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721 ம

ம் பி

படலம் (721 - 749)

ம

'ஆதித்தன் குல தல்வன் ம விைன யார் அறியாதார்?
ேபதித்த உயிர் அைனத் ம் ெப ம் பசியால் வ ந்தாமல்
ேசாதித் தன் வாி சிைலயால் நிலம் மடந்ைத ைல சுரப்பச்
சாதித்த ெப ந்தைக ம் இவர் குலத்
722 இட்சுவாகு

ஓர் தராபதி காண்.

1.11.1

3
'பிணி அரங்க விைன அகலப், ெப ங்காலம் தவம் ேபணி,
மணி அரங்கு அம் ெந ம்
யாய்! மலர் அயைன வழிபட் ப்,
பணி அரங்கப் ெப ம் பாயல் பரம் சுடைர யாம் காண
அணி அரங்கம் தந்தாைன அறியாதார் அறியாதார்.'

1.11.2

723 ககுத்தன்
"தான் தனக்கு ெவலற்கு அாிய
'தானவைரத் தைல,

மித்

என்

வான் தரக்கிற்றி ெகால்?' என்
குைற இரப்ப, வரம் ெகா த் ஆங்கு
ஏன் எ த்த சிைலயினனாய்
இகல் ாிந்த இவர் குலம் அத் ஓர்
ேதான்றைலப் பண் இந்திரன்காண்
விைட ஏ

ஆய் சுமந்தா

ம்!"

1.11.3

724 கடல் கைடந்த காவலன்
'அரச! அவன் பின்ேனாைர என்னா

ம் அளப்ப அாி

ஆல்:

உைர கு க நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்ேதான் ஒ வன் காண்,
நைர திைர

ப் இைவ மாற்றி, இந்திர

குைர கடைல ெந ம் வைர ஆல் கைடந்

ம் நந்தாமல்,
அ

ெகா த்தா

ம்.'

1.11.4

725 மாந்தாதா
'க தல் அ ம் ெப ம் குணத்ேதார்,
இவர் தேலார் கணக்கு இறந்ேதார்,
திாி வனம்
ஆண்
சுடர் ேநமி ெசல நின்ேறார்,
ெபா
உைறேசர் ேவ னாய்!
ேபாத் ம் ல்வா ம்
ஒ
ைறயில் நீர் உண்ண
உலகு ஆண்ேடான் உளன் ஒ வன்.'
726

சுகுந்தன்
'மைற மன்

ம் மணி

ம்

ஆர ம் வாெளா மின்னப்,
ெபாைற மன் வானவ ம்

1.11.5

4
தானவ ம் ெபா ம் ஒ நாள்,
விறல் மன்னர் ெதா கழலாய் !
இவர் குலத்ேதான் வில் பி த்த
அறம் என்ன ஒ தனி ஏ
திாிந்

அமராபதி காத்தான்.'

1.11.6

727 சிபி
'இன் உயிர்க்கும் இன் உயிராய்
இ நிலம் காத்தார்' என் ,
ெபான் உயிர்க்கும் கழல் வைர
ஆம் ேபா ம் கழ்கிற்பாம் !
மின் உயிர்க்கும் ெந ேவலாய் !
இவர் குலத்ேதான் ெமன் றவின்
மன் உயிர்க்கும் தன் உயிைர
மாறாக வழங்கினனால்.'

1.11.7

728 சாகரர்
'இட ஓட்ட இன ெந ய
வைர உ ட் இவ் உலகம்
திடல் ேதாட்டம் எனக் கிடந்த
என விாி தார்த் ெதவ் ேவந்தர்
உடல் ேதாட்ட ெந ேவலாய்!
இவர் குலத்ேதார் உவாி நீர்க்
கடல் ேதாட்டார் எனின், ேவ

ஓர்

கட் ைர ம் ேவண் ம் ஓ ?'

1.11.8

729 பகீரதன்
'

நின்ற சுடர் ேவேலாய்!

அனந்தேன ெசால்லாேனல்,
யான் இன்
கழ்ந் உைரத்தற்கு
எளி ஓ? ஏ அவிழ் ெகான்ைறப்
நின்ற ம
ைய ம்
க்கு அைளந்த னல் கங்ைக,
வான் நின்

ெகாணர்ந்தா

இவர் குலத்

ம்,

ஓர் மன்னவன் காண்'.

1.11.9

5
730 அசுவேமதயாகம்

ெசய்தவன்

'கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம்
ைக ெநல் க் கனி ஆக்கி,
இயற்ைக ெநறி ைறயாேல
இந்திரற்கும் இடர் இயற்றி,
யல் கைற இல் மதிக் குைடயாய்!
இவர் குலத்ேதான் ன் ஒ வன்,
ெசயற்கு அாிய ெப ேவள்வி
ஒ

ம் ெசய்

அைமத்தான்.'

1.11.10

731 ரகு
'சந்திரைன ெவன்றா ம், உ த்திரைனச் சாய்த்தா ம்,
ந் எ ம் தானவைனச் சு சரத்தால் ணித்தா ம்
வந்த குலத்

இைட வந்த ரகு என்பான், வாி சிைலயால்

இந்திரைன ெவன் , திைச இ

நான்கும் ெச

ெவன்றான்'.

1.11.11

732 அயன்
'வில் என் ம் ெந வைரயால் ேவந் என் ம் கடல் கலக்கி,
எல் என் ம் மணி
வல் இந் மதி எ ம் தி ைவ
அல் என்

ம் தி

மல் என்

ம் திரள் யத் க்கு, அணி என்ன ைவத்தாேன.'

733 தசரத

நிறத்த அாி என்ன, அயன் என்பான்

ம் அவன் தி க்குமாரர்க

1.11.12

ம்

'அயன் தல்வன் தயரதைன
அறியாதார் இல்ைல; அவன்
பயந்த குலக் குமரர் இவர்
தைம உள்ள பாிசு எல்லாம்
நயந் உைரத் க் கைர ஏற
நான் கற்கும் அாி ஆம்; பல்,
இயம் ைவத்த கைடத்தைலயாய்!
யான் அறிந்தப

ேகளாய்!'

1.11.13

734 தசரதன் மகவின்றி வ ந்தல்
' னி இன்றி உயிர் ெசல்லச், சுடர் ஆழிப் பைட ெவய்ேயான்
பனி ெவன்ற ப

என்னப், பைக ெவன்

ப

காப்ேபான்,

6
த

அன்றித்

ைண இல்லான், த மத்தின் கவசத்தான்,

ம

ெவன்ற நீதியான், மக

735 தசரதன் கைலக்ேகாட்
'சிைலக் ேகாட்

இன்றி வ ந் வான்.'

னிவைர எண்

1.11.14

தல்

தல் குதைலச்

ெசம் கனி வாய், க ம் ெந ம் கண்,
விைலக்கு ஓட் ம் ேபர் அல்குல்,
மின் டங்கும் இைடயாைர,
ைலக் ேகாட் விலங்கு என் அங்கு
உடன் அ

கி,

ன் நின்ற

கைலக்ேகாட் த் தி

னியால்,

யர் நீங்கக் க தினான்.'
736 தசரதன் கைலக்ேகாட்

1.11.15

னிைய ேவண்டல்

'தார் காத்த ந ம் குஞ்சி தனயர்கள், என் தவம் இன்ைம
வார் காத்த வன

ைலயார் மணி வயி

வாய்த்திலர் ஆல்,

நீர் காத்த கடல் காத்த நிலம் காத்ேதன், என்னில் பின்,
பார் காத்தற்கு உாியாைரப் பணி நீ என்

அ

பணிந்தான்.'

1.11.16

737 கைலக்ேகாட்
னி ேவள்வி ெதாடங்குதல்
அவ் உைர ேகட் அ னி ம்
அ ள் சுரந்த உவைகயன் ஆய்,
'இவ் உலகம் அன்றி, ஈர்
ஏழ் உலகும் இனி அளிக்கும்
ெசவ்வி இளம் குாிசிலைர
த கின்ேறன்; இனித் ேதவர்
வவ்வி கர் ெப ேவள்விக்கு
உாிய எலாம் வ க' என்றான்.
738 ேவள்விக் குண்டத்தில்

1.11.17

தம் ேதான் தல்

'காதலைரத் த ம் ேவள்விக்கு உாிய எலாம் க
மாதவாில் ெபாிேயா

ம், மற்

அதைன

அைமப்ப,

ற் வித்தான்;

ேசாதி மணிப் ெபான் கலத் ச் சுைத அைனய ெவண் ேசா , ஓர்
தகணம் அத்

அரசு ஏந்தி, அனல் நின் ம் ேபாந்த

ஆல்.'

1.11.18
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739 தசரதன் சுைதையத் தன் ேதவியர்க்கு அளித்தல்
'ெபான்னின் மணிப் பாிகலத்தில்
றப்பட்ட இன் அ ைதப்,
பன் ம் மைறப் ெபா ள் உணர்ந்த
ெபாிேயான் தன் பணியினால்,
தன் அைனய நிைற குணத் த்
தசரத ம், வரன் ைற ஆல்,
நல் தலார் வ க்கும்
நா

கூ

இட்

அளித்தான்.'

1.11.19

740 ெகௗசைல இராமைனப் ெப தல்
'விாிந்தி

தீவிைன ெசய்த ெவவ்விய தீ விைன ஆ

ம்,

அ ம் கைட இல் மைற அைறந்த அறம் ெசய்த அறத்தா
இ ம் கடகக் கரதலம் அத் இவ் எ தாிய தி ேமனி

ம்,

க ங்கடைலச், ெசங்கனி வாய்க் ெகௗசைல என்பாள் பயந்தாள்.'

1.11.20

741 ைகேகயி பரதைனப் ெப தல்
'தள் அாிய ெப
பள்ளம் எ

நீதித் தனி ஆ

க மண் ம்

ம் தைகயாைனப், பரதன் எ

எள் அாிய குணத்தா

ம் எழிலா

ம் ெபயராைன,

ம், இவ் இ ந்த

வள்ளைல ஏ அைனயாைனக், ேககயர் ேகான் மகள் பயந்தாள்.'
742 சுமித்திைர இலக்குமண சத்
'அ

1.11.21

க்கனைரப் ெப தல்

வ ய திற னராய், அறம் ெக க்கும் விறல் அரக்கர்

ெவ வ திண் திறலார்கள், வில் ஏந் ம் எனில் ெசம் ெபான்
ப வைர ம் ெந ெவள்ளிப் ப ப்பத ம் ேபால்வார்கள்
இ வைர ம், இவ் இ வர்க்கு இைளயா
743

ம் ஈன்

எ த்தாள்.'

1.11.22

தல்வர்களின் வளர்ச்சி
'தைல ஆய ேபர் உணர்வின் கைலமகட்குத் தைலவராய்ச்,
சிைல ஆ ம் த

ேவதம் ெதவ்வைரப்ேபால் பணிெசய்யக்,

கைல ஆழிக் கதிர்த் திங்கள் உதயத்தில், க த்

ஓங்கும்

அைல ஆழி என, வளர்ந்தார், மைற நான்கும் அைனயார்கள்.'

1.11.23

8

744

தல்வாின் ேவத

த ய கைலப்பயிற்சி

'திைறேயா ம் அரசு இைறஞ்சும்
ெசறி கழல் கால் தசரதனாம்
ெபாைறேயா ம் ெதாடர் மனத்தான்
தல்வர் எ ம் ெபயேர காண்?
உைற ஓ ம் ெந ேவலாய்!
உபநயன விதி

த் ,

மைற ஓ வித் , இவைர
வளர்த்தா

ம் வசிட்டன் காண்.'

1.11.24

745 இராமலக்குமணர்கள் தன் ேவள்வி காத்தைம கூறல்
'ஈங்கு இவரால் என் ேவள்விக்கு
இைட
க
இயற் ம்
தீங்கு உைடய ெகா ேயாைரக்
ெகால்விக்கும் சிந்ைதயன் ஆய்ப்,
கழலார்க் ெகாண் ேபாய்
வனம் க்ேகன், கா ன்னம்
தாங்கு அாிய ேபர் ஆற்றல்
தாடைகேய தைலப்பட்டாள்.'

1.11.25

746 இராமன் தாடைகேமல் எய்த அம்பின் சிறப்
'அைல உ
அக் கடல் உ வத்
ஆண்டைக தன் நீண் உயர்ந்த
நிைல உ வப் ய வ ைய
நீ உ வ ேநாக்கு, ஐயா!
உைல உ வக் கனல் உமிழ் கண்
தாடைக தன் உரம் உ வி,
மைல உ வி, மரம் உ வி,
மண் உ விற்

ஒ

வாளி'

747 தாடைக மக்களின் மைற
'ெசக்கர் நிறம் அத்

எாி குஞ்சிச் சிரக் குைவகள் ெபா ப் என்ன

உக்கன ஓ
இல்ைல ; ஓர் அம்பிெனா ம், அரக்கி
மக்களில் அங்கு ஒ வன் ேபாய் வான் க்கான் மற்ைற அவன்

1.11.26

9
க்க இடம் அறிந்திேலன், ேபாந்தனன் என் விைன

த்

ஏ'

1.11.27

748 இராமன் பைடக்கலங்களின் சிறப்
'ஆய்ந்

ஏற உணர் ஐய! அயற்ேக ம் அறி

காய்ந்

ஏவில், உலகு அைனத் ம் கடேலா ம் மைலேயா ம்

தீந்

அாிய;

ஏறச் சு கிற்கும் பைடக்கலங்கள், ெசய் தவத்தால்

ஈந்ேத

ம் மனம் உட்க, இவற்கு ஏவல் ெசய்குந ஆல்'

1.11.28

749 இராமனின் ேமன்ைம
'ேகாதமன் தன் பன்னிக்கு
ன்ைன உ க் ெகா த்த இவன்
ேபா நின்ற எனப் ெபா ந்த
ெபாலன் கழல் கால் ெபா கண்டாய்!
காதல் என் தன் உயிர் ேம ம்
இ காிேயான் பால் உண்
ஈ இவன்தன் வரலா ம்
யம் வ

ஆல்;

ம்' என உைரத்தான்.

1.11.29

--------------------------1.12. கார் கப் படலம். (750 - 815)
750 சனகனின் வி ப்பம்
"மாற்றம் யா
ேதாற்ற ஆ

உைரப்ப ? மாயம் விற்கு நான்
என, மனம்

ளங்குகின்ற

ஆல்,

ேநாற்றனள் நங்ைக ம், ெநாய்தின் ஐயன் வில்
ஏற் ேமல், இடர் கடல் ஏற் ம்" என்றனன்.
751 சனகன் பணியாளைர ஏவ அவர்கள் விற்சாைலைய அ
என்றனன், ஏன்

1.12.1
கல்

தன் எதிர் நின்றாைர,' அக்

குன் , உறழ் வாி சிைல ெகாணர்மின் ஈண் ' என,
'நன் ' என வணங்கினர், நால்வர் ஓ னர்,
ெபான் திணி கார் கம் சாைல க்கனர்.
752 சிவத

ைசப் பலர் சுமந்

வ தல்

1.12.2

10
உ

வ

யாைனைய ஒத்த ேமனியர்,

ெசறி மயிர்க் கல் எனத் திரண்ட ேதாளினர்,
அ பதினாயிரர், அள
தறி ம த்

இல் ஆற்றலர்,

இைடயிைட தண் ன் தாங்கினர்.

1.12.3

753 சிவத சு சனகன் தி
ன் வந் ேசர்தல்
ெந நிலம் மகள்
கு ஆற்ற நின் உயர்
தடம் நிமிர் வடவைர தா

ம் நாண் உற,

இடம் இைல உலகு என வந்த , எங்க
கடல் ைர தி

ம்

நகர் இைரத் க் காண ஏ.

754 மிதிைல மக்கள் கூற்

1.12.4

(754-758)

'சங்ெகா சக்கரம் தாித்த ெசங்ைக அச்
சிங்க ஏ அல்லேனல் இதைனத் தீண் வான்
எங்கு உளன் ஒ வன்? இன்
மங்ைகதன் தி
755 'ைகதவம் த

ஏற்றின் இ சிைல,

மணம் வா மால்' என்பார்.

1.12.5

எனல், கனகக் குன் ' என்பார்;

'எய்தவன் யாவேனா ஏற்றிப் பண் ?' என்பார்;
'ெசய்த

அத் திைச கன் தீண்

ெமாய் தவப் ெப ைமயின்
756 'திண் ெந

யற்சியால்' என்பார்.

ேம ைவத் திரட் ற்

'வண்ண வான் கடல் பண்

அன் , தன்

ஒ? என்பார்;

கைடந்த மத் ' என்பார்;

'அண்ணல் வாள் அரவி

க்கு அரசன் ஓ?' என்பார்;

'விண் இ

ழ்ந்த

757 'என் இ

ெந ய வில்

1.12.6

ஓ?' என்பார்.

1.12.7

ெகாணர்க என இயம்பினான்?' என்பார்;

'மன்னவர் உளர் ெகால் ஓ மதி ெகட்டார்?' என்பார்;
' ன்ைன ஊழ் விைனயினால்
'கன்னி ம் இச்சிைல கா

க்கல் ஆம்' என்பார்;

ம் ஓ?' என்பார்.

758 'இ சிைல உைதத்த ேகாற்கு இலக்கம் யா ?' என்பார்;

1.12.8

11
'நச்சு இைல நங்ைக ேமல் நாட்

ேவந் ' என்பார்;

'நிச்சயம் எ க்கும் ெகால் ேநமியான்?' என்பார்
'சிற்சிலர் விதிெசய்த தீைமதான்' என்பார்.
759 ெமாய்த்தனர் இன்னணம் ெமாழிய, மன்னன்
உய்த்தனர், நிலம்

கு உ

1.12.9
ன்

க்கிக் கீழ் உற

ைவத்தனர்;'வாங்குநர் யாவர் ஓ?' எனாக்
ைகத்தலம் விதிர்த்தனர், கண்ட ேவந்தேர.
760 ேபாதகம் அைனயவன் ெபா

1.12.10

ேநாக்கி, அவ்

ேவதைன த கின்ற வில்ைல ேநாக்கித், தன்
மாதிைன ேநாக்குவான் மனத்ைத ேநாக்கிய,
ேகாதமன் காதலன், கூறல் ேமயினான்.

1.12.11

761 'இைமயம் வில் வாங்கிய ஈசன், பங்கு உைற
உைமயிைன இகழ்ந்தனன் என்ன, ஓங்கிய
கைம அ
சைம

சினத்தன், இக் கார் கம் ெகாளாச்,
தக்கனார் ேவள்வி சார ஏ.

1.12.12

762 'உக்கன பல்ெலா கரங்கள், ஓ னர்,
க்கனர் வானவர் காத சூழல்கள்.
தக்கன் நல் ேவள்வியில் தழ
க்கண் எண் ேதாளவன்

ம் ஆறின,
னி ம் ஆறினான்.'

1.12.13

763 'தாள் உைட வாி சிைல, சம் , உம்பர்தம்
நாள் உைடைமயின், அவர் ந க்கம் ேநாக்கி, இக்
ேகாள் உைட விைட அனான் குலத் ள் ேதான்றிய
வாள் உைட உழவன் ஓர் மன்னன்பால் ைவத்தான்.'

