ப ப்ெபா  
 நிைற ெவண் த்தின் நிறத்  அாிசிக் குைவ. 
 உைறவ, ேகாட்டம் இல் ஊட் டம் ேதாெறலாம்.  1.2.37 
  
69 சுரப்பன இைவ எனல் 
 கலம் சுரக்கும் நிதியம்; கணக்கிலா 
 நிலம் சுரக்கும் நிைற வளம்; நல் மணி 
 பிலம் சுரக்கும்; ெப தற்கு அாிய தம் 
 குலம் சுரக்கும் ஒ க்கம்; கு க்கு எலாம்.  1.2.38 
 
 நாட்டவர் நல் ஒ க்கம் (70-71)  
70 கூற்றம் இல்ைல, ஒர் குற்றம் இலாைமயால்; 
 சீற்றம் இல்ைல, தம் சிந்ைதயில் ெசவ்வியால்; 
 ஆற்றல் நல்லறம் அல்ல  இலாைமயால், 
 ஏற்றம் அல்ல  இழிதக  இல்ைலேய.  1.2.39 
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71 ெநறிகடந்  பரந்தன நீத்தேம; 
 குறி அழிந்தன குங்குமத் ேதாள்கேள; 
 சிறிய மங்ைகயர் ேத ம் ம ங்குேல; 
 ெவறிய ம் அவர் ெமன் மலர் கூந்தேல.  1.2.40 
  
72 ைககள் பல திரண்  கில்ேபால ழங்கின எனல் 
 அகில் இ ம் ைக, அட் ல் இ ம் ைக, 
 நகல் இன் ஆைல ந ம் ைக, நான்மைற 
 க ம் ேவள்வியில்  ைக ஓ  அளாய், 
 கி ன் விம்மி ழங்கின எங்க ம்.  1.2.41 
  
73 மகளிர் சாயல் த யனேபால மயில் த யன இயங்குகின்றன எனல் 
 இயல் ைட ெபயர்வன மயில்; மணி இைழயின் 
 ெவயில் ைட ெபயர்வன; ெவறி அலர் குழ ன் 
 யல் ைட ெபயர்வன ெபாழில்; அவர் விழியின் 
 கயல் ைட ெபயர்வன க  கமழ் கழனி.  1.2.42 
  
74 அந்நாட்  அலர்வன இைவ எனல. 
 இைட இற, மகளிர்கள் எறி னல் ம கக் 
 குைடபவர் வர் இதழ் அலர்வன கு தம்; 
 மைடெபயர் அனம் என மடம் நைட, அளகக் 
 கைடசியர் கம் என மலர்வன கமலம்.  1.2.43 
  
75 நகுவன இைவ எனல் 
 விதியிைன நகுவன அயில் விழி; பி யின் 
 கதியிைன நகுவன அவர்நைட; கமலப் 
 ெபாதியிைன நகுவன ணர் ைல; கைல வாழ் 
 மதியிைன நகுவன வனிைதயர் வதனம்.  1.2.44 
  
76 'இக வ' இைவ எனல் 
 பக ன் ஒ  இக வ படர் மணி; மடவார் 
 நகி ன் ஒ  இக வ நனி வளர் இள நீர்; 
 கி ன் ஒ  இக வ சுைத ைர ைர; கார் 
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 கி ன் ஒ  இக வ க  மண ரசம்.  1.2.45 
  
77 'நிகர்வன' இைவ எனல் 
 கார் ஒ  நிகர்வன க  ெபாழில்; கழனிப் 
 ேபாெரா  நிகர்வன ெபாலன் வைர; பைண சூழ் 
 நீெரா  நிகர்வன நிைற கடல்; நிதி சால் 
 ஊெரா  நிகர்வன இைமயவர் உலகம்.  1.2.46 
  
78 ெநய்தல் வளம் 
 ெநல் மைல அல்லன நிைரவ  தரளம், 
 ெசால் மைல அல்லன ெதா  கடல் அமிர்தம், 
 நல் மைல அல்லன நதி த  நிதியம் 
 ெபான் மைல அல்லன மணி ப  ளினம்.  1.2.47 
  
79 பந்தா மிட ம் - கைலபயி ட ம் 
 பந்திைன இைளயவர் பயில் இடம், மயில் ஊர் 
 கந்தைன அைனயவர் கைல ெதாி கழகம் 
 சந்தனம் வனம் அல, சண்பகம் வனம் ஆம்; 
 நந்தன வனம் அல, நைற விாி றவம்.  1.2.48 
  
80 மகளிாின் ெசால் நைட பல் இவற்றின் உயர்  
 ேகாகிலம் நவில்வன இைளயவர் குதைலப் 
 பாகு இயல் கிளவிகள்; அவர் பயில் நடம் ஏ 
 ேககயம் நவில்வன; கிளர் இள வைளயின் 
 நாகுகள் உமிழ்வன நைக ைர தரளம்.  1.2.49 
  
81 பைழயர் உழவர் த ேயார் மைனயில் நிகழ்வன 
 பைழயர்தம் மைனயன பழம் நைற க ம் 
 உழவர்தம் மைனயன உ ெதாழில் ாி ம் 
 மழவர்தம் மைனயன மண ஒ  இைசயின் 
 கிழவர்தம் மைனயன கிைள பயில் வைள யாழ்.  1.2.50 
  
82 ெசாாிவன இைவ எனல் 
 ேகாைதகள் ெசாாிவன குளிர் இள நறவம்; 
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 பாைதகள் ெசாாிவன ப ம் மணி கனகம் ; 
 ஊைதகள் ெசாாிவன உைற ம் அ தம்; 
 காைதகள் ெசாாிவன ெசவி கர் கனிகள்.  1.2.51 
  
83 மங்ைகயைர மயில்கள் பின்ெதாடர்தல் 
 இடம் ெகாள் சாயல் கண்  இைளஞர் சிந்ைத ேபால், 
 தடம் ெகாள் ேசாைல வாய் மலர் ெபய் தாழ்குழல், 
 வடம் ெகாள் ண் ைல மடந்ைதமாெரா ம், 
 ெதாடர்ந்  ேபாவன; ேதாைக மஞ்ைஞகள்.  1.2.52 
  
84 வண்ைம த யன அந்நாட் ல் இல்லாைமக்கு ஏ  
 வண்ைம இல்ைல, ஓர் வ ைம இன்ைமயால்; 
 திண்ைம இல்ைல, ேநர் ெச நர் இன்ைமயால்; 
 உண்ைம இல்ைல, ெபாய் உைர இலாைமயால்; 
 ெவண்ைம இல்ைல, பல் ேகள்வி ேமவலால்.  1.2.53 
  
85 பண்டங்கள் ெபய்த பண் கள் 
 எள் ம், ஏன ம், இ ங்கும், சாைம ம், 
 ெகாள் ம் ெகாள்ைளயில் ெகாண ம் பண் ம், 
 அள்ளல் ஓங்கு அளத்  அ தின் பண் ம், 
 தள் ம் நீர்ைமயில் தைல மயங்குேம.  1.2.54 
  
86 பண்டங்கள் கலத்தல் 
 உய ம் சார்  இலா உயிர்கள் ெசய் விைனப் 
 ெபய ம் பல் கதி பிறக்கும் ஆ  ேபால், 
 அயி ம், ேத ம், இன் பாகும், ஆயர் ஊர்த் 
 தயி ம், ேவாி ம், தைல மயங்கும் ஏ.  1.2.551 
  
87 விழா ம் - ேவள்வி ம் 
 கூ  பாட ம், குழ ன் பாட ம், 
 ேவ  ேவ  நின்  இைசக்கும் தி வாய், 
 ஆ ம் ஆ ம் வந்  எதிர்ந்த ஆம் எனச் 
 சா ம் ேவள்வி ம் தைலமயங்குேம.  1.2.56 
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88 எல்லா ஒ ம் உழவர வாெயா யில் அடங்குதல் 
 க்கில் தாக்கு உ ம் ாி நந் ம் ேநர் 
 தாக்கில் தாக்கு ம் பைற ம், தண் ைம 
 க்கித் தாக்கு ம் விளி ம், மள்ளர் தம் 
 வாக்கில் தாக்கு ம் ஒ யின் மா ம் ஏ.  1.2.57 
  
89 மகளிர் மக்க க்கு மாைலயிற் பா ட் தல் 
 தா  ஐம்பைட த ம் மார்  இைட 
 மாைல வாய் அ  ஒ கும் மக்கைளப் 
 பா ன் ஊட் வார் ெசங்ைக, பங்கயம் 
 வால் நிலா உற குவிவ மா ம் ஏ.  1.2.58 
  
90 மாதர்மாட்சி 
 ெபாற்பில் நின்றன ெபா ; ெபாய் இலா 
 நிற்பின் நின்றன நீதி; மாதரார் 
 அற்பின் நின்றன அறங்கள்; அன்னவர் 
 கற்பின் நின்றன காலம் மாாி ஏ.  1.2.59 
  
91 அத்ேதசம் எல்ைல காண்பாிய  எனல் 
 ேசாைல மா நிலம் வி, யாவர் ஏ 
 ேவைல கண்  தாம் மீள வல்லவர்; 
 சா ம் வார் னல் சர ம் பல 
 கா ன் ஓ ம் கண்ட  இல்ைல ஏ.  1.2.60 
  
91 ேகாசலநா  ஊழிேபாி ம் ேபராச்சிறப்பினெதனல் 
  ேசர நீர் ேவைல கால் ம த்  
 ஊ  ேபாி ம் உைல  இலா நலம் 
 கூ  ேகாசலம் என் ம் ேகா  இலா 
 நா  கூறினாம். நகரம் கூ வாம்.  1.2.61 
----------------------   
 

1.3. நகரப் படலம் (93 - 167) 
  
93  அேயாத்தியின் ெப ைம (93-99) 
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 ெசவ்விய, ம ரம் ேசர்ந்த நல் ெபா ளில் 
       சீாிய, கூாிய, தீம் ெசால் 
 வவ்விய கவிஞர் அைனவ ம், வட ல் 
 னிவ ம் கழ்ந்த ; வரம்  இல் 
 எவ் லகத்ேதார் யாவ ம் தவம் ெசய்  
       ஏ வான் ஆதாிக்கின்ற 
 அவ் உலகத்ேதார் இழிவதற்கு அ த்தி 
       ாிகின்ற  அேயாத்தி மா நகரம்,  1.3.1 
 
94 அேயாத்திைய வியத்தல். 
 நில மகள் கேமா! திலகேமா!! 
       கண்ேணா!!! நிைற ெந  மங்கல நாேணா!!! 
 இலகு ண் ைல ேமல் ஆரேமா!!! 
       உயிாின் இ க்ைகேயா!!! தி மகட்கு இனிய 
 மலர் ெகால் ஓ!!! மாேயான் மார்பின் நல் 
       மணிகள் ைவத்த ெபான் ெபட்  ேயா!!! வாேனார் 
 உலகின்ேமல் உலகு ஓ!!! ஊழியின் இ தி 
       உைற ள் ஓ!!! யா  என உைரப்பாம்.  1.3.2 
  
95 ப தி ம் மதி ம் உலாவரற் காரணம் 
 உைமக்கு ஒ பாகத்  ஒ வ ம், இ வர்க்கு 
       ஒ தனிக் ெகா ந ம், மலர்ேமல் 
 கைம ெப ம் ெசல்வக் கட ம் , உவைம, 
       கண் லா நகர் அ  காண்பான், 
 அைமப்ப ம் காதல் ன் பி த்  உந்த, 
       அந்தரம் சந்திர ஆதித்தர், 
 இைமப்  இலர் திாிவர்; இ  அலால் அத க்கு 
       இயம்பல் ஆம் ஏ  ேவ  உளேதா.  1.3.3 
  
96 அேயாத்தி அமராவதியி ம் அளைகயி ம் விஞ்சிய  
 அயில் கம் கு சத்  அமரர் ேகான் 
       நக ம் அளைக ம் என்றிைவ அயனார் 
 பயில் உற  உற்றப  ெப ம்பான்ைம 
       இப்ெப ந் தி நகர் பைடப்பான் 
 மயன் தல் ெதய்வத் தச்ச ம் தத்தம் 
       மனம் ெதாழில் நாணினர் மறந்தார்; 
 யல் ெதா  கு மி ெந  நிைல 
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       மாடத்  இந்நகர் க மா  எவேனா?  1.3.4 
  
97 அேயாத்திேய ண்ணிய மி ம் ேபாக மி ெமனல் 
 ' ண்ணியம் ாிந்ேதார் குவ  றக்கம், ' 
       என் ம் ஈ  அ  மைற ெபா ேள, 
 மண் இைட யாவர் இராகவன் அன்றி மா 
       தவம் அறத்ெதா ம் வளர்த்தார்? 
 எண்ண ம் குணத்தின் அவன் இனி  இ ந்  இ 
       ஏழ் உலகு ஆளிடம் என்றால், 
 ஒண் ம் ஓ இதனின் ேவ  ஒ  ேபாகம் 
       உைறவிடம் உண்  என உைரத்தல்?  1.3.5 
  
98 அேயாத்திைய ஒக்கும்நகரம் அமரர்நாட் ம் இல்ைலெயனல் 
 தங்கு ேபர ள் உம் த ம ம் ைணயாத் 
       தம்பைகப் லன் கைளந்  அவிக்கும் 
 ெபாங்கு மா தவ ம் ஞான ம் ணர்ந்ேதார் 
       யாவர்க்கும் க டம் ஆன 
 ெசம் கண் மால், பிறந்  ஆண்  அளப்ப ம் காலம் 
       தி வின் ற்  இ ந்தனன் என்றால் , 
 அங்கண்மா ஞாலத் , அ நகர் ஒக்கும் 
 ெபான் நகர் அமரர் நாட்  யாேதா?  1.3.6 
  
99 இந்நகாில் எல்லாப் ெபா ம் உள்ளன எனல் 
 அரசு எலாம் அவண; அணி எலாம் அவண; 
       அ ம் ெபறல் மணி எலாம் அவண; 
 ரைச மால் களி ம் , ரவி ம், ேத ம், 
       தலத்  யாைவ ம் அவண; 
 விரசுவரர் னிவர் விண்ணவர் இயக்கர் 
       விஞ்ைசயர் த ேனார் எவ ம் 
 உைர ெசய்வார் ஆனார்; ஆனேபா  அத க்கு 
       உவைமதான் அாி  அேரா உளேதா.  1.3.7 
  
100 மதி ன் உயர்ச்சி 
 நால் வைக ச ரம் விதி ைற நாட் , 
       நனிதவ உயர்ந்தன பனிேதாய் 
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 மால் வைர குலத்தில் யாைவ ம் இல்ைல; 
       ஆதலால் உவைம மற்  இல்ைல, 
 ல் வைர ெதாடர்ந்  பயத்ெதா ம் பழகி, 
       ணங்கிய வல ம் உணர்ேவ 
 ேபால்வைகத் ; அல்லால், உயர்விேனா  உயர்ந்த  
       என்னலாம் ெபான் மதில் நிைலேய.  1.38 
  
101 மதி க்குப் ெப ைமயால் ஒப்பன இைவ எனல் 
 ேமவ ம் உணர்   இலாைமயினால் 
       ேவத ம் ஒக்கும், விண் கலால் 
 ேதவ ம் ஒக்கும், னிவ ம் ஒக்கும் 
       திண் ெபாறி அடக்கிய ெசயலால், 
 காவ ல் கைல ஊர் கன்னிைய ஒக்கும், 
       சூலத்தால் காளிைய ஒக்கும், 
 யாைவ ம் ஒக்கும் ெப ைமயால், 
       எய்தற்கு அ ைமயால் ஈசைன ஒக்கும்.  1.3.9 
  
102 மதி ன் உயர்ச்சி 
 பஞ்சி வான் மதிைய ஊட் ய அைனய 
       படர் உகிர்ப் பங்கயச் ெசம் கால் 
 வஞ்சிேபால் ம ங்குல் கு ம்ைபேபால் ெகாங்ைக 
       வாங்கு ேவய் ைவத்த ெமன் பைண ேதாள் 
 அம் ெசாலார் பயி ம் அேயாத்தி மா நகாின் 
       அழகு உைடத்  அன்  என அறிவான் 
 இஞ்சி, வான் ஓங்கி இைமயவர் 
       உலகம் காணிய, எ ந்த  ஒத்  உள  ஏ.  1.3.10 
  
103 மதில் சூாியகுலத்தரசர்கைள ஒத் ள்ள  எனல் 
 ேகா ைட உலகம் அளத்த ன், 
       பைகஞர் த்தைல ேகாட ன், ம வின் 
 ல் ெநறி நடக்கும் ெசவ்ைவயின், யார்க்கும் 
       ேநாக்கு அ ம் காவ ன், வ யின், 
 ேவெலா  வாள் வில் பயிற்ற ன்,ெவய்ய 
       சூழ்ச்சியின், ெவலற்கு அ  வலத்தில், 
 சால்  உைட உயர்வில், சக்கரம் நடத் ம் 
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       தன்ைமயில், தைலவர் ஒத்  உளேத.  1.3.11 
  
104 மதிற்ெபாறிக ம் - அவற்றின் ஆற்ற ம் 
 சினம் அத்  அயில் ெகாைல வாள் சிைல ம த் தண்  
       சக்கரம் ேதாமரம் உலக்ைக 
 கனம் அத்  இைட உ மின் ெவ வ ம் கவண்கல் 
       என்  இைவ கணிப்பில; ெகா கின் 
 இனத்ைத ம் உவணம் அத்  இைறைய ம் இயங்கும் 
       காைல ம் இதம் அல நிைனவார் 
 மனத்ைத ம் எறி ம் ெபாறி உள; என்றால், 
       மற்  இனி உணர்த் வ  எவன் ஓ?  1.3.12 
  
105 நக க்கு அணியாக மதில் அைமந்தைம 
 ' ணி ம் கழ் ஏ அைம ம்,' என்  , இைனய 
       ெபாற்பில் நின் , உயிர் நனி ரக்கும், 
 யாணர் எண் திைசக்கும் இ ள் அற இைமக்கும் 
       இரவிதன் குலம் தல் நி பர், 
 ேசைண ம் கடந் , திைசைய ம் கடந் , 
       திகிாி ம் ெசந்தனிக் ேகா ம் 
 ஆைண ம் காக்கும் ஆகி ம், நக க்கு 
       அணி என, இயற்றிய  அன்  ஏ!  1.3.13 
  
106 அகழிையப் பற்றி அறிவிப்ேபாம் எனல் 
 அன்ன மா மதி க்கு ஆழி மால் வைரைய 
       அைல கடல் சூழ்ந்  அன அகழி, 
 ெபான் விைல மகளிர் மனம் எனக் கீழ்ேபாய், 
       ன் கவி எனத் ெதளி  இன்றி, 
 கன்னியர் அல்குல் தடம் என யார்க்கும் 
       ப  அ ம் காப்பின  ஆகி, 
 நல் ெநறி விலக்கும் ெபாறி என எறி ம் 
       கராத்த ; நவிலல் உற்ற  நாம்.  1.3.14 
  
107 ேமகம், அகைழக் கடலாக மயங்கிற்  எனல் 
 ஏகுகின்ற தம் கணங்கேளா ம் 
       எல்ைல காண்கிலா 
 நாகம் ஒன்  அகன் கிடங்ைக, 
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       ' நாம ேவைலயாம் ' எனா 
 ேமகம், ெமாண் ெகாண் , எ ந் , 
       'விண் ெதாடர்ந்த குன்றம்', என்  
 ஆகம் ெநாந்  நின் , 
       தாைர அ மதில் கண் சும் ஏ.  1.3.15 
  
108 அகழில் உள்ள தாமைரக் காட் ன் ேதாற்றம் 
 அந்த மா மதில் றத்  அகத்  எ ந்  அலர்ந்த நீள் 
 கந்தம் நா  பங்கயத்த கானமான, மாதரார் 
 ந்  வாள் கங்க க்கு உைடந்  ேபான, ெமாய்த்  எலாம் 
 வந் , ேபார் மைலக்க மா மதில் வைளத்த மா ேம.  1.3.16 
  
109 அகழியில் தைலகள் கி எ ம் தல் 
 சூழ்ந்த நாஞ்சில் சூழ்ந்த ஆைர, சுற்  ற்  பார் எலாம் 
 ேபாழ்ந்த மா கிடங்கு இைட கிடந்  ெபாங்கு இடங்கர் மா, 
 தாழ்ந்த வங்க வாாியில் த ப்ப ஒணா மதத்தின் ஆல் 
 ஆழ்ந்த யாைன மீ  எ ந்  அ ந் கின்ற ேபா ம் ஏ.  1.3.17 
  
110 தைலகள் ஒன்ேறாெடான்  ெபா தல் 
 ஈ ம் வாளின் வால் விதிர்த் , எயிற்  இளம் பிைறக் குலம் 
 ேபர மின்னி, வாய் விாித் , எாிந்த கண் பிறங்கு தீச் 
 ேசார, ஒன்ைற ஒன்  ன் ெதாடர்ந்  சீ  இடங்கர் மா, 
 ேபாாில் வந்  சீ கின்ற ேபார் அரக்கர் ேபா ம் ஏ.  1.3.18 
  
111 அகழி அரசர் ேசைனைய ஒக்கும் எனல் 
 ஆ ம் அன்னம் ெவண் குைடக் குலங்களா, அ ங் கராக் 
 ேகாள் எலாம் உலா கின்ற குன்றம் அன்ன யாைன ஆ 
 தாள் உலா  ெவம் கதத் ரங்க ம் தரங்கம் மா 
 வா ம் ேவ ம் மீனம் ஆக மன்னர் ேசைன மா ம் ஏ.  1.3.19 
  
112 அகழியின் கைரயைமப்  
 விளிம்  ெதற்றி ற் வித்  ெவள்ளி கட்  உள் உறப் 
 பளிங்கு ெபான் தலத்  அகட்  அ த்  உற ப த்த ன் 
 தளிந்த கல் தலத்ெதா  அச் சலத்திைனத் தனித்  உறத் 
 ெதளிந்  உணர்த் கிற் ம் என்றல் ேதவரால் உம் ஆவ  ஏ.  1.3.20 
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113 அகழி ம் காவற்கா ம் 
 அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு, சூழ் கிடந்த ஆழிையத் 
 ன்னி ேவ  சூழ் கிடந்த ங்கு ங்கு இ ள் பிழம்  
 என்னலாம், இ ம்  சூழ் கிடந்த ேசாைல, எண்ணில் அப் 
 ெபான்னின் மா மதிட்கு உ த்த நீல ஆைட ேபா ம் ஏ.  1.3.21 
  
114 ேகா ர வாயி ன் சிறப்  
 எல்ைல நின்ற ெவன்றி யாைன என்ன நின்ற ன்னம் மால் 
 ஒல்ைல உம்பர் நா  அளந்த தாளின்மீ  உயர்ந்த; ஆல் 
 மல்லல் ஞாலம் யா ம் நீதி மா  உறா வழக்கினால் 
 நல்ல ஆ  ெசால் ம் ேவதம் நான்கும் அன்ன; வாயில் ஏ.  1.3.22 
 ேகா ர அைமப் ம் சிற்பச் சிறப் ம் (115-118) 
  
115 தா  இல் ெபான் தலத்தின் நல் தவத்திேனார்கள் தங்கு தாள் 
  உயிர்த்த கற்பகப் ெபா ம்பர் க்கு ஒ ங்கும் ஆல் ; 
 ஆவி ஒத்த அன்  ேசவல் கூவ வந்  அைணந்  இடா 
 ஓவியப் றாவின் மா  இ க்க ஊ  ேபைட ஏ .  1.3.23 
  
116 கல் அ த்  அ க்கி, வாய் பளிங்கு அாிந்  கட் , மீ  
 எல் இடப் பசும்ெபான் ைவத் , இலங்கு பல் மணிக் குலம் 
 வில் இடக் குயிற்றி, வாள் விாிக்கும் ெவள்ளி மா மரம் 
 ல் டக் கிடத்தி, வச்சிரத்த கால் ெபா த்திேய.  1.3.24 
  
117 மரகதம் அத்  இலங்கு ேபாதிைக தலத்  வச்சிரம் 
 ைர த த்  அ க்கி, மீ  ெபான் குயிற்றி, மின் குலாம் 
 நிைர மணிக் குலத்தின் ஆளி நீள்வகுத்த ஓளிேமல் 
 விர  ைகத் தலத்தில் உய்த்த ேமதகத்தின் மீ  அேரா!  1.3.25 
  
118 ஏழ் ெபாழிற்கும் ஏழ் நிைலத் தலம் சைமத்த  என்ன ல் 
 ஊழ் உறக் குவித்  அைமத்த உம்பர் ெசம்ெபான் ேவய்ந் , மீச் 
 சூழ் சுடர்ச் சிரம் அத்  நல் மணித் தசும்  ேதான்றலால் 
 வாழ் நிலக் குலம் ெகா ந்ைத ெமௗ  சூட்  அன்ன ஏ.  1.3.26 
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 மாளிைககளின் அைமதி (119-123) 
119 திங்க ம் காி  என ெவண்ைம தீற்றிய 
 சங்க ெவண் சுைத உைடத் தவள மாளிைக, 
 ெவம் க ம் கால் ெபார ேமக்கு ேநாக்கிய 
 ெபாங்கு இ ம் பால் கடல் தரங்கம் ேபா ம் ஏ.  1.3.27 
  
120 ள்ளி அம் ற , இைற ெபா ந் ம் மாளிைக 
 தள்ள ம் தமனியத் தக  ேவய்ந்தன, 
 எள்ள ம் கதிரவன் இளம் ெவயில் குழாம் 
 ெவள்ளி அம் கிாி மிைச விாிந்த ேபா ேம.  1.3.28 
  
121 வயிர நல் கால் மிைச மரகதத் லாம் 
 ெசயிர் அறப் ேபாதிைக கிடத்திச் சித்திரம், 
 உயிர்ெபறக் குயிற்றிய உம்பர் நாட்டவர் 
 அயிர் உற இைமப்பன அளவில் ேகா  ஏ.  1.3.29 
  
122 சந்திர காந்தத்தின் தலத்த, சந்தனப் 
 பந்தி ெசய் ணின்ேமல் பவளப் ேபாதிைகச் 
 ெசந்தனி மணித் லாம் ெசறிந்த, திண் சுவர் 
 இந்திர நீலத்த, எண் இல் ேகா  ஏ.  1.3.30 
  
123 பாடகக் கால் அ  ப மம் அத்  ஒப்பன; 
 ேசடைரத் தழீஇயன; ெசய்ய வாயின; 
 நாடகத் ெதாழிலன, ந  ய்யன 
 ஆடகத் ேதாற்றத்த அள  இலாதன.  1.3.31 
  
124 மாளிைககள் ேதவவிமானம்ேபாலத் திகழ்தல் 
 
 க்கவர் கண் இைண ெபா ந்  உறா  ஒளி 
 ெதாக்கு உடன் தயங்கி விண்ணவாில் ேதான்றலால், 
 திக்கு உற நிைனப்பினில் ெசல் ம் ெதய்வ  
 ஒக்க நின்  இைமப்பன உம்பர் நாட் ம்.  1.3.32 
  
125 மாளிைகயில் வாழ்வார் இயல் ம் அணிக ம் 
 அணி இைழ மகளி ம் அலங்கல் ர ம் 
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 தணிவன அறம்; ெநறி தணி  இலாதன; 
 மணியி ம் ெபான்னி ம் வைனந்த அல்ல  
 பணி பிறி  இயன்றன பாங்கும் இல்ைல ஏ.  1.3.33 
  
126 மாளிைகச் சிறப்  
 வான் உற நிமிர்ந்தன; வரம்  இல் ெசல்வத்த; 
 தான் உயர் கழன; தயங்கு ேசாதிய; 
 ஊனம் இல் அறம் ெநறி உற்ற; எண் இலாக் 
 ேகான் நிகர் கு கள்தம் ெகாள்ைக சான்றன.  1.3.34 
  
127 மாளிைககள் மைலகைள ஒத்தி த்தல் 
 அ வியில் தாழ்ந்  த்  அலங்கு தாமத்த; 
 விாி கில் குலம் எனக் ெகா  விராயின; 
 ப  மணிக் குைவயன; பசும்ெபான் ேகா ய; 
 ெபா  மயில் கணத்தன மைல ம் ேபான்றன.  1.3.35 
  
128 மாளிைககளிற் சூலங்கள் மின்வாிைசேபா தல் 
 அகில் இ  ெகா ம் ைக அளாய் மயங்கின; 
 கிெலா  ேவற் ைம ெதாிகலா; த் 
 கிெலா  ெந ம் ெகா  சூலம் மின் வ; 
 பகல் இ  மின் அணிப் பரப் ப் ேபான்ற ஏ.  1.3.36 
  
129 ெகா ச்சரங்கள் கற்பகமாைலைய ஒத்தல் 
  இைடப் பைண ைல ேதாைக அன்னவர் 
 அ  இைணச் சிலம்  ண்  அரற் ம் மாளிைக 
 ெகா  இைடத் தரள ெவண் ேகாைவ சூழ்வன 
 க  உைடக் கற்பகம் கான்ற மாைலேய.  1.3.37 
  
130 மாளிைகயின் ெகா கள் ேதய்ப்பதால் மதி ேதய்தல் 
 காண்வ  ெந  வைர கத க் கானம் ேபால் 
 ேகாள் நிமிர் பதாைகயின் குழாம் தைழத்தன; 
 வாள்நிலா ம ங்கிட மடங்கி ைவக ம் 
 ேசண்மதி ேதய்வ  அக்ெகா கள் ேதய்க்க ஏ.  1.3.38 
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131 அேயாத்தி நகெரங்கும் மாடமாளிைகக ம் கூடேகா ரங்க ம் அைமந்தைம 
 ெபான் திணி மண்டபம் அல்ல  ெதாடர் 
 மன் கள் அல்லன மாட மாளிைக 
 குன் கள் அல்லன மணி ெசய் குட் மம் 
 ன்றில்கள் அல்லன த்தின் பந்தேர.  1.3.39 
  
131 அேயாத்தியின் ஒளிெபற் , ேதவ லகு ெபான் லகாயிற்  எனல் 
 மின் என, விளக்கு என, ெவயில் பிழம்  எனத் 
 ன்னிய தமனியத் ெதாழில் தைழத்த அக் 
 கன்னி நல் நகர் நிழல் க வலால் அேரா 
 ெபான் உலகு ஆய  அப் லவர் வானேம.  1.3.40 
  
133 சூாியன் ஒளி அேயாத்தியின் ஒளிேய எனல் 
 எ ம் இடத்  அகன்  இைட ஒன்றி எல் ப  
 ெபா  இைடப் ேபாத ன் ாிைசப் ெபான் நகர் 
 அழல்மணி தி த்திய அேயாத்தி ஆ ைட 
 நிழல் எனப் ெபா  ஆல், ேநமி வான் சுடர்.  1.3.41 
  
134 அகிற் ைக ண்ட ேமகங்கள் ேதாய்தலால் கடல் ந மணம் 
 கம கின்றெதனல் 
 ஆய்ந்த ேமகைலயவர் அம் ெபான் மாளிைக 
 ேவய்ந்த கார் அகில் ைக உண்ட ேமகம் ேபாய்த் 
 ேதாய்ந்த மா கடல் ந ம் பம் நா ேமல், 
 பாய்ந்த தாைரயின் நிைல பகரல் ேவண் ம் ஓ?  1.3.42 
  
135 அேயாத்தியில் உள்ள மகளிர் குதைல த யவற்றின் இயல்  
 குழல் இைச மடந்ைதயர் குதைலக் ேகாைதயர் 
 மழைல அம் குரல் இைச மகர யாழ் இைச 
 எழில் இைச மடந்ைதயர் இன் ெசால் இன் இைச 
 பைழயர்தம் ேசாியில் ெபா நர் பாட் ைச.  1.3.43 
  
136 யாைனகள்ெசய்த குழிகைளச் சுண்ணம் ர்க்கின்ற  எனல் 
 
 கண் இைட கனல்ெசாாி களி  கால் ெகா  
 மண் இைட ெவட் வ; ேவட்கும் ைமந்தர்கள் 
 பண்ைணகள் பயில் இடம் குழி பைடப்பன; 
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 சுண்ணம் அக் குழிகைளத் ெதாடர்ந்  ர்ப்பன.  1.3.44 
  
137 மகளிர் பந்தாடல் 
 பந் கள் மடந்ைதயர் பயிற் வார்; இைடச் 
 சிந் வ த்  இனம்; அைவ திரட் வார் 
 அந்தம் இல் சிலதியர்; ஆற்ற குப்ைபகள் 
 சந்திரன் ஒளி ெகடத் தைழப்ப தண் நிலா.  1.3.45 
  
138 நடனமாதர் கண்பட் க் காண்பார்க்கு உயிர் ெம த ம் காதல் வளர்த ம் 
 அரங்கு இைட மடந்ைதயர் ஆ வார், அவர் 
 க ம் கைட கண் அயில், காமர் ெநஞ்சிைன 
 உ ங்குவ; மற்  அவர் உயிர்கள், அன்னவர் 
 ம ங்குல் ேபால் ேதய்வன; வளர்வ  ஆைசேய.  1.3.46 
  
139 ேசாைல ேதன் ெபாழிய, மகளிர் வ ந் தல் 
 ெபாழிவன ேசாைலகள் திய ேதன் சில 
 விைழவன ெதன்ற ம் மிஞி ம் ெமல் என 
 ைழவன; அன்னைவ ைழய ேநாெவா  
 குைழவன பிாிந்தவர் ெகாதிக்கும் ெகாங்ைக ஏ.  1.3.47 
  
140 பாடலால் பறைவக ம் பரவசமாதல் 
 இறங்குவ மகர யாழ் எ த்த இன்னிைச 
 நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ; அவ் வழி 
 கறங்குவ வள் விசி க வி; கண் கிழ்த்  
 உறங்குவ மகளிேரா  ஓ ம் கிள்ைள ஏ.  1.3.48 
  
141 ஆடவர்ேதாள்கள் அாிைவயர்தாளால் உைதபட் ச் சிவத்தல் 
 குைத வாிச் சிைல தல் ெகாவ்ைவ வாய்ச்சியர் 
 பதம் கம் ெதாழில்ெகா  பழிப்  இலாதன 
 தைத மலர்த் தாமைர அன்ன தாளினால் 
 உைதபடச் சிவப்பன, உர த் ேதாள்கள் ஏ.  1.3.49 
  
142 சித்திரங்கள் இைமயாத காரணம் 
 ெபா  உணர்  அாிய அப் ெபா வில் மா நகர் 
 ெதா  தைக மடந்ைதயர் சுடர் விளக்கு எனப் 
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 ப  அ  ேமனிையப் பார்க்கும் ஆைச ெகால் 
 எ  சித்திரங்க ம் இைமப்  இலாத ஏ.  1.3.50 
  
143 மாளிைககளில் மகளிர்ேமனிேய இ ளகற் தல் 
 தணி மலர்த் தி மகள் தயங்கும் மாளிைக 
 இணர் ஒளி பரப்பி நின்  இ ள் ரப்பன, 
 திணி சுடர் ெநய் உைடத் தீ விளக்கம் ஓ? 
 மணி விளக்கு; அல்லன மகளிர் ேமனி ஏ.  1.3.51 
  
144 ஆடற்சதிைய அளந் காட் வன குதிைரகளின் கிண் கிணி மாைல 
 பதங்களில் தண் ைம பாணி பண் உற 
 விதங்களின் விதி ைற சதி மிதிப்பவர் 
 மதங்கியர்; அ சதி வகுத் க் காட் வ 
 சதங்ைககள், அல்லன ரவி தார்கள் ஏ.  1.3.52 
  
145 மதங்கியர் அழகின் மாட்சி 
 ைளப் பிைற ெநற்றியர் வல் ெவம் யர் 
 விைளப்பன; அன்றி ம், ெம ந்  நாள் ெதா ம் 
 இைளப்பன ண் இைட; இைளப்ப, ெமன் ைல 
 திைளப்பன த்ெதா  ெசம் ெபான் ஆரம் ஏ.  1.3.53 
  
146 களிப் ைடயன இைவ எனல் 
 இைட இைட எங்க ம் களி அறாதன; 
 நைட இள அன்னங்கள், நளின நீர்க் கயல், 
 ெபைட இள வண் கள், பிரசம் மாந்தி ம் 
 கடகாி, அல்லன மகளிர் கண்கள் ஏ.  1.3.54 
  
147 யாைனயின் மதநீரால் மி குைழதல் 
 தழல் விழி யாளி ம் ைண ம் தாழ்வைர 
 ைழ விைழ கிாி நிகர் களிற்றின் ம்மத- 
 மைழ வி ம்; வி ம் ெதா ம் மண் ம் கீழ் உற 
 குைழவி ம்; அதில் வி ம் ெகா த் திண் ேதர்கள் ஏ.  1.3.55 
  
148 மாைல கலைவச்சாந்  இவற்றின் மிகுதி 
 ஆ வார் ரவியின் குரத்ைத ஆர்ப்பன, 
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 சூ வார் இகழ்ந்த அத் ெதாங்கல் மாைலகள்; 
 ஓ வார் இ க்குவ, ஊடல் ஊ  உறக் 
 கூ வார் வன ைல ெகாழித்த சாந்தம் ஏ.  1.3.56 
  
149 மாைல மணிகைளக் க தல் 
 இைளப்  அ ம் குரங்களால் இ ளி பாாிைனக் 
 கிைளப்பன; அவ் வழி கிளர்ந்த ளியின், 
 ஒளிப்பன மணி; அைவ ஒளிர மீ  ேதன் 
 ளிப்பன குமரர்தம் ேதாளின் மாைல ஏ.  1.3.57 
  