764

சானகியின் வரலா
'கார் க வ ைய யான் கழறல் ேவண் ம் ஓ?
வார் சைட அரன் நிகர் வரத! நீ அலால்
யார் உளர் அறிபவர்? இவற்குத் ேதான்றிய

1.12.14

12
ேதர் க அல்குலாள் ெசவ்வி ேகள்!' எனா.
765

'இ ம் அைனய க ெந ம் ேகாட்
இைண ஏற்றின் பைண ஏற்ற
ெப ம் பிய ல், பளிக்கு

கம்

பிைணத் ,அதேனா அைணத்
வரம் இல் மணிப் ெபான் கலப்ைப
வயிரத்திண் ெகா
உரம் ெபா

ஈர்க்கும்

ம த்திட் ,

இல் நிலம், ேவள்விக்கு,

அலகு இல் பல சால்,உ ேதம்.'
766

1.12.15

1.12.16

'உ கின்ற ெகா ம் கத்தின்,
உதிக்கின்ற கதிாின் ஒளி
ெபாழிகின்ற வி மடந்ைத
உ ெவளிப்பட் எனப், ணாி
எ கின்ற ெதள் அ ேதா
எ ந்தவ ம் இழிந் ஒ ங்கித்
ெதா கின்ற நல் நலத் ப்
ெபண் அரசி ேதான்றினாள்.'

767

1.12.17

'குணங்கைள என் கூ வ ?
ெகாம்பிைனச் ேசர்ந் அைவ உய்யப்
பிணங்குவன; அழகு இவைளத்
தவம் ெசய் ெபற்ற காண்!
கணம் குைழயாள் எ ந்ததன்பின்,
கதிர் வானில் கங்ைக எ ம்
அணங்கு இழியப் ெபா
இழந்த
ஆ

768

ஒத்தார் ேவ

'சித்திரம் இங்கு இ

உற்றார்.'
ஒப்ப

எங்கு உண் ? ெசய்விைன ஆல்
வித்தக ம் விதிவச ம்
ேவ ேவ ஏ றம் கிடப்ப,
அத் தி ைவ அமரர் குலம்
ஆதாித்தால் என, அறிஞ!
இத் தி ைவ நில ேவந்தர்

1.12.18

13
எல்லா ம் காத த்தார்.'
769

1.12.19

"க த் தாைனக் கடேலா ம்
ைகத் தானக் களிற்
ஒ த் ஆழி என வந்

அரசர்,

மணம் ெமாழிந்தார்க்கு,' எதிர் உ த்த
த் தாைனக் களிற் உாிைவப்
ேபார்ைவயான் ேபார் வில்ைல
வ த்தாேன மங்ைக தி
மணத்தான்' என் , யாம் வ த்ேதம்."
770

1.12.20

'வல் வில் க்கு ஆற்றார்கள்,
மாரன் ேவள் வைள க ம்பின்
ெமல் வில்

க்கு ஆற்றாராய்த்,

தாம் எம்ைம விளிகுற்றார்,
கல் வில்ேலா உடன் வந்த
கணம் குைழையக் காத த் ச்,
ெசால் வில்லால் உலகு அளிப்பாய்!
ேபார் ெசய்யத் ெதாடங்கினார்.'
771

1.12.21

'இம் மன்னன் ெப ம் ேசைன,
ஈ தைன ேமல் ெகாண்ட
ெசம்மன்னர் கழ் ேவட்ட
ெபா ேள ேபால் ேதய்ந்த ஆல்,
ெபாம் என்ன வண் அலம் ம்
ாிகுழைலக் காத த்த
அம் மன்னர் ேசைன, தம
ஆைச ேபால், ஆயிற் , ஆல்.'

772

'மல் காக்கும், மணிப் யத்
மன்னன் இவன், மழ விைட ேயான்
வில் காக்கும் வாள் அம ள்
ெம கின்றான் என இரங்கி,
எல் காக்கும்
விண்ேணார்
பைட ஈந்தார் என, ேவந்தர்
அல் காக்ைக கூைகையக் கண்

1.12.22

14
அஞ்சின ஆம் என, அகன்றார்.'
773

1.12.23

'அன்
தல் இன் அள ம்
ஆ ம் இந்தச் சிைல அ கு
ெசன் ம் இலர் ; ேபாய் ஒளித்த
ேதர் ேவந்தர் திாிந் ம் இலர்;
என் ம் இனி மணம் இல்ைல
என்

இ ந்ேதம்; இவன் ஏற்றின்

நன் , மலர்க் குழல் சீைத
நலம் ப
774

'நிைனந்

ஆகா ,' என்றான்.

1.12.24

னி பகர்ந்த எலாம்

ெநறி உன்னி, அறிவ
ைனந்த சைட

ம் தன்

ளக்கிப்,

ேபார் ஏற்றின் கம் பார்த்தான்;
வைனந் அைனய தி ேமனி
வள்ள

ம், அம் மாதவத்ேதான்

நிைனந்த எலாம் நிைனந் , அந்த
ெந ம் சிைலைய ேநாக்கினான்.
775

1.12.25

இராமன் எ தல்
ெபாழிந்த ெநய் ஆகுதி வாய் வழி ெபாங்கி,
எ ந்த ெகா ம் கனல் என்ன எ ந்தான்;
'அழிந்த

வில்' என விண்ணவர் ஆர்த்தார்;

ெமாழிந்தனர் ஆசிகள்
776

ப்பைக ெவன்றார்.

காமன் மங்ைகயர்ேமல் கைணெதா த்தல்
ய தவங்கள் ெதாடங்கிய ெதால்ேலான்
ஏயவன், வல் வில் இ ப்பதன்
ேசயிைழ மங்ைகயர் சிந்ைத ெதா

ன்னம்,
எய்யா,

ஆயிரம் வில்ைல அனங்கன் இ த்தான்.
777

1.12.26

மாதர்கள் கூற்
'கா

(777-780)

ம் ெந ம் சிைல கால் வ

!' என்பார்;

1.12.27

15
'நாண் உைட நங்ைக நலம் கிளர் ெசம் ேகழ்
பாணி இவன் படர் ெசம் ைக படாேதல்,
வாள்
778

தல் மங்ைக ம் வாழ்

கரங்கள் குவித் , இ

இலள்!' என்பார்.

1.12.28

கண்கள் பனிப்ப,

'இ ம் களி இச் சிைல ஏற்றிலன் ஆயின்
நரந்தம் நைறக் குழல் நங்ைக ம் நா ம்
ங்கு எாியில் க
779

ழ்கு ம்!' என்பார்.

1.12.29

"வள்ளல் மணத்ைத மகிழ்ந்தனன் என்றால்,
ெகாள்" என

ன் ெகா ப்பைத அல்லால்,

ெவள்ளம் அைணத்தவன் வில்ைல எ த் , இப்
பிள்ைள

ன் இட்ட

ேபைதைம!' என்பார்.

'ஞான

னிக்கு ஒ

நாண் இைல!' என்பார்;

780

1.12.30

'ேகான் இவனில் ெகா யார் இைல!' என்பார்;
'மானவன் இ சிைல கால் வைளயான் ஏல்,
பீன தனத்தவள் ேப
781

இலள்!' என்பார்.

1.12.31

இராமன் வில்ேநாக்கி நடத்தல்
ேதாைகயர் இன்னன ெசால்

ட, நல்ேலார்

ஓைக விளம்பிட, உம்பர் உவப்ப,
மாக மடங்க ம் மால் விைட ம் ெபான்
நாக ம் நாக ம் நாண, நடந்தான்.
782

1.12.32

இராமன் வில்ைல எ த்தல்
ஆடகம் மா மைல அன்ன

தன்ைனத்,

'ேதட அ மா மணி சீைத எ ம் ெபான்
சூடக வால் வைள சூட் ட நீட் ம்
ஏ
783

அவிழ் மாைல இ ' என்ன எ த்தான்.
வில் ஒ தல்

த த்

இைமயாமல் இ ந்தவர், தாளின்

ம த்த ம் நாண்

தி ைவத்த ம் ேநாக்கார்,

1.12.33

16
க ப்பினில் யா ம் அறிந்திலர், ைகயால்
எ த்த
784

வில்

கண்டனர், இற்ற

ேகட்டார்.

1.12.34

றிந்ததால் எ ந்த ஒ

'ஆர் இைடப் கு ம் நாம்?' என்
அமரர்கள்,'கமலத்ேதான்தன்
ேபர் உைட அண்டம் ேகாளம்
பிளந்த ' என் , ஏங்கி ைநந்தார்;
பார் இைட உற்ற தன்ைம
பகர்வ என்? பாைரத் தாங்கி
ேவர் எனக் கிடந்த நாகம்
இ
785

என ெவ விற்

அன்

ஏ!

1.12.35

ேதவர்களின் மகிழ்ச்சி
மைழ ெசாாிந்தார் விண்ேணார்;
ெபான் மைழ ெபாழிந்த ேமகம்;
பாமமா கடல்கள் எல்லாம்
பல் மணி வி ஆர்த்த;
ேகா னி கணங்கள் எல்லாம்
கூறின ஆசி;' ெகாற்ற
நாமம் ேவல் சனகன் இன்
நல் விைன பயந்த

786

என்

என்றான்.

நகர மாந்தாின் மகிழ்ச்சி (786-790)
'மாைல ம் இைழ ம் சாந் ம்
சுண்ண ம் வாச ெநய் ம்
ேவைல ெவண் த் ம் ெபான்
காசும் ண் கி ம் சிப்
பால் வைள அமிர் அளாய
பல் இயம்
ஓல் கிளர்ந்
ஒ

787

1.12.36

ைவப்ப,

உவா உற்

நகர் கிளர்ந்த

நல் இயல் மகர
வில் இட, வா

ம்

ம்

ந்நீர்
என்ன,

அன்

ஏ!

1.12.37

ைணத் ேதன் உக, நைக ம் ேதா ம்
ச, ேவல் கிடந்

அைனய நாட்டம் அத் ,

17
எல் இயல் மதியம் அன்ன

கத்தியர், எழி

ேதான்றச்

ெசால் ய ப வம் ேநாக்கும் ேதாைகயின், ஆ னார் ஏ.
788

உண் நற
ண் உ

அ ந்தினாாின் சிவந்

1.12.38

ஒளிர் க ம் கண் மாதர்,

லவி நீங்கக் ெகா நைரப் ல் க் ெகாண்டார்;

ெவண்ணிற ேமகம் ேமல் ேமல் விாி கடல் ப குமா ேபால்,
மண் நிைற ேவந்தன் ெசல்வம் வறியவர்
789

கந்

ெகாண்டார்.

1.12.39

வயிாியர் ம ர கீதம், மங்ைகயர் அ த கீதம்,
ெசயிாியர் மகர யாழின் ேதம் பிழி ெதய்வ கீதம்,
பயிர் கிைள ேவயின் கீதம், என்

இைவ ப கி, விண்ேணார்

உயிர் உைட உடம் ம் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார்.
790

1.12.40

ஐயன் வில் இ த்த ஆற்றல் காணிய, அமரர் நாட் த்
ைதயலார் இழிந்

பாாின் மகளிைரத் த விக் ெகாண்டார்;

ெசய்ைகயின் வ வின் ஆடல் பாட ல் ெதளிதல் ேதற்றார்;
ைம அாி ெந ங்கண் ேநாக்கம் இைமத்த
791

நகரமாந்தர்கூற்

ம், மயங்கி நின்றார்.

1.12.41

(791-792)

'தயரதன் தல்வன்' என்பார்;
'தாமைரக் கண்ணன்' என்பார்;
' யல் இவன் ேமனி' என்பார்;
' ைவ ம் ெபா
'மயல் உைடத்
'மா

உலகம்' என்பார்;

டன் அல்லன்' என்பார்;

'கயல் ெபா

கட

கட ேள கா
792

ம்' என்பார்;

ள் ைவகும்
ம்!' என்பார்.

'நம்பிையக் காண நங்ைகக்கு
ஆயிரம் நயனம் ேவண் ம்,
ெகாம்பிைனக் கா ம் ேதா ம்
குாிசிற்கும் அன்னேத ஆல்,
தம்பிையக் காண்மின்!' என்பார்;

1.12.42

18
'தவம் உைடத்

உலகம்' என்பார்;

'இம்பர் இந் நகாில் தந்த
னிவைன இைறஞ்சும்!' என்பார்.
793

1.12.43

சீைதயின் நிைல (793-794)
இற்

இவண் இன்ன

ஆக, மதிெயா ம் எல்

நீங்கப்

ெபற் , உயிர் பின் ம் கா ம் ஆைசயால் சிறி ெபற்ற,
சி இைடப் ெபாிய ெகாங்ைகச் ேசய் அாிக் காிய வாள் கண்
ெபான் ெதா
794

ஊசல் ஆ

மடந்ைதக்கு, அப்பால் உற்ற
உயிாிேனா ம் உ கு

கலல் உற்றாம்.

1.12.44

ம் பள்ளி நீங்கிப்,

பாசுைம இைழ மகளிர் சூழப் ேபாய், ஒ பளிக்கு மாடக்
காசு இல் தாமைரயின் ெபாய்ைகச் சந்திரகாந்தம் ஈன்ற
சீத நீர் ெதளித்த ெமன்
795

ஞ் ேசக்ைகைய, அாிதின் ேசர்ந்தாள்.

1.12.45

சீைதயின் ஆற்றாைமக் கூற் க்கள். (795-803)
"ெபண் இவண் உற்ற

என்

ம் ெப ைமயால், அ ைம ஆன

வண்ண ம் இைலகளாேல காட்டலால், வாட்டம் தீர்ந்ேதன்
தண் ந ங் கமலங்காள்! என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின்
உள் நிறம் காட் னீர் என் உயிர்தர உேலாவின் நீேர!"
796

"நாண் உலா
ண் உலா

ேம ேவா

ேதா

வாள் நிலாவின்

நாண் உலா

ம், வாளி ஊ

உலா

பாணி ம்,
ணி ம்,

ல் உலா ம் மாைல மார் ம், மீள ம்

காணல் ஆகும் ஆகின், ஆவி காணல் ஆகுேம ெகால் ஆம்!"
797

1.12.46

1.12.47

"விண் தலம் கலந் இலங்கு
திங்கேளா மீ சூழ்
வண் அலம் அலங்கல் தங்கு
பங்கிேயா ம் வார்சிைலக்
ெகாண்டல் ஒன் இரண் கண்ணின்
ெமாண் ெகாண் என் ஆவிைய
உண்ட

உண் , என் ெநஞ்சின் இன் ம்

உண் ,அ என் ம்உண் ,அேரா!”

1.12.48

19
798

"பஞ்சு அரங்கு தீயின், ஆவி பற்ற நீ

ெகாற்ற வில்

ெவம் சரங்கள், ெநஞ்சு அரங்க ெவய்ய காமன் எய்யேவ,
சஞ்சலம் கலந்த ேபா , ைதயலாைர உய்ய வந் ,
'அஞ்சல்! அஞ்சல்!' என்கிலாத ஆண்ைம, என்ன ஆண்ைம ஏ?"
799

"இைளக்கலாத ெகாங்ைககாள்! எ ந்
ைளக் கலா மதிக் ெகா ந்

ேபா

1.12.49

விம்மி என் ெசய்தீர்?

ம் வாள்

கத்தினான்,

வைளக்கலாத வில் ைக யாளி, வள்ளல், மார்பின் உள் உறத்
திைளக்கல் ஆகும் ஆகில், ஆன ெசய் தவங்கள் ெசய்ம்மிேன!"
800

"எங்கு நின்

எ ந்த

1.12.50

இந்த

இந் வந் ? என் ெநஞ்சு உலாய்
அங்கி என் அனங்கன் எய்த
அம்பின் வந்த சிந்ைத ேநாய்
ெபாங்குகின்ற ெகாங்ைகேமல்
விடம் ெபாழிந்த என்னி ம்
கங்குல்வந்த திங்கள் அன் ,
அகம் களங்கம் இல்ைலேய!"
801

1.12.51

"அடர்ந் வந் அனங்கன் ெநஞ்சு
அழன் சிந் ம் அம் எ ம்
விடம் குைடந்த ெமய்யின் நின்
ெவந்திடா எ ந் , ெவம்
கடம் ைதந்த காாியாைன
அன்ன காைள தாள் அைடந்
உடன் ெதாடர்ந்
வந்த ஆ

802

"விண்
மண்

ேபான ஆவி,

என்? உள்ளம் ஏ!"

1.12.52

ேள எ ந்த ேமகம், மார்பின்
ேள இழிந்த

என்ன, வந்

ன் மின்ெனா

இம்

ேபான ைமந்தனார்,

எண் உள் ஏ இ ந்தேபா ம் யாவர் என்

ேதர்கிேலன்,

கண் உள் ஏ இ ந்தேபா ம் என் ெகால் காண்கிலாத ஏ?"
803

"ெபய் கடல் பிறந்
ஐய ெபான் கலத்ெதா

அயல் பிறக்க ஒணா ம ந்
அங்ைக விட்

ெபற் ,

இ ந்த ஆதர் ேபால்,

1.12.53

20
ெமாய் கிடக்கும் அண்ணல் ேதாள்
ைக கடக்க விட்
804

என்

இ ந் , கட்

யங்கிடா ,

உைரப்ப

ெகாண் , உள் ைநந்

ன்னேம

என் ெகால் ஓ?"

1.12.54

ைநந் ,

இரங்கி விம்மி விம்மிேய,
ெபான் திணிந்த ெகாங்ைக மங்ைக
இடாின் ழ்கு ேபாழ்தின்வாய்,
குன்றம் அன்ன சிைல றிந்த
ெகாள்ைக கண் , குளிர் மனத்
ஒன் ம் உண் கண் மதி கத்
ஒ த்தி ெசய்த , உைர ெசய்வாம்.
805

1.12.55

ேதாழி நீலமாைல வ தல்
வடங்க

ம் குைழக

ெதாடர்ந்

ம் வான வில் இடத்,

ங் குழல்க

ம்

கி

ம் ேசார்தர,

டங்கிய மின் என ெநாய்தின் எய்தினாள்,
ெந ம் தடம் கிடந்த கண் நீலமாைலேய.
806

1.12.56

சீைத ேதாழிைய வினாதல்
வந்

அ

வணங்கிலள், வழங்கும் ஓைதயள்,

அந்தம் இல் உவைகயள், ஆ ப் பா னாள்;
'சிந்ைத ள் மகிழ்ச்சி ம் குந்த ெசய்ைக ம்
சுந்தாி! ெசால்' எனத், ெதா
807

வில்
"கயரத

ெசால்

1.12.57

றிந்தைத நீலமாைல கூ தல் (807-810)
ரக மாக் கடலன், கல்வியன்,

தயரதன் எ

ம் ெபயர்த் தனிச் ெசல் ேநமியான்,

யல் ெபாழி தட ைகயான் தல்வன்,
மயல் விைள மதனற்கும் வ
808

வாள்.

கைண

ேமன்ைமயான்."

1.12.58

"மரா மரம் இைவ என வ ய ேதாளினான்,
அரா அைண அமலன் என்
இராமன் என்ப
பரா வ

அயிர்க்கும் ஆற்றலான்,

ெபயர், இைளய ேகாெவா ம்

னிெயா ம் பதி வந்

எய்தினான்."

1.12.59

21

809

" ண் இயல் ெமாய்ம்பினன்,' னிதன் எய்தவில்
காணிய வந்தனன்' என்னக், காவலன்
ஆைணயின் அைடந்த வில் அதைன, ஆண் தைக
நாண் இனி

810

ஏற்றினான், ந ங்கிற்

"மாத்திைர அளவில் தாள் ம த் ,
சூத்திரம் இ

811

1.12.60

ன் பயில்

எனத் ேதாளின் வாங்கினான்;

ஏத்தினர் இைமயவர், இழிந்த
ேவத்

உம்பர் ஏ."

அைவ ந க்கு உற

மைழ,
றிந்

ழ்ந்த

ஏ!"

1.12.61

சீைத ஐயம் நீங்குதல்
ேகா னி உடன் வ

ெகாண்டல் என்ற பின்,

தாமைரக் கண்ணினான் என்ற தன்ைமயால்,
'ஆம் அவேன ெகால்!' என்
வாம ேமகைல இற வளர்ந்த
812

ஐயம் நீங்கினாள்,
அல்குல் ஏ.