150 நா வ இைவ எனல் 
 விலக்கு அ ம் காி மதம் ேவங்ைக நா வ; 
 குலக் ெகா  மாதர் வாய் கு தம் நா வ; 
 கலக்கைட கணிப்  அ ம் கதிர்கள் நா வ; 
 மலர்க் க  நா வ; மகளிர் கூந்தல் ஏ;  1.3.58 
  
151 அேயாத்திநகாின் ஆவண திக்கு அளகா ாி ேதாற்ற  எனல் 
 ேகாைவ இந் நகெரா  எண் குறிக்கலாத அத் 
 ேதவர்தம் நகாிையச் ெசப் கின்ற  என்? 
 யாைவ ம் வழங்கு இடத்  இக  இந் நகர் 
 ஆவணம் கண்டபின் அளைக ேதாற்ற  ஏ.  1.3.59 
  
152 ைமந்தர்கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சிகள் இைவ எனல் 
 அதிர் கழல் ஒ ப்பன, அயில் இைமப்பன, 
 கதிர் மணி அணி ெவயில் கால்வ, மான்மதம் 
 திர்  உற கமழ்வன, த்தம் மின் வ, 
 ம கரம் இைசப்பன, ைமந்தர் ஈட்டம் ஏ.  1.3.60 
  
153 வாச்சிய ஒ கள் கடெலா ைய ெவன்றைம 
 வைள ஒ , வயிர் ஒ , மகர ைணயின் 
 கிைள ஒ , ழ  ஒ , கின்னரத்  ஒ , 
 ைள ஒ , பல் இயம் ைவக்கும் சும்ைமயின் 
 விைள ஒ , கடல் ஒ  ெம ய விம் ம் ஏ.  1.3.61 
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154 மண்டப வைககள் 
 மன்னவர் த  திைற அளக்கும் மண்டபம்; 
 அன்னம் ெமன் நைடயவர் ஆ ம் மண்டபம்; 
 உன்ன அ ம் அ  மைற ஓ ம் மண்டபம்; 
 பன்ன அ ம் கைல ெதாி பட் மண்டபம்.  1.3.62 
  
155 ேதாரணம் ெத  ரவிப்பந்தி இவற்றின் சிறப்  
 இரவியில் சுடர் மணி இைமக்கும் ேதாரணம் 
 ெத வினில் சிறியன திைசகள்; ேசண் விளங்கு 
 அ வியில் ெபாியன ஆைனத் தானங்கள்; 
 பரைவயில் ெபாியன ரவிப் பந்திேய.  1.3.63 
  
163 மாளிைகயில் மாதர்கள் க ம் விழிக ம் மலர்தல் 
 சூளிைக மைழ கில் ெதாடக்கும் ேதாரண 
 மாளிைக மலர்வன மகளிர் வாள் கம்; 
 வாளிகள் அன்னைவ மலர்வ, மற்றைவ 
 ஆளிகள் அன்னவர் நிறத்தின் ஆழ்ப ஏ.  1.3.64 
  
157 மன்னவர்கழெலா ேயா ம் மகளிர்சிலம்ெபா ேயா ம் 
 மா ெகாள்வன இைவ எனல் 
 மன்னவர் கழெலா  மா  ெகாள்வன, 
 ெபான் அணித் ேதர் ஒ , ரவித் தார் ஒ ; 
 இன் நைகயவர் சிலம்  ஏங்க ஏங்குவ, 
 கன்னியர் குைட ைறக் கமல அன்னம் ஏ .  1.3.65 
  
158 மகளிர்சிலர் ெபா ேபாக்குந்திறன் 
 ஊட ம் கூட ம் உயிாின் இன் இைச 
 பாட ம் விற யர் பாடல் ேகட்க ம் 
 ஆட ம் அகன் னல் ஆ , அம் மலர் 
 சூட ம் ெபா  ேபாம் சிலர்க்கு அத் ெதால் நகர்.  1.3.66 
  
159  ஆடவாிற் சிலர் ெபா ேபாக்கும் ைற 
 ழங்கு திண் கட காி ன்பின் ஊர ம் 
 எ ம் குரம் அத்  இ ளிேயா  இரதம் ஏற ம் 
 பழங்கேணா  இரந்தவர் பாி  தீர்தர 



 34

 வழங்க ம் ெபா  ேபாம் சிலர்க்கு அம் மா நகர்.  1.3.67 
  
160 சிலர் ேபார்க்கைலயாராய்ச்சியால் ெபா கழித்தல் 
 காிெயா  காி எதிர் ெபா த்தி, ைகப் பைட 
 வாி சிைல த ய வழங்கி, வால் உைளப் 
 ரவியில் ெபா  இல் ெசண்  ஆ ப் ேபார்க் கைல 
 ெதாித ன் ெபா  ேபாம் சிலர்க்கு அச் ேசண் நகர்.  1.3.68 
  
161 சிலர் ெபா கழிக்கும் ைற 
 நந்தன வனம் அத்  அலர் ெகாய் , நவ்வி ேபால் 
 வந்  இைளயவெரா  வாவி ஆ , வாய்ச் 
 ெசம் வர் அழிதரத் ேதறல் மாந்திச் சூ  
 உந்த ன் ெபா  ேபாம் சிலர்க்கு அவ் ஒண் நகர்.  1.3.69 
  
162 ெகா களின் உயர்  
 நானா விதமா நளி மாதிர தி ஓ , 
 மீன் நா  ேவைலப் னல் ெவண் கில் உண் மா ேபால், 
 ஆனாத மாடம் அத்  இைட ஆ  ெகா கள் மீப் ேபாய், 
 வான் ஆ  நண்ணிப் னல் வற்றிட நக்கும் மன் ஓ!  1.3.70 
  
163 ேகா ர மதில்களின் உயர்  
 வன் ேதாரணங்கள் ணர் வாயி ம் வானின் உம்பர் 
 ெசன்  ஓங்கி ேமல் ஓர் இடம் இல் எனச் ெசம்ெபான் இஞ்சி 
 குன்  ஓங்கு ேதாளார் குணம் கூட்  இைசக் குப்ைப என்ன 
 ஒன்ேறா  இரண் ம் உயர்ந்  ஓங்கின உம்பர் நாண.  1.3.71 
  
164 எங்கும் மலர்ப்பல்லவப் பள்ளி 
 கா ம், ன ம், கடல் அன்ன கிடங்கும், மாதர் 
 ஆ ம் குள ம், அ விச் சுைனக் குன் ம், உம்பர் 
 ம், விர ம் மணி பந்த ம், ைண வண்  
 பா ம் ெபாழி ம், அல நல் அறப் பள்ளி மன் ஓ.  1.3.72 
  
165 அேயாத்தியில் கள்வா மில்ைல ெகாள்வா மில்ைல 
 ெதள் வார் மைழ ம் திைர ஆழி ம் உட்க நா ம் 
 வள் வார் ரசம் அதிர் மா நகர் வா ம் மாக்கள் 
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 கள்வார் இலாைமப் ெபா ள் காவ ம் இல்ைல யா ம் 
 ெகாள்வார் இலாைமக் ெகா ப்பார்க ம் இல்ைல மா  ஓ.  1.3.73 
  
166 அேயாத்திநகாில் கல்வி ம் ெசல்வ ம் சிறந்தவா  
 கல்லா  நிற்பார் பிறர் இன்ைமயின் கல்வி ற்ற 
 வல்லா ம் இல்ைல; அைவ வல்லர் அல்லா ம் இல்ைல; 
 எல்லா ம் எல்லாப் ெப ம் ெசல்வ ம் எய்தலால் ஏ, 
 இல்லா ம் இல்ைல; உைடயார்க ம் இல்ைல மா  ஓ.  1.3.74 
  
167 அேயாத்திமாநகரம் த ைவ நிகர்க்கும் எனல் 
 ஏகம் தல் கல்வி ைளத்  எ ந்  எண் இல் ேகள்வி 
 ஆகு அம் தல் திண் பைண ேபாக்கி, அ ந்தவத்தின் 
 சாகம் தைழத் , அன்  அ ம்பித் த மம் மலர்ந் , 
 ேபாகம் கனி ஒன்  ப த்த  ேபா ம்; அன்  ஏ!  1.3.75 
----------------------   
  

1.4 . அரசியற் படலம் (168-179) 
 
 அேயாத்தியரச ைடய சிறப்பியல் கள் (168-172) 
  
168 அம் மாண் நக க்கு அரசன்,- அரசர்க்கு அரசன்: 
 ெசம் மாண் தனிக் ேகால் உலகு ஏழி ம் ெசல்ல நின்றான்: 
 இம் மாண் கைதக்கு ஓர் இைற ஆய இராமன் என் ம் 
 ெமாய் மாண் கழேலான் த ம் நல் அறம் ர்த்தி அன்னான்.  1.4.1 
  
169 ஆதி மதி ம், அ ம், அற ம், அைம ம், 
 ஏ  இல் மிடல் ர ம், ஈைக ம், எண்ணில், யா ம், 
 நீதி நிைல ம், இைவ ேநமியிேனார்க்கு நின்ற 
 பாதி; ம் இவற்ேக பணி ேகட்ப மன் ஓ!  1.4.2 
  
170 ெமாய் ஆர்க  சூழ்  பாாில் கந்  தானக் 
 ைக ஆர் னலால் நைனயாதன ைக ம் இல்ைல; 
 ெமய் ஆய ேவதத் ைற ேவந்த க்கு ஏய்ந்த, யா ம் 
 ெசய்யாத யாகம் இவன் ெசய்  மறந்த, மாேதா!  1.4.3 
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171 தாய் ஒக்கும், அன்பில்; தவம் ஒக்கும், நலம் பயப்பில்; 
 ேசய் ஒக்கும், ன் நின்  ஒ  ெசல்கதி உய்க்கும் நீரால்; 
 ேநாய் ஒக்கும் என்னின், ம ந்  ஒக்கும்; ணங்கு ேகள்வி 
 ஆயப் கும் கால் அறி  ஒக்கும் எவர்க்கும், அன்னான்.  1.44 
  
172 ஈய்ந்ேத கடந்தான் இரப்ேபார் கடல்; எண் இல் ண் ல் 
 ஆய்ந்ேத கடந்தான் அறி  என் ம் அளக்கர்; வாளால் 
 காய்ந்ேத கடந்தான் பைக ேவைல; க த்  ற்றத் 
 ேதாய்ந்ேத கடந்தான் தி வின் ெதாடர் ேபாக ெபௗவம்.  1.4.5 
  
173 அேயாத்தியரசன் ெபயர் தசரதன் 
 ெவள்ள ம் பறைவ ம் விலங்கும் ேவசியர் 
 உள்ள ம் ஒ  வழி ஓட நின்றவன் 
 தள் அ ம் ெப ம் கழ்த் தயரதப் ெபயர் 
 வள்ளல் வள் உைற அயில் மன்னர் மன்னன் ஏ  1.4.6 
  
174 உலகம் வைத ம் தசரதன் எளிதில் ஆ தல் 
 ேநமி மால் வைர மதிலாக, நீள் றப் 
 பாமம் மா கடல் கிடங்கு ஆகப், பல் மணி 
 வாமம் மாளிைக மைல ஆக, மன்னற்குப் 
 மி ம் அேயாத்தி மா நகரம் ேபான்ற  ஏ.  1.4.7 
  
175 தசரதன் ேவ ன் சிறப்  
 ஆ வ ம் வல் ைம ேநர் அறிந்  தீட்டல் ஆல் 
 ேமவ ம் ைக அைட ேவ ம் ேத ம் ஆல்; 
 ேகா உைட ெந  மணி மகுட ேகா யால் 
 ேச அ  அணிந்த ெபான் கழ ம் ேத ம் ஆல்.  1.4.8 
  
176 தசரதனின் ெவண்ெகாற்றக்குைட 
 மண் இைட உயிர் ெதா ம், வளர்ந்  ேதய்  இன்றித், 
 தண் நிழல் பரப்ப ம், இ ைளத் தள்ள ம், 
 அண்ணல் தன் குைட மதி அைம ம்; ஆதலான், 
 விண் இைட மதியிைன, ' மிைக இ  ' என்ப ஏ.  1.4.9 



 37

  
177 உலகின் உயிர்க க்குத் தசரதன் ஓர் உடம்  
 வயிர வான் ண் அணி மடங்கல் ெமாய்ம்பினான் 
 உயிர் எலாம் தன் உயிர் ஒப்ப ஓம்பல் ஆல், 
 ெசயிர் இலா உலகினில் ெசன்  நின்  வாழ் 
 உயிர் எலாம் உைறவ  ஓர் உடம் ம் ஆயினான்.  1.4.10 
  
178 தசரதன் திகிாியின் சிறப்  
 குன்  என உயாிய குவ த் ேதாளினான் 
 ெவன்றி அம் திகிாி, ெவம் பாிதி ஆம் என, 
 ஒன்  என, உலகு இைட உலாவி, மீ மிைச 
 நின்  நின் , உயிர்ெதா ம் ெந  காக்கும் ஏ.  1.4.11 
  
179 தசரதன் உலைகக் க த் டன் பா காத்தல் 
 எய் என எ  பைக எங்கும் இன்ைமயால், 
 ெமாய் ெபா  தின  உ  ழ த் ேதாளினான், 
 ைவயகம் வ ம், வறியன் ஓம் ம் ஓர் 
 ெசய் எனக் காத்  இனி  அரசு ெசய்கின்றான்.  1.4.12 
--------------------------- 
 

1.5 . தி வவதாரப் படலம் (180- 317 ) 
 
 தல்வாில்லாக்குைறையத் தசரதன் வசிட்ட க்குக்கூ தல் (180-183)  
180 ஆயவன், ஒ  பகல், அயைனேய நிகர் 
 ய மா னிவைனத் ெதா , 'ெதால் குலத் 
 தாய ம், தந்ைத ம், தவ ம், அன்பின் ஆல் 
 ேமய வான் கட ம், பிற ம், ேவ ம் நீ.'  1.5.1 
  
181 'எம் குலத் தைலவர்கள் இரவி தன்னி ம் 
 தம் குலம் விளங்குறத் தரணி தாங்கினார், 
 மங்குநர் இல் என; வரம்  இல் ைவயகம், 
 இங்கு, நின் அ ளினால், இனிதின் ஓம்பிேனன்.'  1.5.2 
  
182 'அ பதினாயிரம் ஆண்  மாண்  உற, 
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 உ  பைக ஒ க்கி, இவ் உலைக ஓம்பிேனன்; 
 பிறி  ஒ  குைற இைல; என் பின் ைவயகம் 
 ம கு ம் என்ப  ஓர் ம க்கம் உண் , அேரா.'  1.5.3 
  
183 'அ ம் தவ னிவ ம், அந்தணாள ம் 
 வ ந் தல் இன்றிேய வாழ்வின் ைவகினார், 
 இ ம் யர் உழக்குவர் என் பின், என்ப  ஓர் 
 அ ம் யர் வ த் ம் என் அகம் அத்  ஐ' என்றனன்.  1.5.4 
 
 தி மால்ெகா த்த வரத்திைன வசிட்டன் நிைனத்தல் (184-185)  
184 ரசு அைற ெச ம் கைட த்தம் மா  
 அரசர்தம் ேகாமகன் அைனய கூற ம், 
 விைர ெசறி கமலம் ெமன் ெபாகுட்  ேமவிய 
 வர சேரா கன் மகன் மனத்தின் எண்ணினான்.  1.5.5 
  
185 அைலகடல் ந வண் ஒர் அனந்தன் மீமிைச 
 மைல என விழி யில் வள ம் மா கில், 
 'ெகாைல ெதாழில் அரக்கர் தம் ெகா ைம தீர்ப்ெபன்' என் , 
 உைல  உ ம் அமர க்கு உைரத்த வாய்ைமைய.  1.5.6 
 
 வசிட்டன் மனத்திற்க திய ேதவேலாக நிகழ்ச்சிகள் (186-208)  
186 சு  ெதாழில் அரக்கரால் ெதாைலந் , வான் உேளார், 
 க  அமர் களன் அ  கலந்  கூற ம், 
 ப  ெபா ள் உணர்ந்த அப் பரமன், 'யாம் இனி 
 அ கிலம், மாயேனா  அைறதிர்' என்னேவ.  1.5.7 
  
187 கைற மிடற்  இைற ெசாலக், கட ேளார்க ம், 
 மைற ெதாி னிவ ம், வச்சிர ஆ தத்  
 இைறவ ம், வணங்கி நின் , எ ந்  ேபாந் , உயர் 
 நைற மலரவன் இடம் நண்ணல் ேமயினார்.  1.5.8 
  
188 வடவைரக் கு மியின் ந வண் மாசு அ  
 சுடர் மணி மண்டபம் ன்னி, நான் கக் 
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 கட ைள அ ெதா , அமரர், கண் தல் 
 உைடயவன் அ ளிய  உைரத்திட்டார், அேரா.  1.5.9 
  
189 'பாகசாதனன் தைனப் பாசத்  ஆர்த் , அடல் 
 ேமகநாதன், குந் , இலங்ைக ேமய நாள் 
 ேசகு அற மீட்ட ஓதிம ம், ேதவ ம், 
 ஏகிேய, ைவகுந்த வாயில் எய்தினார்.  1.5.10 
  
190 'இ ப  கரம், தைல ஈர் ஐந்  என் ம் அத் 
 தி  இ  வ க்கு ஒ  ெசயல் இன்  எங்களால், 
 க  கில் என வளர் க ைண அம் கடல் 
 ெபா  இடர் தணிக்கின் உண் ' எ ம் ணர்ப்பின் ஆல் .  1.5.11 
  
191 திைர ெக  பேயாததித் யி ம் ெதய்வ வான் 
 மரகத மைலயிைன வ த்தி ெநஞ்சினால், 
 கர கமலம் குவித்  இ ந்த காைலயில், 
 பர கதி உணர்ந்தவர்க்கு உத ம் பண்ணவன்  1.5.12 
  
192 க  கில் தாமைரக் கா  த் , நீ  
 இ  சுடர் இ  றத்  ஏந்தி, ஏ  அவிழ் 
 தி ெவா ம் ெபா ய, ஓர் ெசம்ெபான் குன்றின் ேமல் 
 வ வ ேபால், க ழன் ேமல் வந் , ேதான்றினான்.  1.5.13 
  
193 எ ந்தனர் விண்ணவர்க்கு இைற ம், தாமைரச் 
 ெச ம் தவிசு உகந்த அத் ேத ம், ெசன்  எதிர் 
 வி ந்தனர் அ மிைச விண் ேளார் ஒ  உம், 
 ெதா ம் ெதா ம் ெதா ம் ெதா ம் களி ளங்குவார்.  1.5.14 
  
194 ஆ னர், பா னர், அங்கும் இங்கும் ஆய் 
 ஓ னர், உவைக மா நற  உண் , ஓர்கிலார், 
 ' னர் அரக்கர் ' என்  உவக்கும் விம்மல் ஆல், 
 சூ னர், ைற ைற, ளவத் தாள் மலர்.  1.5.15 
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195 ெபான்வைர இழிவ  ஓர் ய ன் ெபாற்  உற, 
 என்ைன ஆள் உைடயவன் ேதாள் நின் , எம்பிரான், 
 ெசன்னி வான் தட  மண்டபம் அத்  ேசர்ந் , அாி 
 ன்  ெபான் பீடம் ேமல் ெபா ந்  ேதான்றினான்.  1.5.16 
  
196 விதிெயா , னிவ ம், விண் உேளார்கள் உம், 
 மதிெதாி கு சி ம், மற்  உேளார்கள் உம், 
 அதிசய டன் உவந்  அயல் இ ந் ழி, 
 ெகாதி ெகாள் ேவல் அரக்கர்தம் ெகா ைம கூறினார்.  1.5.17 
  
197 'ஐயி  தைலயிேனான் அ சன் ஆதி ஆம் 
 ெமய் வ  அரக்கரால் விண் ம் மண் ம் ஏ 
 ெசய் தவம் இழந்தன, தி வின் நாயக! 
 உய்திறம் இல்ைல' என்  உயிர்ப்  ங்கினார்.  1.5.18 
  
198 'எங்கும், நீள் வரங்களால், அரக்கர் என்  உளார், 
 ெபாங்கும் லைக ம் ைடத்  அழித்தனர்; 
 ெசம் கண் நாயக! இனித் தீர்த்தல் இல்ைல ஏல், 
 ங்குவர் உலைக, ஓர் ெநா யின் ' என்றனர்.  1.5.19 
  
199 என்றனர், இடர் உழந்  இைறஞ்சி ஏத்த ம், 
 மன்றல் அம் ளவினான், ' வ ந்தல்! வஞ்சகர்- 
 தம் தைல அ த்  இடர் தணிப்பன் தாரணிக்கு: 
 ஒன்  நீர் ேகண்ம்!' என உைரத்தல் ேமயினான்.  1.5.20 
  
200 ' வான் உேளார் அைனவ ம் வானரங்கள் ஆய்க், 
 கானி ம், வைரயி ம், க  தடத்தி ம், 
 ேசைனேயா  அவதாித்தி மின் ெசன் !' என, 
 ஆனனம் மலர்ந்தனன், அ ளின் ஆழியான்.  1.5.21 
  
201 ' மசரதம் அைனயவர் வர ம், வாழ் ம், ஓர் 
 நிசரத கைணகளால் நீ  ெசய்ய யாம் 
 கசரத ரகம் ஆள் கடல் ெகாள் காவலன் 
 தசரதன் மதைல ஆய் வ ம் தாரணி.'  1.5.22 
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202 ' வைள ஒ , திகிாி ம், வடைவ தீ தர 
 விைளத  க  உைட விாிெகாள் பாய ம், 
 இைளயவர் என அ  பரவ, ஏகி, நாம் 
 வைள மதில் அேயாத்தியில் வ ம்' என்றனன்.  1.5.23 
  
203 என்  அவன் உைரத்த ேபா , எ ந்  ள்ளினார், 
 நன்றிெகாள் மங்கல நாதம் பா னார், 
 'மன்  அலர் ெச ம் ள  அணி ம் மாயனார் 
 இன்  எைம அளித்தனர்' என் ம் ஏம்பலால்.  1.5.24 
  
204 'ேபாய  எம் ெபா மல்' என்னா 
       இந்திரன் உவைக த்தான்; 
 ய மா மலாின் ேம ம் 
       ெதால் மைற கத்தினா ம், 
 ேசய் இ  விசும்  உேளா ம் , 
       'தீர்ந்த  எம் சி ைம' என்றார்: 
 மா இ  ஞாலம் உண்ேடான் 
       க ழன் ேமல் சரணம் ைவத்தான்.  1.5.25 
  
205 என்ைன ஆள் உைடய ஐயன் 
       க ழன் மீ  எ ந்  ேபாய 
 பின்னர், வானவைர ேநாக்கிப் 
                   பிதாமகன் ேபசுகின்றான், 
 ' ன்னர் ஏய் எண்கின் ேவந்தன் 
       யான்' என ெமாழிகின்றான், மற் , 
 'அன்ன ஆ  எவ ம் நீர் ேபாய் 
       அவதாித்தி மின்!' என்றான்.  1.5.26 
  
206 த  உைடக் கட ள் ேவந்தன் 
       சாற் வான் 'என  கூ  
 ம வலர்க்கு அசனி அன்ன 
       வா ம் மக ம்' என்ன, 
 இரவி, மற் , 'என  கூ  அங்கு 
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       அவற்கு இைளயவன்' என்  ஓத 
 அாி ம் மற் , 'என  கூ  
       நீலன்' என்  அைறந்திட்டான் ஆல்.  1.5.27 
  
207 வா  மற் ,'என  கூ  
       மா தி' என ம், மற்ேறார் 
 'கா ம் மற்கடங்கள் ஆகிக் 
       காசினி அதனின் மீ  
 ேபாயிடத் ணிந்ேதாம்'என்றார்; 
       யல் வண்ணன் ஆதி வாேனார் 
 ேமயினர் என்னில், இந்த 
       ேமதினிக்கு அவதி உண்  ஓ?  1.5.28 
  
208 அ ள் த  கமலக் கண்ணன் 
       அ ள் ைற, அலர் உேளா ம் 
 இ ள் தவிர் கு சத்தா ம் , 
       அமர ம், இைனயர் ஆகி 
 ம ள் த  வனத்தின், மண்ணின் 
       வானரர் ஆகி வந்தார்; 
 ெபா ள் த ம் எவ ம் தத்தம் 
       உைற இடம் ெசன்  க்கார்.  1.5.29 
  
209 வசிட்டன் யாகம் ெசய்யின் குைறதீ ெமனல் 
 'ஈ  ன் நிகழ்ந்த வண்ணம்' என னி இதயத்  எண்ணி, 
 'மாதிரம் ெபா த திண் ேதாள் மன்ன, நீ வ ந்தல் ஏழ் ஏழ் 
 தலம் ம் காக்கும் தல்வைர அளிக்கும் ேவள்வி, 
 தீ  அற ய ன், ஐய! சிந்ைத ேநாய் தீ ம்' என்றான்.  1.5.30 
  
210 தசரதன் தான்ெசய்யேவண் யைத வினாதல் 
 என்ன மா னிவன் கூற, 
       எ ந் , ேபர் உவைக ெபாங்க, 
 மன்னவர் மன்னன், அந்த 
       மா னி சரணம் சூ , 
 'உன்ைனேய கல் க்ேக க்கு 
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       உ கண் வந்  அைடவ  உண்  ஓ? 
 அன்னதற்கு அ ேயன் ெசய் ம் 
       பணி இனி  அளித்தி' என்றான்.  1.5.31 
 கைலக்ேகாட் னி யாகம் நடத்தினால் 
 மகப்ேப  உண்  எனல் (211-213) 
  
211 'மாசு அ  சுரர்கள் ஓ  மற்  உேளார் தைம ம் ஈன்ற 
 காசிபன் அ ம் ைமந்தன், விபண்டகன், கங்ைக சூ ம் 
 ஈச ம் கழ்தற்கு ஒத்ேதான், இ ம் கைல பிற ம் எண்ணில், 
 ேதசு உைடத் தந்ைத ஒப்பான்; தி  அ ள் ைனந்த ைமந்தன்.  1.5.32 
  
212 'வ  கைல பிற ம், நீதி 
       ம ெநறி, வரம்  இல் வாய்ைம 
 த கைல, மைற ம், எண்ணில், 
       ச கற்கு உவைம சான்ேறான், 
 தி கைல உைடய இந்தச் 
       ெசகம் அத்  உேளார் தன்ைம ேதரா 
 ஒ  கைல கச் சி ங்க 
       உயர் தவன் வ தல் ேவண் ம்.  1.5.33 
  
213 'பாந்தளின் மகுட ேகா  
       பாித்த பார் அதனின் ைவகும் 
 மாந்தர்கள் விலங்கு, என்  உன் ம் 
       மனத்தன், மா தவத்தன், எண்ணில், 
  தவிசு உகந்  உேளான் உம், 
       ராாி ம் கழ்தற்கு ஒத்த 
 சாந்தனால் ேவள்வி ற்றில் தனயர்கள் 
       உளர் ஆம்' என்றான்.  1.5.34 
  
214 கைலக்ேகாட் னிையப்பற்றித் தசரதன் வினாதல் 
 ஆங்கு உைர இைனய கூ ம் 
       அ ம் தவர்க்கு அரசன் ெசய்ய 
 ங் கழல் ெதா  வாழ்த்திப் 
       தலம் மன்னர் மன்னன், 
 'தீங்கு அ  குணத்தால் மிக்க 
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       ெச ம் தவன் யாண்ைட உள்ளான்? 
 ஈங்கு நான் ெகாண ம் தன்ைம 
       இயம் தி, இைறவ!' என்றான்.  1.5.35 
 கைலக்ேகாட் னியின் வரலாற்ைற வசிட்டன் கூ தல் (215-235) 
  
215 ' த்  ஆன ெகா  விைனேயா  அ ம் யரம் 
       ேபாய் ஒளிப்பப், வனம் தாங்கும் 
 சத்  ஆன குணம் உைடேயான், தயாேவா  
       தண் அளியின் சாைல ேபால்வான், 
 எத்தா ம் ெவலற்கு அாியான், ம  குலத்ேத 
       வந்  உதித்ேதான், இலங்கு ெமௗ  
 உத்தானபாதன் அ ள் உேராமபதன் என்  
       உளன் இவ் உலைக ஆள்ேவான்.'  1.5.36 
  
216 அன்னவன் தான் ரந்  அளிக்கும் தி நாட் ல் 
       ெந  காலம் அள  அ  ஆக 
 மின்னி எ ம் கில் இன்றி ெவம் யரம் 
       ெப குத ம், ேவந்தன், நல் ல் 
 மன் ம் னிவைர அைழத் , மா தானம் 
       ெகா க்கி ம் வான் வழங்கா  ஆகப், 
 பின் ம் னிவரர்க் ேகட்பக், 'கைலக்ேகாட்  
       னி வாின் வான் பி ற் ம்' என்றார்.  1.5.37 
  
217 'ஓதம் ெந ம் கடல் ஆைட உலகினில் வாழ் 
       மனிதர் விலங்கு எனேவ உன் ம் 
 ேகா  இல் குணத்  அ ம் தவைனக் ெகாண ம் வைக 
       யாவ ? 'எனக் குணிக்கும் ேவைலச், 
 ேசாதி தல், க ெந ம் கண், வர் இதழ் வாய்த், 
       தரள நைகத், ைண ெமன் ெகாங்ைக 
 மாதர் எ ந் , 'யாம் ஏகி அ ம் தவைனக் 
       ெகாணர் ம்' என வணக்கம் ெசய்தார்.'  1.5.38 
  
218 "ஆங்கு அவர் அம்ெமாழி உைரப்ப, அரசன் மகிழ்ந் , 
       அவர்க்கு அணி சு ஆதி ஆய 
 பாங்கு உள மற்றைவ அ ளிப், 'பனிப் பிைறையப் 
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       பழித்த தல், பைணத்த ேவய்த் ேதாள் 
 ஏங்கும் இைட, த க்கும் ைல, இ ண்ட குழல், 
       ம ண்ட விழி, இலவச் ெசவ்வாய்ப், 
 ங்ெகா யீர்! ஏகும் 'எனத், ெதா  இைறஞ்சி 
       இரதம் மிைசப் ேபாயினாேர."  1.5.39 
  
219 ஓசைன பல கடந் , இனி ஒர் ஓசைன 
 ஏசு அ  தவன் உைற இடம் இ , என் ழிப், 
 பாசு இைழ மடந்ைதயர், பன்னசாைல ெசய் , 
 ஆசு அ ம் அ ம் தவத்தவாின், ைவகினார்.  1.5.40 
  
220 "அ ம் தவன் தந்ைதைய அற்றம் ேநாக்கிேய 
 க ம் தடம் கண்ணியர் கைல வலாளனில் 
 ெபா ந்தினர் ; ெபா ந் , விலங்கு எனாப் ாிந்  
 இ ந்தவர் இவர் என, இைனய ெசய்தனன்."  1.5.41 
  
221 "அ க்கியம் த ேனா  ஆசனம் ெகா த் , 
 'இ க்க' என, இ ந்தபின், இனிய கூற ம், 
 க்கு இதழ் மடந்ைதயர் னிவைனத் ெதாழாப், 
 ெபா க்ெகன எ ந்  ேபாய்ப் ைர ள் க்கனர்."  1.5.42 
  
222 "தி ந்  இைழயவர் சில தினங்கள் தீர்ந் ழி 
 ம ந்தி ம் இனியன வ க்ைக வாைழ மாத் 
 த ம் த ம் கனிெயா  தாைழ இன் பலம் 
 'அ ந்தவ! அ ந் ' என அ ளினார், அேரா."  1.5.43 
  
223 "இன்னன பல் பகல் இறந்த பின், தி  
 நல் தல் மடந்ைதயர், நைவ இல் மாதவன் 
 தன்ைன எம் இடத்தி ம் சார்தல்ேவண் ம் என் , 
 அன்னவன் ெதா த ம், அவெரா  ஏகினான்."  1.5.44 
  
224 "விம் ம் உவைகயர், வியந்த ெநஞ்சினர். 
 அம்ம! 'இ !இ !' என அக ம் நீள் ெநறி, 
 ெசம்ைமயின் னிவரன் ெதாடரச், ெசன்றனர், 
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 தம் மனம் என ம ள் ைதயலார்கள் ஏ!"  1.5.45 
  
225 "வளம் நகர் னிவரன் வ ம் ன், வானவன் 
 களன் அமர் க  எனக் க கி, வான் கில் 
 சளசள என மைழத் தாைர கான்றன, 
 குளெனா ம் நதிகள் தம் குைறகள் தீரேவ."  1.5.46 
  
226 ெப ம் னல் நதிக ம், குள ம், ெபட்  உறக், 
 க ம்ெபா  ெசந்ெந ம் கவின் ெகாண்  ஓங்கிட, 
 இ ம் யல் ககனம் மீ  இைடவிடா  எ ந்  
 அ ம் னல் ெசாாிந்த ேபா , அரசு உணர்ந்தனன்.  1.5.47 
  
227 'காம ம் ெவகுளி ம் களிப் ம் ைகத்  எ  
 ேகா னி இவண் அைடந்தனன் ெகால்? ெகாவ்ைவ வாய்த் 
 தாமைர மலர் கத் தரள வாள் நைகத் 
 ம ெமன் குழ யர் ணர்த்த சூழ்ச்சி ஆல்.'  1.5.48 
  
228 என்  எ ந்  அ ம் மைற னிவர் யாெரா ம் 
 ெசன்  இரண்  ேயாசைன ேசைன சூழ்தர 
 மன்றல் அம் குழ யர் ந வண் மா தவம் 
 குன்றிைன எதிர்ந்தனன் குவ த் ேதாளினான்.  1.5.49 
  
229 ழ்த்தனன் அ  மிைச, விழிகள் நீர் தர, 
 'வாழ்ந்தனன் இனி! 'என மகி ம் சிந்ைதயான்; 
 தாழ்ந்  எ  மாதரார் தம்ைம ேநாக்கி, 'நீர் 
 ேபாழ்ந்தனிர் என  இடர் ணர்ப்பினால்!' என்றான்.  1.5.50 
  
230 அரச ம் னிவ ம் அைடந்த அ இைட, 
 வரம் னி வஞ்சம் என்  உணர்ந்த மாைல வாய், 
 ெவ வினர் விண்ணவர்; ேவந்தன் ேவண்டலால் 
 கைர எறியா  அைல கட ம் ேபான்றனன்.  1.5.51 
  
231 வள் உ  வயிர வாள் மன்னன் பல் ைற 
 எள் அ  னிவைன இைறஞ்சி, யாாி ம் 
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 தள் அ ம் யர ம், சைம ம், சாற்ற ம், 
 உள் உ  ெவகுளி ேபாய் ஒளித்த , ஆம், அேரா.  1.5.52 
  
232 அ ள் சுரந் , அரச க்கு ஆசி ம் ெகா த் , 
 உ ள் த  ேதாின் மீ  ஒல்ைல ஏறி, நல் 
 ெபா ள் த  னிவ ம் ெதாடரப் ேபாயினன், 
 ம ள் ஒழி உணர்  உைட வரத மா தவன்.  1.5.53 
  
233 அைடந்தனன் வளம் நகர், அலங்காித்  எதிர் 
 மிைடந்திட, னிெயா ம் ேவந்தன் ேகாயில் க்கு, 
 ஒ ங்கல் இல் ெபான் குழாத்  உைற ள் எய்தி, ஓர் 
 மடங்கல் ஆதனம் அத்  இைட னிைய ைவத்தனன்.  1.5.54 
  
234 அ க்கியம் த ய கடன்கள் ஆற்றி ேவ  
 உைரக்குவ  இல  என உவந்  தான் அ ள் 
 க்கு இதழ் இளம் ைல கம் நலாள் தைன 
 இ க்கு ஒ  விதி ைற இனிதின் ஈந்தனன்.  1.5.55 
  
235 'வ ைம ேநாய் தணிதர வான் வழங்கேவ 
 உ  யர் தணிந்த  அவ் உலகம்; ேவந்  அ ள் 
 ெசறி குழல் ேபாற்றிடத், தி ந்  மா தவம் அத்  
 அறிஞன் ஆண்  இ க்கும் நல், அரச!' என்றனன்.  1.5.56 
  
236 கைலக்ேகாட் னிைய அைழத் வரத் தசரதன் றப்பா  
 
 என்ற ேம, னிவரன் தன் அ  இைறஞ்சி, ' 
       ஈண்  ஏகிக் ெகாணர்ெவன்' என்னாத் 
 ன்  கழல்  ேவந்தர் அ  ேபாற்றச், 
       சுமந்திரேன தல்வர் ஆய 
 வன் திறல் ேசர் அைமச்செரா ம், மா மணித் ேதர் 
       ஏ த ம், வாேனார் வாழ்த்தி, 
 "இன்  எம  விைன ந்த " எனச், 
       ெசாாிந்தார் மலர் மாாி இைடவிடாமல்.  1.5.57 
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237 தசரதன் உேராமபதைன அைடதல் 
 காகள ம் பல் இய ம் கைன கட ன் 
       ேமல் ழங்கக், கானம் பாட 
 மாகதர்கள், அ  மைற ல் ேவதியர்கள் 
       வாழ்த்  எ ப்ப, ம ரச் ெசவ்வாய்த் 
 ேதாைகயர் பல்லாண்  இைசப்பக், கடல் தாைன 
       ைட சூழச், சுடேரான் என்ன, 
 ஏகி, அ  ெநறி நீங்கி, உேராமபதன் 
       தி  நாட்ைட எதிர்ந்தான் அன்ேற.  1.5.58 
  
238 தசரதைன வரேவற்க உேராமபதன் வ தல் 
 ெகா ந்  ஓ ப் படர் கீர்த்திக் ேகா ேவந்தன் 
       அைடந்தைம ெசன்  ஒற்றர் கூறக், 
 க ந்  ஓ ம் வாி சிைலக் ைகக் கடல் தாைன 
       ைட சூழக், கழல் கால் ேவந்தன், 
 ெச ம் ேதா ம் பல் கல ம் வில் ச, 
       மாகதர்கள் திரண்  பாட, 
 எ ந்  ஓ ம் உவைக டன், ேயாசைன ெசன்றான், 
       அரைச எதிர்ேகாள் எண்ணி.  1.5.59 
  
239 உேராமபதன் வணங்கத் தசரதன் த தல் 
 எதிர் ெகாள்வான் வ கின்ற வய ேவந்தன் 
       தைனக் கண் ற் , எழி  நாண 
 அதிர்கின்ற ெபாலம் ேதர் நின்  அரசர் பிரான் 
       இழிந் ழிச் ெசன்  அ யின் ழ, 
 திர்கின்ற ெப ம் காதல் தைழத்  ஓங்க, 
       எ த்  இ க யங்கேலா ம், 
 கதிர் ெகாண்ட சுடர் ேவலான் தைன ேநாக்கி, 
       இைவ உைரத்தான் களிப்பின் மிக்கான்.  1.5.60 
  
240 தசரதைன உேராமபதன் நக க்கு அைழத்  வ தல் 
 "யான் ெசய்த மா தவேமா? இவ் உலகம் ெசய் 
       தவேமா? யாேதா? இங்கண் 
 வான் ெசய்த சுடர் ேவேலாய்! அைடந்த ?" என, 
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       மனம் மகிழா, மணித் ேதர் ஏற்றித், 
 ேதன் ெசய்த தார் ெமௗ த் ேதர் ேவந்ைதச் 
       ெச  நகாில் ெகாணர்ந்தான், ெதவ்வர் 
 ஊன் ெசய்த சுடர் வ  ேவல் உேராமபதன் 
       என்  உைரக்கும் உர த் ேதாளான்.  1.5.61 
  
241 உேராமபதன் தசரத க்கு வி ந்தளித்தல் 
 ஆடகப் ெபான் சுடர் இைமக்கும் மணி மாடத்  
       இைட ஓர் மண்டபத்ைத அண்ணிப், 
 பாடகச் ெசம் ப ம மலர்ப் பாைவயர் 
       பல்லாண்  இைசப்பப், ைபம் ெபான் பீடம் அத்  
 ஏ  ற்ற வ  ேவேலான் தைன இ த்திக், 
       கடன் ைறகள் யா ம் ஈந் , 
 ேதா  ற்ற மலர்த் தாரான் வி ந்  அளிப்ப, 
       இனி  உவந்தான் சுரர் நா  ஈந்தான்.  1.5.62 
  
242 தசரதன் அேயாத்தி மீ தல் 
 ெசவ்வி ந ம் சாந்  அளித் த் ேதர் ேவந்தன் 
       தைன ேநாக்கி,'இவண் நீ ேசர்ந்த 
 கவ்ைவ உைரத்  அ க' என, நிகழ்ந்த 
       பாிசு அரசர் பிரான் கழறேலா ம், 
 'அவ்வியம் நீத்  உயர்ந்த மனத்  அ ம் 
       தவைனக் ெகாணர்ந்  ஆங்கண் வி ப்ெபன், ஆன்ற 
 ெசவ்வி ேயாய்!' என ம், ேதர் ஏறிச் 
       ேசைன ஒ ம் அேயாத்தி ேசர்ந்தான்.  1.5.63 
  
243 வரம் இரத்தல் உேராமபதன் கைலக்ேகாட் னியிடம் 
 மன்னர் பிரான் அகன்ற அதன் பின் வய ேவந்தன் 
       அ  மைற ல் வ  ெகாண்ட  
 அன்ன னிவரன் உைற ள் தைன அ கி, 
       அ  இைணத் தாமைரகள் அம் ெபான் 
 மன் ம் மணி  அணிந் , வரன் ைற ெசய்திட, 
       "இவண் நீ வ தற்கு ஒத்த  
 என்ைன?" என, "அ ேயற்கு ஓர் வரம் அ ம் 
       அ கள்!" என, "யாவ ?' என்றான்.  1.5.64 



 50

  
244 உேராமபதன் கைலக்ேகாட் னிைய அேயாத்திக்குப் ேபாய்வர ேவண் தல் 
 ' ற  ஒன்றின் ெபா ட்  ஆகத் ைல க்க 
       ெப ம் தைக தன் கழில் த்த 
 அறன் ஒன் ம் தி  மனத்தான், அமரர்க க்கு 
       இடர் இைழக்கும் அ ணர் ஆேயார் 
 திறல் உண்ட வ  ேவலான், தசரதன், என்  
       உயர் கீர்த்திச் ெசங்ேகால் ேவந்தன், 
 விறல் ெகாண்ட மணி மாட அேயாத்தி நகர் 
       அைடந் , இவண் நீ மீடல்' என்றான்.  1.5.65 
  
245 கைலக்ேகாட் னி அேயாத்திக்குப் றப்ப தல் 
 'அவ் வரம் தந்தனம், இனித் ேதர் ெகாணர்தி' என 
       அ ம் தவத்ேதான் அைறதேலா ம், 
 ெவவ் அரம் தின்  அயில் பைடக்கும் சுடர் ேவேலான், 
       அ  இைறஞ்சி, "ேவந்தர் ேவந்தன் 
 கவ்ைவ ஒழிந்  உயர்ந்தனன்" என் , அதிர் குரல் ேதர் 
       ெகாணர்ந் , "இதனில் கைல வலாள! 
 ெசவ்வி தல் தி வின் ஒ ம் ேபாந்  ஏ க" 
       என, ஏறிச் சிறந்தான் மன் ஓ.  1.5.66 
  
246 கைலக்ேகாட் னி ேதாிற் ெசல் தல் 
 குனி சிைல வயவ ம் கரங்கள் கூப்பிடத், 
 னி அ  னிவரர் ெதாடர்ந்  சூழ்வர, 
 வனிைத ம், அ ம் மைற வ  ேபான்  ஒளிர் 
 னிவ ம் ெபாறி மிைச ெநறிைய ன்னினார்.  1.5.67 
  
247 ேதவர்களின் மகிழ்ச்சி 
 அந்தர ந் மி ழக்கி, ஆய் மலர் 
 சிந்தினர், களித்தனர், அற ம், ேதவ ம், 
 'ெவந்  எ  ெகா ம் விைன ழ்க்கும் ெமய்ம் தல் 
 வந்  எழ அ ள் த வான்!' என்  எண்ணிேய.  1.5.68 
  
248 கைலக்ேகாட்  னிவரைவத் தசரதன் அறிதல் 
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 வர், அவ் வழி அேயாத்தி ன்னினார், 
 மாதிரம் ெபா த ேதாள் மன்னர் மன்னன் ன் 
 ஓதினர் னிவர : ஓத, ேவந்த ம், 
 காதல் என்  அள  அ  கடல் உள் ஆழ்ந்தனன்.  1.5.69 
  
249 னிைய எதிர்ெகாளத் தசரதன் எ தல் 
 எ ந்தனன் ெபா க்ெகன, இரதம் ஏறினன்; 
 ெபாழிந்தன மலர் மைழ; ஆசி த்தன; 
 ெமாழிந்தன பல் இயம்; ரசம் ஆர்த்தன; 
 வி ந்தன தீவிைன ேவர் இன் ஓ ம் ஏ.  1.5.70 
 தசரதன் னிவைனக் கா தல் (250-252) 
  
250 'பிதிர்ந்த  எம் மனத் யர்ப் பிறங்கல்' என் ெகாண் , 
 அதிர்ந்  எ  ரசு உைட அரசர் ேகாமகன், 
 திர்ந்த மா தவம் உைட னிையக் கண்களால் 
 எதிர்ந்தனன், ேயாசைன இரண்  ஒ  ஒன்றின் ஏ.  1.5.71 
  
251 நல் தவம் அைனத் ம் ஓர் நைவ இலா உ ப் 
 ெபற்  இவண் அைடந்  எனப் பிறங்குவான் தைனச், 
 சுற்றிய சீைர ம், உைழயின் ேதாற்ற ம், 
 ற் றப் ெபா த  ர்த்தியான் தைன.  1.5.72 
  
252 அண்டர்கள் யர ம் அரக்கர் ஆற்ற ம் 
 விண் டப் ெபா த ம் விைன வலாளைனக், 
 குண் ைக குைட ஒ  குல  ல் ைறத் 
 தண் ஒ  ெபா த  தட ைகயான் தைன.  1.5.73 
  
253 கைலக்ேகாட் னிையத் தசரதன் வணங்குதல் 
 இழிந்  ேபாய் இரதம் ஆண்  இைண ெகாள் தாள் மலர் 
 வி ந்தனன் ேவந்தர்தம் ேவந்தன்; ெமய்ம்ைமயால் 
 ெமாழிந்தனன் ஆசிகள், திய நால் மைறக் 
 ெகா ந்  ேமல் படர்தரக் ெகா  ெகாம்  ஆயினான்.  1.5.74 
  
254 கைலக்ேகாட் னிைய அைழத் ப் ேபாதல் 
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 அயல் வ ம் னிவ ம் ஆசி கூறிடப் 
 யல் ெபாழி தட ைகயால் ெதா , ெபாங்கு நீர்க் 
 கயல் ெபா  விழிெயா ம், கைல வலாளன் ஐ, 
 இயல்ெபா  ெகாணர்ந்தனன் இரதம் ஏற்றிேய.  1.5.75 
  
255 தசரத ம் னி ம் அேயாத்தி அைடதல் 
 அ  குரல் ரசு அதிர் அேயாத்தி மா நகர், 
  உைட ேவந்தன், அம் னிவன் ஓ  உம், ஓர் 
 க ைகயின் அைடந்தனன், கமல வாள் க 
 வ  உைட மடந்ைதயர் வாழ்த்  எ ப்பேவ.  1.5.76 
  
256 வசிட்ட ம் கைலக்ேகாட் னி ம் அைவைய அைடதல் 
 கச  உ  விைனத் ெதாழில் கள்வர் ஆய் உழல் 
 அசட்டர்கள் ஐவைர அ வர் ஆக்கிய 
 வசிட்ட ம், அ  மைற வழக்கு நீங்கலா 
 விசிட்ட ம், ேவந்  அைவ விதியின் ேமவினார்.  1.5.77 
  
257 கைலக்ேகாட் னிைய உபசாித்தல் 
 மா மணி மண்டபம் மன்னி மாசு அ  
  மணித் தவிசு இைடச் சு திேய நிகர் 
 ேகா னிக்கு அரசைன இ த்திக் ெகாள் கடன் 
 ஏம் உறத் தி த்தி ேவ  இைனய ெசப்பினான்.  1.5.78 
  
258 தசரதன் கைலக்ேகாட் னிையத் தித்தல் 
 'சான்றவர் சான்றவ! த ம மாதவம் 
 ேபான்  ஒளிர் னித! நின் அ ளில் த்த என் 
 ஆன்ற ெதால் குலம் இனி அரசின் ைவகும் ஆல்: 
 யான் தவம் உைடைம ம் இழப்  இன்  ஆம், அேரா!'  1.5.79 
 கைலக்ேகாட் னி தன்ைன அைழத்த காரணம் வினாதல் (259-260) 
  
259 என்ன ம், னிவரன் இனிதின் ேநாக்கு உறா, 
 'மன்னவர் மன்ன! ேகள்! வசிட்டன் என் ம் ஓர் 
 நல் ெந ம் தவன் ைண நைவ இல் ெசய்ைகயால் 
 நின்ைன இவ் உலகினில் நி பர் ேநர்வர் ஓ?'  1.5.80 
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260 என்றன பல பல இனிைம கூறி,' நல் 
 குன்  உறழ் வாி சிைலக் குவ த் ேதாளினாய் ! 
 நன்றி ெகாள் அாி மகம் நடத்த எண்ணிேயா 
 இன்  எைன அைழத்த  இங்கு? இயம் வாய்!' என்றான்.  1.5.81 
  
261 தசரதன் தல்வனில்லாக்குைறையப் ேபாக்கேவண் தல் (261-262) 
 எனக் கைல மா கச் சி ங்கன் இவ் உைர 
 தைனச் ெசாலத், தரணிபர்க்கு அரசன் தான் மகிழ்ந் , 
 அைனத்  உலகு உயிர் ஒ  உம் அறங்கள் உய்யத், தன் 
 மனத் யர் அகன்றிட, வணங்கிக் கூ வான். 1.5.82 
  
262 'உலப்  இல் பல் ஆண்  எலாம் உ கண் இன்றிேய 
 தலம் ெபாைற ஆற்றிெனன், தனயர் வந்திலர்; 
 அலப்  நீர் உ த்த பார் அளிக்கும் ைமந்தைர, 
 நலப் கழ் ெபற, இனி, நல்க ேவண் ம், ஆல்.'  1.5.83 
  
263 கைலக்ேகாட் னி மாமகம் ெதாடங்கச் ெசல் தல் 
 என்ற ம்,'அரச! நீ இரங்கல்! இவ் உலகு 
 ஒன் ேமா? உலகம் ஈர் ஏ ம் ஓம்பி ம் 
 வன் திறல் ைமந்தைர அளிக்கும் மா மகம், 
 இன்  நீ இயற் தற்கு எ க ஈண் ' என்றான்.  1.5.84 
  
264 தசரதன் ேவள்விச்சாைலயிற் குதல் 
 ஆயதற்கு உாியன கலப்ைப யாைவ ம் 
 ஏெயனக் ெகாணர்ந்தனர்; நி பர்க்கு ஏந்த ம் 
 ய நல் னல் ப இச், சு தி ல் ைற 
 சாய்  அறத் தி த்திய சாைல க்கனன்.  1.5.85 
  
265 ஓர் ஆண்  அசுவேமதயாகம் ெசய்தல் 
 ழங்கு அழல் ம்ைம ம் கி, ஆகுதி 
 வழங்கிேய, ஈர் அ  திங்கள் வாய்த்த பின், 
 தழங்கின ந் மி; தா இல் வானகம் 
 வி ங்கினர் விண்ணவர் ெவளி இன்  என்ன ஏ.  1.5.86 
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266 த்திரகாமயாகம் ெசய்தல் 
 கம் மலர் ஒளிர் தர ெமாய்த் , வான் உேளார் 
 அகம் விைர ந  மலர் வி ஆர்த்  எழத், 
 தக  உைட னி ம், அத் தழ ன் நாப் பண் ஏ 
 மக  அ ள் ஆகுதி வழங்கினான், அேரா.  1.5.87 
  
267 தம் சுைதப்பிண்டத் டன் எ தல் 
 அ இைட கன ல் நின் , அம் ெபான் தட்டம் மீத் 
 ய நல் சுைத நிகர் பிண்டம் ஒன் , சூழ் 
 தீ எாிப் பங்கி ம் சிவந்த கண் மாய், 
 ஏெயனப், தம் ஒன் , எ ந்த , ஏந்திேய.  1.5.88 
  
268 கைலக்ேகாட் னி பிண்டத்ைத மைனவியர்க்குப் பகிரச்ெசால் தல் 
 ைவத்த  தைர மிைச, மறித் ம் அவ் வழித் 
 ைதத்த  தம்; அத் தவ ம் ேவந்தைன, 
 'உய்த்த நல் அமிர்திைன உாிய மாதர்கட்கு 
 அத்தகு மரபினால், அளித்தி ஆல்!' என்றான் .  1.5.89 
  
269 தசரதன் ெகௗசைலக்கு ஒ பங்கு ெகா த்தல் 
 மா னி அ ள் வழி மன்னர் மன்னவன் 
 ம ெமன் சுாி குழல் ெதாண்ைடத் ய வாய்க் 
 காமர் ஒண் ெகௗசைல கரத்தின் ஓர் பகிர் 
 தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்  எழ.  1.5.90 
  
270 தசரதன் ைகேகயிக்கு ஒ பங்கு ெகா த்தல் 
 ைககயன் தனைய தன் கரத் ம், அ ைற 
 ெசய்ைகயின், அளித்தனன், ேதவர் ஆர்த்  எழப், 
 ெபாய்ைக ம் நதிக ம் ெபாழி ம் ஓதிமம் 
 ைவகு  ேகாசல மன்னர் மன்னன் ஏ.  1.5.91 
  
271 தசரதன் சுமித்திைரக்கு ஒ பங்கு ெகா த்தல் 
 நமித்திரர் ந க்கு உ  நலம் ெகாள் ெமாய்ம்  உைட 
 நிமித் தி  மர  உளான், ன்னர் நீர்ைமயின் 
 சுமித்திைரக்கு அளித்தனன், சுரர்க்கு ேவந் ,'இனிச் 
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 சமித்த  என் பைக' எனத் தமர் ஒ  ஆர்ப்ப ஏ.  1.5.92 
  
272 உதிர்ந்தவற்ைற ம் சுமித்திைரக்கு அளித்தல் 
 பின் ம் அப் ெப ம் தைக, பிதிர்ந்  ழ்ந்த  
 தன்ைன ம், சுமித்திைர தனக்கு நல்கினான் , 
 ஒன்னலர்க்கு இட ம், ேவ  உலகின் ஓங்கிய 
 மன் உயிர் தமக்கு நீள் வல ம் ள்ள ஏ.  1.5.93 
  
273 தசரதன் யாகசாைலயினின்  எ தல் 
 வாம் பாி ேவள்வி ம், மகாைர நல்குவ  
 ஆம் ைர ஆ தி பிற ம், அந்தணன் 
 ஓம்பிட, ந்த பின், உலகு காவலன் 
 ஏம்பெலா  எ ந்தனன் யா ம் ஏத்தேவ.  1.5.94 
  
274 தசரதன் அைவைய அைடதல் 
  அ  பல் இயம் ழங்கி ஆர்த்தன; 
 இ ள் த ம் உலக ம் இடாின் நீங்கின; 
 ெத ள் த  ேவள்வியின் கடன்கள் தீர்ந் ழி, 
 அ ள் த ம் அைவயின் வந்  அரசன் எய்தினான்.  1.5.95 
  
275 தசரதன் அந்தணர்க்குத் தட்சிைணெகா த்தல் 
 ெசய்ம் ைற கடன் ைற திறம்பல் இன்றிேய, 
 ெமய்ம் ைற கட க்கு ஈந் , விண் உேளார்க்கு 
 அம் ைற அளித் , நீ  அந்தணாளர்க்கும் 
 ைக ைற அளித்தனன், கனக மாாிேய.  1.5.96 
  
276 தசரதன் நீராடல் 
 ேவந்தர்கட்கு அரெசா , ெவ க்ைக, ேதர், பாி, 
 வாய்ந்த நல் கிெலா , வாிைசக்கு ஏற்பன, 
 ஈந்தனன், பல் இயம் ைவப்ப ஏகி நீர் 
 ேதாய்ந்தனன், சர  நல் ைற கண் எய்திேய.  1.5.97 
  
277 தசரதன் அைவயில்வந்  வசிட்டைன வணங்குதல் 
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 ரசு இனம் கறங்கிட த்த ெவண் குைட 
 விரசி ேமல் நிழற்றிட, ேவந்தர் சூழ்தர, 
 அரசு அைவ அைடந் ழி, அய ம் நாண் உற, 
 உைரெசறி னிவன் தாள் வணங்கி ஓங்கினான்.  1.5.98 
  
278 தசரதன் கைலக்ேகாட் னிைய வணங்குதல் 
 அாிய நல் தவம் உைட வசிட்டன் ஆைண ஆல், 
 இரைல நல் சி ங்கமா இைறவன் தாள் ெதாழா, 
 உாிய பல் பல உைர பயிற்றி, 'உய்ந்தனன், 
 ெபாிய நல் தவ! இனிப் ெப வ  யா ?' என்றான்.  1.5.99 
  
279 கைலக்ேகாட் னி வழிக்ெகாண்ேடகுதல் 
 'எந்ைத! நின் அ ளினால் இடாின் நீங்கி ஏ 
 உய்ந்தனன் அ யேனன்' என்ன, ஒள் தவன், 
 சிந்ைத ள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தித், ேதர் மிைச 
 வந்த மா தவெரா ம் வழி ெகாண்  ஏகினான்.  1.5.100 
  
280 மற்ைற னிவ ம் ஆசிகூறி ஏகுதல் 
 வாங்கிய யர் உைட மன்னன், பின்ன ம், 
 பாங்கு உைட னிவர் தாள் பழிச்சி ஏத்தல் ெகாண் , 
 ஓங்கிய உவைகயர் ஆசிேயா  எழா, 
 நீங்கினர், இ ந்தனன் ேநமி ேவந்தேன.  1.5.101 
  
281 மைனவிமார் வயாக்ெகாள் தல் 
 ெதாிைவயர் வ ம், சிறி  நாள் ெசலீஇ, 
 ம விய வயாெவா  வ த்தம் ய்த் , அவர் 
 ெபா  அ  தி  கம் அன்றிப், ெபாற்  நீ  
 உ வ ம், மதியேமா  ஒப்பத் ேதான்றினார்.  1.5.102 
  
282 ேகாசைல இராமைனப்ெப தல் (282-284) 
 அ இைட ப வம் வந்  அைடந்த எல்ைலயின், 
 மா இ ம் வி மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட, 
 ேவய் னர் ச ம், விண் உேளார் கழ் 
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 ய கர்க்கடக ம், எ ந்  ள்ளேவ.  1.5.103 
  
283 சித்த ம், இயக்க ம், ெதாிைவமார்க ம், 
 வித்தக னிவ ம், விண் உேளார்க ம், 
 நித்த ம், ைற ைற ெந ங்கி ஆர்ப்  உறத், 
 தத் றல் ஒழிந்  நீள் த மம் ஓங்கேவ.  1.5.104 
  
284 ஒ  பகல் உலகு எலாம் உதரம் அத்  உள் ெபாதிந்  
 அ  மைறக்கு உணர்  அ ம் அவைன, அஞ்சனக் 
 க  கில் ெகா ந்  எழில் காட் ம் ேசாதிையத், 
 தி  உறப், பயந்தனள் திறம் ெகாள் ேகாசைல.  1.5.105 
  
285 ைகேகயி பரதைனப்ெப தல் 
 ஆைச ம் விசும் ம் நின்  அமரர் ஆர்த்  எழ, 
 வாசவன் த ேனார் வணங்கி வாழ்த்  உறப், 
 ச ம் மீன ம் ெபா ய நல்கினாள் 
 மாசு அ  ேககயன் மா  ைமந்தைன.  1.5.106 
  
286 சுமித்திைர இலக்குமணைனப்ெப தல் 
 தைள அவிழ் த  உைடச் சயிலேகாப ம் 
 கிைள ம் அந்தரம் மிைசக் ெக மி ஆர்த்  எழ, 
 அைள கும் அரவிேனா  அலவன் வாழ்  உற 
 இைளயவள் பயந்தனள் இைளய ரைன.  1.5.107 
  
287 சுமித்திைர சத் க்கைனப் ெப தல் 
 படம் கிளர் பல் தைலப் பாந்தள் ஏந்  பார் 
 நடம் கிளர்தர , மைற நவில நாடகம், 
 மடங்க ம் மக ேம வாழ்வின் ஓங்கிட, 
 விடம் கிளர் விழியினாள் மீட் ம் ஈன்றனள்.  1.5.108 
  
288 வானத்தவர்ெகாண்ட மகிழ்ச்சி 
 ஆ னர் அரம்ைபயர்; அ த ஏழ் இைச 
 பா னர் கின்னரர்; ைவத்த பல் இயம்! 
 னர் அரக்கர் என்  உவக்கும் விம்மலால், 
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 ஓ னர் உலவினர் உம்பர் ற் ம் ஏ.  1.5.109 
  
289 ேசாதிடர் நாட்கணித்தல் 
 ஓ னர் அரசன் மாட் , உவைக கூறி நின் , 
 ஆ னர் சிலதியர்; அந்தணாளர்கள் 
 கூ னர், நாெளா  ேகா ம் நின்றைம 
 நா னர், உலகு இனி நைவ இன்  என்றனர்.  1.5.110 
  
290 தசரதன் குழந்ைதகள் கம் பார்த்தல் 
 மா னி தன்ெனா , மன்னர் மன்னவன், 
 ஏம் உ  னல் ப ந் , இைசந்த ஒண் ெபா ள் 
 ஆம் ைற வழங்கி, ெவண் சங்கம் ஆர்ப்  உறக், 
 ேகாமகர் தி  கம் கு கி ேநாக்கினான்.  1.5.111 
  
291 ரசைற மா  தசரதன் கட்டைளயி தல் (291-293) 
 'இைற தவிர்ந்தி க பார் யாண்  ஒர் ஏழ் ஒ  ஏழ், 
 நிைற நிதிச் சாைல தாழ் நீக்கி யாைவ ம் 
 ைற ெகட வறியவர் கந்  ெகாள்க; என 
 அைற பைற!' என்றனன், அரசர் ேகாமகன்.  1.5.112 
  
292 'பைட ஒழிந்தி க; தம் பதிகேள இனி 
 விைடெப குக  ேவந்தர்; ேவதியர் 
 நைட உ  நியம ம் நைவ இன்  ஆகுக; 
 ைட ெக  விழா ஒ  ெபா க எங்க ம்.'  1.5.113 
  
293 'ஆைலயம் க்குக; அந்தணாளர்தம் 
 சாைல ம் ச க்க ம் சைமக்க சந்தி ம்; 
 காைல ம் மாைல ம் கட ளர்க்கு அணி 
 மாைல ம் ப ம் வழங்குக!' என்றனன்.  1.5.114 
  
294 நகரமாந்தர் மகிழ்தல் (294-298) 
 என் ழி, வள் வர் யாைன மீ மிைச 
 நன் பைற அைறந்தனர்; நகர மாந்த ம், 
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 மின் பிறழ் சுப்பினார் தா ம், விம்மல் ஆல் 
 இன்பம் என்  அளக்க அ ம் அளக்கர் எய்தினார்.  1.5.115 
  
295 ஆர்த்தனர் ைற ைற, அன்பினால் உடல் 
 ேபார்த்தனர் ளகம், ேவர் ெபா த்த, நீள் நிதி 
 ர்த்தனர் எதிர் எதிர் ெசால் னார்க்கு எலாம்; 
 தீர்த்தன் என்  அறிந்த  ஓ அவர் தம் சிந்ைத ஏ!  1.5.116 
  
296 பண்ைண ம், ஆய ம், திர ம், பாங்க ம், 
 கண் அகன் தி  நகர் களிப் க் ைகம்மிகுந்  
 எண்ெண ம் களப ம் இ ம் நான ம் 
 சுண்ண ம் வினார் தி ேதா ம் ஏ.  1.5.117 
  
297 சுந்தரப் ெபா க ம் ெசம் ெபாற் சுண்ண ம் 
 சந்தனம் நீெரா ம் கலந்  ைதயலார் 
 பந்தியில் சிவிறியால் சிதறப் பார் மிைச 
 இந்திரவில் எனக் கிடந்த  எங்கும் ஏ.  1.5.118 
  
298 இ தைக மா நகர், ஈர் அ  நா ம், 
 சித்தம் உ ம் களிேயா  சிறந்  ஏ, 
 தம் தைம ஒன் ம் உணர்ந்தில; தாவா 
 ெமய் தவன் நாமம் விதிப்ப மதித்தான்.  1.5.119 
  
299 இராமன் எனப் ெபயாி தல் 
 கரா மைலயத் தளர் ைக காி, எய்த்  ஏ, 
 'அரா அைணயில் யில்ேவாய்! 'என அ நாள், 
 விராவி அளித்  அ ள் ெமய்ப் ெபா க்கு ஏ 
 'இராமன்' எனப் ெபயர் ஈந்தனன், அன் , ஏ.  1.5.120 
  
300 பரதன் எனப் ெபயாி தல் 
 கரம் தலம் உற்  ஒளிர் ெநல்  க ப்ப, 
 விரதம் மைறப் ெபா ள் ெமய்ந் ெநறி கண்ட 
 வரதன், உதித்தி ம் மற்ைறய ஒளிையப் 
 'பரதன்' எனப் ெபயர் பன்னினன், அன் , ஏ.  1.5.121 
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301 இலக்குவன் எனப் ெபயாி தல் 
 'உலக்குநர் வஞ்சகர்; உம்ப ம் உய்ந்தார்; 
 நிலம் ெகா  உம் யர் நீத்தனள்! இந்த 
 விலக்கு அ  ெமாய்ம்பின் விளங்கு ஒளி நாமம், 
 இலக்குவன்' என்ன இைசத்தனன், அன் , ஏ,  1.5.122 
  
302 சத் க்கன் எனப் ெபயாி தல் 
 த்  உ க் ெகாண்  ெசம் ளாி அலர்ந்தால் 
 ஒத்  இ க்கும் எழில் உைடய இவ் ஒளியால், 
 எத்தி க்கும் ெக ம், என்பைத எண்ணாச், 
 'சத் க்கன்' எனச் சாற்றினன் நாமம்.  1.5.123 
  
303 ெபயாிட்டேபா  தசரதன் தானச்சிறப்  
 ெபாய் வழி இல் னி கல் த  ைறயால், 
 இ வழி ெபயர்கள் இைசத் ழி, இைறவன் 
 ைக வழி நிதி எ ம் நதி கைல மைறேயார் 
 ெமய் வழி உவாி நிைறத்தன ேமல் ேமல்.  1.5.124 
  
304 தசரத க்கு இராமனிடத்  அன்  
 காவி ம் ஒளிர்த  கமல ம் எனேவ 
 ஓவிய எழில் உைட ஒ வைன அல , ஓர் 
 ஆவி ம் உடல ம் இல  என, அ ளின் 
 ேமவினன் உலகு உைட ேவந்தர் தம் ேவந்தன்.  1.5.125 
  
305 குமாரர் வளர்ைக 
 அமிர்  உகு குதைலேயா  அணி நைட பயிலாத், 
 திமிரம் அ  அற வ  தினகரன் என ம், 
 தமரம் அ  உடன் வளர் ச ர் மைற என ம், 
 குமரர்கள், நிலமகள் குைற  அற, வளர் நாள்.  1.5.126 
  
306 வசிட்டன் கல்வி கற்பித்தல் 
 ச ளெமா  உபநயன ம் ைற த குற் , 
 இ அளவ  என ஒ  கைர பிறி  இல வாய், 
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 உவள் அ  மைறயின் ஒ  ஒழி  அ  கைல ம், 
 தவள் மதி ைன அரன் நிகர் னி தரேவ.  1.5.127 
  
307 குமாரர்கள் பைடபயி தல் 
 யாைன ம் இரத ம் இ ளி ம் தல் ஆ 
 ஏைனய பிற ம் அவ் இயல்பினின் அைட ற்  
 ஊன் உ  பைடபல சிைலெயா  பயிலா 
 வானவர் தனி தல் கிைளெயா ம் வளர.  1.5.128 
  
308 எல்லா ம் குமாரர்கைளவி ம்பி அ குதல் 
 அ  மைற னிவ ம், அமர ம், அவனித் 
 தி ம், அ நகர் உைற ெசன ம், 'நம் இடேரா  
 இ  விைன ணித ம் இவர்களின் இவண் நின்  
 ஒ  ெபா  அகல்கிலம், ைற' என உ வார்.  1.5.129 
  
309 இராம ம் இலக்குவ ம் 
 ஐய ம் இளவ ம் அணி நில மகள் தன் 
 ெசய் தவம் உைடைமகள் ெதாிதர நதி ம், 
 ைமதவழ் ெபாழில்க ம் வாவி ம் ம வி, 
 ெநய் குழல் உ ம் இைழ என நிைல திாிவார்.  1.5.130 
  
310 பரத ம் சத் க்க ம் 
 பரத ம் இளவ ம் ஒ  ெநா  பகிரா  
 இரத ம் இ ளி ம் இவாி ம், மைற ல் 
 உைரத  ெபா தி ம் ஒழிகிலர், எைன ஆள் 
 வரத ம் இளவ ம் என ம வினர் ஏ.  1.5.131 
  
311 குமாரர்கள் னிவர்களிடம்ெசன்  மாைல நகர் மீ தல் 
 ர ம் இைளஞ ம் ெவறி ெபாழில்களின் வாய் 
 ஈரெமா  உைறத  னிவரர் இைட ேபாய்ச் 
 ேசார் ெபா  அணி நகர் குவர் எதிர்வார் 
 கார் வர அலர் பயிர் ெபா வர் களியால்.  1.5.132 
  
312 குமாரர்க க்காக எல்லா ம் கட ளைர ேவண் தல் 
 ஏைழயர் அைனவ ம் இவர் தட ைல ேதாய் 
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 ேகழ் கிளர் ம ைகயர் கிைளக ம் இைனயார் 
 வாழிய என அவர் மனன் உ  கட ள் 
 தாழ்குவர் க சைல தயரதன் எனேவ.  1.5.133 
  
313 இராம இலக்குவர்க்கு உவைமகூ தல் 
 ”கடல் த  கில் ஒளிர் கமலம் அ  அலரா 
 வட வைர டன் வ  ெசயல் என, மைற ம் 
 தட தல் அறி  அ  தனி தலவ ம் 
 ைடவ ம் இளவ ம் என நிகர் கல்வார்.  1.5.134 
  
314 இராமன் நகரத்தாைர நலம்வினா தல் 
 எதிர் வ ம் அவர்கைள எைம உைட இைறவன், 
 திர் த  க ைணயின் கமலர் ஒளிரா, 
 'எ  விைன? இடர் இைல? இனி  ம் மைன ம்? 
 மதித  குமர ம் வ யர் ெகால்?' எனேவ.  1.5.135 
  
315 இராம க்கு மக்கள் விைட அளித்தல் 
 அஃ ,'ஐய! நிைன எம  அரசு என உைடேயம்; 
 இஃ  ஒ  ெபா ள் அல; எம  உயி டன் ஏழ் 
 மகிதலம் ைத ம் உ க, இ மலேரான் 
 உகு பகல் அள ?' என உைர நனி ாிவார்.  1.5.136 
  
316 உலகம் கழ, தம்பியர் ஏத்த இராமன் இனி வாழ்தல் 
 இப் பாிசு அணி நகர் உைற ம் யாவ ம் 
 ெமய்ப் கழ் ைனதர இைளய ரர்கள் 
 தப்  அற அ  நிழல் த வி ஏத் ற 
 ப்பரம் ெபா க்கு தல்வன் ைவகு ம்.  1.5.137 
  
317 தசரத ைடய ெப மகிழ்ச்சி 
 அரசர் தம் ெப மகன், அகிலம் யாைவ ம் 
 விரசு உ  தனி குைட விளங்க, ெவன்றி ேசர் 
 ரசு ஒ  கறங்கிட, னிவர் ஏத் றக், 
 கைர ெசயல் அாிய  ஓர் களிப்பின் ைவகும் நாள்.  1.5.138 
----------------------   
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1.6 . ைகயைடப் படலம் (318 - 341 ) 

  
318 தசரதன் அரசைவ யைடதல் 
 நைன வ  கற்பக நாட்  நல் நகர் 
 வைன ெதாழில் மதிமிகு மயற்கும் சிந்ைதயால் 
 நிைனய ம் அாிய , விசும்பின் நீண்ட , ஓர் 
 ைன மணி மண்டபம், ெபா ய எய்தினான்.  1.6.1 
  
319 தசரதன் அாியைணயில் அமர்ந்த ேதாற்றம் 
 ய ெமல் அாியைணப் ெபா ந்  ேதான்றினான்; 
 ேசய் இ  விசும்  இைடத் திாி ம் சாரணர், 
 'நாயகன் இவன் ெகால்?' என்  அயிர்த் ,'நாட்டம் ஓர் 
 ஆயிரம் இல்ைல ' என்  ஐயம் நீங்கினார்.  1.6.2 
  
320 விசுவாமித்திரன் வ தல் 
 மடங்கல் ேபால் ெமாய்ம்பின் ஆன் ன்னர்,"மன் உயிர் 
 அடங்க ம் உலகும் ேவ  அைமத் த் ேதவேரா  
 இடம் ெகாள் நான் கைன ம் பைடப்ெபன் ஈண் " எனாத் 
 ெதாடங்கிய ேகாசிக னிவன் ேதான்றினான்.  1.6.3 
  
321 தசரதன் விசுவாமித்திர னிவைன வரேவற்றல் (321-322) 
 வந்  னி எய் த ம், மார்பின் அணி ஆரம் 
 அந்தரம் தலம் அத்  இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்சக் 
 கந்த மலாில் கட ள் தன் வர  கா ம் 
 இந்திரன் எனக் க  எ ந் , அ  பணிந்தான்.  1.6.4 
  
322 தசரதன் னிவற்கு இ க்ைகயீந்  வழிபட்  
 இன்ெமாழி கூறல் (322-323) 
 பணிந் , மணி ெசற்  குயிற்றி அவிர் ைபம் ெபான் 
 அணிந்த தவிசு இட் , அதின் அ த்திெயா  இ த்தி 
 இைணந்த கமலச் சரண் அ ச்சைன ெசய்  'இன்ேற 
 ணிந்த  என் விைன ெதாடர் ' எனத் ெதா  ெசால் ம்.  1.6.5 
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323 நிலம் ெசய் தவம் என்  உணாின் அன் , ெந ேயாய்! என் 
 நலம் ெசய் விைன உண்  எனி ம் அன் , நகர் நீ யான் 
 வலம் ெசய்  வணங்க எளிவந்த இ , ந்  என் 
 குலம் ெசய் தவம் என்  இனி  கூற, னி கூ ம்.  1.6.6 
  