1.12.62

சீைதயின் உ திப்பா
இல்ைலேய

சுப் என்பார் உண்

ெமல் இயல்

ைலக

உண்

என்ன ம்,

ம் விம்ம விம் வாள்,

'ெசால் ய குறியின், அத் ேதான்றேல அவன் !
அல்லேனல், இறப்பன்!' என் , அகத் ள் உன்னினாள்.
813

1.12.63

சனகன் ேகாசிகைன ேநாக்கிக் கூறத்ெதாடங்குதல்
ஆைச உற் அயர்பவள் அன்னள் ஆயினள்,
பாசு அைடக் கமலத்ேதான் பைடத்த வில் இ ம்
ஓைசயின் ெபாிய
ேகாசிகற்கு ஒ

814

ஓர் உவைக எய்தி, அக்

ெமாழி சனகன் கூ வான்.

சனகன் கூறிய ெமாழி
'உைரெசய் எம்ெப ம! உன் தல்வன் ேவள்விதான்
விைரவின் இன்

ஒ

பகல்

ரசு எறிந் , அதிர் கழல்

த்தல் ேவட்ைக ஓ?
ழங்கு தாைன அவ்

1.12.64

22
அரைச ம் இவ் வழி அைழத்தல், ேவட்ைக ஓ?'
815

1.12.65

மல் வலான் அவ் உைற பகர, மாதவன்
'ஒல்ைலயில் அவ

ம் வந்

உ தல் நன் ' என

எல்ைல இல் உவைகயான் 'இையந்த ஆ
ெசால்

க' என் , ஓைல ம்

எலாம்

ம் ேபாக்கினான்.

1.12.66

----------1.13. எ ச்சிப் படலம் (816-897)
816

சனகன்
க கிய
இ
அ

தர்கள் தசரதன் அரண்மைனைய அைடதல்.
த ம், கா ல் கா ன் ெசன் ,

குரல் ரசு அதிர் அேயாத்தி எய்தினார்,
இைண ெதாழ இடம் இன்றி மன்னர்தம்
ெயா

817

ெபா

வாயில்

ன்னினார்.

1.13.1

தர்கள் தசரதைன வணங்குதல்
கந்தனர் தி
திகழ்ந்

அ ள்,

ைறயின் எய்தினார்,

ஒளிர் கழல் இைண ெதா

, ெசல்வைனப்

கழ்ந்தனர்,' அரச! நின் தல்வர் ேபாய பின்
நிகழ்ந்தைத இ ' என ெந
818

1.13.2

தர் ஓைலையக் ெகா த்தல்
கூறிய

த ம், ெகாணர்ந்த ஓைலைய,

'ஈறில் வண் கழினாய்! இ

819

கூறினார்.

ேவ

ஒ

மா

அதிர் கழ

ல மகன் வி ம்பி வாங்கினான்;

இராமன்
இைல

அ ' என்றனர்;

னான்,'வாசி!' என்றனன்.

ரங்ேகட்ட தயரதன் மகிழ்ச்சி

கப் படத் , அவர் எ திக் காட் ய

தைல மகன் சிைலத் ெதாழில் ெசவியில் சார்த
நிைல

1.13.3

க வலயங்கள் நிமிர்ந்

ம்,

நீங்கிட,

மைல என வளர்ந்தன வயிரத் ேதாள்கள் ஏ!

1.13.4

23

820

தசரதன் வியத்தல்
ெவற்றி ேவல் மன்னவன்' தக்கன் ேவள்வியில்
கற்ைற வார் சைட
க் கணிச்சி வானவன்
ற்ற ஏழ் உலைக ம் ெவன்ற ாி வில்
இற்ற ேபர் ஒ

821

ெகால் அன்

இங்கு? என்றான்.

1.13.5

தர்க்கு ஆைட ம் அணி ம் அளித்தல்
என்

உைரத்

எதிர் எதிர், இைடவிடா ,'ேநர்

ன்றிய கைன கழல்
ெபான் திணி கலன்க
குன்
822

இ த்த

தர் ெகாள்க' எனப்
ம்

சும் ேபாக்கினான்,

என உயாிய குவ த் ேதாளினான்.

1.13.6

மண ரசு அைறகெவன்றல்
'வானவன் குலத்

எமர் வரத்தினால் வ ம்

ேவனில் ேவள் இ ந்த, அம் மிதிைல ேநாக்கி நம்
ேசைன ம் அரச ம் ெசல்க ந் எனா
ஆைன ேமல் மண
823

வள்

ரசு அைறக!' என்

ஏவினான்.

1.13.7

வன் பைறயைறதல்

வாம் பாி, விாி திைரக் கடைல வள் வன்
ேதம் ெபாழி ழாய்
ச் ெசங்கண் மாலவன்
ஆம் பாிசு உலகு எலாம் அளந் ெகாண்ட நாள்
சாம் வன் திாிந்
824

ரெசா
சாற்றிய

காற்
825

சாற்றினான்.

1.13.8

ேகட்ேடார் மகிழ்தல்
ரசு ஒ

ேகால் ெதா
ேவல் த

என திாிந்

ெசவியில் சா ம்

ன்,

மகளி ம், ேகால ைமந்த ம்,

குமர ம், ெவன்றி ேவந்த ம்,

எறி கடல் எனக் களிப்பின் ஓங்கினார்.

ேசைன ெசல்
விைட ெபா

தல்

நைடயினான் ேசைன ெவள்ளம், ஓர்

இைட இைல உலகினில் என்ன ஈண் ய,

1.13.9

24
கைட க

வினில் எைவ ம் கால் படப்

ைட ெபயர் கடல் என எ ந்
826

ேபாய

ஏ.

1.13.10

ேத ம், யாைன ம் விளங்குதல்
சில் இடம் உலகு எனச் ெசறிந்த ேதர்கள் தாம்,
ல்

827

சுடர் எனப் ெபா ந்த ேவந்தர் ஆல்;

எல்

கதிர் மணி எறிக்கும் ஓைட யால்,

வில்

ம்

குைடக

கில் எனப் ெபா ந்த ேவழம் ஏ.
ம்-ெகா க

கால் விாிந்

எ

பால் விாிந்த
ேமல் விாிந்

828

ம்

குைட, கணக்கு இல் ஓதிமம்

எனப், பறப்ப ேபான்றன ;
எ

ேதால் உாிந்

1.13.11

ெகா ப் படைல, விண் எலாம்

உகுவன ேபான்

ேதான் ம் ஆல்.

ெவண் ெகா கள் ெவண் ேமகம் ேபா

1.13.12

ம் எனல்.

டங்கிய கில் ெகா , ைழக் ைகம் மைலக்
கடம் க ழ் ேசைனையக் கடல் இ ஆம் என
இடம்பட எங்க ம் எ ந்த ெவண் கில்
தடம் னல் ப கிடத் தாழ்வ ேபான்ற ஏ.
829

1.13.13

ேசைனயில் உள்ளவர் அணிந்த ஆபரணங்கள்
த யவற்றின் ெசயல்.
இைழயிைட இள ெவயில் எறிக்கும்; அவ் ெவயில்
தைழயிைட நிழல் ெகடத் தவ ம்; அத் தைழ
மைழயிைட எழில் ெகட மல ம்; அம் மைழ
குைழ ற

830

ழங்கி ம் குழாம் ெகாள் ேபாிேய.

1.13.14

குதிைரமீ ம் யாைனமீ ம் மகளிர் ஊர்தல்
மன் அணிப் ரவிகள் மகளிர் ஊர்வன
அன்னம் உந்திய திைர ஆ ேபான்றன;
ெபான்னணிப் ணர் ைலப் ாி ெமன் கூந்தலார்
மின் என மடப் பி

ேமகம் ேபான்றேவ.

1.13.15

25
831

ேசைன ெசல் ம் வழி
இைண அ த் இைடயிைட ெந க்க ஏைழயர்
ைண ைலக் குங்குமச் சுவ ம் ஆடவர்
மணி வைரப் யத்

ெமன் சாந் ம் மாழ்கி, ெமல்

அைண எனப் ெபா ந்த
832

அக் கடல்ெசல் ஆ , அேரா!

மகளிர் ெகாங்ைககள் அணிெபற்
த்தினால்

நில

1.13.16

விளங்குதல்

எறிக்கும்; ெமாய்ம் மணிப்

பத்தியால் இள ெவயில் பரப் ம்; பாகி ம்
தித்தியாநின்ற ெசால் சிவந்த வாய்ச்சியர்
உத்தராசங்கம் இட்
833

ஒளிக்கும் கூற்றம் ஏ.

மகளிைரத்த வி ைமந்தர் ெசல்

1.13.17

தல்

வில் னர், வாளினர், ெவறித்த குஞ்சியர்,
கல் ைனப் பழித்

உயர் கனகத் ேதாளினர்,

வல் யின் ம ங்கினர் ம ங்கு, மாப் பி
ல் ய களி
834

என ைமந்தர் ேபாயினார்.

மகளிர் சிவிைக ெசல் தல்.
மன்றல் அம்
மலர் மைழயின் சூழ்ந்
ன்
ஒன்

இ ங் கூந்தலார்
அலா

1.13.18

எனத்

கங்கள் ேதான்றல் ஆல்,

மதி ஊ ம் மானம்ேபால்,

ெசன்றன தரள வான் சிவிைக ஈட்டேம.
835

1.13.19

யாைனப்பைடயின் மிகுதி
ெமாய் திைரக் கடல் என

ழங்கி,

க்கு உைடக்

ைககளில் திைச நிைலக் களிற்ைற ஆய்வன,
ைமயல் உற்

இழி மத மைழ அறாைம ஆல்,

ெதாய்யைலக் கடந்தில, சூழி யாைனேய.
836

1.13.20

குதிைரகளின் ெசல .
சூர் உைட நிைலெயனத் ேதாய்ந் ம் ேதாய்கிலா
வார் உைட வன ைல மகளிர் சிந்ைதேபால்
தாெரா ம் சதிெயா ம் தா ம் ஆயி ம்
பாாிைட மிதிக்கில, பாியின் பந்திேய.

1.13.21

26

837

ஊ ய மகளிர் ெசல்

தல்.

ஊ ய மனத்தினர், உறாத ேநாக்கினர்,
நீ ய உயிர்ப்பினர், ெநறித்த ெநற்றியர்,
ேதா

அவிழ் ேகாைத ம்

றந்த கூந்தலர்,

ஆடவர் உயிர் என அ கு ேபாயினார்.
838

1.13.22

யாைனகளின் ெசல
மா

எனத் தடங்கைளப் ெபா

, மாமரம்

ஊ

பட் ட இைட ஒ த் ச், சாய்த் , உராய்,

ஆ

எனச் ெசன்றன, அ வி பாய் க ள்,

'தா ' எனக் கனல் உமிழ் த கண் யாைனேய.
839

1.13.23

ன்ேசைன மிதிைலைய அைடதல்
உ ந் இட இடம் இைல; உலகம் எங்க ம்
அ ந்திய உயிர்க்கு எலாம் அ ள் ெகாம் ஆயினான்
எ ந்திலன்; எ ந்
ெகா ந்

840

இைடப் பட ம் ேசைனயின்

ேபாய்க் ெகா

மதில் மிதிைல கூ ற்

வண் கள் ெசல் தல்
கண்டவர் மனங்கள் ைக ேகாப்பக் காத
வண்

ஏ.

1.13.24

ன்

இமிர் ேகாைதயர் வதன ராசி ஆல்,

பண் கள் பண் கள், பாிசில் ெசல்வன,
ண்டாீகத் தடம் ேபாவ ேபான்ற ஏ.
841

1.13.25

ஒ காத யின் கைடக் கண்ேணாக்கச் சிறப்
பாண்
ன் ைவத்த ஓர் பாைவ, தன்ெனா ம்
ஈண் ய அன்பினன் ஏகுவான் இைடக்
காண்ட

ம், ேநாக்கிய கைடக்கண் அஞ்சனம்,

ஆண் தைகக்கு இனிய , ஓர் அ தம் ஆயேத.
842

பிாிந்த காதலன் ேப

தல்

பிள்ைள மான் ேநாக்கிையப் பிாிந்

ேபாகின்றான்,

அள்ளல் நீர் ம தம் ைவப் அதனின், அன்னமாம்

1.13.26

27
ள்

ம் ெமன் தாமைரப்

உள்ள ம் தா
843

ம் நின்

ம் ேநாக்கினான்,
ஊசல் ஆ வான்.

ேசைன கங்ைக யாற்ைற ஒத்த
அங்கண் ஞாலம் அத்

1.13.27

எனல்

அரசு மிைடதலால்,

ெபாங்கு ெவண் குைட சாமைர ேபார்த்தலால்,

844

கங்ைக யா

க த்த , கார் எனச்

சங்கு ேபாி

ழங்கிய தாைன ஏ.

ேசைன ேபார்க்களத்ைத ஒத்த எனல்
அமிர்த அம் ெசால் அணங்கு அைணயார் உயிர்
கவ ம் கூர் திக் கண் எ ம் காலேவல்
குமரர் ெநஞ்சு குளிப்ப வழங்கலால்
சமர

845

1.13.28

மி ம் ஒத்த

தாைனேய.

1.13.29

ேசைனயின் ெசறி
ேதாள் மிைடந்தன,

ணம் மிைடந்

என;

வாள் மிைடந்தன, வான் மின் மிைடந்

846

தாள் மிைடந்தன, தம்மி மிைடந்

என;

ஆள் மிைடந்தன, ஆளி மிைடந்

என.

எனத்;
1.13.30

இைளஞர் ெசயல் கூ வன (846-851)
வார் குலாம் ைல ைவத்த கண் வாங்கிடப்
ேபர்கிலா

பிறங்கு

கத்தினான்,

ேதர்கிலான் ெநறி, அந்தாில் ெசன் , ஒ
ாி மா மதம் யாைனைய
847

சுழிெகாள் வாம்பாி
வ வி

ழ

ட் னான்.

ள்ள, ஓர் ேதாைகயாள்

ற்றாைள, ஓர் வள்ளல்தான்,

எ வின் நீள் யத்தால் எ த்
த வி நின்
848

1.13.31

ஏந்தினான்,

ஒழியான், தைரதான் ைவயான்.

ைணத்த தாமைர ேநாவத் ெதாடர்ந்

இைட

கைணக் க ம் கணினாள் ஐ, ஓர் காைளதான்,

1.13.32

28
'பைணத்த ெவம்

ைலப் பாய் மதம் யாைனைய

அைணக்க நம் ைகக்கு அக டம் இல்' என்றான்.
849

1.13.33

சுழி ம் குஞ்சிமிைச சு ம் ஆர்த்திடப்,
ெபாழி ம் மாமத யாைனயின் ேபாகின்றான்,
'கழிய கூாிய!' என்

ஒ

காாிைக

விழிைய ேநாக்கித் தன் ேவைல ம் ேநாக்கினான்.
850

1.13.34

தரங்க வார் குழல் தாமைரச் சீற க்
க ங்கண் வாள் உைடயாைள, ஓர் காைளதான்,
'ெந ங்கு

ண்

ைல நீள் வைள ேதாளினிர்!

ம ங்குல் எங்கு மறந்த
851

கூற்றம் ேபா

நீர்?' என்றான்.

1.13.35

ம் ெகாைல கண்ணின் ஆல் அன்றி

மாற்றம் ேபசுகிலாைள, ஒர் வள்ளல்தான்,
'ஆற்

நீர் இைட அங்ைககளால் எ த்

ஏற் வார் உைம யாவர் ெகால் ஓ?' என்றான்.
852

1.13.36

ஒட்டகங்களின் ெசயல்
தள்ள அ ம் பரம் தாங்கிய ஒட்டகம்
ெதள்

ேதம் குைழ யாைவ ம், தின்கில,

உள்ளம் என்னத் தம்வா ம் உலர்ந்தன,
கள் உண் மாந்தாில் ைகப்பன ேத ேய.
853

பப்பரர் ெசல்

1.13.37

தல்

அரத்த ேநாக்கினர், அல் திரள் ேமனியர்,
பாித்த காவினர், பப்பரர் ஏகினார்,
தி த் கூடத்தில் திண் கைணயத்ெதா ம்
எ த்தின் ஏந்திய மால் களி
854

என்னேவ.

ெபண்யாைனயின் மீதி ந்த ெபண்கள் ெசயல்
பித்த யாைன பிணங்கிப் பி யில் ைக
ைவத்த; ேம
எய்த்

ந்

அஞ்சிய மங்ைகமார்,

இ க்கண் உற்றார், ைதத்தார் இ

1.13.38

29
ைகத் தலங்களில் கண் அடங்காைமேய.
855

1.13.39

பி யின்ேமற் சிந்த ம் ேபாதல்
வாம ேமகைலயார் இைட, வாலதி
மி ேதாய் பி ச் சிந்த ம் ேபாயினார்
காமர் தாமைர நாள்மலர்க் கானம் அத்

உள்

ஆைம ேமல் வ ம் ேதைரயின் ஆய், அேரா!
856

குதிைர ஒ ெபண்ைணத்

க்கிச் ெசல்

1.13.40

தல்

'இம்பர் நாட் ன் தரம் அல்லள், ஈங்கு, இவள்
உம்பர் ேகாமகற்கு' என்கின்ற

ஒக்கும், ஆல்,

கம்ப மா வரக், கால்கள் வைளத்
ெகாம் அனாள் ஐ ெகாண்
857

ஒ

ஓ ம் குதிைரேய.

1.13.41

மகளிர் மகிழ்ச்சியால் ஓ தல்
சந்த வார்குழல் ேசார்பைவ தாங்கலார்,
சிந் ம் ேமகைல சிந்ைத ம் ெசய்கலார்,
'எந்ைத வில் இ த்தான்!' எ
ைமந்தர் ேபச, மனம் களித்

858

ம் இன் ெசாைல
ஓ வார்.

அந்தணர் மிதிைலக்குச் ெசல்
குைடயர், குண் ைக

1.13.42

தல்

க்கினர், குந்திய

நைடயர், நாசி ைதத்த ைக நாற்றலர்,
கட களிற்ைற ம் காாிைகயாைர ம்
அைடய அஞ்சிய அந்தணர்
859

உ ெவளிப்பா
நா

ஏ
860

1.13.43

ெபண்கள் கூறிய

குழல் நங்ைகயர், கண்கள் நீர்

ஊற, ேநர்வந்
'மா

கண்

ந்தினார்.

உ

ெவளிப்பட,

ெகாண்டைன; வந்தைன ஆகில், வந்
ேதர்,' எனக் ைககள் இழிச்சுவார்.

பைடகளின் ஒ யால் உைர ேகளாைம

1.13.44

30
குைரத்த ேத ம், களி ம், குதிைர ம்,
நிைரத்த வார்

ரசும், ெநளிந் , எங்க

ம்

இைரத்த ேபர் ஒ யால், இைட யாவ ம்
உைரத்
861

உணர்ந்திலர், ஊமாின் ஏகினார்.

மகளிர் கூட்டம் ெசல் தல்
ண் சிலம்பி வலந் அன ண்

1.13.45

கில்

கள் சிலம் க ம் குழலார் கு ,
உள் சிலம் சிலம்ப ஒ ங்கலால்,
ள் சிலம்பி
862

ெபாய்ைக ம் ேபான்ற

ஏ.

1.13.46

ெதள் திைர பரைவத் தி அன்னவர்
ண் திைர ைர ேநாக்கிய ேநாக்கிைனக்
கண் , இைரப்பன ஆடவர் கண்; களி
வண்

863

இைரப்பன ஆைன மதங்கள் ஏ.

1.13.47

மகளிர் சிலம் ம், குதிைர ம் ஒ த்தல்
உைழ க த்தன என்ன உயிர் ைண
ைழ க க்க ம் கண்ணியர்
ர
இைழ க த்தன; இன்னியமா எ
மைழ க த்

864

என வாசி க த்த ஏ.