324 விசுவாமித்திர னிவன் தசரதைனப் கழ்தல் (324-325) 
 என் அைனய னிவர ம் இைமயவ ம் 
       இைட  ஒன்  உைடயர் ஆனால் 
 பல் நக ம் நகு ெவள்ளிப் பனி வைர 
       பால் கடல் உம் ப ம பீடத்  
 தன் நக ம் கற்பக நாட்  அணி நகர் உம் 
       மணி மாட அேயாத்தி என் ம் 
 ெபான் நக ம் அல்லா  கல் உண்ேடா? 
       இகல் கடந்த ல  ேவேலாய்!  1.6.7 
  
325 இன் தளிர்க் கற்பகம் ந ம் ேதன் இைட ளிக்கும் 
       நிழல் இ க்ைக இழந்  ேபாந்  
 நின் தளிக்கும் தனிக் குைடயின் நிழல் ஒ ங்கிக், 
       குைற இரந்  நிற்ப, ேநாக்கிக் 
 குன்  அளிக்கும் குலம் மணித் ேதாள் சம்பரைனக் 
       குலத்ேதா ம் ெதாைலத் , நீ ெகாண் , 
 அன்  அளித்த, அரசு அன்  ஓ ரந்தரன் 
       இன்  ஆள்கின்ற ; அரச! என்றான்.  1.6.8 
  
326 தசரதன் னிவன்பால் யான்ெசய்வ  அ க என்றல் 
 உைரெசய்த அளவில் அவன் கம் ேநாக்கி, 
       உள்ளத்தின் ஒ வரா ம் 
 கைர ெசய்தல் அாிய  ஒ  ேபர் உவைகக் 
       கடல் ெப கக் கரங்கள் கூப்பி, 
 'அைரசு எய்தி இ ந்த பயன் எய்தினன்; மற்  
       இனிச் ெசய்வ  அ க' என்  
 ைரசு எய்  கைடத்தைலயான் ன் ெமாழியப் 
       பின் ெமாழி ம் னிவன் ஆங்ேக.  1.6.9 
  
327 னிவன், ேவள்விகாக்க இராமைனத் த தி எனல் 
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 "த  வனத் ள் யான் இயற் ம் தவ ேவள்விக்கு 
       இைட றாத் தவம் ெசய்ேவார்கள் 
 ெவ வரச் ெசன்  அைட காம ெவகுளி 
       என நி தர் இைட விலக்காவண்ணம் 
 ெச  கத்  காத்தி என நின் சி வர் 
       நால்வாி ம் காிய ெசம்மல் 
 ஒ வைனத் தந்தி தி” என உயிர் இரக்கும் 
       ெகா ங் கூற்றின் உைளயச் ெசான்னான்.  1.6.10 
  
328 தசரதன் யர் உ தல் 
 எண் இலா அ ந்தவத்ேதான் இயம்பிய ெசால், 
       ம மத்தின் எறி ேவல் பாய்ந்த 
 ண்ணில் ஆம் ெப ம் ைழயில் கனல் ைழந்தால் 
       எனச் ெசவியில் குதேலா ம், 
 உள் நிலாவிய யரம் பி த்  உந்த 
       ஆர் உயிர் நின்  ஊசல் ஆடக் 
 கண் இலான் ெபற்  இழந்தான் என உழந்தான் 
       க ம் யரம் கால ேவலான்.  1.6.11 
  
329 தசரதன் யாேனகாப்ேபன், ேவள்விக்கு எ க எனல் 
 ெதாைட ஊற்றில் ேதன் ளிக்கும் ந ம் தாரான் 
       ஒ  வண்ணம் யரம் நீங்கிப் 
 'பைட ற்றம் இலன்; சிறியன் இவன்; ெபாிேபாய்! 
       பணி இ ேவல், பனி நீர்க் கங்ைக 
 ைட ஊற் ம் சைடயா ம் நான் க ம் 
       ரந்தர ம் குந்  ெசய் ம் 
 இைட ற் க்கு இைட  ஆ, யான் காப்ெபன் 
       ெப  ேவள்விக்கு எ க' என்றான்.  1.6.12 
  
330 விசுவாமித்திர னிவன் ெவகு தல் 
 என்றனன்; என்ற ம், னிேவா  எ ந்தனன், மண் 
       பைடத்த னி; 'இ தி காலம் 
 அன் ' என 'ஆம்' என இைமேயார் அயிர்த்தனர்; ேமல் 
       ெவயில் கரந்த ; அங்கும் இங்கும் 
 நின்றன ம் திாிந்தன; மீ நிவந்த ெகா ங் 
       கைடப் வம், ெநற்றி ற்றச் 
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 ெசன்றன; வந்த  நைக ம்; சிவந்தன கண்; 
       இ ண்டன ேபாய்த் திைசகள் எல்லாம்.  1.6.13 
  
331 வசிட்ட னிவன் தசரத க்கு உ திகூ தல் (331-332) 
 க த்த மா னி க த்ைத உன்னி, நீ 
 ெபா த்தி என்  அவற் கன் ,'நின் மகற்கு 
 உ த்தல் ஆகலா உ தி எய் ம் நாள், 
 ம த்தி ஓ?' எனா வசிட்டன் கூறினான்.  1.6.14 
  
332 'ெபய் ம் மாாியால் ெப கு ெவள்ளம் ேபாய் 
 ெமாய் ெகாள் ேவைலவாய் கும் ஆ  ேபால், 
 ஐய! நின் மகற்கு, அளவில் விஞ்ைச வந்  
 எய்  காலம் இன்  எதிர்ந்த ' என்ன ஏ.  1.6.15 
  
333 தசரதன் அைழக்க இராமன் வ தல் 
 கு வின் வாசகம் ெகாண் , ெகாற்றவன், 
 'தி வின் ேகள்வைனக் ெகாணர்மின் ெசன் ' என, 
 "வ க' என்றனன்” என்னல் ஓ  உம், வந் , 
 அ கு சார்ந்தனன்,அறிவின் உம்பரான்.  1.6.16 
  
334 இராமலக்குமணைரத் தசரதன் விசுவாமித்திரனிடம் 
 ஒப்பைடத்தல் 
 வந்த நம்பிையத் தம்பி தன்ேனா  
 ந்ைத நால் மைற னிக்குக் காட் ,'நல் 
 தந்ைத நீ,தனித் தா ம் நீ, இவர்க்கு 
 எந்ைத! தந்தனன்; இையந்த ெசய்க' என்றான்.  1.6.17 
  
335 இராமலக்குவ டன் விசுவாமித்திர னிவன் றப்ப தல் 
 ெகா த்த ைமந்தைரக் ெகாண் , சிந்ைத ந்  
 எ த்த சீற்றம் விட் , இனி  வாழ்த்தி, ேமல் 
 'அ த்த ேவள்வி ேபாய் த் ம் நாம்' எனா 
 நடத்தல் ேமயினான் நைவ கண் நீங்கினான்.  1.6.18 
  



 67

336 இராமன் பைடக்கலம் தாங்குதல் 
 ெவன்றி வாள் ைட விசித் , ெமய்ம்ைம ேபால் 
 என் ம் ேதய்  உறாத் ணி யாத்  இ  
 குன்றம் ேபான்  உயர் ேதாளில், ெகாற்றம் வில் 
 ஒன்  தாங்கினான்; உலகம் தாங்கினான்.  1.6.19 
  
337 இராமன் இலக்குமண டன் னிவன்பின் ெசல் தல் 
 அன்ன தம்பி ம் தா ம், ஐயன் ஆம் 
 மன்னன் இன் உயிர் வழிக் ெகாண்டால் எனச் 
 ெசான்ன மாதவன் ெதாடர்ந்த சாைய ேபால் 
 ெபான்னின் மா நகர் ாிைச நீங்கினான்.  1.6.20 
  
338 வ ம் சர  என் ம் ஆற்ைற அைடதல் 
 வரங்கள் மாசு அறத் தவம் ெசய்ேதார்கள் வாழ் 
 ரங்கள் ேநர் இலா நகரம் நீங்கிப் ேபாய் 
 அரங்கின் ஆ வார் சிலம்பின் அன்னம் நின்  
 இரங்கு வார் னல் சர  எய்தினார்.  1.6.21 
  
339 வ ம் ஒ ேசாைலைய அைடதல் 
 க ம்  கால் ெபார கழனி வார்ந்த ேதன், 
 வரம்  மீதி ம் ம த ேவ வாய் 
 அ ம்  ெகாங்ைகயார் அம் ெமல் ஓதி ேபால் 
 சு ம்  வாழ்வ  ஓர் ேசாைல ைவகினார்.  1.6.22 
  
340 சூாியாத்தமன காலத்தில் வ ம் சர ைவக் கடத்தல் 
 தா ம் மா மைழ த ம் ெநற்றியால் 
 சூழி யாைன ேபால் ேதான் ம் மால் வைரப் 
 பாழி மா கட்  உச்சிப் பச்ைச மா 
 ஏ ம் ஏறப் ேபாய் ஆ ம் ஏறினார்.  1.6.23 
  
341 இராமன் எதிர்ப்பட்ட ேசாைலையப்பற்றி வின தல் 
 ேத  மா தவன் ெதா , ேதவர்தம் 
 நா ள் ஆ தி நயக்கும் ேவள்வியால் 
 தா ம் மா ைக த ம் ேசாைல கண் , 
 'யாவ ? ஈ ?' என்றான் எவர்க்கும் ேமல் நின்றான்.  1.6.24 
--------------------------   
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1.7 . தாடைக வைதப் படலம் (342- 418 ) 

  
342 அங்கநாட்  வரலா ம் காமனாச்சிரம வரலா ம் (342-343) 
 
 திங்கள் ேம ம் சைடத் ேதவன் ேமல் மாரன் ேவள், 
 இங்கு நின்  எய்ய ம், எாி த ம் தல் விழிப் 
 ெபாங்கு ேகாபம் சுடப், ைள  அன்னதன் 
 அங்கம் ெவந் , அன்  ெதாட் , அனங்கன் ஏ ஆயினான்.  1.7.1 
  
343 வாரணத்  உாிைவயான், மதனைனச் சின ம் நாள் 
 ஈரம் அற்  அங்கம் இங்கு உகுதலால், இவண் எலாம் 
 ஆரணத்  உைற ளாய்! அங்கநா ; இ ம் அக் 
 காரணக் குறி உைடக் காமன் ஆச்சிரமம் ஏ.  1.7.2 
  
344 காமனாச்சிரமத்தின் ெப ைம 
 பற்  அவா ேவர் ஒ  உம் பைக அறப் பிறவி ேபாய் 
 ற்ற வால் உணர்  ேமல் கினார் அறி  ெசன்  
 உற்ற வானவன் இ ந்  ேயாகு ெசய்தனன் எனில் 
 ெசாற்ற ஆம் அளவ  ஓ மற்  இதன் ய்ைம ஏ.  1.7.3 
  
345 விசுவாமித்திரன் இராமன் இலக்குவன் வ ம் சுரஞ் சார்தல் 
 என்  அ அந்தணன் இயம்ப ம் வியந்  அவ் வயின் 
 ெசன் , உவந்  எதிர் எ ம் ெசந்ெநறிச் ெசல்வெரா  
 அன்  உைறந் , அலர் கதிர்ப் ப தி மண் லம் அகன் 
 குன்றில் நின்  இவர ஓர் சு  சுரம் கு கினார்.  1.7.4 
  
346 பாைலநில வ ணைன (346-357) 
 ப தி வானவன் நிலம் பைச அறப் ப குவான் 
 வி  ேமல் ெகாண்  , உலாம் ேவனில் ஏ அல்ல  ஓர் 
 இ  ேவ  இன்ைமயால் , எாி சுடர்க் கட ம் 
 க தின் ேவம் உள்ள ம் ; காணில் ேவம் நயன ம் .  1.7.5 
  
347 ப யின் ேமல் ெவம்ைமையப் பகாி ம் பக ம் நா 
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 ய ேவம்; ய  இ ம் வான் க ம் ேவம் 
 வி ேமல் ெவயி ம் ேவம்; மைழ ம் ேவம்; மின்னின் ஓ  
 இ ம் ேவம் என்னில், ேவ  யாைவ ேவவாத ஏ.  1.7.6 
  
348 விஞ்சுவான் மைழயின்ேமல் அம் ம் ேவ ம் படச் 
 ெசஞ்சேவ ெச  கத்  அமர் ெச ம் திறன் இலா 
 வஞ்சர் தீ விைனயின் ஆல் மான மா மணி இழந்  
 அஞ்சினார் ெநஞ்சுேபால் என் ம் ஆறா  அேரா,  1.7.7 
  
349 ேபய் பிளந்  ஒக்க நின்  உலர் ெப ங் கள்ளியின் 
 தாய் பிளந்  உக்க கார் அகில்க ம் தைழ இலா 
 ேவய் பிளந்  உக்க ெவண் தரள ம் விட அரா 
 வாய் பிளந்  உக்க ெசம் மணி ேம வனம் எலாம்.  1.7.8 
  
350 பா ம் ஓடா  நீடா  எ ம் பால  ஏ 
 சூ ம் ஓடா  கூடா  அேரா சூாியன் 
 ேத ம் ஓடா  மா மாகம் மீ  ஏறி ேநர் 
 கா ம் ஓடா  நீள் கா ம் ஓடா  அேரா.  1.7.9 
  
351 கண் கிழித்  உமிழ் விடக் கனல் அரா அரசு கார் 
 விண் கிழித்  ஒளி ம் மின் அைனய பல மணி ெவயில் 
 மண் கிழித்திட எ ம் சுடர்கள், மண் மகள் உடல் 
 ண் கிழித்திட எ ம் கு திேய ேபா ம் ஏ.  1.7.10 
  
352 ங்கு ெவம் பசிெயா  ர ம் ேபர் அரா 
 வி ங்க வந்  எ ந்  எதிர் விாித்த வாயின் வாய் 
 ழங்கு திண் காி கும்; கி மீ மிைச 
 வழங்கு ெவம் கதிர் சுட மைற  ேத  ஏ.  1.7.11 
  
353 ஏக ெவம் கனல் அரசு இ ந்த காட் னில் 
 காக ம் காிக ம் காிந்  சாம்பின 
 மாக ெவம் கதிர் எ ம் வடைவ தீ சுட 
 ேமக ம் காிந்  இைட ழ்ந்த ேபா ம் ஏ;  1.7.12 
  
354 ேபய் ேதாின் ேதாற்றம் 
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 கானகம் அத்  இயங்கிய க தின் ேதர் குலம், 
 தான் அகம் காித ல் தைலக்ெகாண்  ஓ  ேபாய் 
 ேமல் நிமிர்ந்  எ ந்தி ல் விசும் ம் ேவம் எனா 
 வானவர்க்கு இரங்கி நீர் வைளந்த  ஒத்த  ஏ.  1.7.13 
  
355 ஏய்ந்த அக் கனல் இைட எ ந்த கானல் ேதர் 
 காய்ந்த அக் க ம் வனம் காக்கும் ேவனி ன் 
 ேவந்த க்கு அரசு ற்றி க்கச் ெசய்த  ஓர் 
 பாய்ந்த ெபான் கால் உைடப் பளிக்குப் பீடம் ஏ.  1.7.14 
  
356 பாைலவனத்தின் பைசயற்றநிைல 
 தா வ ம் இ  விைன ெசற் த் தள்ள அ ம் 
 வைகப் பைக அரண் கடந்  த்தியில் 
 ேபாவ  ாிபவர் மன ம் ெபான் விைலப் 
 பாைவயர் மன ம் ேபால் பைச ம் அற்றேத.  1.7.15 
  
357 ெபாாி பரல் படர் நிலம் ெபா ந்  கீழ் உற 
 விாித ன், ெப  வழி விளங்கித் ேதான்றலால் 
 அாி மணிப் பணத்  அரா அரசன் நாட் ம் 
 எாி கதிர்க்கு இனி  க்கு இயங்கல் ஆயேத.  1.7.16 
  
358 பாைலயின் ெவப்பத்தால் அரசிளங்குமரர் வ ந் வர் 
 என விசுவாமித்திரர் எண் தல் 
 எாிந்  எ  ெகா ம் சுரம் இைனய  எய்த ம், 
 அ ந்தவன், இவர் ெபாி  அள  இல் ஆற்றல் ஐ 
 ெபா ந்தினர் ஆயி ம், வின் ெமல் யர் , 
 வ ந் வர் சிறி , என மனத்தில் ேநாக்கினான்.  1.7.17 
  
359 விசுவாமித்திரன் பைல அதிபைலெயன் ம் 
 அ மைறகளிரண்ைட ம் அரசிளங்குமரர்க்கு உபேதசித்தல் 
 
 ேநாக்கினன் அவர் கம், ேநாக்க ேநாக்கு உைட 
 ேகாக் குமர ம் அ  கு க, நான் கன் 
 ஆக்கிய விஞ்ைசகள் இரண் ம் அவ் வழி 
 ஊக்கினன்; அைவ அவர் உள்ளத்  உள்ளினார்.  1.7.18 
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360 உள்ளிய காைலயின் ஊழித் தீைய ம் 
 எள்  ெகா ம் கனல் எாி ம் ெவஞ்சுரம் 
 ெதள்  தண் னல் இைட ேசறல் ஒத்த  
 வள்ள ம் னிவைன வணங்கிக் கூ வான்.  1.7.19 
  
361 இராமன் வின தல் 
 ‘சுழி ப  கங்ைக அம் ெதாங்கல் ெமௗ யான் 
 விழிபட ெவந்த  ஓ? ேவ தான் உண்  ஓ? 
 பழிபடர் மன்னவன் பைடத்த நாட் ன் ஊங்கு 
 அழிவ  என் காரணம்? அறிஞ! கூ ' என்றான்.  1.7.20 
  
362 விசுவாமித்திரன் தாடைக வரலா  கூ தல் 
 என்ற ம், இராமைன ேநாக்கி, இன் உயிர் 
 ெகான்  உழல் வாழ்க்ைகயள்; கூற்றின் ேதாற்றத்தள்; 
 அன்றி ம், ஐயி   ைமயல் மா 
 ஒன்றிய வ யினள்; உ தி ேகள் எனா?  1.7.21 
  
363 தாடைக வ வ ணைன (363-365) 
 மண் உ த்  எ ப்பி ம் கடைல வாாி ம் 
 விண் உ த்  இ ப்பி ம் ேவண் ன் ெசய்கிற்பாள்; 
 எண் உ த் ெதாி  அ ம் பாவம் ஈண்  ஓர் 
 ெபண் உ க் ெகாண்ெடனத் திாி ம் ெபற்றியாள்.  1.7.22 
  
364 ெப  வைர இரண்ெடா ம் பிறந்த நஞ்ெசா ம் 
 உ ம் உறழ் ழக்ெகா ம் ஊழித் தீெயா ம் 
 இ  பிைற ெசறிந்  எ  கடல் உண்டாம் எனின் 
 ெவ வ  ேதாற்றத்தள் ேமனி மா ம் ஏ.  1.7.23 
  
365 சூடக அர  உறழ் சூலக் ைகயினள் 
 கா  உைற வாழ்க்ைகயள் கண்ணில் காண்பர் ஏல் 
 ஆடவர் ெபண்ைமைய அவா ம் ேதாளினாய்! 
 தாடைக என்ப  அச் சழக்கி நாமேம.  1.7.24 
  
366 தாடைக வரலா  கூ தல் 
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 கல் நவில் ேதாளினாய்! கமலத்ேதான் அ ள் 
 மன் உயிர் அைனத்ைத ம் வாாி வாய் ம த் ? 
 இன் உயிர் வளர்க்கும் ஓர் எாிெகாள் கூற்றம் ேநர் 
 அன்னவள் யாவள் என்  அைறயக் ேகட் யால்!  1.7.25 
  
367 சுேக வின் வரலா  (367-371) 
 இயக்கர்தம் குலத்  உளான், உலகம் எங்க ம் 
 வியக்கு  ெமாய்ம்பினான், எாியின் ெவம்ைமயான், 
 மயக்கிலன், சரன் எ ம் வலத்தினான் அ ள் 
 யக்கிலன், சுேக  என்  உளன், ஓர் ய்ைமயான்.  1.7.26 
  
368 சுேக  தவஞ் ெசய்த  
 அன்னவன் மக  இலா  அய ம் சிந்ைதயான், 
 மன் ெந ந் தாமைர மலாின் ைவகு ம் 
 நல்ெந  தல்வைன வ த்தி, நல் தவம் 
 பன் ெந ம் பகல் எலாம் பயின்ற பான்ைம ஆன்.  1.7.27 
  
369 பிரமன் வரமளித்தல் 
 ந்தினன், அ ம் மைற கிழவன் ‘ ற் ம் நின் 
 சிந்தைன என்?' எனச் ‘சி வர் இன்ைமயால் 
 ெநாந்தனன், அ ள்க!' என, ‘ ணங்கு ேகள்வியாய்! 
 ைமந்தர்கள் இைல; ஒ  மகள் உண்டாம்' என்றான்.  1.7.28 
  
370 பிரமன் வரங்ெகா த்  மைறதல் 
 ‘  மட மயி ைனப் ெபா ம் ெபாற்  ஒ  உம் 
 ஏ ம் மத மைல ஈ ஐஞ்ஞா  உைட 
 தாமிகு வ  ஒ  உம் தனைய ேதான் ம், நீ 
 ேபா!' என மலர் அயன் கன்  ேபாயினான்.  1.7.29 
  
371 சுேக  தன்மகைளச் சுந்த க்கு மண த்தல் 
 ஆயவன் அ ள் வழி அலர்ந்த தாமைரச் 
 ேசயவள் என, வளர் ெசவ்வி கண் ,’இவட்கு 
 ஆயவன் யார்ெகால்?' என்  ஆய்ந் , தன் கிைள 
 நாயகன் சுந்தன் என்பவற்கு நல்கினான்.  1.7.30 
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372 சுந்த ம் தாடைக ம் மணக்களிப்ெபய் தல் 
 காம ம் இரதி ம் கலந்த காட்சி ஈ  
 ஆம் என இயக்க ம் அணங்கு அ(ன்)னா ம் ேவ  
 யாம ம் பக ம் ஓர் ஈ  இன்  என்னல் ஆய் 
 தாம் உ  ெப ம் களி சலதி ழ்கினார்.  1.7.31 
  
373 சுவாகு மாாீசர்கள் ேதான் தல் 
 பல பல நாள் ெசலீஇப், ப ைம ேபான்  ஒளிர் 
 ெபாற்பினாள் வயி  இைட, வனம் ஏங்கிட, 
 ெவற்  அணி யத்  மாாீச ம், விறல் 
 மல் ெபா  சுவாகு ம் வந்  ேதான்றினார்.  1.7.32 
  
374 மக்கள் வன்ைமகண்  சுந்தன் களித்தல் 
 மாய ம், வஞ்ச ம், வரம்பில் ஆற்ற ம், 
 தாயி ம் பழகினார் தமக்கும் ேதர்ெவாணா  
 ஆய், அவர் வளர் ழி, அவைர ஈன்ற அக் 
 காய் சினத்  இயக்க ம் களிப்பின் ேமன்ைமயான்.  1.7.33 
  
375 சுந்தன் அகத்தியராச்சிரமத்தில் மரங்கைளப்பறித்  சுதல் 
 தீ  உ ம் அ ணர்கள் தீைம தீர்தர 
 ேமா  உ  கடல் எலாம் ஒ  ைக ெமாண் ம் 
 மாதவன் உைறவிடம் அதனின் வந் , நீள் 
 பாதவம் அைனத்ைத ம் பறித்  சினான்.  1.7.34 
  
376 அகத்தியர் விழிக்கச் சுந்தன் சாம்பராதல் 
 விைழ  உ  மா தவம் ெவஃகிேனார் வி ம்  
 உைழ கைல இரைலைய உயிர் உண்  ஓங்கிய 
 வைழ தல் மரன் எலாம் ம ப்ப, மாதவன் 
 தழல் எழ விழித்தனன், சாம்பர் ஆயினான்.  1.7.35 
  
377 கணவன் இறந்தைமேகட் த் தாடைக மக்கேளா  
 அகத்தியராச்சிரமம் அைடதல் 
 மற்றவன் விளிந்தைம, ைமந்தர் தம்ெமா ம் 
 ெபான் ெதா  ேகட் , ெவம் கன ற் ெபாங்குறா, 
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 ‘ ற் ற க்குவன் னிைய’ என்  எழா, 
 நற்றவன் உைறவிடம் அதைன நண்ணினாள்.  1.7.36 
  
378 தாடைகயின் குமாரர்கள் அகத்தியைர அ குதல் 
 இ ெயா  மடங்க ம் வளி ம் ஏங்கிடக் 
 க  ெகட அமரர்கள், கதி ம் உட்கு உற 
 த  உைட கில் குலம் ச ப்ப, அண்ட ம் 
 ெவ  பட, அதிர்த்  எதிர் விளித்  மண்ட ஏ.  1.7.37 
  
379 அகத்தியன் சபித்தல் 
 தமிழ் எ ம் அளப்ப அ ம் சலதி தந்தவன், 
 உமிழ் கனல் விழி வழி ஒ க, உங்காித் , 
 "அழிவன ெசய்தலால் அரக்கர் ஆகி ஏ 
 இழிக! ” என உைரத்தனன், அசனி எஞ்ச ஏ.  1.7.38 
  
380 தாடைக த ேயார் அரக்கராதல் 
 ெவ  ெகாள உலைக ம் விண் உேளாைர ம் 
 க்கி எவ் உயி ம் உண்  உழ ம் ர்க்கர் ஆம் 
 அரக்கர்கள் ஆயினர் அக் கணத்தினில், 
 உ க்கிய ெசம்  என உமிழ் கண் தீயினர்.  1.7.39 
  
381 சுபாகு மாாீசர்கள் சுமா ேயா  உற ெகாள் தல் 
 ஆங்கு அவன் ெவகுளி ம் அைறந்த சாப ம் 
 தாங்கினர், எதிர் ெச ம் த க்கு இலாைமயின் 
 நீங்கினர்; சுமா ைய ேநர்ந் , ‘ நிற்கு யாம் 
 ஓங்கிய தல்வர்' என்  உற  கூர்ந்தனர்.  1.7.40 
  
382 சுபாகு மாாீசர்கள் இராவண க்கு மாமனாய் உலகிற்குத் தீைம ாிதல் 
 அவன் ஒ  உம் பாதலம் அத்  அேனக நாள் ெசலீஇத் 
 தவன் உ  தச கன் தனக்கு மா லர் 
 இவர் எனப் ைடத்  அழித்  உலகம் எங்க ம் 
 பவனனில் திாிகுநர் பதகி ைமந்தர்கள்.  1.7.41 
  
383 மக்கைளப்பிாிந்த தாடைக இங்கு வசிக்கின்றாள் எனல் 
 மிகும் திறல் ைமந்தைர ேவ  நீங்கு உறாத், 
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 தகும் ெதாழில் னிவரன் சலத்ைத உன்னி ஏ, 
 வகுந் வின் வசு அாி வதிந்த  இவ் வனம் 
 குந்தனள், அழெலனப் ங்கு ெநஞ்சினாள்.  1.7.42 
  
384 தாடைகயால் இவ் வனம் வளம் அழிந்த  எனல் 
 உளப் ப ம் பிணிப்  அறா உேலாபம் ஒன் ம் ஏ 
 அளப்  அ ம் குணங்கைள அழிக்கும் ஆ  ேபால் 
 கிளப்  அ ம் ெகா ைமய அரக்கி ேக  இலா 
 வளப்ப  ம தம் ைவப்  அழித்  மாற்றினாள்.  1.7.43 
  
385 இராவணன் ஆைணயால் இவள் இன்னல்ெசய்கின்றாள் எனல் 
 ‘இலங்ைக அரசன் பணி அைமந்  ஒர் இைட  ஆ 
 விலங்கல் வ  ெகாண்  என  ேவள்வி ந கின்றாள்: 
 அலங்கல் கில் ஏ! இவள் இவ் அங்க நிலம் எங்கும் 
 குலங்கெளா  அடங்க நனி ெகான்  திாிகின்றாள்.'  1.7.44 
  
386 தாடைக உயிாினத்ைதேய ஒழித் வி வாள் எனல் 
 ' ன் உலகு அளித்  ைற நின்ற உயிர் எல்லாம் 
 தன் உண  எனக் க  தன்ைமயினள், ைமந்த! 
 என் இனி உணர்த் வ ? இனிச் சிறி  நாளில், 
 மன் உயிர் அைனத்ைத ம் வயிற்றின் இ ம்' என்றான்.  1.7.45 
  
387 தாடைக எங்கி ப்பவள் என்  இராமன் வினா தல் 
 
 அங்கு இைறவன் அ பாிசு உைரப்ப, அ  ேகளா, 
 ெகாங்கு உைற நைறக் குல மலர்க் குழல் ளக்கா . 
 'எங்கு உைறவ  இ ெதாழில் இயற் பவள்?' என்றான், 
 சங்கு உைற கரம் அத்  ஒ  தனிச் சிைல தாித்தான்.  1.7.46 
  
388 தாடைக வ தல் (388-389) 
 ைக வைர எனத் தைகய காைள உைர ேகளா, 
 ஐவைர அகம் அத்  இைட அைடத்த னி,’ஐய! 
 இ வைர இ ப்ப  அவள்' என்பதனின் ன் , ஓர் 
 ைம வைர ெந ப்  எாிய வந்த  என வந்தாள்.  1.7.47 
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389 சிலம் கள் சிலம்  இைட ெசறித்த கழேலா  
 நிலம் க மிதித்தனள்; ெநளித்த குழி ேவைலச் 
 சலம் க, அனல் த கண் அந்தக ம் அஞ்சிப் 
 பிலம் க, நிைல கிாிகள் பின் ெதாடர, வந்தாள்.  1.7.48 
  
390 தாடைக சினத்ேதா  விழித் ப்பார்த்தல் 
 இைற கைட த்த வத்தள், எயி  என் ம் 
 பிைற கைட பிறக்கிட ம த்த பில வாயள், 
 மைறக் கைட அரக்கி, வடைவ கனல் இரண்  ஆய் 
 நிைறக் கடல் ைளத்  என ெந ப்  எழ விழித்தாள்.  1.7.49 
  
391 தாடைக ஆர்ப்பாித்தல் 
 கடம் க ழ் தடம் களி  ைகெயா  ைக ெதற்றா 
 வடம் ெகாள டங்கும் இைடயாள், ம கி வாேனார் 
 இடங்க ம் ெந ம் திைச ம் ஏழ் உலகும் எங்கும் 
 அடங்க ம் ந ங்க, உ ம் அஞ்ச, நனி ஆர்த்தாள்.  1.7.50 
  
392 தாடைக இராமலக்குமணர்கைளப் பார்த் ப் ேபசுதல் (392-393) 
 ஆர்த் , அவைர ேநாக்கி, நைக ெசய் , எவ ம் அஞ்சக், 
 கூர்த்த தி த்தைல அயில் ெகா ய கூற்ைறப் 
 பார்த் , எயி  தின் , பகு வாய் ைழ திறந் , ஓர் 
 வார்த்ைத உைர ெசய்தனள், இ க்கும் மைழ அன்னாள்.  1.7.51 
  
393 'கடக்க அ ம் வலத்  என  காவல் இதில் யா ம் 
 ெகடக் க  அ த்தனன்; இனிச் சுைவ கிடக்கும் 
 விடக்கு அாி  எனக் க தி ஓ? விதி ெகா  உந்தப் 
 பட க தி ஓ? பகர்மின் வந்த பாிசு!' என்  ஏ.  1.7.52 
  
394 தாடைக இராமலக்குமணர்கைள ேநாக்கிச் சினத்தல் 
 ேமகம் அைவ இற்  உக விழித்தனள்; ங்கா 
 மாக வைர இற்  உக உைதத்தனள்; மதித் திண் 
 பாகம் எ ம் ற்  எயி  அ க்கி, அயில் பற்றா, 
 'ஆகம் உற உய்த்  எறிவன்' என்  எதிர் அழன்றாள்.  1.7.53 
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395 இராமன் அவைளப் ெபண்ெணன எண்ணிக் கைணெதாடாைம 
 அண்ணல் னிவற்கு அ  க த்  எனி ம்,'ஆவி 
 உண்' என வ  கைண ெதா க்கிலன்; உயிர்க்ேக 
 ண் எ ம் விைனத் ெதாழில் ெதாடங்கி உளள் ஏ ம், 
 ெபண் என மனத்திைட ெப ம் தைக நிைனந்தான்.  1.7.54 
  
396 னிவன் இராமன் க த்தறிந்  ெமாழிதல் 
 ெவறிந்த ெசம் மயிர் ெவள் எயிற்றாள்,'தைன 
 எறிந்  ெகால்ெவன்' என்  ஏற்க ம் பார்க்கிலாச் 
 ெசறிந்த தார் அவன், சிந்ைதக் க த்  எலாம் 
 அறிந் , நால் மைற அந்தணன் கூ வான்.  1.7.55 
  
397 தாடைகையப் ெபண்ணல்லள் எனல் 
 'தீ  என்  உள்ளைவ யாைவ ம் ெசய் , எைமக் 
 ேகா  என்  உண் லள்: இத்தைனேய குைற : 
 யா  என்  எண் வ ? இ ெகா யாைள ம் 
 மா  என்  எண் வ  ஓ? மணிப் ணினாய்!'  1.7.56 
  
398 ஆடவர் ஆண்ைம இவள்ேபர்ெசான்னா ம் அக ம் எனல் 
 'நாண்ைம ஏ உைடயார்ப் பிைழத்தால் நைக; 
 வாண்ைம ஏ ெபற்ற வன் திறல் ஆடவர் 
 ேதாண்ைமேய இவள் ேபர் ெசாலத் ேதாற்கும் ஆல்; 
 ஆண்ைம என் ம் அ , ஆர் இைட ைவகும் ஏ?'  1.7.57 
  
399 ஆடவர்க்கும் தாடைகக்கும் ேவ பா ன்ெறனல் 
 'இந்திரன் இைடந்தான்; உைடந்  ஓ னார் 
 தந்திரம் படத் தானவர் வானவர்; 
 மந்தரம் இவள் ேதாள் எனின், ைமந்தேரா  
 அந்தரம் இனி யா  ெகால் ஆம்? ஐயா!'  1.7.58 
  
400 விசுவாமித்திரர் ேம ஞ்சில கூ தல் 
 'மன்னர் மன்னவன் காதல! மற் ம் ஒன்  
 இன்னம் யான் உைரக்கின்ற  யா  எனின், 
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 ன்ேனார் காலம் நிகழ்ந்த ைறைம ஈ ' 
 என்ன ஓதல் உற்றான் தவம் அத்  ஈ  இலான்.  1.7.59 
  
401 தி மால் கியாதிையக் ெகான்ற வரலா  கூ தல் 
 'பி கு என் ம் ெப ம் தவன் தன் மைன, 
 வ  கயல் கண், கியாதி, வல் ஆசுரர்க்கு 
 உ கு காதல் உற உற  ஆதேல 
 க தி ஆவி கவர்ந்தனன் ேநமியான்.'  1.7.60 
  
402 இந்திரன் குமதிையக் ெகான்ற வரலா  கூ தல் 
 'வானகம் தனில், மண்ணினின், மன் உயிர் 
 ேபானகம் தனக்கு என்  எ ம் ந்தியள், 
 தானவள், குமதிப் ெபயராள் தைன 
 ஊன் ஒழித்தனன் வச்சிரத்  உம்பர் ேகான்.'  1.7.61 
  
403 தி மா க்கும் இந்திர க்கும் தீைமயாவிைளந்த ? எனல் 
 'ஆதலால், அாிக்கு, ஆகண்டலன் தனக்கு, 
 ஓ  கீர்த்தி உண்  ஆய  அல்லா , இைட 
 ஏதம் என்பன எய்திய ஓ? ெசாலாய்! 
 தா  அடர்ந்  தயங்கிய தாாினாய்!'  1.7.62 
  
404 இவள் ெபண் அல்லள் எனல் 
 'கறங்கு அடல் திகிாிப் ப  காத்தவர் 
 பிறங்கைடப் ெபாிேயாய்! ெபாியாெரா ம் 
 மறம் ெகா  இ தைர மன் உயிர் மாய்த் , நின் , 
 அறம் ெக த்தவட்கு, ஆண்ைம ம் ேவண் ம் ஓ!'  1.7.63 
  
405 இவள் கூற்றி ம் ெகா யள் எனல் 
 'சாற் ம் நாள் அற்ற  எண்ணித், த மம் பார்த் , 
 ஏற் ம் விண் என்ப  அன்றி, இவைளப் ேபால். 
 நாற்றம் ேகட்ட ம் தின்ன நயப்ப  ஓர் 
 கூற்  உண்  ஓ? ெசாலாய்! கூற்  உறழ் ேவ னாய்!'  1.7.64 
  
406 இவைளப் ெபண் எனல் எளிைமயாம் என்றல் 
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 'மன் ம் பல் உயிர் வாாித் தன் வாய்ப் ெபய்  
 தின் ம் ன்ைமயின் தீைம எ  ஓ? ஐய! 
 பின் ம் தாழ் குழல் ேபைதைமப் ெபண் இவள் 
 என் ம் தன்ைம எளிைமயின் பால  ஏ!'  1.7.65 
  
407 விசுவாமித்திரன் தாடைகையக் ெகால் க எனல் 
 'ஈ  இல் நல் அறம் பார்த்  இைசத்ேதன், இவள் 
 சீறி நின்  இ  ெசப் கின்ேறன் அேலன்: 
 ஆறி நின்ற  அறன் அன் ; அரக்கிையக் 
 ேகாறி!' என்  எதிர் அந்தணன் கூறினான்.  1.7.66 
  