மகளிர் கண்ைணப் பார்த்
ஆடவர் கண்கள் களித்தன எனல்
மண் களிப்ப நடப்பவர் வாள் தல்
உண் களிக் கமலங்களின் உள் உைற
திண் களிச் சி

ம்பி எனச், சிலர்

கண் களித்தன காமன் களிக்க ஏ.
865

1.13.48

1.13.49

சுண்ண ம் சி ம் நிைறதல்
எண்ண மாத்திர ம் அாிதாம் இைட
வண்ண மாத் வர் வாய்க் கனி வாய்ச்சியர்
திண்ணம் ஆத் ஒளிர் ெசம் இள நீர் இழி
சுண்ணம் ஆர்த்தன;

ளி ம் ஆர்த்தேவ.

1.13.50

31
866

மகளி ம் ஆடவ ம் ஆரவாரத்ேதா

வழிச்ேசறல்

சித்திரத் தடம் ேதர் ைமந்தர், மங்ைகயர்,
உய்த்

உைரப்ப, நிைனப்ப, உலப்பிலர்,

இ திறத்தினர், எத்தைனேயா பலர்,
ெமாய்த்
867

இைரத்

வழி ெகாண்

ன்னின் ஆர்.

1.13.51

ளி எ தல்
குைச உ

பாி ம், ேத ம்,

விைசெயா
பைச

ர ம், கு மி, எங்கும்,

க கப் ெபாங்கி,

ங்கிய

ளி விம்மிப்

ளியின் தாைரப் பசுந் ெதாைள அைடத்த ேமகம்;

திைச ெதா ம் நின்ற யாைன மதம் ெதாைள ெசம்மிற்
868

அன்ேற.

1.13.52

மதநீர் வ க்கில் மகளிைர யைழத் ச் ெசல்லல்
ேகடகம் தட ைகயாேல கிளர் ஒளி வா

ம் பற்றிச்,

சூடகத் தளிர் ைக மற்ைறச் சுடர் மணி தடம் ைக பற்றி,
ஆடகம் அத் ஓைட யாைன அழி மதத் இ க்கல் ஆற்றில்
பாடகக் கா னாைரப் பயப்பயக் ெகாண்
869

ேபானார்.

வழிநைடயில் மகளிர் நீர்ப் க்கைளப்
பறித் த் தரேவண் தல்
ெசய்களில், ம வில், நல்நீர்ச் சிைறகளில், நிைறயப்
ெநய்த
ைகக
'ெகாய்

870

1.13.53

ம் கு தப்
ம்

த்த

ம் ெநகிழ்ந்த ெசம் கமலம் ேபா ம்,

க ம் வா ம் கண்க

ம் காட்டக் கண் ,

அைவ த திர்' என் , ெகா நைரத் ெதா கின்றார் உம்.

மகளிர் யாைனையக்கண்

1.13.54

ம ண்டார் எனல்

பந்தியம் ரவி நின் ம் பார் இைட இழிந்ேதார், வாசக்
ெகாந்தள பாரம் ேசாரக், குலம் மணி கலன்கள் சிந்தச்,
சந்த
வந்த
871

ண்

கில் உம்

ழத் தளிர்க் ைகயால் அைணத் ச்,'சார

ேவழம்!' என்ன, மயில் என இாியல் ேபாவார்.

இர ம் பக
குைடெயா

ம் ஒ ேசர உளவாயின எனல்
களி ம், ெதாங்கல் குழாங்க

ம், ெகா யின் கா ம்,

1.13.55

32
இைட இைட மயங்கி எங்கும் ெவளி கரந்
பைடக

ம்

இைட ஒ
872

ம்

ம் படர் ெவயில் பரப்பிச் ெசல்ல,

கணம் அத்தின் உள்ேள இர

மகளிைரக் கண்

இ ைளச் ெசய்யப்,

ஆடவர் அக

க்கு இதழ் த்தம் ரல்
வலார் கங்கள் என்
தி கிளர் கமலம் ேபாதில்
தீட் ன கிடந்த கூர்வாள்

உண்

பக

ம் உண்

ஏ!

1.13.56

தல்

'

ம்

ெந க்கு இைட அ க்கும், நீங்கள்
நீங்குமின்! நீங்கும்!' என்
அ க்கனில் ஒளி ம் ேமனி

என் ,

ஆடவர் அகலப் ேபாவார்.
873

நங்ைகயர் நடக்க மாட்டா
நீந்த அ ெநறியின் உற்ற

1.13.57
நிற்றல்

ெந க்கினால் சு க்குண் , அற் க்,
காந்தின மணி ம் த் ம்
சிந்தின, கலாபம் சூழ்ந்த
பாந்தளின் அல்குலார்தம்
பாி ரம் லம்பப், பசுைம ெபான்
ம் தளிர் உைறப்ப, மாழ்கிப்,'
ேபாக்கு அாி ' என்ன நிற்பார்.
874

1.13.58

வண் க் காைளகள் ெவ ண்ேடா தல்
ெகாற்றம் நல் இயங்கள் எங்கும் ெகாண்ட ன்

ைவப்பப், பண் ப்

ெபற்ற ஏ , அன்னப் ள்ளில் ேபைதயர் ெவ வி நீங்க,
ற் உ பரங்கள் எல்லாம் ைற ைற பாசத்ேதா ம்
பற்
875

அற

சி, ஏகி, ேயாகியில் பாி

நீர்நிைலயில் யாைனகள்

தீர்ந்த.

1.13.59

ைளதல்

கால்ெசறி ேவகம் பாகர் கார் க உண்ைட பாரா,
வார் சிைற ெகாங்ைக அன்ன கும்ப ம் ம ப் ம் காணப்,
பால்ெசறி கட ல் ேதான் ம் பைன ைக மால்யாைன என்ன,
நீர் சிைற பற்றி ஏறா, நின்ற குன்

அைனய ேவழம்.

1.13.60

33

876

பாணர் விற ய டன் ெசல்

தல்

அறல் இயல் கூந்தல், கண்வாள், அ

உகு கு தச் ெசவ்வாய்

விற யேரா , நல் யாழ் ெசயிாியர், ரவி ேமலார்,
நைற ெசவி ெபய்வ என்ன ைநவள அ தப் பாடல்
ைற ைற ந
877

கப் ேபானார், கின்னர மி னம் ஒப்பார்.

1.13.61

களிற்றில் ெமாய்த்தவண் கள் பி ெயா ம் ெதாடர்தல்
அ விெபய் வைரயில் ெபாங்கி, அங்குசம் நிமிர, எங்கும்
இாிய ன், சனங்கள் சிந் ம், இளம் களிச் ெசம் கண் யாைன
விாி சிைற

ம்பி, ேவ

ஓர்

ழ்மதந் ேதாய்ந் , மாதர்

சுாிகுழல் ப ய ஒற்றிப் பி ெயா ம் ெதாடர்ந்
878

தசரத

ைடய ேநய மங்ைகயர் ெசல்

ெசல்வ.

தல்

நிைற மதி ேதாற்றம் கண்ட நீல் ெந ம் கட ற்
அைறபைற
கைறெக

ஆகி,

ைவப்பத், ேத ம், யாைன ம், ஆடல் மா ம்,

ேவல் கணா ம், ைமந்த ம், கவினி ஒல்ைல

ெநறி இைட படர, ேவந்தன் ேநய மங்ைகயர்தாம் ெசல்வார்.
879

1.13.62

ைகேகசி ெசல்

1.13.63

தல்

ெபாய்ைக அம் கமலக் கானில், ெபா வ

ஓர் அன்னம் என்னக்,

ைககயர் ேவந்தன் பாைவ, கணிைகயர் ஈட்டம் ெபாங்கி
ஐயி

சூழ்ந்த ஆய் மணி சிவிைக தன்ேமல்,

ெதய்வ மங்ைகய ம் நாணத், ேதன் இைச
880

ரலப் ேபானாள்.

கஞ்சுக மாக்கள் ைகேகயிையக் காத் ச் ெசல்

1.13.64

தல்

காரணம் இன்றிேய ம் கனல் எழ விழிக்கும் கண்ணார்,
ர ேவத்திரத்

ஆர், தாழ்ந்

விாிந்த கஞ் சுகம் அத்

தாரணி ரவி ேமலார், தலம் அத்
ஆரணங்கு அைனய மாதர் அ
881

சுமித்திைர ெசல்

தல்

ெமய்யார்,

உளார், கதித்த ெசால்லார்,
ைற காத் ப் ேபானார்.

1.13.65

34
விாிமணித் தார்கள்

ண்ட ேவசாி ெவாிந் இல் ேதான் ம்

அாி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்
கு

இரட்

மணி சிவிைக தன்ேமல், ெகாண்ட

இ வைரப் பயந்த நங்ைக யாழ் இைச
882

சூழக்,

ன் மின் இ

என்ன,

ரலப் ேபானாள்.

சுமித்திைரையச் சூழ்ந் மகளிர் ெசல் தல்
ெசம் ைக இன் மஞ்ைஞ அன்னம் சி கிளி ைவ பாைவ
சங்கு உைற கழித்த அன்ன சாமைர
இங்கு அல , எண்

தல தாங்கி,

ங்கால், இவ் எ திைர வளாகம் தன்னில்

மங்ைகயர் இல்ைல என்ன, மடந்ைதயர் ம ங்கு ேபானார்.
883

1.13.66

1.13.67

ெகௗசல்ைய ெசல் தல்
ெவள்ெளயிற் இலவச் ெசம்ைம வாய்
கத்ைத ெவண் மதியம் என்
ெகாள்ைளயில் சுற் ம் மீன்கள்
கு மிய அைனய ஊர்தி,
ெதள் அாி பாண் பாணிச்
ெசயிாியர் இைச ேதன் சிந்த,
வள்ளைலப் பயந்த நங்ைக,
வானவர் வணங்கப், ேபானாள்.

884

கூ

ங் குற

கூெனா

குற

ம் சிந்த ம் ெசல்

1.13.68

தல்

ம், சிந் ம், சிலதியர் குழா ம் ெகாண்ட

பால் நிறம் ரவி அன்னப் ள் எனப் பாாில் ெசல்லத்,
ேதெனா

மிஞி ம் வண் ம்

நிைற கூந்தல் மாதர், ைடபி
885

ம்பி ம் ெதாடர்ந்

ெசல்லப்,

நைடயில், ேபானார்.

அ பதினாயிரம் மைனவிமார்க ம் ெசல் தல்
ப்பினின் மணியின் ெபான்னின் சுடர் மரகதத்தின்

1.13.69

த்தின்

ஒப் அற அைமத்த பசுைம ண் ஓவியம் கழ ஏறி,
ப்பதிற் இரட் ெகாண்ட ஆயிரம் கிழ்ெமன் ெகாங்ைகச்
ெசப் அ ம் தி வின் நல்லார், ேதர் மிைச சூழப் ேபானார்.
886

வசிட்டன் ெசல்

தல்

ெசவிவயின் அமிர்த ேகள்வி ெதவிட் னார், ேதவர் நாவின்

1.13.70

35
அவி ைகயின் அளிக்கும் நீரார், ஐயி

ேகா

சூழக்,

கவிைகயின் நீழல், கற்பின் அ ந்ததி கணவன், ெவள்ைளச்
சிவிைகயின், அன்னம் ஊ ம் திைச கன் என்னச், ெசன்றான்.
887

பரத சத்
ெபா

களி

க்கனர் ெசல்

தல்

இ ளி ெபான்ேதர் ெபாலம் கழல் குமரர்,

அ வைர சூழ்ந்த

என்ன, அ குபின்

ன்

888

ந்நீர்

ம் ெசல்லத்,

தி வளர் மார்பர், ெதய்வச் சிைலயினர், ேதரர்,
இ வ ம்

1.13.71

ரர்,

னிபின் ேபான இ வ ம் என்னப் ேபானார்.

1.13.72

தசரதன் றப்ப தல்
நித்திய நியமம்

ற்றி, ேநமியான் பாதம் ெசன்னி

ைவத்தபின், மைற வேலார்க்கு வரம் அ

மணி ம் ெபான்

ம்

பத்தி ஆன் நிைற ம் பா ம் பாி டன் நல்கிப் ேபானான்,
த்
889

அணி வயிரப்

ணான், மங்கல

குர்த்த நல் நாள்.

1.13.73

அந்தணர் ஆசிகூற மாதர் பல்லாண் ைசத்தல்
இ

பிறப்பாளர் எட்

ஆயிரர் மணிக் கலசம் ஏந்தி,

அ கு மைற வ க்கம் ஓதி, அ குநீர் ெதளித் , வாழ்த்தி,
வரன்

ைற வந்தார் ; ேகா

மங்கல மழைலச் ெசம்ைம வாய்

ப ம் மணி கலாபத்தார், பல்லாண்
890

மண்டலாதிபர்கள் ெந ங்கிச் ெசல்

இைச பரவப் ேபானான்.

1.13.74

தல்

'கண் லன் என்ைன' என்பார்;
'கண்டனன் என்ைன' என்பார்;
'குண்டலம்

ழ்ந்த ' என்பார்;

'கு க அாி
'உண்

இனிச் ெசன் ' என்பார்;

ெகால் எ ச்சி' என்பார்;

'ஒ த்த சங்கம்' என்பார்;
மண்டல ேவந்தர் வந்
ெந ங்கினர் மயங்கி, மா
891

தயரதன் ேதாிற் ெசல்

தல்

ஓ!

1.13.75

36
ெபான்ெதா மகளிர் ஊ ம்
ெபாலன்ெகாள் தார் ரவி ெவள்ளம்
சுற்
கமலம் த்த
ெதா கடல் திைரயில் ெசல்லக்,
ெகாற்றம் ேவள் மன்னர் ெசங்ைகப்
பங்கயம் குழாங்கள் கூம்ப,
மற் ஒ கதிேரான் என்ன
மணிெந ம் ேதாில் ேபானான்.
892

1.13.76

தியின் ெசயல்
ஆர்த்த

விசும்ைப

ட் ; மீண்

அகன் திைசகள் எல்லாம்

ேபார்த்த ; அங்கு ஒ வர் தம்ைம ஒ வர் கண் லம் ெகாளாைம
தீர்த்த ; ெசறிந்த

ஓ த்; திைர ெந ம் கடைல எல்லாம்

ர்த்த , சகரேரா
893

பைகத்

எனத்,

ளி ெவள்ளம்.

1.13.77

ஒ
ம் ஒளி ம் மிஞ்சுதல்
சங்க ம் பைண ம் ெகாம் ம் தாள ம் காளத்ேதா
மங்கல ேபாி ெசய்த ேபெரா மைழைய ஓட்டத்,
ெதாங்க ம் குைட ம் ேதாைகப் பிச்ச ம் சுடைர ஓட்டத்
திங்கள், ெவண் குைட கண்

894

ஓடத், ேதவ ம் ம ளச், ெசன்றான்.

பலவைக ஓைச எ தல்
மந்திர கீத ஓைத, வலம் ாி

ழங்கும் ஓைத,

அந்தணர் ஆசி ஓைத, ஆர்த்

எ ம்

கந்

ரசின் ஓைத,

ெகால் களிற்றின் ஓைத, க ைகயர் கவிைத ஓைத,

இந்திர தி வன் ெசல்ல எ ந்தன திைசகள் எல்லாம்.
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1.13.78

தியால் விண்

ம் மண்

லகாயிற்

1.13.79

எனல்

ேநாக்கிய திைசகள் எல்லாம் தன்ைனேய ேநாக்கிச் ெசல்ல,
க்கிய கழல்கால் ேவந்தர் விாிந்த ைக மலர்கள் கூம்பத்,
தாக்கிய களி ம் ேத ம் ரவி ம் பைடஞர் தா ம்
ஆக்கிய
896

ளி, விண்

ம் மண் உலகு ஆக்கப், ேபானான்.

உடன் ெசன்ற ேசைனயின் மிகுதி
ர ம் களி ம் ேத ம் ரவி ம் மிைடந்த ேசைன

1.13.80

37
ேபர்விடம் இல்ைல, மற்ேறார் உலகு இல்ைல, ெபயர்க்கல் ஆகா,
நீர் உைட ஆைட யா

ம், ெநளித்தனள்

'பார்ெபாைற நீக்கினான்' என்
897

ைக என்றால்,

உைரத்த

எ பாிசு மன் ஓ?

1.13.81

தசரதன் சந்திர சயிலத்தின் சார ல் தங்குதல்
இன்னணம் ஏகி மன்னன் ேயாசைன இரண்

ெசன்றான்,

ெபான்வைர ேபா ம் இந் சயிலத்தின் சாரல் க்கான்;
வல் மதம் களி ம் மாதர் ெகாங்ைக ம் மாரன் அம் ம்
ெதன்வைரச் சாந் ம் சாந் ம் நா ம் ேசைன ம் இ த்த

அன்

ஏ. 1.13.82

-----------------------------1.14. வைரக்காட்சிப் படலம் (898 - 974)
898

ேவழங்களினின் ம் மகளிர் இறங்க அைவ பிணிக்கப்படல்
ேகாைவ ஆர் வட, ெகா ம் குவ

ஒ தர, நிவந்த,

ஆவி ேவட்டன, வாி சிைல அனங்கன் ேமல் ெகாண்ட,
ைவ வாய்ச்சியர்

ைல, சிலர் யத்ெதா ம்

ேதவதாரத் ம் சந்தி
899

ம்

ட்ட,

ட் ன சில மா.

1.14.1

மதக்களிற்றின் ெசயல்
ேநர் ஒ ங்க ல் பைகயிைன நீதியால் ெவல்

ம்

ேசார் இடம்ெபறா உணர்வினன் சூழ்ச்சிேய ேபாலக்,
காெரா ம் ெதாடர் கவட் எழில் மராமரக் குவட்ைட
ேவெரா ம் ெகா
900

கிாி என நடந்த

மதேவழம் கண்ணைன நிகர்த்தல்
திரண்ட தாள் ெந ஞ் ெசறி பைண ம

ஓர் ேவழம்.

1.14.2

இைட ஒ யப்

ரண் பின் வ ம் உரெலா ேபானவன் ேபால,
உ ண் கால் ெதாடர் பிறகி தறிெயா ம் ஒ ங்ேக
இரண்
901

மாமரம் இைட இற நடந்த

ஓர் யாைன.

ஒ ேவழம் மந்திாிக்கடங்கா மன்னைன நிகர்த்தல்
கதம் ெகாள் சீற்றத்ைத ஆற் வான் இனியன கழறிப்
பதம் ெகாள் பாக ம் மந்திாி ஒத்தனன் ; பல ல்
விதங்களால் அவன் ெமல்ெலன ெமல்ெலன விளம் ம்

1.14.3

38
இதங்கள் ெகாள்கிலா இைறவைன ஒத்த
902

903

ஓர் யாைன.

1.14.4

ஓர் மதகளிற்றின் ெசயல்
மா

காண்கிலதாய் நின் , மைழ என

தா

பாய் காி வன காி தண்டத்ைதத் தடவிப்,

பா

பின் ெசலக் கால் எனச் ெசல்வ , பண்

ஆ

ேபாகிய ஆ

ேபாம் ஆ

ஏழிைலப்பாைலமரத்ைத ஒ

ேபான்ற

ழங்கும்,
ஓர்

ஏ.

1.14.5

யாைன அழித்தல்

பாத்த யாைனயின் பதங்களில், ப

மதம் நாறக்,

காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திடக், கால் பி த் ஓ ப்,
த்த ஏழ் இைல பாைலைய ெபா ப் ெபா யாகக்
காத்திரங்களால் தலத்ெதா ம் ேதய்த்த
904

மைல

ஓர் களி .

1.14.6

தத் தைலவைன ஒத்தல்

அலகு இல் யாைனகள் அேனக ம், அவற்றிைட மிைடந்த
திலக வாள்

தல் பி க

ம், கு ைள ம், ெசறிந்த

உலைவ நீள் வனத் , ஊதேம ஒத்த ; அவ் ஊதத்
தைலவேன ஒத் ப் ெபா ந்த
905

சந்திரசயிலம்.

1.14.7

ேதாின் வ ணைன
ெத ண்ட ேமலவர் சிறியவர்ச் ேசாி ம் அவர்தம்
ம ண்ட தன்ைமைய மாற் வர் எ ம் இ வழக்ேக!
உ ண்ட வாய் ெதா ம் ெபான் உ ள் உைரத்

உைரத்

இ ண்ட கல்ைல ம் தம் நிறம் ஆக்கிய இரதம்.
906

1.14.8

மகளிாின் சிவந்த வாய்கள்
ெகாவ்ைவ ேநாக்கிய வாய்கைள இந்திரேகாபம்
கவ்வி ேநாக்கின என் ெகால்! காட் இனம் மயில்கள்
நவ்வி ேநாக்கியர் நலம் ெகாள் ேமகைல ெபாலம் சாயல்
ெசவ்வி ேநாக்கின, திாிவன ேபால்வன திாிந்த.

907

ஓ ,

மகளிர் மரநிழ ல் தங்குதல்
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந் , இள அன்னத்தின் ஒ ங்கி,

1.14.9

39
ெமய்க் கலாப ம் குைழக ம் இைழக ம் விளங்கத்,
ெதாக்க ெமல் மர நிழல்படத் வன்றிய சூழல்
க்க மங்ைகயர்,
908

த்த ெகாம் ஆம் எனப் ெபா ந்தார்.

மகளிர் பளிக்குப் பாைறயில் உறங்குதல்
தளம் ெகாள் தாமைர எனத் தளிர் அ யி ம்
வளம் ெகாள் மாைலவண்

கத் ம்

அலமர, வழி வ ந்தினர் ஆய்,

விளங்கு தம் உ ப் பளிங்கு இைட ெவளிப்பட, ேவ
ளங்கு பாைறயில், ேதாழியர் அயிர்த்திடத்,
909

910

1.14.10

ஓர்

யின்றார்.

1.14.11

மகளிர் கு ல்களிற் குதல்
பி

க்கு, ஆ இைட, மின்ெனா ம் பிறங்கிய ேமகம்

ப

க்கால் எனப் ப தரப், பாி ரம் லம்பத்,
க்கு ஆ இைடத் தி மகள் தாமைர றந்

கு

க்கால் எனக், கு ல் க்கார் ெகா

அன்ன மடவார்.

1.14.12

குதிைரகைளக் கூடத்திற் கட் தல்
உண் அ தம் ஊட்

இைளேயார் நகர் ெகாணர்ந்த,

ண் எ ம் ழக்கின,
க்கர் தர வந்த,
மண் மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்னப்
பண் இயல் வயப் பாிகள், பந்தியின் நிைரத்தார்.
911

1.14.13

ேசைனகட்கு ேவண் வன ெசய்யப்ப தல்
நீர் திைர நிைரத்த என நீள் திைர நிைரத்தார்;
ஆர்க

நிைரத்த என ஆவணம் நிைரத்தார்;

கார் நிைர எனக் களி

கா இைட நிைரத்தார்;

மா தம் நிைரத்த என வாசிகள் நிைரத்தார்.
912

அரசமாளிைகைய அறிந்

1.14.14

ேசர்தல்

ந க்கும் மயில் என்ன வ ம் நவ்வி விழியா ம்,
வ க்கும் அயில்
இ க்கும்

ர ம், மயங்கினர் திாிந்தார்;

ரசக் குர ன், எங்கும்

ரல் சங்கின்,

ெகா க்களின், உணர்ந் , அரசர் ேகாநகர் அைடந்தார்.

1.14.15

40
913

சிையத்

ைடத்தல்

மிதிக்க நிமிர் ளியின் விளக்கம் அ ம் ெமய்ையச்,
சுைதக்கண் ைரையப் ெபா
ம் சு ெகா
ய் ஆய்
உதிர்த்தனர் இளங்குமரர்; ஒவியாின் ஓவம்
க்கினர் எனத் த ண மங்ைகயர் ெபா ந்தார்.
914

1.14.16

அரசர்கள் படமாடஞ் ேசர்தல்
தாள் உயர் தடக் கிாி இழிந் தைர ேச ம்
ேகாளாி எனக், காிகள் ெகாற்றவர் இழிந்தார்,
பாைள விாி ஒத்

உல

சாமைர படப் ேபாய்,

வாள் எழ நிைரத்த பட மாடம் அைவ க்கார்.
915

படமாடத்தில் மங்ைகயர்
சிெனா

1.14.17

கங்களின் காட்சி

ெவண் படம் உைடக் கு ல்கள் ேதா ம்,

வாச மலர் மங்ைகயர் கங்கள், மைழ வானின்
மாசு இல் மதியின் கதிர் வழங்கு நிழல் எங்கும்
சு திைர ெவண் னல் வி ங்கிய
916

ம்.

1.14.18

தியா ய யாைனயின் ேதாற்றம்
மண் உற வி ந்

ெந

கண் தல் ெபா ந்தவ

வான் உற எ ந் ,
கண்ணனில் வ ம்; கார்

உண்நிறம் ந ம் ெபா ைய
ெவண்நிற ந ம் ெபா
917

ேபா

சி, ஒ

பாகம்

ைனந்த மத ேவழம்.

1.14.19

திைய உதறிவிட்ட குதிைரகள்
தீயவெரா ஒன்றிய திறத் அ நலத்ேதார்
ஆயவைர அந்நிைல அறிந்தனர் றந்த ஆங்கு,
ஏய வ ம் ண் ெபா ப ந் உடன் எ ந் ஒண்
பாய் பாி விைரந்

918

உதறி நின்றன பரந்ேத,

1.14.20

கட்ைட ய த் ச் ெசன்ற குதிைரகள்
ம்ைம ாி வன் கயி

ெகாய் , ெசயல் ெமாய்ம் ஆல்,

தம்ைம ம் உணர்ந் , தைர கண் , விைரகின்ற
அம்ைமயிெனா

இம்ைமைய அறிந்

ெநறி ெசல்

ம்,

41
ெசம்ைமயவர் என்ன, நனி ெசன்றன
919

ரங்கம்.

1.14.21

திைரகளினிைடேய மகளிர் கண்கள் பிறழ்தல்
வி ந்த பனி அன்ன திைர

சு ைர ேதா ம்,

கழங்கு பயில் மங்ைகயர் க ங்கண் மிளிர்கின்ற;
தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்
எ ந்
920

இைட பிறழ்ந்

ஒளிர் ெகா ம் கயல்கள் என்ன.

1.14.22

ஆற்றில் ஊற் நீர் ேதான் தல்
ெவள்ளம் ெந

வாாி உற

சி இலேவ

ம்,

கிள்ள எ கின்ற னல், ேகளிாின் வி ம்பித்
ெதள்
உள்ள
921

னல் ஆ
மறா

சிறிேத உத கின்ற,

உத

வள்ளைல ம் ஒத்த.

1.14.23

ஆடவர் படமாடங்களிற் குதல்
ன்றி ெநறி பங்கிகள்

ளங்க, அழேலா ம்

மின் திாிவ என்ன மணி ஆரம் மிளிர் மார்பர்,
மன்றல் மணம் நா
குன்றின்
922

படமாடம்

ைழ ேதா ம்

ைழகின்றார்,

ைழ ேகாளாிகள் ஒத்தார்.

1.14.24

யாைனகள் நீைரக் கலக்குதல்
ெந ங்கு அயில் எயி

இைணய, ெசம் மயிாின் ெநற்றிப்,

ெபா ம் கு கம் அப்பியன, ேபார் மணிகள் ஆர்ப்ப,
ெப ங் களி

அைலப் னல் கலக்குவன, ெபட்கும்

க ங் கடல் கலக்கும் ம ைகடவைர ஒத்த.
923

1.14.25

மதயாைனகள் நீர்நிைலகைள விடாைம
ஒக்க ெநறி உய்ப்பவர் உைரத்த குறி ெகாள்ளா,
பக்கம் இனம் ெமாய்த்

அயல் அைலக்க நனி பாரா,

ைமக் காி மதத்த, விைலமாதர் கைல அல்குல்
க்கவைர ஒத்தன, னல் சிைறகள் ஏறா.

1.14.26

42
924

பா நகர் கடைல ஒத்தி த்தல்
கில் இைட மடந்ைதயெரா
பகல் இைடய, அட்
அகில் இ
கில் ப

925

ஆடவர்

வன்றிப்,

ல் ம த் , எாி பரப் ம்

ெகா ம் ைக அ ங்க ன்,
ெந ம் கடைல ஒத்

பா நகர் அமரர் நா

உள

ழங்கா
அம்

ர்.

1.14.27

ேபான்றி த்தல்

கமர் உ ெபா ப்பின் வா ம் விஞ்ைசயர் காண வந்தார்,
தமைர ம் அறியார் நின் திைகப் உ தைகைம சான்ற
குமர ம் மங்ைகமா ம் கு மலால், வ வி விண் நின்
அமரர் நா
926

இழிந்த

என்னப் ெபா ந்த

அவனீகம் ெவள்ளம்.

மகளிர் திாிதல்
ெவயில் நிறம் குைறயச் ேசாதி மின் நிழல் பரப்ப,
யில் உணர் ெசவ்வியா ம்,
குயிெலா ம் இனி

னி

ன்னம்

னிவின் ஆ ம்,

ேபசிச், சிலம்ெபா ம் இனி

கூவி,

மயி னம் திாிவ என்னத், திாிந்தனர் மகளிர் எல்லாம்.
927

1.14.28

1.14.29

ஆடவர் திாிதல்
தாள் இைண கழல்கள் ஆர்ப்பத், தார் இைட அளிகள் ஆர்ப்ப,
வாள் ைட இலங்கச், ெசங் ேகழ் மணி அணி வலயம் மின்னத்,
ேதாள் என உயர்ந்த குன்றின் சூழல்கள் இனி

ேநாக்கி,

வாள் அாி திாிவ என்னத் திாிந்தனர் ைமந்தர் எல்லாம்.
928

1.14.30

கவிக்கூற்
சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணிக் கனகக் குன்ைறப்
பற்றிய வைளந்த என்னப், பரந் வந்

இ த்த ேசைன,

ெகாற்றவர், ேதவிமார்கள், ைமந்தர்கள், ெகாம் அனார், வந் ,
உற்றவர் காணல் உற்ற மைல நிைல உைரத் ம் அன்
929

ஏ.

சந்திரைசலத்தின் வ ணைன ((929-942))
பம் ேதன், மிஞி , ம்பி, பரந் இைச பா ஆட
உம்பர் வானம் அத் நின்ற ஒளி த த வின் ஓங்கும்
ெகாம் கள், பைனக் ைக நீட் க், குைழெயா ம் ஒ த் க், ேகாட் த்

1.14.31

43
ம்பிகள், உயிேர அன்ன
930

ைண மடப் பி க்கு நல்கும்.

1.14.32

பண் மலர் பவளச் ெசவ்வாய்ப் பனி மலர்க் குவைள அன்ன,
கண் மலர், ெகா ச்சிமார்க்குக் கணித் ெதாழில் ாி ம் ேவங்ைக
உண் மலர் ெவ த்த
தண் மலர் என்

931

மீன் எ

ம்பி, திய ேதன் உத ம் நாகத்

வானத் தாரைக தா ம் அன்

ஏ.

1.14.33

ம் பி கேளா ம், விளங்கும் ெவண்மதி நல் ேவழம்,

கூனல் வான் ேகா

நீட் க் குத்திடக், கு றிப் பா ம்

ேதன் உகு மைடைய மாற்றிச், ெசம் திைன குறவர்
வான நீர் ஆ
932

ந்தி

பாய்ச்சி, ஐவனம் வளர்ப்பர் மாேதா!

1.14.34

குப் றற்கு அ ைமயால் அக் குலம் வைர சாரல் ைவகி
ஒப் றத்

ளங்குகின்ற உ பதி ஆ யின்கண்,

இ றத்ேத ம் காண்பார் குறத்தியர் இையந்த ேகாலம்,
அ றத்ேத ம் காண்பார் அரம்ைபயர் அழகு மா
933

உதி உ

த்தி ஊ ம் உைல உ

ஓ.

1.14.35

தீ ம், வாயின்

அதி விட நீ ம், ெநய் ம், உண்கிலா , ஆவி உண்
ெகாதி

ைன ேவல் கண் மாதர் குறத்தியர்

ம்

த ேனா ,

மதியிைன வாங்கி ஒப் க் காண்குவர் குறவர் மன் ஓ!
934

935

1.14.36

ேப தற்கு அாிய ேகாலக் கு ைள அம், பி கள் ஈன்ற
கா தற்கு இனிய ேவழக் கன் ஒ களிக்கும் ன்றில்
ேகா

தற்கு உாிய திங்கள் குழவி ம், குறவர் தங்கள்

வாள்

தல் ெகா ச்சி மாதர் மகெவா

தவ ம் மா

ஓ!

1.14.37

அஞ்சனக் கிாியின் அன்ன அழி க ள் யாைன ெகான்ற
ெவம் சினத்

அாியின் திண் கால் சுவ

ஒ , விஞ்ைச ேவந்தர்

குஞ்சி அம் தலத் ம், நீலக் குல மணி தலத் ம், மாதர்
பஞ்சி அம் கமலம்
936

த்த பசும் சுவ

உைடத்

ெசங்கயல் அைனய நாட்டம் ெசவி உறா,

மன் ஓ!
வல் ேதான்றா,

1.14.38

44
ெபாங்கு இ ங் கூந்தல், ேசாரா,

வங்கள் ெநாியா,

வின்

அம் ைக ம் மிட ம் கூட் , நரம் உளர்ந் , அ தம் ஊ ம்
மங்ைகயர் பாடல் ேகட் க், கின்னரம் மயங்கும் மா
937

ஓ!

1.14.39

கள் அவிழ் ேகாைத மாதர் காெதா ம் உற ெசய் ம்
ெகாள்ைள வாள் கண்ணினார் தம் குங்குமக் குழம் தங்கும்
ெதள்ளிய பளிக்குப் பாைறத் ெதளி சுைன, மணியில் ெசய்த
வள்ள ம் நற ம் என்ன வரம் இல ெபா

938

1.14.40

ஆடவர், ஆவி ேசாரா, அஞ்சனம் வாாி ேசார,
ஊட ல் சிவந்த நாட்டத்
ேதா

உம்பர்தம் அரம்ைப மாதர்,

அவிழ் ேகாைத நின் ம்

வாடல நற
939

ம் மன்ேனா!

அறா

றந்த மந்தார மாைல,

வயின் வயின் வயங்கும் மா

ஓ!

1.14.41

மாந்தளிர் அைனய ேமனிக் குறத்தியர் மாைல சூட் க்
கூந்தல் அம் க கின் பாைள குழ ேனா ஒப் க் காண்பார்;
ஏந் இைழ அரம்ைப மாதர் எாி மணிக் கடகம் வாங்கிக்
காந்தள் அம் ேபாதில் ெபய்

940

சரம் பயில் சாபம் அன்ன
நரம்பிேனா

இனி

அரம்ைபயர் ெவ த்
மரம் பயில் க வன்
941

சாந்

பா

ைககேளா

ஒப் க் காண்பார்.

1.14.42

வங்கள் தம்மின் ஆட,
நாடகம் மயிெலா

ஆ ம்,

நீத்த, அவிர் மணி ேகாைவ ஆரம்,
ண, மந்தி கண்

உவக்கும் மா

ஓ.

1.14.43

உயர் தடங்கள் ேதா ம், தா ராகத்தில் சார்ந்த

கூந்தல் அம் பி கள் எல்லாம் குங்குமம் அணிந்த ேபா ம்;
காந் இன மணியின் ேசாதி கதிெரா ம் கலந்
சச்
ேசந்
942

வானகம் எப்ேபா ம் ெசக்கைர ஒக்கும் அன்

நிலம் மகள் கு அணிகள் என்ன நிைர கதிர்
மைலமகள் ெகா நன் ெசன்னி வந்
அலகில் ெபான் அலம்பி ஓ ச் சாந்

ஏ!

1.14.44

த்தம் சிந்தி,

ழ் கங்ைக மான,
ேசர் அ வி மாைல,

உலகு அளந்தவன் தன் மார்பின் உத்தாீகத்ைத ஒத்த.

1.14.45

45
943

அம்மைலயிற் கண்ட பல நிகழ்ச்சிகள் (943-951)
ேகா உலாம் நாகம் ேபாேதா இலவங்கம் மலர் உம் கூட் ச்
சூ வார், களி வண் ஓச்சித்
ந ம் ேதறல் ெகாள்வார்,
ேக இல மகரம் யாழின் கின்னரமி னம் பா ம்
பாடலால் ஊடல் நீங்கும் பாி கமாக்கள் கண்டார்.

944

1.14.46

ெப ங் களிப் உற்ற ைமந்தர்
ேபர் எழில் ஆகத்ேதா ம்
ெபா ம் ைணக் ெகாங்ைக அன்ன
ெபா
இல் ேகாங்கு அ ம்பின் மாேட,
ம ங்கு எனக் குைழ ம் ெகாம்பின்
மடப் ெபைட வண் ம், தங்கள்
க ங்குழல் களிக்கும் வண் ம்,
க மணம் ணரக் கண்டார்.

945

1.14.47

ப கத்தின் தலம் என் எண்ணிப், படர் சுைன
கிப் க்க
சு ைகப் ம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி கத்தினார் தம்
வடகத்ேதா

உ த்த

சும் மாசு இல் நீர் நைனப்ப, ேநாக்கி

கடகக் ைக மறித் த் தம்மில், க ங்கழல்
946

ரர் நக்கார்.

1.14.48

அைண பல ம் கண்டார்; ெபான் அாி மாைல கண்டார்;
ேமவ அ ம் ேகாபம் அன்ன ெவள் இைல தம்பல் கண்டார்;
ஆவியின் இனிய ெகாண்கர்ப் பிாிந்

அறி

அழிந்த விஞ்ைசப்;

பாைவயர் ைவகத் தீய்ந்த பல்லவம் சயனம் கண்டார்.
947

பானல் அம் கண்கள் ஆடப், பவளம் வாய்
பீன ெவம்
ேதன்

ரன்

வல் ஆடப்,

ைலயின் இட்ட ெப விைல ஆரம் ஆடத்,
அளகத்

ஆடத், தி

வானவர் மகளிர் ஆ ம் வாசம் நா
948

1.14.49

சுந்தர வான மாதர்

மணிக் குைழகள் ஆட,
ஊசல் கண்டார்.

1.14.50

வர் இதழ்ப் பவள வா ம்,

அந்தம் இல் சு ம் ம், ேத
ைபந்ெதா மகளிர் ைகத்

ம், மிஞி ம், உண் , அல்குல் விற்கும்
ஓர் பைச இல்ைல என்ன விட்ட

ைமந்தாின் நீத்த, தீம் ேதன் வள்ளங்கள் பல ம் கண்டார்.