408 இராமன் இைசதல் 
 ஐயன் அங்கு அ  ேகட் ,'அறன் அல்ல ம் 
 எய்தினால் அ  ெசய்க என்  ஏவினால், 
 ெமய்ய! நின் உைர ேவதம் எனக் ெகா  
 ெசய்ைக அன்ேறா அறஞ் ெச ம் ஆ ?' என்றான்.  1.7.67 
  
409 தாடைக இராமன்ேமல் சூலத்ைத சுதல் 
 கங்ைகத் தீம் னல் நாடன் க த்  எலாம் 
 மங்ைகத் தீ அைனயா ம் மனம் ெகாளா, 
 ெசம் ைக சூல ெவம் தீயிைனத் தீய தன் 
 ெவம் கண் தீெயா  ேமல் ெசல சினாள்.  1.7.68 
  
410 தாடைக சிய சூலம் இராமைனேநாக்கி வ தல் 
 திய கூற்  அைனயாள் ைகந்  ஏவிய 
 கதிர் ெகாள் விைலக் கால ெவம் தீ, னி 
 விதிைய ேமல் ெகாண்  நின்றவன்ேமல், உவா 
 மதியின்ேமல் வ ம் ேகாள் என, வந்த  ஏ.  1.7.69 
  
411 இராமபிரான் தாடைகயின் சூலத்ைத இ ண்டாக்குதல் 
 மா ம் அ கணம் வாளிையத் ெதாட்ட ம் 
 ேகால வில் கால் குனித்த ம் கண் லர் 
 காலைனப் பறித்  அக் க யாள் விட்ட; 
 சூலம் அற்றன ண்டங்கள் கண்டனர்.  1.7.70 
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412 தாடைக மைலகைள சுத ம் இராமன் அவற்ைற விலக்குத ம் 
 அல் ன் மாாி அைனய நிறத்தவள், 
 ெசால் ன் மாத்திைரயில் கடல் ர்ப்ப  ஓர் 
 கல் ன் மாாிையக் ைக வகுத்தாள்; அ  
 வில் ன் மாாியின் ரன் விலக்கினான்.  1.7.71 
  
413 இராமபாணம் தாடைகயின் மார்பில் ஊ விச்ெசன்ற  எனல் 
 ெசால் ஒக்கும் க ய ேவகச் சு  சரம், காிய ெசம்மல், 
 அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் ேமல் வி த ம், வயிரக் குன்றக் 
 கல் ஒக்கும் ெநஞ்சில் தங்கா  அப் றம் கழன் , கல்லாப் 
 ல்லர்க்கு நல்ேலார் ெசான்ன ெபா ள் எனப் ேபாயிற்  அன்ேற ஏ. 1.7.72 
  
414 இராமபாணம்பட் த் தாடைக கீேழ ழ்தல் 
 ெபான் ெந ங் குன்றம் அன்னான் கர் கப் பகழி என் ம் 
 மன் ெந ங் கால வன் காற்  அ த்த ம், இ த்  வானில் 
 கல் ெந  மாாி ெபய்யக் கைட உகத்  எ ந்த ேமகம், 
 மின் ஒ  உம் அசனி ஒ ம் ழ்வேத ேபால ழ்ந்தாள்.  1.7.73 
  
415 தாடைகயிறந்த  இராவண க்கு ஓர் உற்பாதமாம் எனல் 
 ெபா  உைடக் கானம் எங்கும் கு திநீர் ெபாங்க ழ்ந்த 
 த  உைட எயிற் ப் ேபழ் வாய் தாடைக, தைலகள் ேதா ம் 
  உைட அரக்கற்கு அந்நாள் ந்தி உற்பாதம் ஆகப் 
 ப  இைட அற்  ழ்ந்த ெவற்றியம் பதாைக ஒத்தாள்.  1.7.74 
  
416 கா ம் கு திபர தல் 
 கான் திாிந்  ஆழி ஆகத் தாடைக க ன மார்பத்  
 ஊன்றிய பகழி வாய் ஊ  ஒ கிய கு தி ெவள்ளம். 
 ஆன்ற அக் கானம் எல்லாம் ஆயின ; அந்தி மாைலத் 
 ேதான்றிய ெசக்கர் வானம் ெதாடக்கு அற்  ழ்ந்த  ஒத்  ஏ.  1.7.75 
  
417 கூற் வன் அரக்கர் கு திச்சுைவயறிந்தான் எனல் 
 வாச நாள் மலேரான் அன்ன மா னி பணி மறாத 
 காசு உலாம் கனகப் பசும் ண் காகுத்தன் கன்னிப் ேபாாில் 
 கூசி வாள் அரக்கர் தங்கள் குலத்  உயிர் கு க்க அஞ்சி 
 ஆைசயால் உழ ம் கூற் ம் சுைவ சிறி  அறிந்த  அன்  ஏ.  1.7.76 
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418 ேதவர் மகிழ்ச்சி 
 'யா ம் எம் இ க்ைக ெபற்ேறம், உனக்கு இைட ம் இல்ைல, 
 ேகா மகற்கு இனிய ெதய்வப் பைட கலம் ெகா த்தி' என்னா 
 மா னி உைரத் ப், பின்னர் வில்ெகாண்ட மைழ அனான்ேமல் 
  மைழ ெபாழிந்  வாழ்த்தி, விண்ணவர் ேபாயினார் ஏ.  1.7.77 
-----------------------------   
 

1.8 . ேவள்விப் படலம் (419 - 477 ) 
  
419 விசுவாமித்திரன் இராம க்குப் பைடக்கலம் த தல் 
 விண்ணவர் ேபாய பின்ைற 
       விாிந்த  மைழயினாேல 
 தண் எ ம் கானம் நீங்கித் 
       தாங்க ம் தவத்தின் மிக்ேகான் 
 மண்ணவர் வ ைம ேநாய்க்கு 
       ம ந்  அன சைடயன் ெவண்ெணய் 
 அண்ணல் தன் ெசால்ேல அன்ன 
       பைடக்கலம் அ ளினான் ஏ.  1.8.1 
  
420 பைடக்கலங்கள் இராமபிராைன அைடதல் 
 ஆறிய அறிஞன் கூறி 
       அளித்த ம், அண்ணல் தன் பால் 
 ஊறிய உவைகேயா ம் 
       உம்பர்தம் பைடகள் எல்லாம், 
 ேதறிய மனத்தான் ெசய்த 
       நல் விைனப் பயன்கள் எல்லாம் 
 மாறிய பிறப்பில் ேத  
       வ வேபால் வந்த அன்  ஏ.  1.8.2 
  
421 பைடக்கலங்கள் இராமபிரா க்குப் பணி ாிய ன்வ தல் 
 'ேமவினம் பிாிதல் ஆற்ேறம்; 
       ர! நீ விதியின் எம்ைம 
 ஏவின ெசய்  நிற் ம் 
       இைளயவன் ேபால' என்  
 ேதவர் தம் பைடகள் ெசப்பச் 
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       'ெசவ்வி ' என்  அவ ம் ேநரப் 
 ைவ ேபால் நிறத்தினாற்குப் 
       றம் ெதாழில் ாிந்த அன்  ஏ.  1.8.3 
  
422 இராமபிரான் வினா ம் விசுவாமித்திரன் விைட ம் 
 இைனயன நிகழ்ந்த பின்னர்க் 
       காவதம் இரண்  ெசன்றார், 
 அைனயவர் ேகட்க ஆண்  ஓர் 
       அரவம் வந்  அ கித் ேதான்ற, 
 ' ைனவ! ஈ  யாவ ?' என்  
       ன்னவன் வினவப் பின்னர் 
 விைன அற ேநாற்  நின்ற 
       ேமலவன் விளம்ப ற்றான்.  1.8.4 
  
423 விசுவாமித்திர ம் இராமலக்குமண ம் ேகாமதிநதிைய அைடதல் 
 'மானச ம வில் ேதான்றி வ தலால் சர  என்  ஏ 
 ேமல் ைற அமரர் ேபாற் ம் வி  நதி அதனின் ஓ ம், 
 ஆன ேகாமதி வந்  எய் ம் அரவம் அ ' என்ன அப்பால் 
 ேபானபின், பவங்கள் தீர்க்கும் னித மா நதிைய உற்றார்.  1.8.5 
  
424 ெகௗசிகிநதியின் வரலா  (424-433) குசன் மக்கட்ேப  
 'சுரர் ெதா  இைறஞ்சற்கு ஒத்த  நதி யாவ ?' என்  
 வர னிதன்ைன அண்ணல் வின ற, மல ள் ைவகும் 
 பிரமன் அன்  அளித்த ெவன்றிப் ெப ம் தைக குசன் என்  ஓ ம் 
 அரசர் ேகான், மைனவி தன் பால் அளித்தவர் நால்வர் ஆவர்.  1.8.6 
  
425 குச ைடய ைமந்தர்ெபய ம் அவர் ஆண்ட நகரங்களின் ெபய ம் 
 குசன், குசநாபன், ேகா  இல் 
       குணத்தின் ஆ ர்த்தன், ெகாற்றத்  
 இைச ெக  வசு என்  ஓ ம் 
       இவர் ெபயர், இவர்கள் தம் உள் 
 குசன் க சாம்பி, நாபன் 
       குளிர் மேகாதயம், ஆ ர்த்தன் 
 வைச இல் தன்மம் வனம், மற்ைற 
       வசு கிாிவிரசம் வாழ்ந்தார்.  1.8.7 
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426 குசநாபற்கு ெபண்கள் பிறந்தைம 
 அவர்களில் குசநாபற்கு ஏ ஐயி பதின்மர் அம் ெசால் 
 வர் இதழ்த் ெதாிைவ நல்லார் ேதான்றினர், வள ம் நாளில், 
 இவர், ெபாழில் தைலக்கண் ஆயத்  எய் ழி, வா  எய்திக், 
 கவர் மனத்தினன் ஆய், அந்தக் கன்னியர் தம்ைம ேநாக்கி.  1.8.8 
  
427 மகளி ம் வா ேதவன் வி ப்பிற்கு இைசயா  இடர் உ தல் 
 'ெகா த் தனி மகரம் ெகாண்டான் 
       குனி சிைலச் சரத்தால் ெநாந்ேதன்; 
 வ த் தடம் கண்ணீர்! என்ைன 
       மணத்திர்' என்  உைரப்ப 'எந்ைத 
 அ  தலம் அத்  உைரத் , நீேரா  
       அளித்தி ன் அைண ம்' என்ன, 
 ஒ த்தனன் ெவாிைந; ழ்ந்தார் 
       ஒளி வைள மகளிர் எல்லாம்.  1.8.9 
  
428 குசநாபன் மகளிைரப் பிரமதத்த க்கு மணஞ்ெசய்வித்தல் 
 சமிரணன் அகன்ற பின்னர்த், 
       ைதயலார் தவழ்ந்  ெசன்  ஏ 
 அமிர்  உகு குதைல மாழ்கி, 
       அரசன் மாட்  உைரப்ப, அன்னான் 
 நிமிர் குழல் மடவார்த் ேதற்றி, 
       நிைற தவன் சூளி நல்கும் 
 திமிர் அ  பிரமதத்தற்கு 
       அளித்தனன், தி  அனார் ஐ.  1.8.10 
  
429 மகளிர் கூன்நீக்க ம் குசநாபன் தல்வற்ேப ம் 
 அவன் மலர்க் ைககள் தீண்டக், 
       கூன் நிமிர்ந்  அழகு வாய்த்தார்; 
 வனம் ற்  உைடய ேகா ம் 
       தல்வர் இல்லாைம, ேவள்வி 
 தவர்களின் ாிதேலா ம், 
       தைக உ  அத் தழ ன் நாப்பண் 
 கவன ேவகத் ரங்கக் 
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       காதிவந்  உதயம் ெசய்தான்.  1.8.11 
  
430 காதி அரெசய்திய ம் மக்கைளப்ெபற்ற ம் 
 அன்னவன் தனக்கு ேவந்தன் அரெசா  ம் ஈந் , 
 ெபான் நகர் அைடந்த பின்னர்ப், கழ் மேகாதயத்தில் வா ம் 
 மன்னவன் காதிக்கு, யா ம் க சிகி என் ம் மா ம் 
 ன்னர் வந்  உதிப்ப, அந்த  உைட ேவந்தர் ேவந்தன்.  1.8.12 
  
431 ெகௗசிகிைய இாிசிகன் மணந் வாழ்ந்  பிரமபதம் குதல் 
 பி குவின் மதைல ஆய ெப ம் தைக பிதா ம் ஒவ்வா 
 இாிசிகன் என்பவற்கு ெமல் இயலாைள ஈந்தான்; 
 அ  மைற அவ ம் சில் நாள் அறம் ெபா ள் இன்பம் ற்றி 
 விாி மலர்த் தவிேசான் தன் பால் வி த் தவம் ெசய்  மீண்டான்.  1.8.13 
  
432 இாிசிகன் பிரம லகிற் குதல் 
 காதலன் ேசணில் நீங்கக் ெகௗசிகி தாிக்கல் ஆற்றாள், 
 மீ  உறப் படரல் உற்றாள், வி  நதி வ வம் ஆகி; 
 மா தவர்க்கு அரசும் ேநாக்கி,"மா நிலத்  உ கண் நீக்கப் 
 ேபா க நதியாய்” என்னாப்  மகன் உலகு க்கான்.  1.8.14 
  
433 ெகௗசிகிவரலா ேகட்  வியந்த குமரர் வினா ம் னிவன் விைட ம் 
 'எம் னாள் நங்ைக, இந்த இ  நதி ஆயினாள்' என்  
 அம் னி கலக் ேகளா அதிசயம் மிக ம் ேதான்றச் 
 ெசம்ம ம் இைளய ேகா ம் சிறி  இடம் தீர்ந்த பின்னர் 
 'ைம ம  ெபாழில் யா ?’ என்ன மாதவன் கூறல் உற்றான் .  1.8.15 
  
434 சித்தாச்சிரமத்தின் ெப ைம 
 'தங்கள் நாயகாில், ெதய்வம் 
       தான் பிறி  இல்' என்  எண் ம் 
 மங்ைகமார் சிந்ைத ேபாலத் 
       ய ; மற் ம் ேகளாய்! 
 எம் கண் நால் மைறக்கும் ேதவர் 
       அறி க்கும் பிறர்க்கும் எட்டாச் 
 ெசம் கண் மால் இ ந்  ேமல் நாள் 
       ெசய் தவம் ெசய்த ; அன்  ஏ.  1.8.16 
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435 தி மால் தவஞ்ெசய்தைம 
 'பாாின்பால் விசும்பின்பா ம் 
       பற்  அறப் ப ப்ப , அன்னான் 
 ேபர்' என்பான்,'அவன் ெசய் மாயப் 
       ெப ம் பிணக்கு ஓ ங்கு ேதர்வார் 
 ஆர்?' என்பான், அமல ர்த்தி 
       க திய , அறிதல் ேதற்றாம்; 
 ஈர் ஐம்பான் ஊழிக் காலம் 
       இ ம் தவம் இயற்றி இட்டான்.  1.8.17 
  
436 மாவ  வரலா  (436-452) 
 மாவ  ன் லகும் ெவௗ தல் 
 ஆனவன் இங்கு உைறகின்ற அந் நாள்வாய், 
 ஊனம் இல் ஞாலம் ஒ ங்கும் எயிற்  ஆண் 
 ஏனம் எ ம் திறல் மாவ  என்பான், 
 வான ம் ைவய ம் ெவௗ தல் ெசய்தான்.  1.8.18 
  
437 மாவ  ேவள்வி ற்றித் தானம்வழங்கக் க தல் 
 ெசய்தவன் வானவ ம் ெசயல் ஆற்றா 
 ெநய் தவழ் ேவள்விைய ற்றினன் நின்றான் 
 ஐயம் இல் சிந்ைதயன் அந்தணர் தம்பால் 
 ைவய ம் யா ம் வழங்க வ த்தான்.  1.8.19 
  
438 ேதவர் ைறயீ ம் தி மால் அ த ம் 
 ஆய  அறிந்தனர் வானவர் அ நாள் 
 மாயைன வந்  வணங்கி இரந்தார்; 
 'தீயவன் ெவம் ெதாழில் தீர்' என நின்றார்; 
 நாயக ம் அ  ெசய்ய நயந்தான்.  1.8.20 
  
439 தி மால் காசிபன் மகவாதல் 
 காலம் னித்  உணர் காசிப க்கும் 
 வால் அதிதிக்கும் ஒர் மா மக  ஆகி, 
 நீல நிறத்  ெந ம் தைக வந் , ஓர் 
 ஆல் அமர் வித்தின் அ ம் குறள் ஆனான்.  1.8.21 
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440 வாமனன் மாவ யிடம் ெசல் தல் 
 ப் ாி னன், ஞ்சியன், விஞ்ைச 
 கற்ப  ஒர் நாவன், அனல் ப  ைகயன், 
 அற் தன், அற் தர் ஏ அறி ம் தன் 
 சித் பதம் ஒப்ப  ஒர் ெமய் ெகா  ெசன்றான்.  1.8.22 
  
441 மாவ  வாமனைனவரேவற்  கமன் கூ தல் 
 அன்  அவன் வந்த  அறிந் , உலகு எல்லாம் 
 ெவன்றவன் ந்தி வியந் , எதிர் ெகாண்டான்; 
 'நின் தனின் அந்தணர் இல்ைல; நிைறந்ேதாய் 
 என் தனின் உய்ந்தவர் யார் உளர்?' என்றான்.  1.8.23 
  
442 வாமனன் மாவ ையப் பாராட் தல் 
 ஆண் தைக அவ் வைக கூற அறிந்ேதான், 
 'ேவண் னர் ேவட்ைகயின் ேமல்பட சி 
 நீண்ட ைகயாய்! இனி நின் உைழ வந்ேதார் 
 மாண்டவர்; அல்லவர் மாண்  இலர்' என்றான்.  1.8.24 
  
443 மாவ  வழங்க ம் ெவள்ளி த த்த ம் 
 சிந்ைத உவந்  எதிர்'என் ெசய?' என்றான், 
 அந்தணன் ' வ  மண் அ ள் உண்ேடல், 
 ெவம் திறேலாய்! தரேவண் ம்' எனா ன், 
 'தந்தனன்' என்றனன்: ெவள்ளி த த்தான்.  1.8.25 
  
444 ெவள்ளிகூறிய தைட ைர 
 'கண்ட திறத்  இ  ைகதவம், ஐய! 
 ெகாண்டல் நிறக் குறள் என்ப  ெகாள்ேளல்; 
 அண்ட ம் ற் ம் அகண்ட ம் ேமல் நாள் 
 உண்டவன் ஆம் இ , உணர்ந்  ெகாள்!' என்றான்.  1.8.26 
  
445 ெவள்ளிைய ேநாக்கி மாவ  விளம்பல் (445-451) 
 'நினக்கு இைல; என் ைக நிமிர்ந்  இட, வந்  
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 தனக்கு இயலா வைக தாழ்வ , தாழ்  இல் 
 கனக் காி ஆன  ைக தலம் என்னின், 
 எனக்கு இதன் ேமல் நலம் யா  ெகால்?' என்றான்.  1.8.27 
  
446 ' ன்னினர் ன்னலர் என்ப  ெசால்லார், 
 ன்னிய நல் ெநறி லவர், ன் வந்  
 உன்னிய தானம் உயர்ந்தவர் ெகாள்க 
 என்னின், இவன் ைண யாவர் உயர்ந்தார்?'  1.8.28 
  
447 'ெவள்ளிைய ஆதல் விளம்பிைன; ேமேலார் 
 வள்ளியர் ஆக, வழங்குவ  அல்லால் 
 எள் வ என் சில? இன் உயிேர ம் 
 ெகாள் தல் தீ ; ெகா ப்ப  நன்  ஆல்.'  1.8.29 
  
448 'மாய்ந்தவர் மாய்ந்தவர் அல்லர்கள்; மாயா  
 ஏந்திய ைக ெகா  இரந்தவர்; எந்தாய்! 
 ந்தவர் என்பவர்; ந்தவேர ம் 
 ஈந்தவர் அல்ல  இ ந்தவர் யார் ஏ?'  1.8.30 
  
449 'அ ப்ப அ ம் பழி ெசய்ஞ்ஞ ம் அல்லர், 
 ெகா ப்பவர் ன் ,'ெகாேடல்' என நின்  
 த ப்பவர் ஏ பைக; தம்ைம ம் அன்னார் 
 ெக ப்பவர்; அன்ன  ஒர் ேக  இைல' என்றான்.  1.8.31 
  
450 கட் ைரயில்'தம ைகத்  உள ேபாழ்  ஏ 
 இட் , இைச ெகாண் , அறன் எய்த யன்ேறார், 
 உள் ெத  ெவம் பைக ஆவ  உேலாபம்; 
 விட்  இடல்' என்  விலக்கினர் தாம் ஏ.  1.8.32 
  
451 'எ த் , ஒ வ க்கு ஒ வர் ஈவதனின் ன் ஏ, 
 த ப்ப , நினக்கு அழகி ? ஓ தக  இல் ெவள்ளி! 
 ெகா ப்ப  விலக்கு ெகா ேயார் தம  சுற்றம், 
 உ ப்ப ம் உண்ப ம் இன்றி ஒழி ம் காண்.'  1.8.33 
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452 மாவ  வாமன க்கு ன்ற மண் த தல் 
 ய இம் ெமாழி எலாம் ெமாழிந் , மந்திாி 
 ெகா யன், என்  உைரத்த ெசால் ஒன் ம் ெகாண் லன் 
 'அ  ஒ  ன் ம் நீ அளந்  ெகாள்க' என, 
 ெந யவன் குறிய ைக நீாில் நீட் னான்.  1.8.34 
  
453 குறளன் ெந ேயானாதல் 
 கயம் த ம் ந ம் னல் ைகயில் தீண்ட ம், 
 பயந்தவர்க ம் இகழ் குறளன், பார்த் , எதிர் 
 வியந்தவர், ெவ க் ெகாள, விசும்பின் ஓங்கினான்; 
 உயர்ந்தவர்க்கு உதவிய உதவி ஒப்ப ஏ.  1.8.35 
  
454 திாிவிக்கிரமன் உலகளந்தைம 
 நின்ற கால், மண் எலாம் நிரம்பி, அப் றம் 
 ெசன்  பாவிற்  இைல சிறி  பார் எனா, 
 ஒன்ற வான் அகம் எலாம் ஒ க்கி, உம்பைர 
 ெவன்ற கால், மீண்ட , ெவளி ெபறாைம ஏ.  1.8.36 
  
455 விசுவாமித்திர னிவன் வாமனைன வியத்தல் 
 'உலகு எலாம் உள் அ  அடக்கி ஓர் அ க்கு 
 அலகு இலா  அவ் அ க்கு அன்பன் ெமய்யதாம்; 
 இைல குலாம் ழாய்  ஏக நாயகன், 
 சிைல குலாம் ேதாளினாய்! சிறியன் சால ஏ!'  1.8.37 
  
456 வாமனன் இந்திர க்கு விண் லகம் ஈந்  தன் ன்ைனயிடம் ேசர்தல் 
 'உாிய  இந்திரற்கு' என உலகம் ஈந்  ேபாய், 
 விாி திைரப் பால் கடல் பள்ளி ேமவினான்; 
 காியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இைண 
 தி மகள் கரம் ெதாடச் சிவந்  காட்ட ஏ.  1.8.38 
  
457 சித்தாச்சிரமத்தின் ெப ைம 
 'ஆதலால், அ  விைன அ க்கும்; ஆாிய! 
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 காதலால் கண்டவர் பிறவி காண்குறார்; 
 ேவத ல் ைறைமயால் ேவள்வி ற் ேவன் கு 
 ஈ  அலால் இல்ைல ேவ  இ க்கல் பால  ஏ.'  1.8.39 
  
458 விசுவாமித்திரன் ேவள்வி ெதாடங்குதல் 
 'ஈண்  இ ந்  இயற் ெவன், யாகம் யான்,' எனா, 
 நீண்ட ம் ப வம் அத்  ெநறியின் எய்திப், பின் 
 ேவண் வ ெகாண் , தன் ேவள்வி ேமவினான், 
 காண்தகு குமரைரக் காவல் ஏவி ஏ.  1.8.40 
  
459 ேவள்விைய இராமலக்குமணர் காத்தல் 
 எண் தற்கு ஆக்க அாி ; இரண்  ன்  நாள் 
 விண்ணவர்க்கு ஆக்கிய னிவன் ேவள்விைய, 
 மண்ணிைனக் காக்கின்ற மன்னன் ைமந்தர்கள், 
 கண்ணிைனக் காக்கின்ற இைமயில் காத்தனர்.  1.8.41 
  
460 இராமபிரான் அரக்கர் எப்ெபா  வ வர் என னிவைன வின தல் 
 காத்தனர் திாிகின்ற காைள ராில் 
 த்தவன்,  உணர் னிைய ன்னி,"நீ 
 தீ ெதாழில் இயற் வர் என்ற தீயவர் 
 ஏத்த அ ம் குணத்தினாய்! வ வ  என் ?“ என்றான்.  1.8.42 
  
461 அரக்கர் வ தல் 
 வார்த்ைத மா  உைரத்திலன் னிவன், ெமௗனியாய்ப் 
 ேபார்த் ெதாழில் குமர ம் ெதா  ேபாந்த பின் 
 பார்த்தனன் விசும்பிைனப், ப வ ேமகம் ேபால் 
 ஆர்த்தனர், இ த்தனர், அசனி அஞ்ச ஏ.  1.8.43 
  
462 அரக்கர் சினந்  ெபா தல் (462-464) 
 எய்தனர், எறிந்தனர், எாி ம் நீ ம் ஆ 
 ெபய்தனர், ெப ம் வைர பி ங்கி சினர், 
 ைவதனர், ெதழித்தனர், ம க் ெகாண்  ஓச்சினர், 
 ெசய்தனர் ஒன்  அல தீய மாயம் ஏ.  1.8.44 
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463 ஊன் நகு பைடக்கலம் உ த்  சின, 
 கானகம் மைறத்தன கால மாாி ேபால்; 
 மீன் நகு திைரக் கடல் விசும்  ேபார்த்  என, 
 வானகம் மைறத்தன வைளந்த ேசைன ஏ.  1.8.45 
  
464 வைளந்த ேசைனயின் ேதாற்றம் 
 வில்ெலா  மின்  வாள் மிைடந்  உலாவிடப் 
 பல் இயம் க ப்பினின் இ க்கும் பல் பைட 
 ஒல் என உரறிய ஊழிப் ேபர்ச்சியின், 
 வல்ைல வந்  எ ந்த  ஓர் மைழ ம் ேபான்ற ; ஏ.  1.8.46 
  
465 அரக்கர் பைடயிைன இராமபிரான் இலக்குவற்குக் காட் தல் 
 "கவர் உைட எயிற்றினர், க த்த வாயினர், 
 வர் நிறப் பங்கியர், சுழல் கண் தீயினர், 
 பவர் சைட அந்தணன் பணித்த தீயவர், 
 இவர்” என இலக்குவற்கு இராமன் காட் னான்.  1.8.47 
  
466 இலக்குவன் இராமபிரானிடம் கூ தல் 
 கண்ட அக் குமர ம், கைடக் கண் தீ உக 
 விண் தைன ேநாக்கித் தன் வில்ைல ேநாக்கினான்; 
 "அண்டர் நாயக! இனிக் காண் ; ஈண்  அவர் 
 ண்டம் ழ்வன” எனத் ெதா  ெசால் னான்.  1.8.48 
  
467 இராமபிரான் ேவள்விச்சாைலையச் சரக்கூடமாக்குதல் 
 ' ம ேவல் அரக்கர் தம் நிண ம் ேசாாி ம் 
 ஓம ெவம் கனல் இைட உகும்' என்  உன்னி, அத் 
 தாமைரக் கண்ண ம் சரங்கேள ெகா  
 ேகா னி இ க்ைக ஓர் கூடம் ஆக்கினான்.  1.8.49 
  
468 சித்தாச்சிரம னிவர் இராமபிரானிடம் அைடக்கலம் குதல் 
 நஞ்சு அட எ த ம், ந ங்கி, நாள் மதிச் 
 ெசஞ் சைடக் கட ைள அைட ம் ேதவர் ேபால் 
 வஞ்சைன அரக்கைர ெவ வி, மாதவர், 
 'அஞ்சன வண்ண; நின் அபயம் யாம்' என்றார்.  1.8.50 
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469 இராமபிரான் அரக்கெரா  ெபா தல் (469-470) 
 கவித்தனன் கரதலம்; கலங்கலீர் எனச் 
 ெசவி தலம் நி த்தினன் சிைலயின் ெதய்வ நாண்; 
 வி தலம் கு தியின் ணாி ஆக்கினன்; 
 குவித்தனன் அரக்கர்தம் சிரத்தின் குன்றம் ஏ.  1.8.51 
  
470 இராமபிரான் ஏவிய வாளி, சுவாகுைவக் ெகான்  
 மாாீசைனக் கட ேல தள் தல் 
 தி மகள் நாயகன் ெதய்வ வாளி தான், 
 ெவ  வ  தாடைக பயந்த ரர்கள் 
 இ வாில், ஒ வைனக் கட ன் இட்ட ; அங்கு 
 ஒ வைன அந்தகன் ரம் அத்  இன் உய்த்தேத.  1.8.52 
  
471 அரக்கர்பைட இாிந்  ஓ தல் 
 ணர்த்த  ெதாைடயலான் பகழி வினான், 
 கணம் அத்  இைட விசும்பிைனக் கவித் த் ர்த்தலால், 
 பிணம் அத்  இைட நடந் 'இவர் பி ப்பர் ஈண் ' எனா 
 உணர்த்தினர் ஒ வர் ன் ஒ வர் ஓ னார்.  1.8.53 
  
472 ேபார்க்களத்தில் நிகழ்ந்தைவ 
 ஓ ன அரக்கைர உ மின் ெவம் கைண 
 கூ ன; குைறத்தைல, மிைறத் க் கூத்  நின்  
 ஆ ன; அலைக ம், ஐயன் கீர்த்திையப் 
 பா ன; பரந்தன பறைவப் பந்தர் ஏ.  1.8.54 
  
473 ேதவர்கள் இராமபிராைனப் பாராட் தல் 
 பந்தைரக் கிழித்த  பரந்த  மைழ; 
 அந்தர ந் மி கி ன் ஆர்த்தன; 
 இந்திரன் த ய அமரர் ஈண் னர், 
 சுந்தர வில் ையத் ெதா  வாழ்த்தினார்.  1.8.55 
  
474 னித மா தவர், ஆசியின்  மைழ ெபாழிந்தார்; 
 அைனய கானத்  மரங்க ம், அலர் மைழ ெசாாிந்த; 
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 னி ம் , அவ் வழி ேவள்விைய ைறைமயின் ற்றி , 
 இனிய சிந்ைதயன், இராம க்கு இைனயன இைசத்தான்.  1.8.56 
  
475 விசுவாமித்திர னிவன் இராமபிராைனப் பாராட் தல் 
 "பாக்கியம் எனக்கு உள  என 
       நிைன ம் பான்ைம 
 ேபாக்கி, நிற்கு இ  ெபா ள் என 
       உணர்கிெலன், வனம் 
 ஆக்கி மற்  அைவ அகில ம் 
       அணி வயிற்  அடக்கிக் 
 காக்கும் நீ, ஒ  ேவள்வி 
       காத்தைன எ ம் க  ஏ.  1.8.57 
  
476 இராமபிரான், னிவன்பால் இன்  யான்ெசய் ம் பணி என் எனல் 
 என்  கூறிய பின்னர், அவ் 
       எழில் மலர்க் கானத்  
 அன்  தான் உைறந் , 
       அ ந்தவ னிவேரா  இ ந்த 
 குன்  ேபால் குணத்தான் 
       எதிர், ேகாசைல குாிசில், 
 'இன்  யான் ெச ம் பணி என் ெகால்? 
       பணி' என இைசத்தான்.  1.8.58 
  
477 விசுவாமித்திர னிவன் கூ தல் 
 "அாிய யான் ெசா ன் ஐய! நின்கு அாிய  ஒன்  இல்ைல; 
 ெபாிய காாியம் உள; அைவ ப்ப  பின்னர்; 
 விாி ம் வார் னல் ம தம் சூழ் மிதிைலயர் ேகாமான் 
 ாி ம் ேவள்வி ம் காண் ம் நாம் எ க” எனப் ேபானார்.  1.8.59 
----------------------------   
 

1.9 . அக ைகப் படலம் (478- 563 ) 
  
478 வ ம் ேசாைண நதிைய அைடதல் 
 அலம் ம் மா மணி ஆரம் அத்  ஒ  அகில் அைள ளினம் 
 நலம் ெபய் ண் ைல நாகு இள வஞ்சி ஆம் ம ங்குல் 
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 லம்  ேமகைலப்  மலர் ைன அறல் கூந்தல் 
 சிலம்  சூ ம் கால் ேசாைண ஆம் ெதாிைவையச் ேசர்ந்தார்.  1.9.1 
  
479 சூாியாத்தமன வ ணைன 
 நதிக்கு வந்  அவர் எய்த ம், 
       அ ணன் தன் நயனக் 
 கதிக்கும் ந்  உ  க னம் மான் 
       ேதெரா ம், கதிேரான் 
 உதிக்கும் காைலயில் தண்ைம ெசய்வான் 
       தன  உ வில் 
 ெகாதிக்கும் ெவம்ைமைய ஆற் வான்ேபால் 
       கடல் குளித்தான்.  1.9.2 
  
480 வ ம் ஒ  ேசாைலயில் தங்குதல் 
 கறங்கு தண் னல் க  ெந ம் தாள் உைடக் கமலம் அத்  
 அறம் ெகாள் நாள் மலர்க் ேகாயில்கள் இதழ்க் கத  அைடப்பப் 
 பிறங்கு தாமைர வனம் விட் ப் ெபைடெயா  களி வண்  
 உறங்குகின்ற  ஓர் ந  மலர்ச் ேசாைல க்கு உைறந்தார்.  1.9.3 
  
481 அச்ேசாைலையப்பற்றி இராமபிரான் வினாவ னிவர்பிரான் விைடத தல் 
 இைனய ேசாைல மற்ற யா ? என இராகவன் வினவ, 
 விைன எலாம் அற ேநாற்றவன் விளம் வான் 'ேமல் நாள் 
 தனயர் ஆனவர்க்கு இரங்கிேய, காசிபன் தன  
 மைன உளாள், தவம் ாிந்தனள் இவண்' என வ த்தான்.  1.9.4 
  
482 வித்தியாதரமங்ைக தி மகள்பால் மலர்மாைல ெப தல் 
 அண்ட ேகாளைகக்கு அ றம் அத்  என்ைன ஆள் உைடய 
 ெகாண்டல் நீள் பதத்  எய்தி ஓர் விஞ்ைசயர் ேகாைத 
 ண்டாீைக ெமன் பதத்  இைச ணர்த்தனள் கழ 
 வண்  அறா ம  மாைல ைகக் ெகா த்தனள் மகிழ்ந் .  1.9.5 
  
483 விஞ்ைசமகள் மாைலையத் வாச னிவ க்கு அளித்தல் (483-484) 
 அன்ன மாைலைய யாழ் இைட பிணித்  அயன் உலகம் 
 கன்னி மீட ம், கசட்  உைட னி எதிர் காணா 
 என்ைன ஆள் உைட நாயகிக்கு இைச எ ப்பவள் என்  
 அன்னள் தாள் இைண வணங்கி நின்  ஏத்த ம் அைனயாள்.  1.9.6 
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484 'உலகம் யாைவ ம் பைடத்  அளித்  
       உண்  உமிழ் ஒ வன் 
 இலகும் மார்  அகத்  இ ந்  உயிர் 
       யாைவ ம் ஈன்ற 
 திலக வாள் தல், ெசன்னியில் 
       சூ ய ெதாியல் 
 அலகு இல் மா னி ெப க' என 
       அளித்தனள் அளியால்.  1.9.7 
  
485 வாசன் இந்திரேலாகமைடதல் 
 'ெதய்வம் நாயகி ெசன்னியில் 
       சூ ய ெதாியல் 
 ஐய! யான் ெபறப் ாிந்த  எத் 
       தவம்' என ஆ  
 ெவய்ய மா னி ெசன்னியில் 
       சூ ேய, விைன ேபாய் 
 உய் ம் ஆ  இ  என்  உவந்  உவந்  
       உம்பர் நா  அைடந்தான்.  1.9.8 
  
486 இந்திரன் பவனிகண்  னிவர் வியப்பைடதல் (486-489) 
 ெபய் ம் மா கில், ெவள்ளி அம் பிறங்கல் மீப் பிற ம் 
 ெசய்ய தாமைர ஆயிரம் மலர்ந் , ெசங் கதிாின் 
 ெமாய்ய ேசாதிைய மிைலச்சிய ைறைம ேபான்  ஒளி ம் 
 ெமய்யிேனா , அயிராவதக் களிற்றின்ேமல் விளங்க.  1.9.9 
  
487 அரம்ைப ேமனைக திேலாத்தைம உ ப்பசி, அனங்கன் 
 சரம் ெபய் ணியில் தளிர் அ  ரம் தைழப்பக், 
 க ம்ைப ம் சுைவ ைகப்பித்த குதைலயர் விளாி 
 நிரம்  பாடல் ஓ , ஆ னர் திகள் ெந ங்க.  1.9.10 
  
488 நீல மால் வைர தவழ்த  கதிர் நிலாக் கற்ைற 
 ேபாலேவ இ  ைடயி ம் சாமைர ரளக் 
 ேகாலம் மா மதி குைற  அற நிைறந்  ஒளி குலாவ 
 ேமல் இவர்ந்  என ெவள்ளி அம் தனிக் குைட விளங்க.  1.9.11 
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489 தழங்கு ேபாி ம் குற  ஒ  பாண் ம் சங்கும் 
 வழங்கு கம்பைல, மங்கல கீதம் அத்  ஐ மைறப்ப, 
 ழங்கும் நான் மைற ாி நீர் ழக்கு என உலைக 
 வி ங்குமா வ ம் விழா அணி கண் , உளம் வியந்தான்  1.9.12 
  