1.14.51

46
949

அல் பகல் ஆக்கும் ேசாதிப் பளிங்கு அைற அமளிப் பாங்கர்,
மல் பக மலர்ந்த திண் ேதாள் வானவர் மணந்த ேகால
வில் பைக

த னார், தம் கலவியின் ெவ த்

நீத்த

கற்பகம் ஈன்ற மாைல கலெனா ம் கிடப்பக் கண்டார்.
950

1.14.52

ைக என மலரேவண்
அ ம்பிய காந்தள் ேநாக்கிப்,
'ைப அர

இ ' என்

அஞ்சிப்

பைடக் கண்கள் ைதக்கின்றா ம்,
ெநய் தவழ் வயிரப் பாைற
நிழல் இைடத் ேதான் ம் ேபாைதக்,
'ெகாய்

இைவ த திர்' என்

ெகா நைரத் ெதா கின்றா ம்.
951

பின்னங்கள் உகிாிற் ெசய் , பிண்

1.14.53
அம் தளிர் ைகக் ெகாண்ட

சின்னங்கள் ைலயின் அப்பித், ேதன் மலர் ெகாய்கின்றா ம்:
வன்னங்கள் பல ம் ேதான்ற மணி ஒளிர் மைலயில் நில்லா
அன்னங்கள் குந்த என்ன, அகன் சுைன குைடகின்றா ம்.
952

அம் மைலயின் வ ணைன ((952-960))
ஈ ம் மாைழ இளம் தளிர் ஏய் ஒளி
ஈ

953

1.14.54

ம் மாைழ இளந்தளிர் ஏ இைட,

மா

ம், ேவழ ம், நாக ம், மாதர் ேதாள்

மா

ம் ேவழ ம், நாக ம், மா

எலாம்.

1.14.55

திமிர மா, உடல் குங்குமச் ேசதகம்
திமிர, மா ஒ ம், சந் ஒ ம், ேதய்க்கும் ஆல்;
அமர மாதைர ஒத் ஒளிர் அம் ெசாலார்
அமர, மாதைர, ஒத்த

954

அவ் வானேம.

1.14.56

ேபர் அவாெவா மாசுணம் ேபரேவ
ேபர ஆெவா மாசுணம் ேபரேவ
ஆர வாரத்திேனா

ம விேய,

ஆர ஆரத்தின் ஓ ம் அ வி ஏ.

1.14.57

47

955

க
க

ம் வாள் அாிக் கண்ணியர் ெபான் யம்
ம் வாள் அாிக் கண்ணியர்

ண்

ைல,

அகி

ம் ஆர ம் ஆர, அங்கு ஓங்குேம,

அகி

ம், ஆர ம், மாரவம், ேகாங்குேம.

956

1.14.58

ன் அரம்ைப நிரம்பிய ெதால்வைர
ன் அரம்ைபயர் ஊ வில் ேதான் ம் ஆல்;
கின்னரம் பயில் கீதங்கள் என்னலாம்
கின்னரம் பயில்கின்றனர் ஏைழமார்.

957

958

ஊ

1.14.59

மாகட மா உற ஊங்கு எலாம்

ஊ

மாகட மாமதம் ஓ ேம;

ஆ

ேசர்வன மா, வைர ஆ ம் ஏ,

ஆ

ேசர்வன மாவைர ஆ ேம.

1.14.60

கல் இயங்கு க ம் குறமங்ைகயர்
கல்

அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா,

வல் யங்கள் ெந ங்கும் ம ங்கு எலாம்,
வல் இயங்கள் ெந ங்கி மயங்கும் ஏ.
959

ேகாள் இபம் கயம்

1.14.61

ழ்கக், குளிர் கயம்

ேகாளி பங்கயம் ஊழ்கக் குைலந்த ஆல்;
ஆளி ெபாங்கும் மரம் ைபயர் ஓதி ஏ
ஆளி ெபாங்கும் அரம்ைபயர் ஓதிேய.
960

1.14.62

ஆகம் ஆைலயம் ஆக உளாள் ெபா
ஆக, மால் அயல் நின்

எனல் ஆகும் ஆல்;

ேமக மாைல மிைடந்தன ேமல் எலாம்,
ஏக மாைல கிடந்த
961

ஆடவ ம் ெபண்
ெபாங்கு ேதன்

கர்

கீழ் எலாம்.
ம் விைளயா தல்
மிஞி

ஆம் என,

1.14.63

48
எங்கும் மாத ம் ைமந்த ம் ஈண் , அத்
ங்க மால் வைரச் சூழல்கள் யாைவ ம்
தங்கி, நீங்கலர், தாம் இனி
962

ஆ வார்.

1.14.64

அைனவ ம் மைலவளத்தில் ஈ பட்
இறக்கம் என்பைத எண்ணிலர், எண்
பிறக்கும் என்பேதார் பீைழய
றக்கம் எய்திய

த்தல்
ங்கால்

ஆதலால்;

யவர் ஏ என,

மறக்ககிற்றிலர் அன்னதன் மாண் எலாம்.
963

1.14.65

அந்தி மாைல வ ணைண
மஞ்சு ஆர் மைல வாரணம் ஒத்த ; வானின் ஓ ம்
ெவம் சாைய உைடக் கதிர் அங்கு அதன் மீ பா ம்
பஞ்சானனம் ஒத்த ; மற்
ெசஞ்ேசாாி எனப் ெபா

964

அ
ற்ற

பாய ஏ ம்
ெசக்கர் வானம்.

1.14.66

அந்தியில் சந்திர ைசலத்தின் ேதாற்றம் (964-965)
திணி ஆர் சிைன மா மரம் யாைவ ம், ெசக்கர் பாயத்,
தணியாத ந ம் தளிர் ஈன்றன ேபான்
அணி ஆர் ஒளி வந்

நிரம்ப ன், அங்கம் எங்கும்

மணியால் இயன்ற மைல ஒத்த
965

கண்

க்கு இனி

தாழ,

அம் மாசு இல் குன்றம்.

1.14.67

ஆகி விளங்கிய காட்சி ஆல் உம்,

எண்ணற்கு அாி ஆகி இலங்கு சிரங்களா ம்,
வண்ணம் ெகா ம் சந்தனச் ேசதகம் மார் அணிந்த
அண்ணல் காிேயான்தைன ஒத்த
966

1.14.68

ேசைனகள் மைலய வாரத்தில் தங்குதல்
ஊ ம் உயி ம் அைனயார் ஒ வர்க்கு ஒ வர்
ேத

ம் மிஞி ம் சி

யாைன இன ம் பி
மா
967

அவ் ஆசு இல் குன்றம்.

ம்பி ம் பம்பி ஆர்ப்ப,
ம், இகல் ஆளி ஏ ம்,

ம் கைல ம் என மால் வைர வந்

இ ள் பரத்தல்

இழிந்தார்.

1.14.69

49
கால் வானகத் ேதர் உைட ெவய்யவன் காய் க ம் கண்,
ேகால் மாய் கதிர்ப் ல் உைளக் ெகால் சினக் ேகாளாி மா
ேமல்பால் மைலயில் க,

ங்கு இ ள் ேவ

மால் யாைன ஈட்டம் என வந்
968

பரந்த

இ ந்த

அன்

ஏ.

1.14.70

விளக்ேகற்றல்
மந்தாரம் உந் மகரந்த மணம் குலா ம்
அம் தார் அரசர்க்கு அரசன்தன் அனீக ெவள்ளம்,
நந்தா ஒ க்கும் நரைலப் ெப ேவைல எல்லாம்
ெசந்தாமைர

969

த்த

எனத், தீபம் எ த்த

ஏ.

1.14.71

சந்திரன் ேதாற்றம்
தண் நல் கட ல் தளி சிந்

970

அன்

தரங்கம் நீங்கி,

விண்ணில் சுடர் ெவண்மதி வந்த , மீன்கள் சூழ,
வண்ணக் கதிர் ெவண் நிலவின் திரள் வா கம் அத்

ஊ

ஒள் நித்திலம் ஈன்

ஏ.

ஒளிர் வால் வைள ஊர்வ

ஒத்

1.14.72

நிலவில் மகளிர் மகிழ்தல்
மீன் நா

ேவைல ஒ

ெவண் மதி ஈ

ம் ேவைல,

ேநானா அதைன, வலற்கு அ ங் ேகா ெவள்ளம்
வான் நா யாில் ெபா மாதர் கங்கள் என் ம்
ஆனா மதியங்கள் மலர்ந்த
971

1.14.73

பல்வைகப் பண்ெணா கல்
மண்

ம்

பண்

ம் நரம்பில் பைகயா இயல் பாணி ஓைத,

கண்

ம் உைட ேவய் இைச, கண் உளர் ஆடல் ேதா ம்,

விண்
972

அனீக ேவைல.

ழவின் ஒ

ம் ம

, மங்ைகயர் பாடல் ஓைத;

ம்ப , விம்மி எ ந்த அன்

ஏ.

1.14.74

மாதர் ேகாலங் ெகாள்ளல்
மணியின் அணி நீக்கி, வயங்கு ஒளி
அணி ம்
தணி ம் ம

த்தம் வாங்கி

ைலயார், அகில் ஆவி லர்த் ம் நல்லார்,
மல் ைகத் தாமம் ெவ த் , வாசம்

திணி ம் இதழ்ப் பித்திைகக் கத்திைக ேசர்த் வா ம்.

1.14.75

50

973

பல்வைகெயா

மிகல்

க் ெகாண்ட ேவழம் பிணிப்ேபார் ைன பாடல் ஓைத,
ம க் ெகாண்ட மாந்தர் மடவாாின் மிழற் ம் ஓைத,
ெபா

ெபண் ர் அல்குல் ைன ேமகைலப்

சல் ஓைத,

கதம் ெகாண்ட யாைன களியால் களிக்கின்ற ஓைத.
974

இர

1.14.76

நீங்கல்

உண்ணா அ

அன்ன கைலப் ெபா ள் உள்ள

ெபண் ஆர் அ தம் அைனயார் மனத்

உண் ம்,

ஊடல் ேபர்த் ம்,

பண் ஆர்ந்த பாடல் ெசவி மாந்திப், பயன் ெகாள் ஆடல்
கண்ணால் நனி

ய்க்க ம், கங்குல் கழிந்த

அன்

ஏ.

1.14.77

-----------------------1.15.
975

க்ெகாய் படலம் (975 - 1013)

சூாியன் உதித்தல்
மீன் உைட எயிற் க் கங்குல் கனகைன ெவகுண் , ெவய்ய
கான் உைடக் கதிர்கள் என்
தான் உைட உதயம் என்
மா

976

ம் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சித்,
ம் தமனியத் தறியில் நின் ,

ட மடங்கல் என்னத் ேதான்றினன் வயங்கு ெவய்ேயான்.

தசரத மன்னன் ேசைனேயா
ைற எலாம்
மன்ன ம்

1.15.1

ேசாைணயாற்ைற யைடதல்

த்த பின்னர்,
ாித் ேதர்ேமல்

இைற எலாம் வணங்கப் ேபானான்;
எ ந் உடன் ேசைன ெவள்ளம்
குைற எலாம் ேசாைல ஆகி,
குழி எலாம் க நீர் ஆகி,
ைற எலாம் கமலம் ஆன,
ேசாைணயா
977

அைடந்த

அன்

அைனவ ம் ேசாைல ேசர்தல்

ஏ.

1.15.2

51
அைடந்

அவண் இ த்த பின்னர்,

அ க்க

ம் உம்பர்ச் சார,

மடந்ைதயர் குழாங்கேளா ,
மன்ன ம், ைமந்தர் தா ம்,
குைடந் வண் உைற ம் ெமன்
ெகாய் இனி ஆட, ைமதீர்
தடங்க ம் ம
ம் சூழ்ந்த
தண் ந ம் ேசாைல சார்ந்தார்.
978

1.15.3

மாதர் ேசாைல சார்தல்
திண் சிைல
வம் ஆகச்,
ேசய் அாிக் க ங்கண் அம் ஆல்
ண் சில ெசய்வர் என்
ேபாவன ேபான்ற மஞ்ைஞ;
பண் சிலம் அளிகள் ஆர்ப்ப,
நாணினால் பறந்த ேபான்ற,
ஒண் சிலம் ஆர்ப்ப மாதர்
ஒ ங்குேதா

979

ஒ ங்கும் அன்னம்.

1.15.4

ேதாழிய டன் மகளிர் ஆடல்
ெசம்ெபான் ெசய் சு
ம் ெதய்வக்
குைழக

ம் ேசர்ந்

மின்னப்,

பம் ேதன் அலம்ப ஒல்கிப்,
பண்ைணயின் ஆடல் ேநாக்கிக்,
ெகாம்ெபா ம் ெகா அனார் ஐ
குறித் அறிந் உணர்தல் ேதற்றார்;
வம் அவிழ் அலங்கல் மார்பின்
ைமந்த ம் மயங்கி நின்றார்.
980

குயில்களின் நாணம்
பாசு இைழப் பரைவ அல்குல்
பண் த கிளவி தண் ேதன்
சிய கூந்தல் மாதர்
ெமாய்த்த ேபர் அமைல ேகட் க்,
கூசின அல்ல, ேபச

1.15.5

52
நாணின குயில்கள் எல்லாம்,
வாசகம் வல்லார் ன் நின்
யாவர் வாய் திறக்க வல்லார்?
981

மகளிர் ெகாம் கைள வைளத் ப்
நஞ்சி ம் ெகா ய நாட்டம்

1.15.6
க்ெகாய்தல்

அ
என நயந் ேநாக்கிச்,
ெசம் ெசேவ கமலக் ைகயால்
தீண்ட ம், நீண்ட ெகாம்பர்
தம் சிலம் அ யில் ெமன்
ெசாாிந் உடன் தாழ்ந்த என்ற ஆல்,
வஞ்சிேபால் ம ங்குலார் மாட்
யாவர் ஏ வணங்கலாதார்?
982

1.15.7

ஆடவர்ேதாள் ஏறி மகளிர் க்ெகாய்தல்
அம் யம் அத் அணங்கின் அன்னார்
அ மலர் ைககள் தீண்ட,
வம் இயல் அலங்கல் பங்கி
வாள் அாி ம
ம் ேகாளார்,
தம் யம் வைரகள் வந்
தாழ்வன; தளிர்த்த ெமன் ங்
ெகாம் கள் தா ம் என்றல்
கூறல் ஆம் தைகைமத்

983

ஒன்

ஓ?

1.15.8

மகளிர் கங்கைள வண் கள் சூழ்தல்
நதியி ம் குளத் ம் வா
மதி

நளினங்கள், குவைளேயா ,
தல் வல்
ப்ப

ேநாக்கிய மழைலத்
அதிசயம் எய்திப் க்கு

ம்பி,

ழ்ந்தன, அைலக்கப் ேபாகா;
தியன கண்ட ேபாழ் வி வேரா
ைம பார்ப்பார்?
984

ங்ெகாம் கள்
உலம் த

வயிரம் திண் ேதாள்,

1.15.9

53
ஒ கி வாள் ஒளி ெகாள் ேமனி,
மலர்ந்த

ம் ெதாைடயல் மாைல,

ைமந்தர்பால், மயி ன் அன்னார்
கலந்தவர் ேபால ஒல்கி
ஒசிந்தன, சில ைக வாராப்,
லந்தவர் ேபால நின் ,
வைளகில
985

த்த ெகாம்பர்.

1.15.10

மகளிர் ங்ெகா கைள அலங்காித்தல்
எலாம் ெகாய் ெகாள்ளப்
ெபா

இல

வள ேநாக்கி,

'யாைவயாம் கணவர் கண்
அழகு இல இைவ என்
ேகாைவ ம், வட ம், நா

க்கு?
எண்ணிக்,
ம்,

குைழக ம், குைழயப் ட் ப்,
பாைவயர் பணிெமன் ெகாம்ைப
ேநாக்கினர் பாிந்
986

நிற்பார்.

மகளிர் கூந்த ல் வண் ெமாய்த்தல்
ம் ேபாதினில் ேதன் ைவத் உண்
ம்பி ஈட்டம்,
ந ம் ேகாைதேயா
நீத்த நல்லார்

1.15.11

உழல்

நைன சின்ன ம்

ெவ ம் கூந்தல் ெமாய்க்கின்றன; ேவண்டல
ேவண்

ேபா ம்;

உ ம் ேபாகம் எல்லாம் நலன் உள்வழி உண்பர் அன்
987

ஒ

நங்ைகயின் லவி

ெமய் ேபா இன் நங்ைகக்கு இைண ஒப்பவள்,
ெவண் பளிங்கில்
ெபாய் ேபா தாங்கிப் ெபா கின்றதன்
ேமனி ேநாக்கி,
'இ பாைவ எம்ேகாற்கு உயிர் அன்னவள்'
என்ன உன்னிக்
ைக ேபாதிேனா ெந ம் கண் பனி

ஏ?

1.15.12

54
ேசார நின்றாள்.
988

1.15.13

ஒ ெபண் அ த காரணம்
ேகாள் உண்ட திங்கள் கத்தாள் ஒ
ெகாம் , ஒர் மன்னன்
ேதாள் உண்ட மாைல ஒ ேதாைகையச்
சூட்ட ேநாக்கித்,
தாள் உண்ட கச்சில் தைக ண்ட
ைலக் கண் மீ
வாள் உண்ட கண் நீர் மைழ உண்ெடன
வார நின்றாள்.

989

1.15.14

மைனவி காணாவா

ஒ

மன்னன் மைறதல்

மயில் ேபால் வ வாள் மனம் காணிய, காதல் மன்னன்
ெசயிர் தீர் மலர்க் காவின் ஒர் மாதவிச் சூழல் ேசரப்,
பயில்வாள் இைற பண்
உயிர் நா
990

991

ஒ

பிாிந்

அறியாள் பைதத்தாள்,

ஒல்கும் உடல் ேபால் அலமந்

உழன்றாள்

1.15.15

ெபண் குயி டம் மலர் ேவண் தல்

ைம தாழ் க ங் கண்கள் சிவப் உற வந்

ேதான்றா,

ெநய் தா ம் ேவலான் ஒ

நின்றாள்,

ெநஞ்சு லந்

எய்தா

நின்ற மலர் ேநாக்கி,'எனக்கு இ

ெகாய்

ஈதி!' என்

ஈண்டக்

ஓர் குயிைலக் கரம் கூப்பி நின்றாள்.

1.15.16

லவி
க்கம்
ெசம்மாந்த ெதங்கின் இளம் நீர் ஐ ஒர் ெசம்மல் ேநாக்கி
'அம்மா! இைவ மங்ைகயர் ெகாங்ைககள் ஆகும்' என்ன,
'எ மாதர் ெகாங்ைகக்கு இைவ ஒப்பன ?' என் , ஓர் ஏைழ
விம்மா, ெவ ம்பா, ெவயரா

992

கம், ெவய்

கண் ைதத்தல்
ேபார் என்ன ங்கும் ெபா ப் அன்ன
ெபாலம் ெகாள் திண் ேதாள்
மாரன் அைனயான், மலர் ெகாய்
இ ந்தாைன, வந்

ஓர்

உயிர்த்தாள்.

1.15.17

55
கார் அன்ன கூந்தல் குயில் அன்னவள்
கண் ைதப்ப,
'ஆர்?' என்னேலா ம், அனல் என்ன
அயிர்த்
993

உயிர்த்தாள்.

1.15.18

மைனவியர்க்கு மலைரக் ெகாடா
ஊற்

ஒ

மன்னன் நிற்றல்

ஆர் நைற நாள் மலர், மாதர் ஒ ங்கு வாசச்

ேசற்றால் விைளயாத ெசம் தாமைர ைககள் நீட் ,
ஏற்றார்க்கு உதவான் இைட ஏந்தினன் நின்

ஒழிந்தான்,

மாற்றான், உதவான், க வச்ைசயன் ேபால், ஒர் மன்னன்.
994

மாற்றவள் ெபயர் கூறக் ேகட்

1.15.19

வ ந் தல்

ைதக்கின்ற ேவல் ேநாக்கினள், தன் உயிர் அன்ன மன்னன்,
ைமக்ெகாண்ட கண்ணாள் எதிர், மாற்றவள் ேபர் விளம்ப,
ெமய் ெகாண்ட நாணம் தைலக்ெகாண் , ெவ ம்பி, ெமன்
ைக ெகாண்
995

ேமாந்தாள், உயிர்ப் உண்

காிந்த

அன்

ஏ.