490 வாசன் இந்திர க்குத் தந்த மாைலைய 
 அயிராவதம் கா ன் கீழ் இட் த் ேதய்த்தல 
 தைன ஒவாதவன், மகிழ்ச்சியால் வாசவன் தன் ைக 
 வைன ம் மாைலைய நீட்ட ம், ேதாட் யால் வாங்கித் 
 ைன வலத்  அயிராவதம் அத்  எ த்  இைட ெதா த்தான்: 
 பைன ெசய் ைகயினால் பறித்  அ  ப த்த  அப் பக .  1.9.13 
  
491 வாச னிவர் சினம் 
 கண்ட மா னி விழிவழி ஒ கு ெவம் கனலால் 
 அண்ட கூட ம் சாம்பராய் ஒழி ம் என்  அழியா 
 விண்  நீங்கினர் விண்ணவர் இ  சுடர் மீண்ட 
 எண் திசா கம் இ ண்டன சுழன்ற  எவ் உலகும்.  1.9.14 
  
492 வாச னிவர் இந்திரைன ெவகு தல் 
 ைக எ ந்தன உயிர் ெதா ம், எயில் ெபா த்தவனின் 
 நைக எ ந்தன, நிவந்தன வம் நல் த ல், 
 சிைக எ ம் சுடர் விழியினன், அசனி ம் திைகப்ப 
 மிைக எ ந்தி  சதமக! ேகள் என ெவகுண்டான்.  1.9.15 
  
493 வாச னிவன் மாைல ெபற்ற வரலா  கூ தல் 
 த நாயகன் வி மகள் நாயகன் ெபா  இல் 
 ேவத நாயகன் மார்  அகத்  இனி  ற்றி க்கும் 
 ஆதி நாயகி வி ப்  உ  ெதாியல் ெகாண்  அைணந்த 
 மாதராள் வயின் ெபற்றனன் யன்ற மா தவத்தால்.  1.9.16 
  
494 வாச னிவன் இந்திர க்குச் சாபமி தல் 
 இன்  நின் ெப ம் ெசவ்வி கண் , உவைகயின் ஈந்த 
 மன்றல் அம் ெதாைட இகழ்ந்தைன, நின  மா நிதி ம் 
 ஒன்  அலாத பல் வளங்க ம் உவாி க்கு ஒளிப்பக், 
 குன்றி நீ யர் உ க என உைரத்தனன் ெகாதித்  ஏ.  1.9.17 
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495 இந்திரன் ெசல்வம் யா ம் கட ல் மைறதல் 
 அர மடந்ைதயர் கற்பகம் நவ நிதி அமிர்தச் 
 சுரபி ெவம் பாி மத மைல த ய ெதாடக்கு அற்  
 ஒ  ெப ம் ெபா ள் இன்றிேய உவாி க்கு ஒளிப்ப 
 ெவ வி ஓ னர் விண்ணவர் கண்ணன் ேமவாாின்.  1.9.18 
  
496 ேதவர்கள் தி மாைலச் சரணைடதல் 
 ெவய்ய மா னி ெவகுளியால், விண் அகம் தலாம் 
 ைவயம் யாைவ ம் வ ைம ேநாய் ந தர, வாேனார் 
 ைதயல் பாக ம் ச கக் கட ம் கூ ச் 
 ெசய்ய தாமைரத் தி  உ  மார்பைனச் ேசர்ந்தார்.  1.9.19 
  
497 பிரமன் த ேயார்க்குத் தி மால் அபயமளித்தல் 
 ெவம் ெசால் மா னி ெவகுளியால் 
       விைளந்தைம விளம்பிக், 
 கஞ்ச நாள் மலர்க் கிழவ ம் 
       கட ளர் பிற ம் 
 'தஞ்சம் இல்ைல; நின் சரணேம 
       சரண்' எனச் ச யா , 
 'அஞ்சல் அஞ்சல்' என்  உைரத்தனன் 
       உலகு எலாம் அளந்ேதான்.  1.9.20 
  
498 தி மால் பாற்கடைலக் கைட மா  கட்டைளயிடல் 
 மத்  மந்தரம், வாசுகி கைட கயி , அைட ண் 
 ெமத்  சந்திரன், சுர அசுரர் ேவ  ேவ  உள்ள 
 ெகாத்  இரண்  பால் வ ப்பவர், ஓடதி ெகா த் க் 
 கத்  வாாிதி ம கு உற அமிழ்  எழக் கைடமின்.  1.9.21 
  
499 ேதவர்களின் மகிழ்ச்சி 
 'யா ம் அவ் வயின் வ ம், நீர் க ம் என எ ந்  
 ேபாமின்,' என்  அ ள் ாித ம், இைறஞ்சினர் கழ்ந்தார், 
 'நாமம் இன் ' எனக் குனித்தனர்,'நல்குர  ஒழிந்த  
 ஆம்' எ ம் ெப ம் களி ளக்கு உ த்தல் ஆல் அமரர்.  1.9.22 
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500 ேதவர்கள் பாற்கடல் கைடதல் 
 மைல பி ங்கினர், வாசுகி பிணித்தனர், மதியம் 
 நிைல ெப ம்ப  நட்டனர்; ஓடதி நிைரத்தார், 
 அைல ெப ம்ப  பேயாததி கைடந்தனர், அவனி 
 நிைல தளர்ந்திட அனந்த ம் கீழ் உற ெநளித்தான்.  1.9.23 
  
501 பாற்கடைலக் கைடதற்குத் தி மால் உதவி ாிதல் 
 திறல் ெகாள் ஆைமயாய், கினில் மந்தரம் திாிய, 
 விறல் ெகாள் ஆயிரம் தட ைககள் பரப்பி மீ வ ப்ப, 
 மறன் இலா னி ெவகுளியின் மைறந்தன வரேவ, 
 அறன் நிலார் மனத்  அைடயலா ெந ம் தைக அைமத்தான்.  1.9.24 
  
502 அமிர்தத்ைதத் ேதவர்கேள ெப தல் 
 இறந்  நீங்கின யாைவ ம் எம்பிரான் அ ளால் 
 பிறந்த; அவ் வயின், சுர அசுரர் தங்களில் பிணங்கச் 
 சிறந்த ேமாகினி மடந்ைதயால் அ ணர் தம் ெசய்ைக 
 றந்  மாண்டனர்; ஆர் அமிர்  அமரர்கள் ய்த்தார்.  1.9.25 
  
503 பாற்கட ல் ேதான்றிய ெபா ள்கைளத் தி மால் பங்கி தல் 
 ெவ ம் ஆல ம் பிைற ம் ெவள் விைடயவற்கு ஈந் , 
 த ம் ேவ  உள தைகைம ம் சதமகற்கு அ ளி, 
 ம  ெதால் ெப  வளங்க ம் ேவ  உற வழங்கித், 
 தி ம் ஆர ம் அணிந்தனன் சீதர, ர்த்தி.  1.9.26 
  
504 ேதவைரக் ெகால்லவல்ல தல்வைனத் 
 த மா  திதி தன் கணவைன ேவண்டல் 
 அந்த ேவைலயில், திதி, ெப ம் யர் உழந்  அழிவாள், 
 வந் , காசிபன் மலர் அ  வணங்கி,'என் ைமந்தர் 
 இந்திர ஆதியர் ணர்ப்பினால் இறந்தனர்; எனக்கு ஓர் 
 ைமந்தன் நீ அ ள், அவர் தைம ம த்த க்கு' என்றாள்.  1.9.27 
  
505 திதி தவம் ாிதல் 
 என்  கூற ம்,'மக  உனக்கு அளித்தனம்; இனி நீ 
 ெசன் , பார் இைட ப வம் ஓர் ஆயிரம் தீர 



 98

 நின் , மா தவம் ாிதிேயல் நிைன  ற் தி' என்  
 அன்  கூறிடப் ாிந்தனள் அ ம் தவம் அைனயாள்.  1.9.28 
  
506 இந்திரன் திதியின் க ைவச் சிைதத்தல் 
 ேகட்ட வாசவன், அன்னவள் கு அ ைமயில் கிைடத் , 
 வாட்டம் மா தவத்  உணர்ந் , அவள் வயிற்  உ  மகைவ 
 ட் ேய எ  கூ  ெசய்தி த ம், விம்மி 
 நாட்டம் நீர் தர, ம த்  எ ம் நாம ம் நவின்றான்.  1.9.29 
  
507 திதி தவம்ெசய்த இட ம் சரவண ம் காட்டல் 
 ஆய  இவ் இடம், அவ் இடம் அவிர் மதி அணிந்த 
 யவன் தனக்கு உைம வயின் ேதான்றிய, ெதால்ைல 
 வா ம் னல் கங்ைக ம் ெபா க்கலா வலத்த 
 ேசய் , வளர்த்  அ ள் சரவணம் என்ப ம் ெதாித்தான்.  1.9.30 
  
508 சூாிேயாதய வ ணைன 
 காலன் ேமனியில் க கு இ ள் க ந் , உலகு அளிப்பான், 
 நீல ஆர்க த் ேதெரா ம் நிைற கதிர்க் கட ள், 
 மா ன் மா மணி உந்தியின் அயெனா  வந்த 
 ல தாமைர  மலர் ைளத்ெதன, ைளத்தான்.  1.9.31 
  
509 வ ம் கங்ைகையக் கா தல் 
 அங்குநின்  எ ந்  அயன் தல் வ ம் அைனயார் 
 ெசம் கண் ஏற்றவன் ெசறி சைடப் ப வத்தின் நிைற ேதன் 
 ெபாங்கு ெகான்ைற ஈர்த்  ஒ கலால் ெபான்னிையப் ெபா ம் 
 கங்ைக என் ம் அக் கைர ெபா  தி  நதி கண்டார்.  1.9.32 
  
510 கங்ைகயின் வரலா  
 'இந்த மா நதிக்கு உற் ள தைகைமய யா ம் 
 எந்ைத கூ க' என்  இராகவன் வின ற, எைன ஆள் 
 ைமந்த! நின் தி  மர  உளான், அேயாத்தி மா நகர் வாழ் 
 விந்ைத ேசர் யன், சகரன், இம் ேமதினி ரந்ேதான்.  1.9.33 
  
511 சகர ைடய த்திர ெபௗத்திரர்கள் 
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 விறல் ெகாள் ேவந்த க்கு உாியவர் இ வாில், விதர்ப்ைப 
 ெபாைறயின் நல்கிய அசமஞ்சற்கு அஞ்சுமான் தல்வன்; 
 பறைவ ேவந்த க்கு இைளய ெமன் சுமதி ன் பயந்த 
 அறனின் ைமந்தர்கள் அ பதினாயிரர் வலத்தார்.  1.9.34 
  
512 சகரன் ேவள்விக்குதிைரைய இந்திரன் ஒளித்த  
 திண் திறல் ைன சகர ம் தனயர் ேசவகங்கள் 
 கண் , ற்றிய அய மகம் ாித ம், கனன்  
 வண்  ற்ற தார் வாசவற்கு உணர்த்தினர் வாேனார், 
 ஒண் திறல் பாி கபிலன  இைடயினில் ஒளித்தான்.  1.9.35 
  
513 ேவள்விக்குதிைர மைறந்தைத அம்சுமான் சகரனிடம் ெதாிவித்தல் 
 வா  வாசிபின் ெசன்றனன் அஞ்சுமான், ம கிப் 
 வின் ஓர் இடம் இன்றிேய நா னன் குந் , 
 ேதவர் ேகா மகன் கரந்தைம அறிந்திலன், திைகத் , 
 ேம  தாைத தன் தாைதபால் உைரத்தனன் மீண் .  1.9.36 
  
514 சகரர் மிையக் குைடந்  ேவள்விக்குதிைரையத் ேத தல் 
 ேகட்ட ேவந்த ம், மதைலயர்க்கு அ ெமாழி கிளத்த, 
 வாட்டம் மீ ெகாளச் சகரர்கள் வடைவயின் ம கி, 
 நாட்டம் ெவம் கனல் ெபாழிதர நால் நிலம் தடவித், 
 ேதாட்  ங்கினர் வியிைனப் பாதலம் ேதான்ற.  1.9.37 
  
515 சகரர் பாதலஞ்ெசன்  கபில னிவர் பின் றம் 
 குதிைரையக்கண்  அம் னிவைர வ த் தல் 
  ேயாசைன அகல ம் ஆழ ம் டங்கக் 
 கூ  ெசய்தனர் என்பரால் : வடகுண திைசயின், 
 ஏ ம் மாதவக் கபிலன்பின் இ ளி கண்  எாியின் 
 சீறி ைவதனர் ெச க்கினர் ெந க்கினர் சினத்தார்.  1.9.38 
  
516 கபிலர் சினத்தால் சகரர் சாம்பராத ம் தர் 
 அரசற்கு அதைன அறிவித்த ம் 
 ம் ெவம் சினத்  அ ந்தவன் னிந்  எாி விழிப்பப் 
 ைள சூ  தன் நைகயினில் எயில் ெபா ந்தன ேபால் 
 ஆ ம் ைமந்தர் ஆ  அ த ம் சாம்பராய் அவிந்தார்; 
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 ேவள்வி ெகாண்ட நல் ேவந்த க்கு உைரத்தனர் ேவய்கள்.  1.9.39 
  
517 அம்சுமான் குதிைரெகாணரப் பாதலஞ்ேசர்தல் 
 உைழத்  , ெவம் யர்க்கு ஈ  காண்கிலன், உணர்  ஒழியா, 
 அைழத்  ைமந்தன்தன் ைமந்தைன,'அவர் கழிந்தனேரல் 
 இைழத்த ேவள்வி இன்  இழப்ப  ஓ?' என, அவன் எ ந்  
 தைழத்த மாதவக் கபிலன் வாழ் பாதலம் சார்ந்தான்.  1.9.40 
  
518 கபில னிவாிடத்தினின்  ேவள்விக்குதிைர ெப தல் 
 விண்  நீங்கினர் உடல் உகு பிறங்கல் ெவண் நீ  
 கண் , ண் எ ம் மனத்தினன், கபில மா னிதன் 
 ண்டாீக ெமன் தாள் ெதா  எ ந்தனன், கழக், 
 'ெகாண்  ேபாதி நின் இ ளி' என்  உற்ற ம் குறித்தான்.  1.9.41 
  
519 சகரன் ேவள்வி ற்றிப் பரேலாகம் ெசல்லல் 
 ப  இலாதவன் உைரத்த ெசால் ேகட்ட ம், பாிவால் 
 ெதா , வாம் பாி ெகாணர்ந் , அவி சுரர்க க்கு ஈயா, 
 ம் ேவள்விைய ற் வித் , அரச ம் ந்தான்; 
 எ  கீர்த்தியாய்! ைமந்த க்கு அரசியல் ஈந் .  1.9.42 
  
520 அஞ்சுமான் மரபில் பகிரதன் பிறத்தல் 
 சகரர் ெதாட்டலால், சாகரம் எனப் ெபயர் தைழப்ப 
 மகர வாாிதி சிறந்த ; மகிதலம் ம் 
 நிகாில் ைமந்தேன ரந்தனன்; இவன் ெந  மரபில் 
 பகிரதன் எ ம் பார்த்திவன் வந்  அவதாித்தான்.  1.9.43 
  
521 பகீரதன் தன் தாைதயர் ெசய்தி வசிட்டைர வினாதல் 
 உலகம் யாைவ ம் ெபா  அறத் திகிாிைய உ ட் , 
 இலகு மன்னவன் இ ந் ழி, இறந்தைம வினவ, 
 அலகில் ெதால் னி உைரத்திடக் ேகட்டனன் அரசன், 
 திலகம் மண் உற வணங்கி நின்  ஒ  ெமாழி ெசப் ம்.  1.9.44 
  
522 தாைதயர் நற்கதியைட ம் வைகையப் பகிரதன் 
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 வினவ னிவர்கூறத் ெதாடங்கல் 
 'ெகா ய மா னி ெவகுளியின் ம ந்த எம் குரவர் 
 ய நீள் நிரயத்தினில் அ ந்தி ம் ைறைம 
 க ம் ஆ , எனக்கு அ ந்தவம் அதற்கு உ  க மம் 
 அ கள் சாற் க' என்ற ம், அந்தணன் அைறவான்.  1.9.45 
  
523 வசிட்ட னிவன் உபாயம் கூறல் 
 'ைவயம் ஆள் உைட மன்னவர் மன்னவ! ம ந்ேதார் 
 உய்ய, நீள் தவம், ஒழி  அ  பகல் எலாம் ஒ ங்ேக 
 ெசய்ய நாள் மலர்க் கிழவைன ேநாக்கி நீ ெசய்தி; 
 ைநயல்' என்  இனி  உைரத்தனன் நைவ அ  னிவன்.  1.9.46 
  
524 பகீரதன் தவம் ாியப் பிரமேதவன் ேதான் தல் 
 ஞாலம் யாைவ ம் சுமந்திரன் தன் வயின் நல்கிக், 
 ேகா ம் மா தவத்  இமம் கிாி ம ங்கினில் கு கிக், 
 காலம் ஓர் பதினாயிரம் அ ம்தவம் கழிப்ப, 
 ல தாமைர  தல் கிழவன் ந்தினன் ஏ.  1.9.47 
  
525 பிரமன், கங்காநதியால் நின் ன்ேனார் நல் கதி ெப வர் எனல் 
 'நின் ெப ந்தவம் மகிழ்ந்தனன்; நின  நீள் குரவர் 
 ன்  இறந்தனர் அ ம் தவன் னிவின் ஆத னால், 
 மன் ெப ம் வி அதனில் வான் நதி க  அ கி, 
 என்  ேதா ேமல், இ ம் கதி ெப வர்' என்  இைசத்தான்.  1.9.48 
  
526 பிரமன் வரம் தந்  மைறதல் 
 'மாக மா நதி வி இைட நடக்கின், மற்  அவள் தன் 
 ேவகம் ஆற் தல் கண் தற்கு அன்றி, ேவ  அாி  ஆல்; 
 ேதாைக பாகைன ேநாக்கி நீ அ ந்தவம் ெதாடங்கு, என்  
 ஏகினான்; உலகு அைனத் ம் எவ் உயிர்க ம் ஈன்றான்.  1.9.49 
  
527 பகீரதன் சிவபிராைன ம் கங்ைகைய ம் குறித்  ேநாற்றல் 
 மங்ைக பாகைன ேநாக்கி, ன் ெமாழிந்தன வ டம் 
 தங்கு மா தவம் ாித ம், தழல் நிறக் கட ள், 
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 'அங்கு வந்  நின் க த்திைன த் ம்' என் ; அகன்றான் 
 கங்ைகையத் ெதாழக் காலம் ஐயாயிரம் கழித்தான்.  1.9.50 
  
528 கங்ைக கூ தல் 
 ஒ  மடம் ெகா  ஆகி வந் , உன  மா தவத்  என் 
 ெபா  னல் ெகா  வாின், அதன் ேவகம் ஆர் ெபா ப்பார்? 
 அரன் உைரத்த ெசால் விேனாதம், மற்  இன் ம் நீ அறிந்  
 ெப கும் நல் தவம் ாிக, என வர நதி ெபயர்ந்தாள்.  1.9.51 
  
529 பகீரதன் சிவபிராைன ம் கங்ைகைய ம் குறித்  மீண் ம் ேநாற்றல் (529-530) 
 கரந்ைத மத்தெமா  எ க்கு அலர் கூவிைள க க்ைக 
 நிரந்த ெபான் சைட நின்மலக் ெகா ந்திைன நிைனயா, 
 அரந்ைத உற்றவன், இரண்  அைர ஆயிரம் ஆண்  
 ாிந்  நல் தவம் ெபா தர, வைர உைற னிதன்.  1.9.52 
  
530 எதிர்ந் ,'நின் நிைன  என்' என, இைறஞ்சி,'எம் ெப ம! 
 அதிர்ந் , கங்ைக ஈ  அைறந்தனள்' என்ற ம்,'அஞ்ேசல் 
 பிதிர்ந்திடா வைக காத் ம்' என்  ஏகிய பின்ைற, 
 திர்ந்த மாதவம் இரண்டைர ஆயிரம் த்தான்.  1.9.53 
  
531 பகீரதன் ாிந்த தவங்களின் சிறப்  
 ெப கு நீெரா  தி ம் வா ம் பிறங்கு 
 ச கும் ெவம் கதிர் ஒளிைய ம் ய்த் , மற்  அைத ம் 
 ப கல் இன்றி ம், ப்பதினாயிரம் ப வம் 
 கு காத ன் மன்னவன் அ ந்தவம் யன்றான்.  1.9.54 
  
532 கங்ைகெவள்ளத்ைதச் சிவபிரான் சைடயினில் கரத்தல் 
 உந்தி அம் யத்  உதித்தவன் உைறத ம் உலகும் 
 இந்திரர் ஆதியர் உலக ம் ந க்கு உற இைரத்  
 வந்  ேதான்றினள் வரநதி, மைலமகள் ெகா நன், 
 சிந்திடா  ஒ  சைடயினில் கரந்தனன் ேசர.  1.9.55 
  
533 கங்ைகைய ஒ  சிறி  மியில் வி தல் 
 ல் னித் த  பனி என 
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       வான் நதி, னிதன் 
 ெசன்னியில் கரந்  ஒளித்த ம், 
       வணங்கினன், திைகத்  , 
 மன்னன் நிற்ற ம்,'வ ந்தல், நம் 
       சைடயள் வான் நதி இன் ' 
 என்ன விட்டனன்; ஒ  சிறி  
       அவனி ேபாந்  இழிந்தாள்.  1.9.56 
  
534 கங்ைகையச் சன் னிவன் ப கி ெவளியிட, அ  சாகராின் 
 உடற்சாம்பைல நைனத்தல் (534-535) 
 இழிந்த கங்ைக ன் மன்னவன் விைர ஒ ம் ஏகக், 
 கழிந்த மன்னவர் கதி ெபற கிய கதியால், 
 அ ந்  மாதவச் சன் வின் ேவள்விைய அழிப்பக், 
 ெகா ந்  விட்  எாி ெவகுளியன் குடங்ைக இல் ெகாள்ளா,  1.9.58 
  
535 உண்  உவந்தனன் மைற னிக் 
       கணங்கள் கண்  உவப்பக் 
 கண்  ேவந்த ம், வணங்கி, ன் 
       நிகழ்ந்தன கழறக் 
 'ெகாண்  ேபாக' எனச் ெசவி வழிக் 
       ெகா த்தனன், குதித்  
 விண்  நீங்கினர் உடல் உகு 
       ெபா யின் ேமவினள் ஏ.  1.9.58 
  
536 பகீரதன் அேயாத்திக்கு மீ தல் 
 நிரய ற்றிய சகரர்கள் 
       ெந ம் கதி ெசல்ல, 
 விைர மலர் ெபாழிந்  ஆர்த்தன 
       விண்ணவர் குழாங்கள்; 
 ைரசம் ற்றிய பல் இயம் 
       ைற ைற ைவப்ப, 
 அைரசன் அப்ெபா  அணி மதில் 
       அேயாத்தி மீண்  அைடந்தான்.  1.9.59 
  
537 கங்ைகயின் சிறப்  
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 அண்ட ேகாளைகப் றத்த  ஆய், அகிலம் அன்  அளந்த 
 ண்டாீக ெமன் பதம் அத்  இைட பிறந் ,  மகனார் 
 ெகாண்ட தீர்த்தமாய், அரன் ெகாளப், பகிரதன் ெகாணர, 
 மண் தலத்  வந்  அைடந்த ; இம் மா நதி ைமந்த!  1.9.60 
  
538 கங்ைகயின் ேவ  ெபயர்கட்குக் காரணம் 
 சகரர்தம் ெபா ட்  அ ந்தவம் ெப ம் பகல் தள்ளிப் 
 பகிரதன் ெகாணர்ந்தி தலால்,'பகிரதி' ஆகி, 
 மகிதலம் அத்  இைட சன் வின் ெசவி விழி வரலால், 
 நிகாில்'சானவி' எனப் ெபயர் பைடத்த  இந் நீத்தம்.  1.9.61 
  
539 வ ம் விேதகநாட்ைட அைடதல் (539-540) 
 என்  கூற ம், வியப்பிெனா  உவந்தனர் இைறஞ்சிச், 
 ெசன்  தீர்ந்தனர் கங்ைகைய; விசாைல வாழ் சிகரக் 
 குன்  ேபால் யத்  அரசன் வந்  அ  இைண கு க, 
 நின்  நல் உைர விளம்பி, மற்  அவ் வயின் நீங்கா.  1.9.62 
  
540 பள்ளி நீங்கிய பங்கயப் பழன நல் நாைர, 
 ெவள்ள வான் கைள கைள  உ  கைடசியர் மிளிர்ந்த 
 கள்ள வாள் ெந ம் கண் நிழல் கயல் எனக் க தா, 
 அள்ளி, நாண் உ ம், அகன் பைண மிதிைல நா  அைடந்தார்.  1.9.63 
  
541 விேதகநாட் ச் ேசாைலகளின் சிறப்  
 வரம்  இல் வான் சிைற மதகுகள் ழ  ஒ  வழங்க, 
 அ ம்  நாள் மலர் அேசாகங்கள் அலர் விளக்கு எ ப்ப, 
 நரம்பின் நான்ற ேதன் தாைர ெகாள் ந ம் மலர் யாழில் 
 சு ம்  பாண் ெசயத், ேதாைக நின்  ஆ வ ேசாைல.  1.9.64 
  
542 கழனிகளின் சிறப்  
 பட்ட வாள் தல் மடந்ைதயர் பார்ப்  எ ம் தால் 
 எட்ட ஆதாித்  உழல்பவர் இதயங்கள் ெவ ப்ப, 
 வட்ட நாள் மைர மலாின் ேமல் வயல் இைட மள்ளர் 
 கட்ட காவி, அம் கண் கைட காட் வ கழனி.  1.9.65 
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543 ெபாய்ைககளின் சிறப்  
 வி அன்னம் தம் இனம் என்  நைட கண்  ெதாடரக் 
 கூ ம் ெமன் குயில் குதைலயர் குைடந்த தண் னல் வாய், 
 ஓவில் குங்குமச் சுவ  உற, ஒன்  ஒ  ஒன்  ஊ ப் 
  உறங்கி ம் ள் உறங்காதன ெபாய்ைக.  1.9.66 
  
544 யா களின் சிறப்  
 ைறயினின்  ேமதியின் ைல வழி பா ம், 
 ைறயில் நின்  உயர் மா கனி ங்கிய சா ம், 
 அைற ம் ெமன் க ம்  ஆ ய அ த ம், அழி ேதம் 
 நைற ம் அல்ல  நளிர் னல் ெப கலா நதிகள்.  1.9.67 
  
545 நீேராைடகளின் சிறப்  
 இைழக்கும் ண் இைட இைடதர க  உயர் ெகாங்ைக 
 மைழக் கண் மங்ைகயர், அரங்கினில் வயிாியர் ழவம் 
 ழக்கும் இன் இைச, ெவ விய ேமாட்  இள ாி 
 உழக்க, வாைளகள் பாைளயில் குதிப்பன ஓைட.  1.9.68 
  
546 குளங்களின் சிறப்  
 பைட ெந ங் கண் வாள் உைற கப் படர் னல் ழ்கிக் 
 கைடய, ன் கடல் ெச  தி  எ ம் ப  காட் , 
 மிைட ம் ெவள் வைள ள்ெளா ம் ஒ ப்ப, ெமல் இயலார் 
 குைடய, வண்  இனம் க  மலர் குைடவன குளங்கள்.  1.9.69 
  
547 அக ைக கல்லாய்க்கிடந்த ேமட்ைட வ ம் கா தல் 
 இைனய நாட் ைன இனி  ெசன் , இஞ்சி சூழ் மிதிைல 
 ைன ம் நீள் ெகா ப் ாிைசயின் றத்  வந்  இ த்தார்; 
 மைனயின் மாட்சிைய அழித் , இழி மாதவப் பன்னி, 
 கைன ம் ேமட்  உயர் க ம் கல் ஓர் ெவள் இைட கண்டார்.  1.9.70 
  
548 அக ைக ன்ைனயவ வம் ெப தல் 
 கண்ட கல் மிைசக் காகுத்தன் கழல் கள் க வ , 
 உண்ட ேபைதைம மயக்கு அற, ேவ பட் , உ வம் 
 ெகாண்  ெமய் உணர்பவன் கழல் கூ ய  ஒப்பப் 
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 பண்ைட வண்ணம் ஆய் நின்றனள்; மா னி பணிப்பான்.  1.9.71 
  
549 அக ைகைய னிவன் இராம க்கு அறிவித்தல் 
 மா இ  விசும்பில் கங்ைக மண் மிைச இழித்ேதான் ைமந்த! 
 ேமயின உவைகேயா  மின் என ஒ ங்கி நின்றாள், 
 தீ விைன நயந்  ெசய்த ேதவர் ேகான் தனக்கு ெசங்கண் 
 ஆயிரம் அளித்ேதான் பன்னி, அக ைக ஆகும், என்றான்.  1.9.72 
  
550 அக ைகயின் சாபவரலாற்ைற இராமன் உசா தல் 
 ெபான்ைன ஏர் சைடயான் கூறக் 
       ேகட்ட ம் மின், ேகள்வன், 
 என்ைன ஏ! என்ைனேய! இவ் 
       உலக இயல் இ ந்த வண்ணம்; 
 ன்ைன ஊழ் விைனயினால் ஓ? 
       ந  ஒன்  ந்த  உண்  ஓ? 
 'அன்ைனேய அைனயாட்கு இவ் ஆ  
       அ த்த ஆ  அ க' என்றான்.  1.9.73 
  
551 இந்திரன் அக ைகைய அைணய விைழதல் 
 அவ் உைர இராமன் கூற, 
       அறிவ ம் அவைன ேநாக்கிச் 
 ெசவ்விேயாய்! ேகட் , ேமல் நாள் 
       ெசறி சுடர்க் கு சத்  அண்ணல், 
 அவ்வியம் அவித்த சிந்ைத 
       னிவைன அற்றம் ேநாக்கி, 
 நவ்வி ேபால் விழியினாள் தன் 
       வனம் ைல ந கல் உற்றான்.  1.9.74 
  
552 இந்திரன் ெகௗதம ெவா  குதல் 
 ைதயலாள் நயன ேவ ம் 
       மன்மதன் சர ம் பாய, 
 உய்யலாம் உ தி நா  
       உழல்பவன், ஒ  நாள் உற்ற 
 ைமயலால் அறி  நீங்கி, 
       மா னிக்கு அற்றம் ெசய் , 
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 ெபாய் இலா உள்ளத்தான் தன் 
       உ வேம ெகாண்  க்கான்.  1.9.75 
  
553 இந்திரன் அக ைகைய அைணந்தி த்த ம் ெகௗதம னிவர் வ த ம் 
 க்கு, அவேளா ம் காமப் 
        மண ம வின் ேதறல் 
 ஒக்க உண் , இ த்தேலா ம், 
       உணர்ந்தனள்; உணர்ந்த பின் ம் 
 தக்க  அன்  என்ன ஓராள், 
       தாழ்ந்தனள் இ ப்பத், தாழா 
 க் கணன் அைனய ஆற்றல் 
       னிவ ம் கி வந்தான்.  1.9.76 
  
554 இந்திரன் அஞ்சிப் ைனயாய்ப் ேபாதல் 
 சரம் த  சாபம் அல்லால் த ப்  அ ம் சாபம் வல்ல 
 வரம் த  னிவன் எய்த வ த ம், ெவ வி, மாயா 
 நிரந்தரம் உலகில் நிற்கும் ெந ம் பழி ண்டாள் நின்றாள், 
 ரந்தரன் ந ங்கி ஆங்கு ஓர் ைசயாய்ப் ேபாகல் உற்றான்.  1.9.77 
  
555 ெகௗதமன் இந்திர க்குச் சாபங் ெகா த்தல் 
 தீ விழி சிந்த ேநாக்கிச், 
       ெசய்தைத உணர்ந் , ெசய்ய, 
 யவன், அவைன நின்ைகச் 
       சு  சரம் அைனய ெசால்லால், 
 'ஆயிரம் மாதர்க்கு உள்ள 
       அறிகுறி உனக்கு உண்டாக' என்  
 ஏயினன்; அைவ எலாம் வந்  
       இையந்தன இைமப்பின் ன்னம்.  1.9.78 
  
556 ெகௗதமன் அக ைகக்குச் சாபங் ெகா த்தல் 
 எல்ைலயில் நாணம் எய்தி, யாவர்க்கும் நைக வந்  எய்தப் 
 ல் ய பழியிேனா ம் ரந்தரன் ேபாயபின்ைற, 
 ெமல் யலாைள ேநாக்கி, விைல மகள் அைனய நீ ம் 
 கல் இயல் ஆதி என்றான்; க ம் கல் ஆய் ம ங்கு ழ்வாள்.  1.9.79 
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557 அக ைக ேவண்டக் ெகௗதமன் சாபம் நீங்கும்வைக கூ தல் 
 பிைழத்த  ெபா த்தல் என் ம் 
       ெபாியவர் கடேன என்பர், 
 'அழல் த ம் கட ள் அன்னாய்! 
        இதற்கு அ க' என்னத், 
 'தைழத்  வண்  இமி ம் தண் தார்த் 
       தசரத ராமன் என்பான் 
 கழல் கள் க வ, இந்தக் 
       கல் உ த் தவிர்தி' என்றான்.  1.9.80 
  
558 இந்திரன் சாபத்ைத னிவன் ேபாக்குதல் 
 அந்த இந்திரைனக் கண்ட அமரர்கள், பிரமன் ன்னா 
 வந் , ேகாதமைன ேவண்ட, மற்  அைவ தவிர்த் , மாறாச் 
 சிந்ைதயின் னி  தீர்ந் , சிறந்த ஆயிரம் கண் ஆக்கத், 
 தம் தம  உலகு க்கார்; ைதய ம் கிடந்தாள் கல்லாய்.  1.9.81 
  
559 விசுவாமித்திரன் இராமைனப் கழ்தல் 
 இவ் வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம், 
       இனி இந்த உலகுக்கு எல்லாம் 
 உய் வண்ணம் அன்றி, மற்  ஓர் 
       யர் வண்ணம் உ வ  உண்  ஓ? 
 ைம வண்ணத்  அரக்கி ேபாாின் 
       மைழ வண்ணத்  அண்ணல் ஏ! உன் 
 ைக வண்ணம் அங்குக் கண்ேடன், 
       கால் வண்ணம் இங்குக் கண்ேடன்.  1.9.82 
  
560 இராமன் அக ைகைய வணங்கிச் ெசல் தல் 
 தீ  இலா உதவி ெசய்த 
       ேசவ க் காிய ெசம்மல், 
 ேகா  இலாக் குணத்தான் ெசான்ன 
       ெபா ள் எலாம் மனத்  இல் ெகாண் , 
 'மாதவன் அ ள் உண்டாக 
       வழிப , படர் உறாேத 
 ேபா  நீ அன்ைன' என்  
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       ெபான் அ  வணங்கிப் ேபானான்.  1.9.83 
  
561 விசுவாமித்திரன் அக ைகைய ஏற் க்ெகாள் மா  
 ெகௗதமாிடம் கூ தல் (561-562) 
 அ ந்தவன் உைற ள் தன்ைன அைனயவர் அ கேலா ம், 
 வி ந்தினர் தம்ைமக் காணா விம்மலால் வியந்த ெநஞ்சன், 
 பாிந்  எதிர் ெகாண்  க்குக் கடன் ைற ப  உறாமல் 
 ாிந்த பின், காதி ெசம்மல், னித மாதவைன ேநாக்கி.  1.9.84 
  
562 'அஞ்சன வண்ணத்தான் தன் 
       அ த் கள் க வா ன்னம், 
 வஞ்சி ேபால் இைடயாள் ன்ைன 
       வண்ணத்தள் ஆகி நின்றாள்; 
 ெநஞ்சினால் பிைழ இலாைள , 
       நீ அைழத்தி க' என்னக், 
 கஞ்ச நாள் மலேரான் அன்ன 
       னிவ ம் க த் ள் ெகாண்டான்.  1.9.85 
  
563 அக ைகையக் ெகௗதமாிடம் ேசர்ப்பித்  
 வ ம் மிதிைலைய அைடதல் 
 குணங்களால் உயர்ந்த வள்ளல், ேகாதமன் கமலத் தாள்கள் 
 வணங்கினன், வலம் ெகாண்  ஏத்தி, மாசு அ  கற்பின் மிக்க 
 அணங்கிைன அவன் ைக ஈந் , ஆண்  அ ம் தவன் ஓ  உம் வாச 
 மணம் கிளர் ேசாைல நீங்கி, மணி மதில் கிடக்ைக கண்டார்.  1.9.86 
------------------------   
 

1.10 . மிதிைலக் காட்சிப் படலம் (564 - 720) 
  
564 மிதிைல வ ணைன: ெகா களின் ேதாற்றம் 
 ைம அ  மலாின் நீங்கி, யான் ெசய் மா தவத்தின் வந் , 
 ெசய்யவள் இ ந்தாள்: என் , ெச  மணிக் ெகா கள் என் ம் 
 ைககைள நீட் , அந்தக் க  நகர், கமலச் ெசங்கண் 
 ஐயைன'ஒல்ைல வா' என்  அைழப்ப  ேபான்ற  அம்மா.  1.10.1 
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565 நிரம்பிய மாடத்  உம்பர் 
       நீள்மணிக் ெகா கள் எல்லாம், 
 தரம் பிறர் இன்ைம உன்னித் 
       த மேம  ெசல்ல, 
 'வரம்  இல் ேபர் அழகினாைள 
       மணம் ெசய்வான் வ கின்றான்' என்  
 அரம்ைபயர் விசும்பின் ஆ ம் 
       ஆட ன் ஆடக் கண்டார்.  1.10.2 
  