1.15.20

ஓர் அரசன் மதயாைனேபால் திாிதல்
திண் ேதாள் அரசன் ஒ வன், குலத் ேதவிமார்தம்
ஒண் தாமைர வாள் கத் ள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம்

996

கண்

ஆதாிப்பத் திாிவான், மதம் கவ்வி உண்ண

வண்

ஆதாிக்கத் திாி மா மத யாைன ஒத்தான்.

ஒத்த பங்கு ெபற்ற மைனவியர் ஊடல்
சந்திக் கலா ெவண் மதி வாள்

தலாள் தனக்கும்,

வந்திக்கல் ஆகும் மடவாட்கும், வகுத்

நல்கி,

நிந்திக்கல் ஆகா உ வத்தினன் நிற்ப, ெமன்
சிந்திக், கலாப மயி ன், கண் சிவந்
997

1.15.21

ச்

ேபானார்.

ஒ த்தி மலர் ேத வ ேபால் கணவைனத் ேத த் திாிதல்
வந்

எங்கும், தன் மன் உயிேரேயா? பிறி

கந்தம்

ஒன்ேறா?

ன் ம் ேசார் குழல் காணாள், கைல ேபணாள்,

அந்தம் ேதா ம் அற்

உகும்

த்தம் அைவ பாராள்,

1.15.22

56
சிந் ம் சந்தத் ேதம் மலர் நா த் திாிவா
998

ஒ

ெபண் கிள்ைளைய அ

ம்.

1.15.23

ப்பித் ெதாடர்தல்

யாழ் ஒக்கும் ெசால் ெபான் அைனயாள், ஓர் இகல் மன்னன்
தாழத் தாழாள், தாழ்ந்த மனத்தாள், தளர்கின்றாள்,
ஆழத்

ள்

ம் கள்ள நிைனப்பாள், அவன் நின்ற

சூழற்ேக தன் கிள்ைளைய ஏவித் ெதாடர்வாள் உம்.
999

ஒ

தைலவன் மாதவிப் பந்தைர இரத்தல்

அம் தார் ஆகம் அத் , ஐங்கைண

ஆயிரம் ஆகச்

சிந்தா நின்ற சிந்ைதயினான், ெசய்குவ
'மந்தாரம் ெகாண்
சந்

1.15.24

ஓரான்,

ஈகுதிேயா? மாதவி!' என் , ஓர்

ஆர் ெகாங்ைகத் தாழ் குழலாள்பால் தளர்வான் உம்.

1000 ஊ னாள் ஒ த்தி கண்ண

பார்த்

நா க் ெகாண்டாள், குற்றம் நயந்தாள்,

1.15.25

வ ந்தல்
னி

ஆறாள்,

ஊ க் காணக் காட் ம் நலத்தாள், உடன் நில்லாள்,
ேத ச் ேத ச் ேசர்த்த ெச ம் ந மாைல
சூ ச் சூ க், கண்ண
1001 ஒ

ேநாக்கித்,

வள்வா

ம்.

1.15.26

ெபண் விற யிடம் அணிகைளக் கழற்றிக் ெகா த்தல்

'மற க்கு ஊண் ஆம் வன் கதிர் ேவலான் இைடேய வந்
உற இக் ேகாலம் ெபற்றில

என்றால், உடன் வாழ்

பிறவிக்கு ஏலா ; என் ெசய்வ

இப்

இ ேபர் அணி?' என்னா,

விற க்கு ஈவாள் ஒத் , இைழ எல்லாம் வி வா

ம்.

1.15.27

1002 ஒ ெபண் ஒளிந்த கிளிக்காக ஒசிந் வ ந்தல்
வம்பில் ெபாங்கும் ெகாங்ைக சுமக்கும் வ இன்றிக்
கம்பிக் கின்ற

ண் இைட ேநாவக் கசிவா

ம்,

ைபம்ெபான் கிண்ணம் ெமல் விரல் தாங்கிப், பயில்கின்ற
ெகாம்பில் கிள்ைளப் பிள்ைள ஒளிப்பக், குைழவா
1003 அன்னத்திற்கு ஆைட அளித்தல்

ம்.

1.15.28

57
தன்ைனக் கண்டாள் ெமல் நைட கண்டாள், தமேரேபால்
ன்னக் கண்டாள்,'ேதாழைம' என்றாள்,' ைண' என்றாள்,
'உன்ைனக் கண்டார் எள்

வர்; ெபால்லா ; உ

நீ!' என் ,

அன்னக் கன்னிக்கு ஆைட அளிப்பான் அைமவா
1004 ஒ

ெபண், மயி

ஆகக் கண் , ஓர் ஆ

ண் கைலயாள், தன் படர் அல்குல்
அர

ஆம் என் , அயல் நண்

ேதாைகக்கு அஞ்சிக், ெகாம்பின் ஒ ங்கித்,

ம்.

1.15.30

விைளயா தல்

'ெபான்ேன! ேதேன!

மகேள! காண் எைன!' என்னாத்,

தன் ேநர் இல்லாள், அங்கு ஒ
'இன்ேன என்ைனக் கா

ெகாய்

தைழ

ழ்கி,

தி நீ!' என் , இக த், தன்

நல் நீலக் கண் ைகயின் மைறத் , நகுவா
1006 ஒ வன் வில்

ம்

ணர் ஈன்ற

சாைகத் தன்ைகக் கண்கள் ைதத் த், தளர்வா
ேத

1.15.29

க்கு அஞ்சி ம் நாணி ம் மைறதல்

பாகு ஒக்கும் ெசால்

1005 மைறந்

ம்.

ம் தாமைர ம் ைக ெகாண்

ம்.

1.15.31
திாிதல்

வில் ல் ேகாைத நாண் உற, மிக்ேகான், இகல் அங்கம்
ல் க் ெகாண்ட தாமைர ெமன் மலர் தாங்கி,
அல் ல் ேகாைத மாதர் கப் ேபர் அரவிந்தச்
ெசல்வக் கானில் ெசம் கதிர் என்னத் திாிவா

ம்.

1.15.32

1007 மைனவியர் பாடைல ஆடவர் கூர்ந் ேகட்டல்
ெசய்யில் ெகாள் ம் ெதள் அ தச் ெசஞ்சிைல ஒன்
ைகயில் ெபய்யில் காம ம் நா ம் கவினார், தம்
ைமயல் ேபைத மாதர் மிழற் ம் மழைலச் ெசால்
ெதய்வப் பாடல், ெசால் கைல என்னத், ெதாிவா ம்.
1008 காமன் ஆயைனப் ேபா
ேசாைலத்

1.15.33

தல்

ம்பி ெமன் குழல் ஆகத், ெதாைட ேம ம்

ேகாைலக் ெகாண்ட மன்மத ஆயன் குறி உய்ப்ப,
நீலம் அத்

உண்கண் மங்ைகயர் சூழல் நிைர ஆவின்,

மாைலப் ேபாதின், மால் விைட என்ன வ வா ம்.

1.15.34

58

1009 ஒ ெபண்ணின்
வக்கைட னிவைர ம் ெவல்
ஊக்கம் உள்ளத் உைடய னிவரால்
காக்கல் ஆவ

காமன் ைக வில், எ

ம்

ம்

வாக்கு மாத்திரம் அல்ல , வல் யில்
க் ெகாய்வாள்
1010 ஞானிக
நா

வம் கைட ேபா ம் ஏ.

ம் காமத்ைத ெவல்வார் அல்லர்

குழல் நல்

ஏறினான் மனத்
ஊ

ஞானத்
ேசர்

1.15.35

தல், ன்ைனேமல்
உம்பர் ெசன்

ஏறினாள்;

உயர்ந்தவர் ஆயி

ம்,

ைல மாதைர ெவல்வர் ஓ?

1.15.36

1011 ஒ வன் அ ம் கைள ம் திய தளிர்கைள ம் ெகாய்தல்
சிைனயின் ேமல் இ ந்தான், உ த் ேதவரால்
வைனய ம் அாியாள் வனப்பின் தைல
நிைன ம் ேநாக்க ம் நீக்கலன், ைககளால்
நைன ம் நாள்

றி ம் ெகாய்

1012 மைனவியின் ேகாபம் கண்

நல்கினான்.
ஒ வன் த மா தல்

வண்

வாழ் குழலாள்

தண்

ேபால் யத்தான் த மாறினான்,

உண்

ேகாபம் என்

ெதாண்ைட வாயில்

1.15.37

கம் வா டத்,
உள்ளத்
ப் ஒன்

உணர்ந் , அவள்
ெசால்ல ஏ.

1013 அைனவ ம் னலாட் க்குச் ெசல்

1.15.38

தல்

ஏ ம் தன்ைமயர் இவ் வைகயார் எலாம்,
ய தண் நிழல் ேசாைலத்
மலர்
ேவ ம் ெசய்ைக ெவ த்தனர், ெவண் திைர
பா ம் தீம் னல் பண்ைண ெசன்

எய்தினார்.

-------------------------1.16. நீர்விைளயாட் ப் படலம் (1014- 1046)

1.15.39

59
1014 ஆடவ ம் மகளி ம் தடங்கள் ேநாக்கி வ தல்
ைன மலர்த் தடங்கள் ேநாக்கிப்,
விைன அ

றக்க நாட்

சல் வண்

ஆர்த் ப் ெபாங்க,

விண்ணவர் கண ம் நாண,

அனக ம் அணங்கு அனா ம், அம் மலர்ச் ேசாைல நின் ம்,
வன காி பி கேளா ம் வ வன ேபால, வந்தார்.

1.16.1

1015 மகளிர் நீர்நிைலகளிற் குதல்
அங்கு அவர் பண்ைண நல் நீர் ஆ வான் அைமந்த ேதாற்றம்,
கங்ைகவார் சைடேயான் அன்ன மா

னி கனல, ேமல் நாள்,

மங்ைகமார் கூட்டத்ேதா ம், வானவர்க்கு இைறவன் ெசல்வம்,
ெபாங்கு பால் கட ல் ெசல்
1016 மகளிாின்

கங்க

ம் ேதாற்றேம ேபான்ற

ம் கண்க

அன்

ைகய ஆம் உ வத்தார் தம் கண் மலர் குவைள
ெசய்ய தாமைரகள் எல்லாம் ெதாிைவயர்
கங்கள் ெசய்ய தாமைர

1017 மாதர்களின் னல் விைளயாட்

பாைளேய விாிந்த

ெகாண்

த்த,

த்த அன்

த்த,

ஏ.

1.16.3

(1017-1024)
வா ம்,

எனத் ேதான் வா ம்,

என்னப் பரந்த நீர் உந் வா ம்,

வாைள மீன் உகள அஞ்சி ைமந்தைரத் த
1018 வண்

த்த,

கங்கள்

தாைள ஏய் கமலத் தாளின் மார் உறத் த
ேதாைளேய பற்றி ெவற்றித் தி

1.16.2

ம்

ைமய ஆம் குவைள எல்லாம் மாதர்கள் மலர்க் கண்

ைதயலார்

ஏ.

வா ம்.

1.16.4

உணக் கம ம் சுண்ணம் வாச ெநய் நானத்ேதா ம்
எதிர்

சுவா ம், ேகாைத ெகாண்

ெதாண்ைட வாய்ப் ெபய்

ஓச்சுவா ம்,

நீர் ெகா நர்ேமல்

ண்டாீகக் ைக கூப்பிப் னல்

கந்

கின்றா ம்,

இைறக்கின்றா ம்.

1.16.5

1019 மின் ஒத்த இைடயினா ம், ேவல் ஒத்த விழியினா ம்,
சின்னத்தின் அளக பந்தி, தி
அன்னத்ைத'வ க என்ேனா
ெபான் ஒத்த

ைலயின் வந்

கம் மைறப்ப நீக்கி,
ஆட' என்

அைழக்கின்றா ம்,

ஒத்த, உைளகின்றா ம்.

1.16.6
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1020 பண் உள பவளம் ெதாண்ைட
பங்கயம் த்த அன்ன,
வண்ண வாய் குவைள வாள் கண்
ம ங்கு இலாக் க ம்பின் அன்னார்,
உள் நிைற கயைல ேநாக்கி,
'ஓ ம் நீர்த் தடங்கட்கு எல்லாம்
கண் உள ஆம் ெகால்' என் ,
கணவைர வின வா ம்.

1.16.7

1021 ேதன் நகு நறவ மாைலச்
ெசறி குழல் ெதய்வம் அன்னாள்,
தான் உைடக் கனக ேமனி,
தடத்

இைட ேதான்ற ேநாக்கி,

'நான் நக நகுகின்றாள் இந்
நல்

தல் ேதாழியாம்' என் ,

ஊனம் இல்

ைலயின் ஆரம்,

உளம் குளிர்ந்

உத வா

1022 குண்டலம் தி வில்

ம்.

1.16.8

சக்,

குல மணி ஆரம் மின்ன,
விண் ெதாடர் வைரயின் ைவகும்
ெமல் மயில் கணங்கள் ேபால,
வண் உளர் ேகாைத மாதர்,
ைமந்தர்தம் வயிரத் திண் ேதாள்
தண் கள் த
ம் ஆைசயால்
கைர சார்கின்றா ம்.
1023 'அங்கு இைட உற்ற குற்றம்
யாவ ', என் , அறிதல் ேதற்றாம்,
ெசம் கயல் அைனய நாட்டம்
சிவப் உறச் சீறிப் ேபான
மங்ைக, ஓர் கமலச் சூழல்
மைறந்தனள், மைறய, ைமந்தன்

1.16.9
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பங்கயம்

கம் என்

ஓரா ,

ஐ ற் ப் பார்க்கின்றா
1024 ெபான் ெதா
வண்ெடா

ம்.

1.16.10

தளிர் ைக சங்கம்
லம்பி ஆர்ப்ப,

எற்றி நீர் குைட ம் ேதா ம்,
ஏந் ேபர் அல்குல் நின் ம்,
கற்ைற ேமகைலகள் நீங்கிச்
சீற

ெகௗவக்,'கா ற்

சுற்றிய

அரவம்' என் ,
க்கம் அத்

ஆல்

க்கின்றா ம்.

1.16.11

1025 மகளிர் சூழநின்ற ஆடவன் ேதாற்றம் ((1025-1027))
குைடந்

நீரா ம் மாதர் குழாம் ைட சூழ, ஆழித்

தடம் யம் ெபா ய, ஆண்

ஓர் தார் ெக

ேவந்தன் நின்றான்;

கைடந்த நாள் அமிழ்திேனா ம் கட ைட வந்
மடந்ைதமார் சூழ நின்ற மந்தரம் ேபால மாேதா.
1026 ெதா
ெகா

ேதான் ம்,
1.16.12

உலாம் கமலச் ெசம் ைகத்,
நைகத் வர்த்த ெசவ்வாய்,
உலாம் ம ங்குலார்தம்

குழாம் அத் , ஒ ெகாண்டல் நின்றான்,
க உலாம் கமல ேவ க்
கண் அகன் கான் யாற்
பி எலாம் சூழ நின்ற
ெபய் மத யாைன ஒத்தான்.
1027 கான மா மயில்கள் எல்லாம்
களி ெகடக் களிக்கும் சாயல்,
ேசாைன வார் குழ னார்தம்
குழாத் , ஒ
வான யா

ேதான்றல் நின்றான்,

அதைன நண்ணி,

வயின் வயின் வயங்கித் ேதான் ம்,
மீன் எலாம் சூழ நின்ற,

1.16.13
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விாி கதிர்த் திங்கள் ஒத்தான்.

1.16.14

1028 மகளிர் இைடேய நின்ற ஓர் தைலவியின் ேதாற்றம்
ேமவல் ஆம் தைகைமத்

அல்லால்,

ேவழ வில் தடக்ைக
ஏ எலாம் காட் கின்ற

ரற்கு,

இைண ெந ம் கண் ஒர் ஏைழ,
பாைவமார் பரந்த ேகாலப்
பண்ைணயில் ெபா வாள், வண்ணப்
எலாம் மலர்ந்த ெபாய்ைகத்
தாமைர ெபா வ ேபான்றாள்.

1.16.15

1029 நீாிைடத் ேதான் ம் மங்ைக கம்
மிடல் உைடக் ெகா ய ேவேல
என்ன, வாள் மிளிர்வ என்னச்,
சுடர்

கத்

உலா

கண்ணாள்,

ேதாைகயர் சூழ நின்றாள்,
மடல் உைடப் ேபா காட் ம்
வளர் ெகா பல ம் சூழக்,
கடல் இைடத் ேதான் ம் ெமன்
கற்பக வல்
1030 நீாில்

ஒத்தாள்.

1.16.16

ழ்கிய ஓர் ெபண்ணின் ேதாற்றம்

ேதர் இைடக் ெகாண்ட அல்குல்,
ெதங்கு இைடக் ெகாண்ட ெகாங்ைக,
ஆர் இைடச் ெசன் ம் ெகாள்ள
ஒண்கிலா அழகு ெகாண்டாள்,
வார் இைடத் தனம் மீ ஆட
ழ்கினாள் வதனம், ைம தீர்
நீர் இைடத் ேதான் ம் திங்கள்
நிழல் எனப் ெபா ந்த

அன்

ஏ.

1031 ெவள்ளம் பர தல்
மைல கடந்த யங்கள், மடந்ைதமார்
கைல கடந்

அகல் அல்குல், கடம்ப

1.16.17
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ைலகள், தம் தம் இல்
நிைல கடந்

பரந்த

ந்தி ெந ங்கல் ஆல்,

நீத்தம் ஏ.

1.16.18

1032 மகளிர் ெபாய்ைகயில் ேதாய்தல்
ெசய்ய வாய் விளர்ப்பக், கண் சிவப் உற,
ெமய் அராகம் அழியத்,
ெதாய்யில் மா

கில் ெநகத்,

ைல மங்ைகயர் ேதாய்தலால்,

ெபாய்ைக, காதல் ெகா ந ம் ேபான்றேத.
1033 மகளிர் நீரா தலால் ெபாய்ைக மீ
ஆன யவேரா உடன் ஆ னார்

ம் ந

1.16.19
மணம் கமழ்தல்

ஞான நீரவர் ஆகுவர் நன் அேரா,
ேத ம் நாவி ம் ேதக்கு அகில் ஆவி ம்
மீ

ம் நாறின, ேவ

இனி ேவண் ம் ஓ?

1.16.20

1034 ஆடவ ம் மகளி ம் ஆ ய ன ன் ேதாற்றம்
மிக்க ேவந்தர்தம் ெமய் அழி சாந்ெதா ம்,
க்க மங்ைகயர் குங்குமம் ேபார்த்தலால்,
ஒக்க, நீல

கில் தைல ஓ ய,

ெசக்கர் வானகம் ஒத்த , அத் தீம் னல்.
1035 கலைவப்
காக

1.16.21

ச்சு நீங்கப் ெபற்ற மகளிாின் ேதாற்றம்

ண்ட ந ம் கலைவக் களி,

ஆகம் உண்ட

அடங்க

ம், நீங்கல் ஆல்,

பாகு அடர்ந்த, பனிக் கனி வாய்ச்சியர்,
ேவகடம் ெசய் மணி என, மின்னினார்.
1036 ஒ த்தி தன் காதலேனா

1.16.22

ஊ தல்

பாய் அாித் திறலான், பசுஞ் சாந்தினால்
ய ெபான் யத் ப் ெபாதி
மீ அாித்

க் குறி,

விளர்க்க, ஒர் ெமல் இயல்

ேசய் அாிக் க ம் கண்கள் சிவந்த ஏ.