566 மிதிைல ள் வ ம் கண்ட காட்சிகள் (566-584) 
 யாைனப் ேபார் 
 தயிர் உ  மத்தில் காம சரம் படத் தைலப்பட்  ஊ ம் 
 உயிர் உ  காதலாாின், ஒன்ைற ஒன்  ஒ வகில்லாச் 
 ெசயிர் உ ம் மனத்த ஆகித், தீத் திரள் ெசங்கண் சிந்த, 
 வயிர வாள் ம ப்  யாைன, மைல என மைலவ கண்டார்.  1.10.3 
  
567 கிற்ெகா த் ேதாற்றம் 
 பகல் கதிர் மைறய வானம் பால் கடல் க ப்ப நீண்ட 
 கில் ெகா , மிதிைல மாடத்  உம்பாில் வன்றி நின்ற, 
 கில் குலம் தட ம் ேதா ம் நைனவன; கி ன் சூழ்ந்த 
 அகில் ைக க ம் ேதா ம் லர்வன ஆடக், கண்டார்.  1.10.4 
  
568 வ ம் மிதிைலமா நகாின் உட்ெசல் தல் 
 ஆதாித்  அ தில் ேகால் ேதாய்த்  
       'அவயவம் அைமக்கும் தன்ைம 
 யா ?' எனத் திைகக்கும் அல்லால் 
       மதனற்கும் எ த ஒண்ணாச் 
 சீைதையத் த தலாேல 
       தி மகள் இ ந்த ெசய்ய 
 ேபா  எனப் ெபா ந்  ேதான் ம் 
       ெபான் மதில் மிதிைல க்கார்.  1.10.5 
  
569 வ ம் மிதிைலநகர் தியிற் ெசல் தல் (569-571) 
 ெசால் கைல னிவன் உண்ட சுடர் மணிக் கட ம், ன்னி 
 அல் கலந்  இலங்கு பல் மீன் அ ம்பிய வா ம் ேபால, 
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 வில் கைல த னா ம் ைமந்த ம் ெவ த்  நீத்த 
 ெபான் கலன் கிடந்த மாட ெந ந் ெத  அதனில் ேபானார்.  1.10.6 
  
570 தா  மாய் த கண் குன்றம் தட மத அ வி தாழ்ப்ப, 
 ஆ ம் ஆய்க், க ன மா விலாழி ஆல் அழிந்  ஓர் ஆறாய்ச், 
 ேச ம் ஆய்த், ேதர்கள் ஓடத் க ம் ஆய், ஒன்ேறா  ஒன்  
 மா  மா  ஆகி, வாளா கிடக்கிலா ம கில் ெசன்றார்.  1.10.7 
  
571 தண் தல் இன்றி ஒன்றித் 
       தைல தைல சிறந்த காதல் 
 உண்டபின், கலவிப் ேபாாின் 
       ஒசிந்த ெமன் மகளிேர ேபால் 
 பண் த  கிளவியார் தம் 
       லவியில் பாிந்த ேகாைத, 
 வண்  ஒ  கிடந் , ேதன் ேசார் 
       மணி ெந ம் ெத வில் ெசன்றார்.  1.10.8 
  
572 மகளிர் ஆடல் 
 ெநய் திரள் நரம்பில் தந்த மழைலயின் இயன்ற பாடல், 
 ைதவ  மகர ைண தண் ைம த வித் ங்கக், 
 ைக வழி நயனம் ெசல்லக், கண் வழி மன ம் ெசல்ல, 
 ஐய ண் இைடயார் ஆ ம் ஆடக அரங்கு கண்டார்.  1.10.9 
  
573 மாதர்கள் ஊசலா தல் 
 ச ன் எ ந்த வண் , ம ங்கி க்கு இரங்கிப் ெபாங்க, 
 மாசு உ  பிறவி ேபால வ வ  ேபாவ  ஆகிக், 
 காசு அ  பவளச் ெசம் காய் மரகதக் க கில் ண்ட 
 ஊச ல், மகளிர், ைமந்தர் சிந்ைதேயா  உலவக் கண்டார்.  1.10.10 
  
574 கைட திகளின் சிறப்  
 வரம்  அ  மணி ம் ெபான் ம் ஆர ம் கவாி வா ம் 
 சுரத்  இைட அகி ம் மஞ்ைஞத் ேதாைக ம் ம்பிக் ெகாம் ம், 
 குரம்  அைண நிரப் ம் மள்ளர் குவிப்  உற, கைரகள் ேதா ம் 
 பரப்பிய ெபான்னி அன்ன ஆவணம் பல ம் கண்டார்.  1.10.11 
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575 வ ம் மகளிாிைசேகட்  ஏகல் 
 வள் உகிர்த் தளிர் ைக ேநாவ 
       மாடகம் பற்றி, வார்ந்த 
 கள் என நரம்  க்கிக், 
       ைகெயா  மன ம் கூட் , 
 ெவள்ளிய வல் ேதான்ற 
       வி ந்  என, மகளிர் ஈந்த 
 ெதள் விளி பாணித் தீம் ேதன், 
       ெசவி ம த்  இனி  ெசன்றார்.  1.10.12 
  
576 குதிைரகள் சுழன்ேறா தல் 
 ெகாட்  உ  க னம் பாய்மா , குலால் மகன் க்கி விட்ட 
 மண் கலம் திகிாி ேபால வாளியின் வ வ, ேமேலார் 
 நட்பினின் இைட அறாவாய், ஞானியர் உணர்வின் ஒன்  ஆய்க், 
 கண் லத்  இைனய என்  ெதாிவில திாியக் கண்டார்.  1.10.13 
  
577 மாடங்களில் மாதர்கள் காட்சி 
 வாள் அரம் ெபா த ேவ ம், மன்மதன் சிைல ம், வண் ன் 
 ேகெளா  கிடந்த நீலச் சு ம், ெசம் கிைட ம் ெகாண் , 
 நீள் இ ம் களங்கம் நீக்கி, நிைர மணி மாட ெநற்றிச் 
 சாளரம் ேதா ம் ேதான் ம், சந்திர உதயம் கண்டார்.  1.10.14 
  
578 ம வ ந்தி ஊ ய மகளிர் கக்காட்சி 
 பளிக்கு வள்ளத்  வார்த்த பசு ந ந் ேதறல் மாந்தி, 
 ெவளிப்ப  நைகய ஆகி, ெவறியன மிழற் கின்ற, 
 ஒளிப்பி ம் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடைல உணர்த்  மா ேபால் 
 களிப்பிைன உணர்த் ம் ெசவ்விக் கமலங்கள் பல ம் கண்டார்.  1.10.15 
  
579 மகளிர் பந்தா ங் காட்சி 
 ெமய் வ  ேபாகம் ஒக்க உடன் உண்  விைல ம் ெகாள் ம், 
 ைப அர  அல்குலார் தம் உள்ள ம் , பளிங்கும் ேபால 
 ைம அாி ெந ம் கண் ேநாக்கம் ப த ம் க கி வந் , 
 ைக கில் சிவந்  காட் ம், கந் கம் பல ம் கண்டார்.  1.10.16 
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580 மகளிர் வட்டா ம் இடங்கள் 
 கடக ம் குைழ ம் ம் 
       ஆர ம் க ங்க ண் ல் 
 வடக ம் மகர யா ம் 
       வட் னி ெகா த் , வாசத் 
 ெதாைடயல் அம் ேகாைத ேசார, 
       பளிங்கு நாய் சிவப்பத் ெதாட் ப், 
 பைட ெந ங் கண்ணார் வட்  ஆட்  
       ஆ  இடம் பல ம் கண்டார்.  1.10.17 
  
581 நீர்நிைலகளில் மகளிரா ங் காட்சி 
 பங்கயம் குவைள ஆம்பல் படர் ெகா  வள்ைள நீலம் 
 ெசங் கிைட தரங்கக் ெகண்ைட சிைன வரால் இைனய ேதம்பத், 
 தங்கள் ேவ  உவைம இல்லா அவயவம் த விச், சா ம் 
 மங்ைகயர் வி ம்பி ஆ ம் வாவிகள் பல ம் கண்டார்.  1.10.18 
  
582 ைமந்தர் வட்டா ம் இடங்கள் 
 இயங்கு  லன்கள் அங்கும் இங்கும் ெகாண்  ஏக ஏகி, 
 மயங்கு  திாிந்  நின்  ம கு ம் உணர்  இ , என்னப் 
 யங்களில் கலைவச் சாந் ம் ணர் ைலச் சுவ ம் நீங்காப் 
 பயம் ெக  குமரர் வட்டாட்  ஆ டம் பல ம் கண்டார்.  1.10.19 
  
583 இளைமந்தர்களின் காட்சி 
 ெவம் சுடர் உ  உற்  அன்ன ேமனியர், ேவண் ற்  ஈ ம் 
 ெநஞ்சினர், ஈசன் கண்ணில் ெந ப்  உறா அனங்கன் அன்னார் 
 ெசம் சிைல கரத்தர், மாதர் லவிகள் தி த்திச் ேசந்த 
 குஞ்சியர், சூழ நின்ற ைமந்தர்கள் குழாங்கள் கண்டார் .  1.10.20 
  
584 ஞ்ேசாைலகளின் காட்சி 
 பாகு ஒக்கும் ெசால் ைபங்கிளிேயா ம் பல ேபசி, 
 மாகம் அத்  உம்பர் மங்ைகயர் நாண் மலர் ெகாய் ம், 
 ேதாைகக் ெகாம்பின் அன்னவர்க்கு, அன்னம் நைட ேதாற் ப் 
 ேபாகக் கண் , வண்  இனம் ஆர்க்கும் ெபாழில் கண்டார்.  1.10.21 
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585 அரண்மைனையச் சூழ்ந் ள்ள அகழி 
 உம்பர்க்கு ஏ ம் மாளிைக ஓளி நிழல் பாய, 
 இம்பர்த் ேதான் ம் நாகர் தம் நாட் ன் எழில் காட் ப் , 
 பம்பிப் ெபாங்கும் கங்ைகயின் ஆழ்ந்த பைட மன்னன் 
 அம் ெபான் ேகாயில் ெபான் மதில் சுற் ம் அகழ் கண்டார்.  1.10.22 
  
586 கன்னிமாடத்ைத அ கி நிற்றல் 
 ெபான்னின் ேசாதி, ேபாதினின் நாற்றம், ெபா ேவ ேபால் 
 ெதன் உண் ேதனில் தீம் சுைவ, ெசம் ெசால் கவி இன்பக் 
 கன்னிம் மாடத்  உம்பாின் மாேட, களி ேப  ஓ  
 அன்னம் ஆ ம் ன் ைற கண்  அங்கு அயல் நின்றார் .  1.10.23 
  
587 கன்னிமாடத் ள்ள சீதாேதவியின் சிறப்  (587-593) 
 ெசப் ம் காைலச், ெசங்கமலத்ேதான் தல் யா ம் 
 எப் ெபண்பா ம் ெகாண்  உவமிப்ேபார் உவமிக்கும் 
 அப் ெபண் தாேன ஆயின ேபா , இங்கு அயல் ேவ  ஓர் 
 ஒப் , எங்ேக ெகாண்  எவ் வைக நா  உைர ெசய்ேவம்.  1.10.24 
  
588 உைமயாள் ஒக்கும் மங்ைகயர் உச்சிக் கரம் ைவக்கும் 
 கைம ஆள் ேமனி கண்டவர், காட்சிக் கைர காணார், 
 இைமயா நாட்டம் ெபற்றிலம் என்றார், இ  கண்ணால் 
 அைமயா  என்றார் அந்தர வானத்தவர் எல்லாம்.  1.10.25 
  
589 ெவன்  அம் மாைனத் தார் அயில் ேவ ம் ெகாைல வா ம் 
 பின்ற, மானப் ேபர் கயல் அஞ்சப், பிறழ் கண்ணாள் 
 குன்றம் ஆடக் ேகாவின் அளிக்கும் கடல் அன்றி, 
 அன்  அம் மாடத்  உம்பர் அளிக்கும் அ  அன்னாள்.  1.10.26 
  
590 ெப ம் ேதன் இன் ெசால் ெபண் இவள் ஒப்பாள் ஒ  ெபண் ஐத், 
 த ம் தான் என்றால், நான் கன் இன் ம் தரலாம் ஏ ? 
 அ ந்தா அந்தத் ேதவர் இரந்தால், அ  என் ம் 
 ம ந்ேத அல்லா , என் இனி நல்கும் மணி ஆழி.  1.10.27 
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591 அைனயாள் ேமனி கண்டபின், அண்டம் அத்  அரசு ஆ ம் 
 விைனேயார் ேம ம் ேமனைக ஆதி, மிளிர் ேவல் கண் 
 இைனேயார் உள்ளத்  இன்ன ன் ஓர் தம் கம் என் ம் 
 பனி ேதாய் வானின் ெவள் மதிக்கு என் ம் பகல் அன்  ஏ.  1.10.28 
  
592 மலர் ேமல் நின்  இம் மங்ைக இவ் ைவயம் அத்  இைட ைவகப், 
 பலகா ம் தம் ெமய் நனி வா ம்ப  ேநாற்றார், 
 அலகு ஓ இல்லா அந்தணர் ஓ, நல் அறம் ஏ ஓ, 
 உலேகா, வாேனா, உம்பர் ெகால் ஓ! ஈ  உணேரம் ஆல்.  1.10.29 
  
593 தம் ேநர் இல்லா மங்ைகயர், ெசங்ைகத் தளிர் மான் ஏ! 
 அன்ேன! ேதேன! ஆர் அ ேத என்  அ  ேபாற்ற, 
 ன்ேன ன்ேன ெமாய் மலர் வி ைற சார, 
 ெபான்ேன சூ ம் வின் ஒ ங்கிப் ெபா கின்றாள்.  1.10.30 
  
594 ெபான் ேசர் ெமன் கால் கிண்கிணி ஆரம், ைன ஆரம், 
 ெகான் ேசர் அல்குல் ேமகைல தாங்கும் ெகா  அன்னார், 
 தன் ேசர் ேகாலம் அத்  இன் எழில் காணச், சத ேகா  
 மின் ேசவிக்க, மின் அரசு என் ம்ப  நின்றாள்.  1.10.31 
  
595 ெகால் ம் ேவ ம் கூற்ற ம் என் ம் இைவ எல்லாம், 
 ெவல் ம் ெவல் ம் என்ன மதர்க்கும் விழி ெகாண்டாள், 
 ெசால் ம் தன்ைமத்  அன்  அ ; குன் ம் சுவ ம் திண் 
 கல் ம் ல் ம் கண்  உ கப், ெபண் கனி நின்றாள்.  1.10.32 
  
596 ெவம் களி விழிக்கு ஒ  விழ ம் ஆய் அவர், 
 கண்களில் காணேவ களிப்  நல்கலால், 
 மங்ைகயர்க்கு இனிய  ஓர் ம ந் ம் ஆயவள், 
 எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவ  ஆம் ெகால் ஓ.  1.10.33 
  
597 இைழக ம் குைழக ம் இன்ன, ன்னம் ஏ 
 மைழ ெபா  கண் இைண மடந்ைதமார் ஒ ம் 
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 பழகிய எனி ம், இப் பாைவ ேதான்றல் ஆல், 
 அழகு எ ம் அைவ ம், ஓர் அழகு ெபற்ற ஏ.  1.10.34 
  
598 இராமபிரா ம் சீதாேதவி ம் ஒ வைரெயா வர் கண் ெகாள்ளல் 
 எண் அ ம் நலத்தினாள் இைனயள் நின் ழி, 
 கண் ஒ  கண் இைண கவ்வி, ஒன்ைற ஒன்  
 உண்ண ம், நிைல ெபறா  உணர் ம் ஒன்றிட, 
 அண்ண ம் ேநாக்கினான்! அவ ம் ேநாக்கினாள்.  1.10.35 
  
599 இ வ ம் மிக்க காதல் ெகாள்ளல் (599-602) 
 ேநாக்கிய ேநாக்கு எ ம் தி ெகாள் ேவல் இைண, 
 ஆக்கிய ம ைகயான் ேதாளின் ஆழ்ந்தன, 
 க்கிய கைன கழல் ரன் ெசங்க ம், 
 தாக்கு அணங்கு அைனயவள் தனத்தில் ைதத்த ஏ.  1.10.36 
  
600 ப கிய ேநாக்கு எ ம் பாசத்தால் பிணித் , 
 ஒ வைர ஒ வர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தல் ஆல், 
 வாி சிைல அண்ண ம் வாள் கண் நங்ைக ம் 
 இ வ ம் மாறிப் க்கு இதயம் எய்தினார்.  1.10.37 
  
601 ம ங்கு இலா நங்ைக ம், வைச இல் ஐய ம், 
 ஒ ங்கிய இரண்  உடற்கு உயிர் ஒன்  ஆயினார், 
 க ம் கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கிப் ேபாய்ப் 
 பிாிந்தவர் கூ னால், ேபசல் ேவண் ம் ஓ.  1.10.38 
  
602 நின்றவர் நடத்தல் 
 அந்தம் இல் ேநாக்கு இைம அைண கிலாைம ஆல், 
 ைபசுைம ெதா , ஓவியப் பாைவ ேபான்றனள், 
 சிந்ைத ம் நிைற ம் ெமய் நல ம் பின் ெசல, 
 ைமந்த ம் னிெயா  மைறயப் ேபாயினான்.  1.10.39 
  
603 காதல் விஞ்சிய சீதாபிராட் யின் நிைல (603-607) 
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 பிைற எ ம் தலவள் ெபண்ைம என்ப ம்? 
 நைற கமழ் அலங்கலான், நயன ேகாசரம் 
 மைறத ம், மனம் எ ம் மத்த யாைனயின் 
 நிைற எ ம் அங்குசம், நிமிர்ந்  ேபாயேத .  1.10.40 
  
604 மால் உற வ த ம், மன ம் ெமய் ம் தன் 
 ல் உ  ம ங்குல்ேபால் டங்குவாள், ெந ம் 
 கால் உ  கண் வழிப் குந்த காதல் ேநாய், 
 பால் உ  பிைர எனப், பரந்த  எங்குேம.  1.10.41 
  
605 ேநாம் உ  ேநாய் நிைல வலகிற்றிலள், 
 ஊமாின் மனம் அத்  இைட உன்னி விம் வாள்; 
 காம ம் ஒ  சரம் க த்தில் எய்தனன், 
 ேவம் எாி அதன் இைட விறகு இட்  என்ன ஏ;  1.10.42 
  
606 நிழல் இ  குண்டலம் அதனில் ெநய் விடா 
 அழல் இடா மிளிர்ந்தி ம் அயில் ெகாள் கண்ணின் ஆள், 
 சுழல் இ  கூந்த ம் கி ம் ேசார்தரத் 
 தழல் இ  வல் ேய ேபாலச் சாம்பினாள்.  1.10.43 
  
607 தழங்கிய கைலக ம் நிைற ம் சங்க ம் 
 ம ங்கிய உள்ள ம் அறி ம் மாைம ம் 
 இழந்தவள், இைமயவர் கைடய, யாைவ ம் 
 வழங்கிய கடல் என, வறியள் ஆயினாள்.  1.10.44 
  
608 ேச யர், பிராட் ைய அைழத் ச் ெசல் தல் 
 கலம் குைழந்  உக, ெந ம் நா ம் கண் அற, 
 நலம் குைழதர, நகில் கத்தின் ஏ ண் , 
 மலங்கு உைழ என, உயிர் வ ந்திச் ேசார்தரப், 
 ெபாலம் குைழ மயிைலக் ெகாண்  அாிதின் ேபாயினார்.  1.10.45 
  
609 ேச யர் சீதாபிராட் ையச் சீதமலரமளிச் ேசர்த்தல் 
 காெதா ம் குைழ ெபா  கயல் கண் நங்ைகதன் 
 பாத ம் கரங்க ம் அைனய பல்லவம் 
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 தாெதா ம் குைழெயா ம் அ த்த தண் பனிச் 
 சீத ண் ளி மலர் அமளிச் ேசர்த்தினார்.  1.10.46 
  
610 அமளி நண்ணிய ஆரணங்கின் நிைல (610-613) 
 நாள் அறா ந  மலர் அமளி நண்ணினாள், 
 ைள  ைர பனிப் யற்குத் ேதம்பிய 
 தாள தாமைர மலர் தைதந்த ெபாய்ைக ம் 
 வாள் அரா ங்கிய மதி ம் ேபால ஏ.  1.10.47 
  
611 மைல மிைசத் தடம் அத்  உகு மைழ கண் ஆ  ேபால், 
 ைல கட்  உதிர்ந்தி ம் ெந ங் கண் த்  இனம், 
 சிைல தல் கைட உைற ெசறித்த ேவல் கணாள் 
 உைல கப் ைக நிமிர் உயிர்ப்பின் மாய்ந்த ஏ.  1.10.48 
  
612 கம்பம் இல் ெகா  மனக் கான ேவடன் ைக 
 அம்ெபா  ேசார்வ  ஓர் மயி ம் அன்னவள், 
 ெவம்  உ  மனத்  அனல் ெவ ப்ப, ெமல் மலர்க் 
 ெகாம்  என அமளியில் குைழந்  சாய்ந்தனள் .  1.10.49 
  
613 ெசாாிந்தன ந மலர் சு க்ெகாண்  ஏறின, 
 ெபாாிந்தன கலைவகள் ெபாறியின் சிந்தின, 
 எாிந்தன கனல் சுட இைழயில் ேகாத்த ல் 
 பாிந்தன, காிந்தன பல்லவங்கள் ஏ.  1.10.50 
  
614 சீதாபிராட்  நிைலகண்ட ெசவி யர் த ேயார் ெசயல் 
 தாதியர் ெசவி யர் தாயர் தவ்ைவயர் 
 மா யர் உழந்  உழந்  அ ங்கி மாழ்கினார், 
 'யா  ெகால் இ ?' என எண்ணல் ேதற்றலர், 
 ேபா  உடன் அயினி நீர் சுழற்றிப் ேபாற்றினர் .  1.10.51 
  
615 சீதாபிராட் யின் மனேநாய் 
 அ கில் நின்  அைசத ம் ஆலவட்டக் கால், 
 எாியிைன மிகுத்திட, இைழ ம் மாைல ம் 
 காிகுவ, தீகுவ, கனல்வ காட்டலால், 
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 உ கு ெபான் பாைவ ம் ஒத் த் ேதான்றினாள்.  1.10.52 
  
616 காதல் ேநாயால் பிராட்  லம்பல் (616-622) 
 அல் ைன வகுத்த  ஓர் அலங்கல் கா  எ ம், 
 வல் எ , அல்லேவல் மரகதப் ெப ங் 
 கல் எ ம் இ  யம், கமலம் கண் எ ம், 
 வில் ஒ ம் இழிந்த  ஓர் ேமகம் என் மால்.  1.10.53 
  
617 ெந க்கி, உள் குந் , அ  நிைற ம் ெபண்ைம ம் 
 உ க்கி, என் உயிர் ஒ ம் உண் , ேபானவன், 
 ெபா ப்  உறழ் ேதாள் ணர் ண்ணியத்த , 
 க ப்  வில் அன் ; அவன் காமன் அல்லேன.  1.10.54 
  
618 ெபண்வழி நலெனா ம், பிறந்த நாெணா ம், 
 எண் வழி உணர் ம் நான் எங்கும் காண்கிேலன், 
 மண் வழி நடந் , அ  வ ந்தப் ேபானவன், 
 கண் வழி ைழ ம் ஓர் கள்வன் ஏ ெகால் ஆம்.  1.10.55 
  
619 இந்திர நீலம் ஒத்  இ ண்ட குஞ்சி ம், 
 சந்திர வதன ம், தாழ்ந்த ைகக ம், 
 சுந்தர மணி வைரத் ேதா ேம அல, 
 ந்தி என் உயிைர அம் வல் உண்ட  ஏ.  1.10.56 
  
620 படர்ந்  ஒளி பரந்  உயிர் ப கும் ஆக ம், 
 தடம் த  தாமைரத் தா ேம அல, 
 கடம் த  மா மதக் களி நல் யாைன ேபால் 
 நடந்த , கிடந்த  என் உள்ளம் நண்ணிேய.  1.10.57 
  
621 உைரெசயின் ேதவர் தம் உலகு உளான் அலன், 
 விைர ெசறி தாமைர இைமக்கும் ெமய்ம்ைமயான், 
 வாி சிைலத் தட ைகயன், மார்பின் னன், 
 அரசு இளம் குமரன் ஏ ஆகல் ேவண் ம் ஆல்.  1.10.58 
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622 பிறந்  உைட நலம் நிைற பிணித்த எந்திரம் 
 கறங்கு  திாி ம் என் கன்னி மா மதில், 
 எறிந்த அக் குமரைன, இன் ம் கண்ணில் கண் , 
 அறிந் , உயிர் இழக்க ம் ஆகுேம ெகால் ஆம்.  1.10.59 
  
623 பிராட்  பின் ம் ேவட்ைக மிகுதியாற் பிதற்றல் 
 என்  இைவ இைனயன விளம் ம் எல்ைவயில், 
 'நின்றனன் இவண்' எ ம்,'நீங்கினான்' எ ம், 
 கன்றிய மனத்  உ  காம ேவட்ைகயால் 
 ஒன்  அல, பல நிைனந்  உ கும் காைலேய.  1.10.60 
  
624 சூாியன் அத்தமித்தல் 
 அன்ன ெமல் நைட அவட்கு அைமந்த காமத் தீத் 
 தன்ைன ம் சு வ  தாிக்கிலான் என, 
 நல் ெந ம் கரங்கைள ந க்கி ஓ ப்ேபாய், 
 ன்ைன ெவங் கதிரவன் கட ல் ழ்கினான்.  1.10.61 
  
625 அந்திமாைல வ ணைன (625-626) 
 விாி மலர்த் ெதன்றல் ஆம் சு பாச ம், 
 எாி நிறச் ெசக்க ம் இ ம் காட்டல் ஆல், 
 அாியவட்கு, அனல் த ம் அந்திமாைல ஆம் 
 க  நிறச் ெசம் மயிர் காலன், ேதான்றினான்.  1.10.62 
  
626 மீ  அைற பறைவ ஆம் பைற ம், கீழ் விளி 
 ஓதம் என் சிலம்ெபா ம், உதிரச் ெசக்க ம் 
 பாதக இ ள் ெசய் கஞ்சுக ம் பற்றலால், 
 சாதகர் என்ன ம் தைகத்  அம் மாைல ஏ.  1.10.63 
  
627 பிராட்  வ ந்திக் கூறல் 
 கயங்கள் என் ம் கனல் ேதாய்ந் , 
       க  நாள் மலாின் விடம் சி, 
 இயங்கு ெதன்றல், மன்மத ேவள் 
       எய்த ண்ணின் இைட ைழய, 
 உயங்கும் உணர் ம் நல் நல ம் 
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       உ கிச் ேசார்வாள், உயிர் உண்ண 
 வயங்கும் மாைல வான் ேநாக்கி , 
       'இ  ஓ கூற்றின் வ ' என்றாள்.  1.10.64 
  
628 அந்திமாைல வந்தைம 
 'கடேலா மைழேயா  நீலக் 
       கல்ேலா காயா ந ம் ேபாேதா 
 படர்  குவைள ந  மலேரா 
       நீல உற்பலேமா பானேலா, 
 இடர் ேசர் மடவார் உயிர் உண்ப  
       யா  ஓ?' என்  தளர்வாள் ன் 
 அடல் ேசர் அசுரர் நிறம் ேபா ம் 
       அந்தி மாைல வந்த  ஏ.  1.10.65 
  
629 மாைலப்ெபா  கண் ரங்கல் 
 ைம வான் நிறத்  மீன் எயிற்  
       வாைட உயிர்ப்பின், வளர் ெசக்கர்ப் 
 ைபவாய் அந்திப் பட அரேவ! 
       என் நா வைளத் ப் பைகத்தி ஆல்; 
 எய்வான் ஒ வன் ைக ஓயான்; 
       உயி ம் ஒன்  ஏ இனி இல்ைல; 
 உய்வான் உற இப் பழி ண 
       உன்ேனா  எனக்குப் பைக உண்  ஓ.  1.10.66 
  
630 இ ைளேநாக்கிப் லம்பல் 
 ஆலம் உலகில் பரந்த ேவா; 
       ஆழி கிளர்ந்தேதா, அவர் தம் 
 நீல நிறத்ைத எல்ேலா ம் 
       நிைனக்க அ வாய் நிரம்பியேதா, 
 காலன் நிறத்ைத அஞ்சனம் அத்  இல் 
       கலந்  குைழத் க் காயத்தின் 
 ேம ம் நிலத் ம் ெம கியேதா, 
       விைளக்கும் இ ள் ஆய் விைளந்த  ஏ .  1.10.67 
  
631 அன்றிற்பறைவைய ேநாக்கி இரங்கிய  
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 ெவளி நின்றவர் ஓ ேபாய் மைறந்தார், 
       விலக்க ஒ வர் தைமக் காேணன், 
 எளியள் ெபண் என்  இரங்காேத, 
       எல்  யாமத்  இ ள் ஊ  ஏ 
 ஒளி அம்  எய் ம் மன்மதனார் 
       உனக்கு இம் மாயம் உைரத்தார் ஓ, 
 அளிெயன் ெசய்த தீவிைன ஏ 
       அன்றில் ஆகி வந்தாேயா.  1.10.68 
  
632 ேச யர் உதவி ாிதல் 
 ஆண்  அங்கு அைனயாள் இைனய நிைனந்  
       அ ங்கும் ஏல்ைவ, அகல் வானம் 
 தீண்ட நிமிர்ந்த ெப ம் ேகாயில், 
       சீத மணியின் ேவதிைக வாய் 
 நீண்ட ேசாதி ெநய் விளக்கம் 
       ெவய்ய என் , அங்கு அைவ நீக்கித், 
 ண்டல் ெசய்யா மணி விளக்கின் 
       சுடர் ஆல் இரைவப் பகல் ெசய்தார்.  1.10.69 
  
633 சந்திேராதயம் (633-634) 
 ெப ம் திண் ெந  மால், வைர நி விப் 
       பிணித்த பாம்பின் மணி தாம்பின் 
 விாிந்த திவைல ெபாதிந்த மணி 
       விசும்பின் மீனின் ேமல் விளங்க 
 அ ந்த அமரர் கலக்கிய நாள், 
       அ தம் நிைறந்த ெபான் கலசம் 
 இ ந்த , இைட வந்  எ ந்த  என 
       எ ந்த  ஆழி ெவண் திங்கள்.  1.10.70 
  
634 வண்டாய் அயன் நால் மைற பாட, 
       மலர்ந்த  ஒ  தாமைரப் ேபா , 
 பண்  ஆல் இைலயின் மிைசக் கிடந்  
       பா ம் நீ ம் பசித்தான்ேபால் 
 உண்டான் உந்திக் கடல் த்த , 
       ஓதக் கட ம் தான் ேவ  ஓர் 
 ெவண் தாமைரயின் மலர் த்த  



 123

       ஒத்த , ஆழி ெவண் திங்கள்.  1.10.71 
  
635 நிலாக்கற்ைற பர தல் (635-637) 
 ள்ளிக் குறி இட்  என ஒண் மீன் 
       த்த வானம் ெபா  கங்குல் 
 நள்ளில் ெசறிந்த இ ள் பிழம்ைப 
       நக்கி நிமிர்ந்த நிலா கற்ைற, 
 கிள்ைளக் கிளவிக்கு என் ஆம் ெகால்! 
       கீழ் பால் திைசயின் மிைச ைவத்த 
 ெவள்ளிக் கும்பத்  இளம் க கின் 
       பாைள ேபான்  விாிந்  உள  ஆல். 1.10.72 
  
636 வண்ண மாைலக் ைக பரப்பி, 
       உலைக வைளந்த இ ள் எல்லாம் 
 உண்ண எண்ணித், தண் மதியத்  
       உதயத்  எ ந்த நிலாக் கற்ைற, 
 விண் ம் மண் ம் திைச அைனத் ம் 
       வி ங்கிக் ெகாண்ட, விாி நல் நீர்ப் 
 பண்ைண ெவண்ெணய்ச் சைடயன் தன் 
       கழ் ேபால், எங்கும் பரந்  உள  ஆல்.  1.10.73 
  
637 நீத்தம் அதனில் ைளத்  எ ந்த 
       ெந  ெவண் திங்கள் எ ம் தச்சன், 
 மீத் தன் கரங்கள் அைவ பரப்பி, 
       மிகு ெவண் நில  ஆம் ெவண் சுைதயால், 
 காத்த கண்ணன் மணி உந்திக் 
       கமல நாளம் அத்  இைடப் பண்  
 த்த அண்டம் பைழய  எனப், 
       க்குவா ம் ேபான்  உள  ஆல்.  1.10.74 
  
638 தாமைர குவித ம் ஆம்பல் அலர்த ம் 
 விைர ெசய் கமலப் ெப ம் ேபா  
       வி ம்பிப் குந்த தி  இன் ஒ ம், 
 குைர ெசய் வண் ன் குழாம் இாியக் 
       கூம்பிச் சாம்பிக் குவிந் ள  ஆல், 
 உைர ெசய் திகிாி தைன உ ட்  
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       ஒ  ேகால் ஓச்சி உலகு ஆண்ட 
 அரசன் ஒ ங்கத் தைல எ த்த 
       கு ம்  ேபான்ற  அரக்கு ஆம்பல்.  1.10.75 
  
639 சந்திேராதயத்ைதப் பழித்தல் (639-640) 
 நீங்கா மாைய அவர் தமக்கு 
       நிறேம ேதாற் ப் றேம ேபாய் 
 ஏங்காக் கிடக்கும் எறிகடற்கும் 
       எனக்கும் ெகா ைய ஆனாய் ஏ, 
 ஓங்கா நின்ற இ ளாய் வந்  
       உலைக வி ங்கி, ேமன் ேம ம் 
 ங்கா நின்ற க  ெந ப்பின் 
       இைடேய எ ந்த ெவள் ெந ப்ேப.  1.10.76 
  
640 ெகா ைய அல்ைல, நீ யாைர ம் ெகால்கிலாய், 
 ம வில் இன் அ தம் அத்  ஒ ம் வந்தைன, 
 பி யின் ெமல் நைடப் ெபண்ெணா , என்றல் எைனச் 
 சு தி ஓ, கடல் ேதான்றிய திங்கள் ஏ.  1.10.77 
  
641 காமேவதைன (641-644) 
 மீ  ெமாய்த்  எ  ெவண் நிலவின் கதிர் 
 ேமா  மத்திைக, ெமன் ைல ேமல் பட, 
 ஓதிமப் ெபைட ெவம் கனல் உற்  என, 
 ேபா  ெமாய்த்  அமளிப், ரண்டாள் அேரா.  1.10.78 
  
642 நீக்கம் இன்றி நிமிர்ந்த நிலாக் கதிர், 
 தாக்க ெவந்  தளர்ந்  சாிந்தனள்; 
 ேசக்ைக ஆகி அலர்ந்த ெசம் தாமைர 
 க்கள் பட்டன, ைவ ம் பட்டனள்.  1.10.79 
  
643 வாச ெமன் கலைவ களி வாாி ேமல் 
 சப் சப் லர்ந்  ங்கினள், 
 ச ச ெவ ம்பினள் ெமன் ைல, 
 ஆைச ேநாய்க்கு ம ந் ம் உண்டாம் ெகால் ஓ!  1.10.80 
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644 தாயாின் பாி ேச யர், தா  உகு 
  அாித் தளிர் ெமல் அைண, ேமனியில் 
 காய் எாிக் காியக் காியக் ெகாணர்ந் , 
 ஆயிரத்தின் இரட்  அ க்கினார்.  1.10.81 
  
645 கவிக்கூற்  
 கன்னி நல் நகாில், கமழ் ேசக்ைக உள், 
 அன்னம் இன்னணம் ஆயினள், ஆயவள் 
 மின்னின் மின்னிய ேமனி கண்டான், எனச் 
 ெசான்ன அண்ண க்கு உற்ற  ெசால் வாம் .  1.10.82 
  
646 வ ம் சனகன் எதிர்ெகாளச்ெசன்  தங்குதல் 
 ஏகி மன்னைனக் கண்  எதிர்ெகாண் , அவன் 
 ஓைகேயா ம் இனி  ெகாண்  உய்த்திடப், 
 ேபாக மியில் ெபான் நகர் அன்ன  ஓர் 
 மாக மாடத் , அைனயவர் ைவகினார்.  1.10.83 
  
647 சதானந்த னிவர் வ தல் 
 ைவகும் அவ் வழி, மாதவம் யா ம் ஓர் 
 ெசய்ைக ெகாண்  நடந்ெதனத், தீ  அ  
 ெமாய் ெகாள் ரன் ளாி அம் தாளினால் 
 ெமய் ெகாள் மங்ைக அ ள் னி ேமவினான்.  1.10.84 
  
648 வணங்கிய இராமைன வாழ்த்திச் சதானந்த னிவன் ேகாசிகன்பக்கம் சார்தல் 
             வந்  எதிர்ந்த னிவைன, வள்ள ம் 
 சிந்ைத ஆர வணங்க ம், ெசன்  எதிர் 
 அந்தம் இல் குணத்தான், ெந  ஆசிகள் 
 தந் , ேகாசிகன்தன் ம ங்கு எய்தினான்.  1.10.85 
  
649 சதானந்தன் கமன் கூ தல் 
 ேகாதமன் த  ேகா னி, ேகாசிக 
 மாதவன் தைன மா கம் ேநாக்கி,'இப் 
 ேபா  நீ இவண் ேபாத இப் தலம் 
 ஏ  ெசய்த தவம்' என்  இயம்பின் ஆன்.  1.10.86 
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650 விசுவாமித்திரன் கூ தல் 
  தண் ேசக்ைகப் னிதைனேய ெபா  
 ஏய்ந்த, ேகண்ைமச் சதானந்தன் என்  உைர 
 வாய்ந்த மாதவன் மா கம் ேநாக்கி ல் 
 ேதாய்ந்த சிந்ைதக் க சிகன் ெசால் வான்.  1.10.87 
  
651 சதானந்த க்கு இராமன  ெப ைமையக் ெகௗசிகர் கூ தல் 
 'வ த்த மாதவ! ேகட் ; இவ் வள்ளல் தான், 
 இ த்த ெவம் குரல் தாடைக யாக்ைக ம், 
 அ த்  என் ேவள்வி ம், நின் அன்ைன சாப ம் 
 த் , என் ெநஞ்சத்  இடர் த்தான்' என்றான்.  1.10.88 
  
652 சதானந்தர் ேகாசிகைனப் பாராட் தல் 
 என்  ேகாசிகன் கூறிட, ஈ  இலா 
 வன் தேபாதனன்,'மாதவ! நின் அ ள் 
 இன்  தான் உள  ஏல், அாி  யா  இந்த 
 ெவன்றி ரர்க்கு' என ம் விளம்பி ேமல்.  1.10.89 
  
653 சதானந்தர் இராமபிராைனேநாக்கி விசுவாமித்திரர் வரலா  கூ தல் 
 எள் இல் ைவ ம், இந்திர நீல ம், 
 அள்ளல் ேவைல ம், அம் த சால ம், 
 விள் ம்  உைடப் பான ம் ேம ம் ெமய் 
 வள்ளல் தன்ைன, மதி கம் ேநாக்கிேய.  1.10.90 
  
654 விசுவாமித்திரன் வரலா  (654-700) 
 அரசா ைக 
 'ந  மலர்த் ெதாைட நாயக! நான் உனக்கு 
 அறி த் ெவன், ேகள், இவ் அ ம் தவன், 
 இைற எனப் விக்கு, ஈ  இல் பல் ஆண்  எலாம் 
 ைறயினில் ரந்ேத, அ ள் ற்றினான்.  1.10.91 
  
655 ேகாசிகன் வசிட்டன் உைறவிடத்ைத அைடதல் 
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 அரசின் ைவகி அறனின் அைமந் ழி, 
 விரசு கான் இைடச் ெசன்றனன் ேவட்ைட ேமல் 
 உைர ெசய் மாதவத்  ஓங்கு வசிட்டனாம் 
 பரசு வானவன்பால், அைணந்தான் அேரா.  1.10.92 
  
656 வசிட்டன் ஆைணப்ப  காமேத  வி ந்தளித்தல் 
 அ ந்ததி கணவன், ேவந்தற்கு 
       அ ம் கடன் ைறயின் ஆற்றி, 
 'இ ந்  அ ள் த தி' என்ன, 
       இ ந் ழி,'இனி  நிற்கு 
 வி ந்  இனி அைமப்ெபன்' என்னாச், 
       சுரபிைய விளித் ,'நீேய 
 சுரந்  அ ள் அமிர்தம்' என்ன, 
       அ ள் ைற சுரந்த  அன்  ஏ.  1.10.93 
  
657 காமேத வின் வி ந் பசாரத்ைதக் 
 ேகாசிகராசன் ேசைனேயா ம் ெப தல் 
 'அ  சுைவத்  ஆய உண் , 
       அரச ! நின் அனிகம் அத்  ஓ ம் 
 ெப க' என அளித் , ேவந்ேதா  
       யாவ ம் ய்த்த பின்னர், 
 ந  மலர்த் தா ம் வாசக் 
       கலைவ ம் நல்கல் ஓ ம், 
 உ  யர் தணிந் , மன்னன் 
       உய்த்  உணர்ந்  உைரக்கல் உற்றான்.  1.10.94 
  
658 ேகாசிகன் சுரபிையத் த க என, வசிட்டன் கூ தல் (658-659) 
 'மாதவ ! எ ந்திலாய் நீ; 
       வயப் ெப ம் பைடகட்கு எல்லாம், 
 ேகா  அ ம் அமிர்தம், இக்ேகா 
       உதவிய ெகாள்ைக தன்னால், 
 தீ  அ  குணத்தால் மிக்க 
       ெச ம் மைற ெதாிந்த ேலார், 
 'ேமதகு ெபா ள்கள் யா ம் 
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       ேவந்த க்கு' என் ைக தன்னால்.  1.10.95 
  
659 'நிற்கு இ  தகுவ  அன்  ஆல், 
       நீ  அ ம் சுரபி தன்ைன 
 எற்கு அ ள்' என்றேலா ம், 
       இயம்பலன் யா ம்; பின்னர் 
 'வற்கைல உைடெயன், யாேனா 
       வழங்கெலன்; வ வ  ஆகில் 
 ெகால் ெகாள் ேவல் உழவ! நீேய 
       ெகாண்  அகல்க' என்  கூற.  1.10.96 
  
660 காமேத ைவக் ேகாசிகன் ைகப்பற்ற அ  வசிட்டைன உசா தல் 
 'பணித்த  ாிெவன்' என்னாப், 
       பார்த்திபன் எ ந்  ெபாங்கிப் 
 பிணித்தனன் சுரபி தன்ைனப் 
       ெபயர் ழிப், பிணிைய ட் , 
 'மணி தடம் ேதாளினாற்குக் 
       ெகா த்தி ஓ மைறகள் யா ம் 
 கணித்த எம் ெப ம !' என்னக் 
       கைல மைற னிவன் ெசால்வான்.  1.10.97 
  
661 வசிட்டன் ெமாழிேகட்ட காமேத  சினந்  மயிர் சி ர்த்தல் 
 'ெகா த்தில் என் யாேன மற்  அக் 
       குைடெக  ேவந்தன், தாேன 
 பி த்  அகல் ற்ற ' என்னப் 
       ெப ம் சினம் க ம் ெநஞ்ேசா  
 'இ த்  எ ம் ரச ேவந்தன் 
       ேசைனைய யாேன இன்  
 க்குெவன் காண் ' என்னா, 
       ெமாய்ம் மயிர் சி ர்த்த  அன்  ஏ.  1.10.98 
  
662 ேகாசிகன் ேசைன அழித ம், ேகாசிகன் தல்வர்கள் ெவகு த ம் 
 பப்பரர் எயினர் சீனர் 
       ேசானகர் தல பல்ேலார், 
 ைக பைட அதனிேனா ம் 
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       கபிைல மாட்  உதித் , ேவந்தன் 
 ப்  உைடச் ேசைன யா ம் 
       ெதாைல  உறத் ணித்தேலா ம், 
 ெவப்  உைடக் ெகா ய மன்னன் 
       தனயர்கள் ெவகுண்  மிக்கார்.  1.10.99 
  
663 வசிட்டைன எதிர்த்த ேகாசிகன் தல்வர் இறத்தல் 
 'சுரபியின் வ  இ  அன் , ஆல்; 
       சு தி ல் உணர வல்ல 
 வர னி வஞ்சம்' என்னா, 
       'மற்றவன் சிரத்ைத இன்ேன 
 அாிகுவம்' என்னப் ெபாங்கி 
       அடர்த்தனர், அடர, அன்னான் 
 எாி எழ விழித்தேலா ம், 
       இறந்தனர் குமரர் எல்லாம்.  1.10.100 
  
664 ேகாசிகன் அம்ெபய்ய வசிட்டன் பிரமதண்டத்ைத எதி மா  ஏ தல் 
 ஐயி  பதின்மர் ைமந்தர் அவிந்தைம அரசன் காணா, 
 ெநய் ெபாழி கன ல் ெபாங்கி, ெந ங் ெகா த் ேதர் கடாவிக் 
 ைக ெதாடர் கைணயிேனா ம் கார் கம் வைளய வாங்கி, 
 எய்தனன்; னி ம், தன் ைகத் தண் ைன'எதிர்க' என்றான்.  1.10.101 
  
665 ேகாசிகன் சிவபிராைனத் தித் ப் பைடெப தல் 
 கட ளர் பைடகள் ஈறாக் 
       கற்றன பைடகள் யா ம், 
 விடவிட, னிவன் தண்டம் 
       வி ங்கி ேமல் விளங்கல் காணா, 
 வட வைர வில்  தன்ைன 
       வணங்கினன் வ த்தேலா ம், 
 அடல் உ  பைட ஒன்  ஈயா 
       அன்னவன் அகன்றான் அன்ேற.  1.10.102 
  
666 ேகாசிகன் உ த்திரப்பைடைய ஏவ வசிட்டன் அதைன உண்  விளங்குதல் 
 விட்டனன் பைடைய ேவந்தன், 
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       விண் ேளார், உலைக எல்லாம் 
 சுட்டனன் என்ன அஞ்சித் 
       ளங்கினர்; னி ம் ேதான்றிக் 
 கிட் ய பைடைய உண்  
       கிளர்ந்தனன்; கிள ம் ேமனி 
 ட்ட ெவம் ெபாறிகள் சிந்தப் 
       ெபா  பைட ரண் அ  இற்  ஏ.  1.10.103 
  
667 பிரமேதசு ெபறக் ேகாசிகன் தவேமற் ெசல் தல் 
 கண்டனன் அரசன், காணாக் 
       'கைல மைற னிவர்க்கு அல்லால் 
 திண் திறல் வ ம் ேதசும் 
       உள எனல் சீாி  அன்  ஆல் . 
 மண் தலம் ம் காக்கும் 
       ெமாய்ம்  ஒ  வ  அன் ' என்னா 
 ஒண் தவம் ாிய எண்ணி, 
       உம்பர் ேகான் திைசைய உற்றான்.  1.10.104 
  
668 ேகாசிகன் தவத்ைதச் சிைதக்குமா  இந்திரன் திேலாத்தைமைய ஏ தல் 
 மாண்ட மா தவத்ேதான் ெசய்த 
       வலன் ஐ ஏ மனத்தின் எண்ணிப், 
 ண்ட மா தவத்தன் ஆகி, 
       அரசர் ேகான் ெபா ம் நீர்ைம 
 காண்ட ம், அமரர் ேவந்தன், 
       க்கு உ  க த்திேனா ம் 
 ண் னன், அரம்ைபமா ள் 
       திேலாத்தைம எ ம் ெசால் மாைன.  1.10.105 
  
669 ேகாசிகன் திேலாத்தைமேயா  கலவியின் ழ்கிப் பின்  ெவ ப் தல் 
 அன்னவன் ேமனி காணா, 
       அனங்கேவள் சரங்கள் பாயத் 
 தன் உணர்  அழிந் , 
       காதல் சலதியின் அ ந்தி, ேவந்தன், 
 பன் அ ம் பகல் தீர்  உற் ப், 
       பாிணதர் ெதாிந்த ன் 
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 நல் நயம் உணர்ந்ேதான் ஆகி, 
       நஞ்சு எனக் கனன்  நக்கான்.  1.10.106 
  
670 திேலாத்தைமைய விட் க் ேகாசிகன் தவம் ாியத் ெதன்றிைச சார்தல் 
 விண்  ஆளி ெசய்த 
       விைன என ெவகுண் , நீ ேபாய் 
 மண் மகள் ஆதி என்  
       மடவரல் தன்ைன ஏவிக், 
 கண் மலர் சிவப்ப உள்ளம் 
       க ப்  உறக் க தின் ஏகி, 
 எண்மாில் வ யன் ஆய 
       எமன் திைச தன்ைன உற்றான்.  1.10.107 
  
671 திாிசங்கு உடெலா  றக்கஞ்ெசல்ல அ மா  
 ேவண்ட வசிட்டன் ம த் க் கூறல் 
 ெதன் திைச அதைன நண்ணிச் 
       ெசய்தவம் ெசய் ம் ெசவ்வி, 
 வன் திறல் அேயாத்தி வா ம் 
       மன் திாிசங்கு என்பான், 
 தன் ைணக் கு ைவ நண்ணித், 
       'த ெவா ம் றக்கம் எய்த 
 இன்  எனக்கு அ க' என்ன, 
       'யான் அறிந்திலன் அ ' என்றான்.  1.10.108 
  
672 திாிசங்குைவ வசிட்டன் சபித்தல் 
 'நினக்கு ஒலா  ஆகின், ஐய! 
       நீள் நிலத்  யாவர் ஏ ம் 
 மனக்கு இனியாைர நா  
       வகுப்பல் யான் ேவள்வி' என்னச் 
 சினக் ெகா ந் திறேலாய்! ன்னர்த் 
       ேதசிகன் பிைழத்  ேவ  ஓர் 
 நினக்கு இதன் நா  நின்றாய், 
       நீசன் ஆய் வி தி' என்றான்.  1.10.109 
  
673 திாிசங்கு சண்டாளனாதல் 
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 மலர் உேளான் ைமந்தன், ைமந்த! 
       வழங்கிய சாபம் தன்னால், 
 அலாிேயான் தா ம் நா ம் 
       வ  இழந் , அரசர் ேகாமான் 
 லாி அம் கமலம் ேபா ம் 
       ெபா  ஒாீஇ வதனம், வில் 
 பல ம் ஆங்கு இகழ்தற்கு ஒத்த 
       ப வம் வந்  உற்ற  அன்  ஏ.  1.10.110 
  
674 திாிசங்கு யாவரா ம் இகழப்ப தல் 
 காெசா  ம் ம் 
       காிய  ஆம் கனகம் ேபான் ம், 
 ெசா ம் அணி ம் ந் ல் 
       ேதால் த ம் ேதாற்றம் ேபான் ம், 
 மாெசா  க கி ேமனி 
       வனப்  அழிந்திட ஊர் வந்தான், 
 'சீசி' என்  யா ம் எள்ளத், 
       திைகப்ெபா  ப வம் ேசர்ந்தான்.  1.10.111 
  
675 திாிசங்கு ேகாசிகன்பால் தன்ெசய்தி ெதாிவித்தல் 
 கான் இைடச் சிறி  ைவகல் 
       கழித்  ஒர் நாள், ெகௗசிகப்ேபர்க் 
 ேகான் இனி  உைற ம் ேசாைல 
       கு கினன், கு க, அன்னான், 
 'ஈனன் நீ யாவன்? என்ைன 
       ேநர்ந்த ? இவ் இைடயின்' என்ன, 
 ேமல் நிகழ் ெபா ள்கள் எல்லாம் 
       விளம்பினன் வணங்கி ேவந்தன்.  1.10.112 
  
676 திாிசங்கு வி ம்பியவா  ேகாசிகன் இைசத ம் வசிட்டகுமாரர் ம த்த ம் 
 'இற்  ேதா' என நக்கு, அன்னான், 
       'யான் இ  ேவள்வி ற்றி 
 மற்  உலகு அளிப்ெபன்' என்னா, 
       மாதவர் தம்ைமக் கூவச், 
 சுற்  உ  னிவர் யா ம் 
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       ெதாக்கனர்; வசிட்டன் ைமந்தர், 
 'கற்றிலம், அரசன் ேவள்வி 
       கனல் ைற ைலயற்கு ஈவான்'  1.10.113 
  
677 ேகாசிகன் வசிட்டன் ைமந்தைரச் சபித் விட்  ேவள்வி ெதாடங்கல் 
 என்  உைரத் ,'யாங்கள் ஒல்ேலாம்' 
       என்றனர்; என்னப் ெபாங்கிப் 
 ' ன் ெதாழில் கிராதர் ஆகிப் 
       ேபாக' எனப் கறல் ஓ  உம், 
 அன்  அவர் எயினர் ஆகி, 
       அடவிகள் ேதா ம் ெசன்றார், 
 நின்  ேவள்விைய ம் ற்றி , 
       'நிராசனர் வ க' என்றான். 1.10.114 
  
678 ேகாசிகன் திாிசங்குைவத் தன் தவமகிைமயால் வானத்  ஏற் தல் 
 'அரசன், இப் ைலயற்கு என்ேன 
       அனல் ைற ற்றி, எம்ைம 
 'விரசுக வல்ைல' என்பான், 
       'வி மி ' என்  இகழ்ந்  நக்கார்; 
 ைரைச மா களிற்  ேவந்ைதப் 
       'ேபாக நீ றக்கம்: யாேன 
 உைரெசய்ேதன், தவத்தின்' என்ன 
       ஓங்கினன் விமானம் அத்  உம்பர்.  1.10.115 
  
679 ேதவர்களால் தள் ண்ட திாிசங்குைவக் 
 ேகாசிகன் வானத்தில் நிற்குமா  ெசய்தல் 
 ஆங்கு அவன் றக்கம் எய்த, அமரர்கள் ெவகுண் ,'நீசன் 
 ஈங்கு வந்தி வ  என்ேன? இ  நிலத்  இழிக' என்னத், 
 தரங்க ல் ழ்வான், மற் த்'தாபத சரணம்' என்ன, 
 ஓங்கினன்'நில் நில்' என்ன உைரத் , உ ம் ஒக்க நக்கான்.  1.10.116 
  
680 ேகாசிகன் ேவறாக உலகம் த ய பைடக்கத் ெதாடங்கல் 
 'ேபணலா  இகழ்ந்த விண்ேணார் 
       ெப ம் பதம் தலா மற்ைறச் 
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 ேசண்  அைமப்பல்' என்னாச் 
       'ெச ம் கதிர் ேகாள் நாள் திங்கள் 
 மாண் ஒளி ெகடா , ெதற்கு 
       வடக்கவாய் வ க' என்  
 தா ேவா  ஊர்வ எல்லாம் 
       சைமக்குெவன் என் ம் ேவைல.  1.10.117 
  
681 ேதவர்கள் ேகாசிகைனச் சாந்தப்ப த்தல் 
 நைற த  உைடய ேகா ம், 
       நால் கம் கட ள் தா ம், 
 கைற த  கள ம், மற்ைறக் 
       கட ளர் பிற ம் ெதாக்குப், 
 'ெபா த்  அ ள் னிவ! நின்ைனப் 
       கல் குந்தவைனப் ேபாற் ம் 
 அறம் திறன் நன் , தாரா கணம் அத்  
       ஒ ம் அைமக அன்னான்.  1.10.118 
  
682 ேகாசிகன் ேமற்றிைசெசன்  தவமியற்றல் 
 'அரச மாதவன் நீ ஆதி: 
       ஐந்  நாள் ெதன்பால் வந்  உன் 
 ைர விளக்கி க' என்னாக், 
       கட ளர் ேபாய பின்னர், 
 நிைரதவன் விைரவின் ஏகி, 
       ெந ம் கடற்கு இைறவன் ைவகும் 
 உர இடம் அதைன நண்ணி 
       உ  தவம் உஞற் ம் காைல.  1.10.119 
  
683 அம்பாீடன் நரேமதத்திற்குத் தக்க ைமந்தைனத் ேத ச்ெசல்லல் 
 குைத வாி சிைல வாள் தாைனக் 
       ேகாமகன் அம்பாீடன், 
 சுைத த  ெமாழியன், ைவயம் அத்  
       உயிர்க்கு உயிர் ஆய ேதான்றல், 
 வைத ாி டேமதம் 
       வகுப்ப ஓர் ைமந்தன் ெகாள்வான் 
 சிைத  இலன் கனகம் ேதர் ெகாண்  
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       அடவிகள் விச் ெசன்றான்.  1.10.120 
  
684 அம்பாீடற்கு ாிசீகன் மகற்ெகாைட ேநர்தல் 
 நல் தவ ாிசிகன் ைவகும் 
       நைன வ ம் ப வம் நண்ணிக் 
 ெகாற்றவன் வினவேலா ம், 
       இைசந்தனர், குமரர் தம் ள், 
 ெபற்றவள்,'இளவல் எற்ேக' 
       என்றனள்;'பிதா ன்' என்றான்: 
 மற்ைறய ைமந்தன் நக்கு, 
       மன்னவன் தன்ைன ேநாக்கி.  1.10.121 
  
685 அம்பாீடன் சுனச்ேசபைனப் ெபற் க்ெகாண்  
 ெசல் ைகயில் உச்சிப்ேபாதாதல் 
 'ெகா த்  அ ள் ெவ க்ைக ேவண் ற் , 
       ஒற்கம் ஆம் வி மம் குன்ற 
 எ த்  எைன வளர்த்த தாைதக்கு' 
       என்  அவன் ெதா , ேவந்தன் 
 த ப்  அ ம் ேதாின் ஏறித் 
       தைட இலர் படர்தேலா ம், 
 சுடர்க் கதிர்க் கட ள் வானத்  
       உச்சி அம் சூழல் க்கான்.  1.10.122 
  
686 சுனச்ேசபன் ேகாசிகைனக்கண்  வணங்குதல் 
 அ வயின் இழிந்  ேவந்தன் 
       அ ம் கடன் ைறயின் ஆற்றச், 
 ெசவ்விய குாிசில் தா ம், 
       ெசன்றனன் நியமம் ெசய்வான், 
 அவ்வியம் அவித்த சிந்ைத 
       னிவைன ஆண் க் காணாக், 
 கவ்ைவ இன் ஓ ம், பாத 
       கமலம் அ  உச்சி ேசர்த்தான்.  1.10.123 
  
687 சுனச்ேசபன் தன்குைறையக் ேகாசிகனிடம் கூறல் 
 விறப்ெபா  வணக்கம் ெசய்த 
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       விடைலைய இனி  ேநாக்கிச் 
 சிறப்  உைட னிவன்,'என்ேன 
       ெத மரல்? ெசப் க' என்ன, 
 'அறம் ெபா ள் உணர்ந்ேதாய்! என்றன் 
       அன்ைன ம் தாைத தா ம் 
 உறப் ெபா ள் ெகாண் , ேவந்தற்கு 
       உதவினர்' என்றான் உற்ேறான்.  1.10.124 
  
688 ேகாசிகன் சுனச்ேசப க்குப் பிரதியாகத் 
 தன்மக்களில் ஒ வைனச் ெசல் மா  கூறல் 
 ைமத் னேனா  ன்ேனாள் வழங்கிய ைறைம ேகளாத் 
 'தத் றல் ஒழி நீ, யாேன த ப்ெபன் நின் உயிைர' என் , 
 த்திரர் தம்ைம ேநாக்கிப்'ேபாக ேவந்ேதா ம்' என்னா 
 அ தகு னிவன் கூற, அவர் ம த்  அகறல் காணா .  1.10.125 
  
689 ம த்த ைமந்தர்கைளக் ேகாசிகன் சபித்தல் 
 எ ம் கதிரவ ம் நாணச் சிவந்தனன் இ  கண்; ெநஞ்சம் 
 ங்கினன், வடைவ தீய மயிர்ப் றம் ெபாறியில் ள்ள, 
 'அ ங்க ல் சிந்ைதயீர் நீர் அடவிகள் ேதா ம் ெசன்ேற, 
 ஒ ங்கு அ  ளிஞர் ஆகி உ  யர் உ க' என்றான்.  1.10.126 
  
690 சுனச்ேசப க்குக் ேகாசிகன் இரண்  மந்திரங்கைள உபேதசித்தல் 
 மா னி ெவகுளிதன்னால் ம கலா ைமந்தர் நால்வர்! 
 தாம் உ  சவரர் ஆகச் சபித்  எதிர்'ச த்த சிந்ைத 
 ஏம் உறல் ஒழிக; இன்ேன ெப க' என இரண்  விஞ்ைச 
 ேகா ம க க்கு நல்கிப் பின்ன ம் குறிக்கல் உற்றான்.  1.10.127 
  
691 சுனச்ேசப க்குக் ேகாசிகன் விைடெகா த்தல் 
 அரசேனா  ஏகி, பம் அத்  
       அைணக்கு , இம் மைறைய ஓதின், 
 விரசுவர் விண் உேளா ம் 
       விாிஞ்ச ம் விைட வேலா ம்; 
 உைர ெசறி ேவள்வி ற் ம்; 
       உன் உயிர்க்கு ஈ  உண்டாகா 
 பிரசம் ெமன் தாராய்! என்னப், 
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       பழிச்ெசா ம் ெபயர்ந்  ேபானான்.  1.10.128 
 
692 அம்பாீடன் ேவள்வி த ம் ேகாசிக னிவன் வடதிைச ெசல் த ம் 
 மைற னி உைரத்த வண்ணம், 
       மனத்  உற ைமந்தன் ஆயச், 
 சிைற உ  க ழன் அன்னம் 
       ேச தல் பிற ம் ஊ ம் 
 இைறவர் ெதாக்கு, அமரர் சூழ, 
       இளவல் தன் உயி ம் ேவந்தன் 
 ைறத  மக ம் காத்தார், 
       வடதிைச னி ம் ெசன்றான் .  1.10.129 
  
693 ேகாசிகன் தவத்தால் எல்லா உலகும் ச த்தல் 
 வடாதிைச னி ம் நண்ணி, 
       மலர் கரம் நாசி ைவத் , ஆங்கு 
 இடா  பிங்கைலயால் ைநய, 
       இதயம் அத்  ஊ  எ த்  ஒன்  எண்ணி, 
 விடா  பல் ப வம் நிற்ப, 
       லமா க  விண் , 
 தடா  இ ள் படைல டச் 
 ச த்த  எத் தல ம் தாவி.  1.10.130 
  
694 ேகாசிகன் தவக்கனலால் ைக விம் தல் (694-695) 
 எயில் எாித்தவன் யாைன உாித்த நாள், 
 பயில் உ த்  உாி ேபார்த்த நன் பண்  எனப், 
 யல் விாித்  எ ந்தால் எனப், தலம் 
 குயில் உ த்திக், ெகா ம் ைக விம்ம ஏ .  1.10.131 
  
695 தமம் திரண்  உலகு யாைவ ம் தா ற, 
 நிமிர்ந்த ெவம் கதிர் கற்ைற ம் நீங்குறக், 
 கமந்த மாதிரக் காவலர் கண்ெணா ம் 
 சுமந்த நாக ம், கண் சும் ளித்த ேவ.  1.10.132 
  
696 ேகாசிகன் தவத்தால் உலகத் த் ேதான்றிய மா பா  
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 திாிவ நிற்ப ெசகதலம் அத்  யாைவ உம் 
 ெவ வல் உற்றன, ெவம் கதிர் மீண்டன, 
 க வி உற்ற ககனம் எலாம் ைக 
 உ வி உற்றிட, உம்பர் ளங்கினார்.  1.10.133 
  
697 ேதவர்கள் ேகாசிகைனச் சந்தித்தல் 
 ண்டாீக ம் ள் தி ப் பாக ம் 
 குண்ைட ஊர்தி கு சி ம் மற்  உள 
 அண்டர் தா ம் வந்  அவ் வயின் எய்தி, ேவ  
 எண் தேபாதனன் தன்ைன எதிர்ந்தனர்.  1.10.134 
  
698 ேதவர்கள் ேகாசிகைன நீ பிரமவி யாவாய் எனல் 
 பாதி மா மதி சூ ம், பசுைம ழாய் 
 ேசாதியா ம், அத் ய் மலர் ஆளி ம், 
 'ேவத பாரகர் ேவ  இலர், நீ அலால், 
 மா தேபாதன! என்ன வழங்கினர்.  1.10.135 
  
699 ேதவர்கள் தம்மிடஞ் சார்தல் 
 அன்ன வாசகம் ேகட்  உணர் அந்தணன், 
 'ெசன்னி தாழ்த் , இ  ெசம் கமலம் குவித் , 
 உன் ம் நல் விைன உற்ற ,' என்  ஓங்கினான்; 
 ன்  ேதவர், தம் சூழ ள் ேபாயினார்.  1.10.136 
  
700 ேகாசிகன் வரலாற்ைறச் சதானந்தர் த்தல் 
 'ஈ  ன்னர் நிகழ்ந்த ; இவன் ைண 
 மா தவம் அத்  உயர் மாண்  உைடயார் இைல; 
 நீதி வித்தகன் தன் அ ள் ேநர்ந்தனிர், 
 யா  உமக்கு அாி ?' என்றனன் ஈ  இலான்.  1.10.137 
  
701 சதானந்தர் குமாரர்கைள வாழ்த்திச் ெசல்லல் 
 என்  ேகாதமன் காதலன் கூறிட, 
 ெவன்றி ரர் வியப்ெபா  உவந்  எழா, 
 ஒன் ம் மாதவன் தாள் ெதா  ஓங்கிய 
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 பின்ைற, ஏத்திப் ெபயர்ந்தனன் தன்னிடம்.  1.10.138 
  
702 இராமன் சீைதைய எண்ணியவண்ணமாயி த்தல் 
 னி ம் தம்பி ம் ேபாய், ைறயால் தமக்கு 
 இனிய பள்ளிகள் எய்தினர், பின், இ ள் 
 கனி ம் ேபால்பவன், கங்கு ம் திங்க ம் 
 தனி ம் தா ம் அத் ைதய ம் ஆயினான்.  1.10.139 
  
703 சீைதயின் உ ெவளிப்பா கண்  இராமபிரான் தன் ட்கூ தல் (703-710) 
 விண்ணின் நீங்கிய மின் உ , இ ைற 
 ெபண்ணின் நல் நலம் ெபற்ற  உண்ேட ெகால்! ஓ, 
 எண்ணின் ஈ  அல  ஒன்  அறிேயன், இ  
 கண்ணின் உள் ம் க த்தி ம் காண்பன் ஆல் .  1.10.140 
  
704 வள்ளச் ேசக்ைகக் காியவன் ைவகு ம் 
 ெவள்ளப் பால் கடல் ேபால் மிளிர் கண்ணின் ஆள், 
 அள்ளல்  மகள் ஆகுங் ெகால் ஓ! என  
 உள்ளத் தாமைர உள் உைறகின்  ஆல்.  1.10.141 
  
705 அ ள் இலாள் எனி ம், மனத்  ஆைசயால், 
 ெவ ம் ேநாய் விடக் கண்ணின் வி ங்கலால், 
 ெத ள் இலா உலகில் ெசன்  நின்  வாழ் 
 ெபா ள் எலாம், அவள் ெபான் உ  ஆய ஏ.  1.10.142 
  
706 ண் உலாவிய ெபான் கலசங்கள், என் 
 ஏண் இல் ஆகத்  எ தல என்னி ம், 
 வாள் நிலா வல் கனி வாய் மதி, 
 காணல் ஆவ  ஒர் காலம், உண்  ஆம் ெகால் ஓ.  1.10.143 
  
707 வண்ண ேமகைலத் ேதர் ஒன்  வாள் ெந ங் 
 கண் இரண்  கதி ைல தாம் இரண்  
 உள் நிவந்த நைக ம் என்  ஒன்  உண்  ஆல் 
 எண் ம் கூற்றி க்கு இத்தைன ேவண் ம் ஓ!  1.10.144 
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708 கன்னல் இன் க ப் ச் சிைலயான், விைரப் 
 ெபான்ைன ன்னிய,  கைண மாாியால் 
 என்ைன எய் , ெதாைலக்கும் என்றால், இனி 
 வன்ைம என் ம் இ , ஆர் இைட ைவகும் ஏ?  1.10.145 
  
709 ெகாள்ைள ெகாள்ளக் ெகாதித்  எ  பாற்கடல் 
 பள்ள ெவள்ளம் எனப் பட ம் நிலா, 
 உள்ள, உள்ள உயிைரத் விட, 
 ெவள்ைள வண்ண விட ம் உண்டாங் ெகால் ஓ.  1.10.146 
  
710 ஆகும் நல் வழி அல் வழி என் மனம் 
 ஆகுேமா, அதற்கு ஆகிய காரணம், 
 பாகு ேபால் ெமாழிப் பசுைம ெதா , கன்னி ஏ 
 ஆகும், ேவ  இதற்கு ஐ ற  இல்ைல ஏ.  1.10.147 
  
711 சந்திரன் மைறதல் (711-712) 
 கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர்க் குைட 
 வி ந்த  என்ன ம், ேமல் திைசயாள் சுடர்க் 
 ெகா ந்  ேசர் தல் ேகா  அ  சுட்  ேபாய் 
 அழிந்த  என்ன ம், ஆழ்ந்த  திங்கள் ஏ.  1.10.148 
  
712 சுகின்ற நிலாச் சுடர் ந்த  ஆல், 
 ஈசனாம் மதி ஏக ம், ேசாகம் அத்  ஆல் 
 சு ெவண் கலைவப் ைன சாந்திைன, 
 ஆைச மாதர் அழித்தனர் என்னேவ.  1.10.149 
  
713 கதிரவன் ேதான் தல் 
 தைத ம் மலர்த் தார் அண்ணல் இவ் வண்ணம் 
       மயல் உழந்  தள ம் ஏல்ைவ, 
 சிைத ம் மனத்  இடர் உைடயச், ெசம் கமலம் 
       கம் மலரச், ெசய்ய ெவய்ேயான், 
 ைத இ ளின் எ கின்ற கர் க 
       யாைனயின் உாிைவப் ேபார்ைவ ேபார்த்த 
 உதயம் கிாி எ ம் கட ள் தல் கிழித்த 
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       விழிேய ேபால், உதயம் ெசய்தான்.  1.10.150 
  
714 ெவயில் பர தல் 
 விைச ஆடல் பசும் ரவிக் குரம் மிதிப்ப, 
       உதய கிாி விாிந்த ளி 
 பைச ஆக. மைறயவர் ைக நைற மலர் உம் 
       நிைற ன ம் பரந்  பாய, 
 அைசயாத ெந  வைர இன் க ெதா ம் 
       இளங்கதிர் ெசன்  அைளந்  ெவய்ேயான், 
 திைச ஆ ம் மதம் காிையச் சிந் ரம் 
       அப்பிய ேபால், சிவந்த மா  ஓ.  1.10.151 
  
715 ெபாய்ைககளில் தாமைர மலர்தல் 
 பண்  வ ம் குறி பகர்ந் , பாசைறயில் 
       ெபா ள் வயினில் பிாிந்  ேபான 
 வண்  ெதாடர் ந ம் ெதாியல் உயிர் அைனய 
       ெகா நர் வர, மணி ேதேரா ம் 
 கண் , மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்  
       ெம  அக ம் கற்பினார் ேபால், 
 ண்டாிகம் கம் மலர, அகம் மலர்ந்  
       ெபா ந்தன, ம் ெபாய்ைக எல்லாம்.  1.10.152 
  
716 சூாியகிரணங்கள் விாிதல் 
 எண் அாிய மைறயிெனா  கின்னரர்கள் 
       இைச பாட, உலகம் ஏத்த, 
 விண்ணவ ம் னிவர்க ம் ேவதிய ம் 
       கரம் குவிப்ப, ேவைல என் ம் 
 மண் ம் அணி ழ  அதிர, வான்அரங்கின் 
       நடம் ாி வாள், இரவி ஆன 
 கண் தல் வானவன், கனகச் சைட விாிந்தால் 
       என, விாிந்த கதிர்கள் எல்லாம்.  1.10.153 
  
717 இராமபிரான் பள்ளிெய தல் 
 ெகால் ஆழி நீத்  அங்கு ஓர் குனி வயிரச் 
       சிைல தட ைக ெகாண்ட ெகாண்டல், 
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 எல் ஆழித் ேதர் இரவி இளம் கரம் அத்  ஆல் 
       அ  வ  அனந்தல் தீர்ப்ப, 
 அல் ஆழிக் கைர கண்டான்: ஆயிர வாய் 
       மணி விளக்கம் அழ ம் ேசக்ைகத் 
 ெதால் ஆழித் யிலாேத, யர் ஆழி 
       ெந ம் கடல் உள் யில் கின்றான் ஏ.  1.10.154 
  
718 இராமன் த ேயார் சனகன  ேவள்விச்சாைல சார்தல் 
 ஊழி ெபயர்ந்  எனக் கங்குல் ஒ  
       வண்ணம் ைட ெபயர, உறக்கம் நீத்த 
 சூழி யாைனயின் எ ந் , ெதால் நியமத் 
       ைற த் ச், சு தி அன்ன 
 வாழி மாதவன் பணிந் , மனக்கு இனிய 
       தம்பிெயா ம், வம்பின் மாைல 
 தா ம் மா மணி ெமௗ த் தார் சனகன் 
       ெப ேவள்விச் சாைல சார்ந்தான்.  1.10.155 
  
719 சனகன் ற்றி த்தல் 
  சனகர் ெப மா ம் ைறயாேல 
       மைற ேவள்வி ற்றிச், சுற் ம் 
 இ க் குர ன் ரசு இயம்ப, இந்திரன் ேபால் 
       சந்திரன் ேதாய் ேகாயில் எய்தி, 
 எ த்த மணி மண்டபத் ள் எண் தவத்  
       னிவெரா ம் இ ந்தான்: பசுைம தார் 
 வ த்த குனி வாி சிைல ைக ைமந்த ம் 
       தம்பி ம் ம ங்கின் இ ப்ப மா  ஓ.  1.10.156 
  
720 இராமலக்குமணர்கைள யாவெரன்  
 சனகன் வினவ னிவன் கூ தல் 
 இ ந்த குலக் குமரர்தைம இ  கண் ம் 
       கந்  அழகு ப க ேநாக்கி, 
 அ ந்தவைன அ  வணங்கி,'யார் இவைர 
       உைரத்தி மின்' அ கள் என்ன, 
 'வி ந்தினர்கள், நின் ைடய ேவள்வி காணிய 
       வந்தார், வில் ம் காண்பார் 
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 ெப ம் தைகைம தயரதன்தன் தல்வர்' என 
       அவர் தைகைம ேபசல் உற்றான்.  1.10.157 
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