1.16.23
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1037 ஒ த்தியின் காமம் தீயால் நீ ம் சு தல்
கதம்பம் நாள் விைர கள் அவிழ் தாெதா ம்
த ம்

திைர தண் னல் சுட்டதால்;

நிதம்ப பாரத்

ஒர் ேநர் இைழ, காமத்தால்

ெவ ம் வாள், உடல் ெவப்பம் ெவ ப்ப ஏ.
1038 ஒ வன் நீர் கந்

ஒ த்தியின் கூந்த ல்

1.16.24
சுதல்

ைதயலாள் ஐ ஒர் தார் அணி ேதாளினான்,
ெநய் ெகாள் ஓதியின் நீர்

கந்

எற்றினான்,

ெசய்ய தாமைரச் ெசல்விையத், தீம் னல்
ைகயின் ஆட் ம் களி

அரசு என்னேவ.

1.16.25

1039 தாமைர மீதி ந்த அன்னத்தின் ேதாற்றம்
சுளி ம் ெமல் நைட ேதாற்க நடந்தவர்
ஒளி ெகாள் சீற , ஒத்தன ஆம் என,
விளி

ேதான்ற, மிதிப்பன ேபான்றன,

நளினம் ஏறின, நாகு இள அன்னம் ஏ.

1.16.26

1040 ஆடவாின் காம ேவட்ைக
எாிந்த சிந்ைதயர் எத்தைன என்ெகேனா,
அாிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்

ேபாய்த்,

ெதாிந்த ெகாங்ைககள், ெசவ்விய

ல் ைட

வாிந்த ெபான் கலசங்கைள மான ஏ.
1041 ஒ த்தி தன் ேதாழியின் கண் குறிப் க்ெகாண்

1.16.27
ேபசுதல்

தாழ நின்ற தைக மலர்க் ைகயினால்,
ஆழி மன் ஒ வன் உைரத்தான், அ ,
ழியின் கனி வாய் ஒ

ெமல் இயல்,

ேதாழி கண்ணில், கைடக்கணில் ெசால் னாள்.
1042 நீாில்
தள்ளி ஓ
ெதள்

ழ்கிய தாமைரயின் ேதாற்றம்
அைல த மாறல் ஆல்,
நீாின்

கு ெசந்தாமைர,

1.16.28

65
ள்ளி மான் அைனயார்

கம் ேபால்கிலா ,

உள்ளம் நாணி ஒளிப்பன ேபான்ற ஏ.

1.16.29

1043 நீராட் ன்பின் கைரேயறி யாவ ம் ஆைடயணிகைள அணிதல்
இைனய எய்த, இ ம் னல் ஆ ய
வைன க ம் கழல் ைமந்த ம் மாத ம்
அைனய நீர் வறி
ைன ந ந்

ஆக, வந்

கில்

ஏறினார்,

ெணா ம் தாங்கினார்.

1.16.30

1044 நீராட் ன்பின்னர் நீர்நிைலயின் காட்சி
ேமவினார் பிாிந்தார்க்கு, அந்த
தா
ஓ

ங்கு நீர்,

தண் மதி தன்ெனா ம் தாரைக,
வான ம், உள் நிைற தாமைரப்

எலாம் கு

ேபான ம், ேபான்ற

ஏ.

1.16.31

1045 சூாியன் மைறதல்
மானின் ேநாக்கியர் ைமந்தெரா

ஆ ய,

ஆன நீர் விைளயாடைல ேநாக்கினான்,
தா

ம் அன்ன

காத த்தான் என,

மீன ேவைலைய ெவய்யவன் எய்தினான்.

1.16.32

1046 சந்திரன் ேதாற்றம்
ஆற்றல் இன்ைமயின் ஆல் அழிந்ேத ம், தம்
ேவற்

மன்னர்தம் ேமல்வ ம் ேவந்தர்ேபால்,

ஏற் , மாதர்

கங்கெளா

எங்க

ம்

ேதாற்ற சந்திரன், மீள ம் ேதாற்றினான்.
--------------------1.17. உண்டாட் ப் படலம் (1047- 1113)
1047 நிலவின் வ ணைன ((1047-1050))
ெவண்ணிற நற நிைற ெவள்ளம் என்ன ம்,
பண் நிறம் ெசறிந்

இைட பரந்த

என்ன ம்,

1.16.33

66
உள் நிைற காமம் மிக்கு ஒ கிற்

என்ன ம்,

தண் நிைற ெந

எங்குேம.

நிலா தைழத்த

1048 கலந்தவர்க்கு இனிய
உலந்தவர்க்கு உயிர் சு

ஓர் கள்

மாய்ப், பிாிந்

விட ம் ஆய், உடன்

லந்தவர்க்கு உதவி ெசய் திய
மலர்ந்த
1049 நில

ெந

ம் ஆய்,

நிலா மதனன் ேவண்டேவ.

1.17.2

மிகுதியின் விைள

ஆ

எலாம் கங்ைகேய ஆய; ஆழிதாம்,

கூ

பால் கடைல ஏ ஒத்த; குன்

ஈ

1.17.1

எலாம்,

இலான் கயிைலைய இையந்த; என் இனி

ேவ

யாம் கல்வ

நிலவின்

க்கம் ஏ?

1.17.3

1050 நிலவினால் உலகம் ெவள்ளணி அணிந்தைத ஒத்தைம
எள் அ ம் திைசகேளா , யா ம், யாைவ ம்,
ெகாள்ைள ெவள் நிலவினால் ேகாலம் ேகாடலால்,
வள் உைற வயிர வாள் மகரம் ேகதனன்
ெவள் அணி ஒத்த

ேவைல ஞாலேம.

1.17.4

1051 மகளிர் எய்திய இடங்கள்
தயங்கு தாரைக ைர தரள நீழ

ம்,

இயங்கு தார் மிைடந்த கார் எழினிச் சூழ
கயங்கள் ேபான்
வயங்கு

ம்,

ஒளிர் பளிங்கு அ த்த கான ம்,

பந்தர் உம், மகளிர் எய்தினார்.

1.17.5

1052 மகளிர் ம க் கு த்தல்
க் கமழ் ஓதியர், ேபா

ேபாக்கிய

ேசக்ைக இன்பச் ெச ச் ெச க்கும் சிந்ைதயார்,
ஆக்கிய அமிழ்

என, அம் ெபான் வள்ளத்

வாக்கிய பசு நறா மாந்தல் ேமயினார்.
1053 மகளிர் கள்

ண்ட

1.17.6

67
மீன் உைட விசும்பினார், விஞ்ைச நாட்டவர்,
ஊன் உைட உடம்பினார், உ வம் ஒப் இலார்,
மான் உைட ேநாக்கினார் வாயில் மாந்தினார்,
ேதன் உைட மலாிைடத் ேதன் ெபய்

என்னேவ.

1.17.7

1054 கள்கு க்கும் காாிைக ஒ த்தியின் கவின்
உக்க பால் ைர நறா, உண்ட வள்ள ம்,
ைகக் ெகாள் வாள் ஒளி படச் சிவந் காட்டத் தன்
ைம க

ம் சிவந்த ; ஓர் மடந்ைத வாய்வழி

க்க ேதன் அமிர்தமாய்ப் ெபா ந்த ேபான்றேவ.

1.17.8

1055 கள் காமத்ைத மிகுவித்தல்
தா ம் நான ம் தைதந்த தண் அகில்
மம் உண் குழ

யர் உண்ட

நைற,

ஓம ெவம் குழி உகு ெநய்யின், உள் உைற
காம ெவம் கன ைனக் கனற்றிக் காட் ற்ேற.

1.17.9

1056 மடந்ைதெயா த்தி தன் நிழைலத் ேதாழி என மயங்குதல்
விடன் ஒக்கும் ெந ய ேநாக்கின்
அமிழ் ஒக்கும் இன் ெசாலார் தம்
மடன் ஒக்கும் மட ம் உண்ேட!
வாள் தல் ஒ த்தி, காணாத்
தடன் ஒக்கும் நிழைலப் ெபான் ெசய்
தண் ந ம் ேதறல் வள்ளத்
'உடன் ஒக்க உவந்
உண்

நீேய

தி ேதாழி!' என்றாள்.

1.17.10

1057 ஒ த்தி தன் நிழைலேய ேவெறா த்தி என்
அச்சம்

நகுதல்

ண் ம ங்குலாள், ஓர் அணங்கு அனாள், அளக பந்தி

நச்சு ேவல் க ங்கண் ெசவ்வாய் நளிர்

கம் ம

'பிச்சி! நீ என்ெசய்தாய்? இப் ெப

இ க்க, வாளா

எச்சிைல

கர்தி ஓ? என் , எயிற்

நற

உள் ேதான்ற,

அ ம் இலங்க நக்காள்.

1058 ஒ த்தி வள்ளத் ள் நிலைவ ம ெவன மயங்கல்
றம் எலாம் நைகெசய்

ஏசப்,

1.17.11

68
ெபா

அ

ேமனி ேவ

ஓர்

மறம் உலாம் ெகாைல ேவல் கண்ணாள்,
மணியின் வள்ளத் ெவள்ைள
நிற நிலாக் கற்ைற பாய,
நிைறந்த ேபான் ேதான்ற,
நற என அதைனப் வாயின்
ைவத்தனள், நாண் உள் ெகாண்டாள்.

1.17.12

1059 ஒ த்தி கள்ளில், கண்நிழைல வண்ெடன ஓச்சுதல்
'யாழ்க்கும் இன் குழற்கும் இன்பம்
அளித்தன இைவயாம்' என்னக்
ேகட்கும் ெமன் மழைலச் ெசால் ஓர்
கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள்,
தாள் க ங்குவைள ேதாய்ந்த
தண் நைறச் சா
ள் தன்
வாள் கணின் நிழைலக் கண்டாள்,
'வண் ' என ஓச்சுகின்றாள்.
1060 ஒ த்தி கள்ளி

1.17.13

ள் ேதான் வ

கைலமதி என்

எண்ணி இனியன கூறல்

களித்த கண் மதர்ப்ப, ஆங்கு ஓர்
கனம் குைழ, கள்ளின் உள்ளால்
ெவளிப்ப கின்ற காட்சி
ெவண் மதி நிழைல ேநாக்கி,
'அளித்த என் அபயம்;
வானத் அரவிைன அஞ்சி நீ வந்
ஒளித்தைன, அஞ்சல்!' என்

ஆங்கு

இனியன உணர்த் கின்றாள்.
1061 ஒ த்தி நிலாைவக் கள்ெளன்

1.17.14

கிண்ணத்தில் ஏற்றல்

அழிகின்ற அறிவினாேலா, ேபைதைம ஆேலா, ஆற்றிற்
சுழி ஒன்றி நின்ற
ெபாழிகின்ற

அன்ன உந்தியாள்,

ய ெசம் ேதன்

வின் ேவய்ந்த பந்தைரப் ைரத் க், கீழ் வந்

இழிகின்ற ெகா

நிலாைவ, நற

என வள்ளத்

1062 காாிைகெயா த்தி களியால் த மாறல்

ஏற்றாள்.

1.17.15

69
மின் என டங்குகின்ற ம ங்குலாள் ஒ த்தி, ெவள்ைள
இன் அமிழ் அைனய தீம் ெசால் இைட த மாறி என்ன
வன்ன ேமகைலைய நீக்கி மலர்த் ெதாைட அல்குல் சூழ்ந்தாள்,
ெபான் அாி மாைல ெகாண்

ாி குழல் ைனயல் உற்றாள்.

1063 ஒ த்தி ம வின்கண் ேதான் ம் தன்
கள் மணி வள்ளம் அத் உள் ஏ

1.17.16

கத்ைத மதிெயன மயங்கல்

களிக்கும் தன் கத்ைத ேநாக்கி,
விண் மதி ம வின் ஆைச
ழ்ந்த

என் , ஒ த்தி உன்னி,

'உள் மகிழ் ைணவேனா ம்
ஊ ம் நாள் ெவம்ைம நீங்கித்
தண் மதி ஆதி ஆகில்
த ெவன் இந் நறைவ' என்றாள்.

1.17.16

1064 ஒ மடந்ைத, மயக்கத்தால் ெவ ம் கிண்ணத்ைத வாயில் ைவத் க்
ெகாள் தல்
எள் ஒத்த ேகால க்கின்
ஏந்திைழ ஒ த்தி, ன்ைக
தள்ளத் தண் நறைவ எல்லாம்
தவிசு இைட உகுத் ம் ேதறாள்,
உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால்
உள் றத்

உண்

வள்ளத்ைத மறித்

என்

எண்ணி,

வாங்கி,

மணி நிற இதழின் ைவத்தாள்.

1.17.17

1065 ஒ த்தி மலாின் நாளத்தால் ம ப்ப குதல்
வான் தைன பிாிதல் ஆற்றா
வண் இனம், வச்ைச மாக்கள்
ஏன் அவர் நிதியம் ேவட்ட
இரவலர் என்ன, ஆர்ப்ப,
ேதன் த கமலச் ெசவ்வாய்
திறந்தனள் கர நாணி,
ஊன்றிய க நீர் நாளத்
தாளினால் ஒ த்தி உண்டாள்.

1.17.18

70
1066 ஒ த்தி கள்ைளக் கணவன் உண்ணான் எனக் க தித் தா
ள் உைற கமல வாவிப் ெபா

ம் உண்ணாைம

கயல் ெவ வி ஓட,

வள் உைற கழித்த வாள்ேபால் வாி உற வயங்கு கண்ணாள்,
கள் உைற மலர் ெமன் கூந்தல் களி இள மஞ்ைஞ அன்னாள்,
உள் உைற அன்பன் உண்ணான் என நற

உண்ணல் எண்ணாள்.

1.17.19

1067 ம ப்ப கிய மாெதா த்தியின் நிைல
கூற்

உறழ் நயனங்கள் சிவப்பக், கூன்

தல்

ஏற்றி, வாள் எயி கள் அ க்கி, இன் தளிர்
மாற் அ ம் கரம் தலம் மறிக்கும் மா ஒ
சீற்றம் ஆம் அபிநயம் ெதாிக்கின்றார் இேன.

1.17.20

1068 மாெதா த்தி ம
ண் வியர்த் நிற்றல்
த்த வான் வர் இதழ்த் ெதாண்ைடத்
நிலாக்
க த்த வால் எயி கள் அ க்கிக், கண்களாம்
வ த்த ெவம் கு தி ேவல் விழிக்கும் மாதர் ெமய்
ெபா த்த ேவர் றத்
1069 ஒ த்திக்கு ம
உண்டாத ம்

உகு நறவம் ேபான்ற

ண்டதால்,

வம் வைளத

ஏ.

1.17.21

ம் ெநற்றியில் வியர்ைவ

கனித் திரள் இதழ் ெபாழி ெசம்ைம கண் க,
நிைனப்ப ஒன் உைரப்ப ஒன் ஆம் ஒர் ேநர் இைழ,
தனித் தட மைர மலர் கத் ச் சாப ம்
குனித்த , பனித்த
1070 கணவ ம்-கள்
இல

இதழ்த்

குழவித் திங்கள் ஏ.

1.17.22

ம் ஒத்த எனல்
வர் விட, எயி

ைல மிைசக் கச்ெசா

ேதன் உக,

கைல ம்

ட்

அற,

அைல குழல் ேசார்தர, அசதி ஆட்டலால்,
கலவி ெசய் ெகா ந ம் கள்

ம் ஒத்தேவ.

1071 காாிைகெயா த்தி தன் காதலனிடம் ேதாழிையத்
கைன கழல் காமனால் கலக்கம் உற்றைத
அனக

க்கு அறிவி, என்

அறியப் ேபாக்கும் ஓர்

1.17.23
த

ப் தல்

71
இன மணிக் கைலயினாள்,'ேதாழி! நீ ம், என்
மனம் எனத் தாழ்த்திேயா? வ திேயா?' என்றாள்.
1072 ேதாழியைரத்

த

1.17.24

ப்பியவள் தாேன காதலனிடம் தனித் ச் ேசர்தல்

மான் அமர் ேநாக்கி, ஓர் ம ைக ேவந்தன்பால்,
ஆன தன் பாங்கியர் ஆயினார் எலாம்
ேபானவர் ேபானவர்; ெதாடரப் ேபாக்கினாள்;
தா

ம், அங்கு அவர் பிேன, தமியள் ஏகினாள்.

1073 ஒ த்தி கணவன்ேபர் ெசால் ம் கிளிையப் ல்
விைர ெசய் ஞ் ேசக்ைகயின் அ த்த மீ மிைச
கைர ெசயா ஆைச அம் கட

1.17.25
தல்

ளாள், ஒ

பிைரசம் என் குதைல ஆள், ெகா நன் ேபர் எலாம்
உைரெச ம் கிள்ைளைய உவந்

ல் னாள்.

1.17.26

1074 காதலாள் ஒ த்தி கிளிையக் க தல்
மன்றல் நா
தன்
இன்

ஒ

சிைற இ ந் , ஒர் வாள்

தல்,

ைணக் கிள்ைளையத் தழீஇ,'என் ஆவிைய
ேபாய்க் ெகாணர்கிைல; என் ெசய் வாய் எனக்கு?

அன்றிேலா

ஒத்தி' என் , அ

, சீறினாள்.

1075 கணவன் இைளயாள்ெபயைரச் ெசால்
வைள பயில்

த்தாைள அைழக்க அவள் வ ந் தல்

ன் ைக ஒர் மயில் அனாள், தனக்கு

இைளயவள் ெபயாிைனக் ெகா நன் ஈத
ைள எயி

1.17.27

இலங்கிட

களகள உதிர்ந்த

ம்,

வல் வந்த ;

கயல் கண் ஆ ேய.

1076 ஒ வன் மைனவி ஊடைலத் தீர்க்க

1.17.28
ய

தல்

ெசற்றம் ன் ாிந்த ஓர் ெசம்மல், ெவம்ைமயாற்
பற்ற ம் அல்கு ல் பரந்த ேமகைல
அற்

உகும்

ெபாற்ெற

த்தின் ன் அவனி ேசர்ந்தன,

ஒ த்தி கண் ெபாழிந்த

த்தேம.

1077 ஒ த்தி யா ெசய்ேவன் என அயர்தல்

1.17.29

72
ேதா

அவிழ் கூந்தலாள் ஒ த்தி,ேதான்றேலா

ஊ ெகேனா? உயிர் உ கும் ேநாய் ெகடக்
கூ ெகேனா? அவன் குணங்கள்

ைணயில்

பா ெகேனா?' எனப் பல ம் பன்னினாள்.

1.17.30

1078 ஒ த்தி ஊடைலப் பா க் குறிப்பித்த
மாடகம் பற்றினள்; மகரம்
ேதா

ைண தன்

அவிழ் மலர்க் கரம் சிவப்பத் ெதாட்டனள்;

பா னள் ஒ த்தி, தன் பாங்கு உளார்கேளா
ஊ ன

உைரெசயாள், உள்ளத்

உள்ளேத.

1.17.31

1079 ஒ த்தி கூடற்சுழி இைழத்தல்
குைழத்த ங்ெகாம் அனாள் ஒ த்தி கூடைல
இைழத்தனள், அ
பிைழத்த

அவள் இட்ட ேபா

எலாம்

ம், அனங்கேவள் பிைழப் இல் அம் ஒ ம்

உைழத்தனள்; உயிர்த்தனள் உயிர் உண்

என்னேவ.

1.17.32

1080
ேபாக்கிய ஒ த்தி கணவன் வரக் கதவைடத்த
பந் அணி விர னாள் ஒ த்தி ைப ளாள்
சுந்தரன் ஒ வன்பால்
ேபாக்கினாள்
வந்தனன் எனக் கைட அைடத் மாற்றினாள்
சிந்தைன ெதாிந்திலம் சிவந்த நாட்டேம.

1.17.33

1081 ஒ த்தி, கூடல்வி ப்ைபக் குறிப்பான் உணர்த்தல்
உய்த்த ம் பள்ளி இன் ஊடல் நீங்குவான்
சித்தம் உண் ஒ த்திக்கு அ அன்பன் ேதர்கிலான்
ெபாய்த்த ஓர் ாியால் நிமிர்ந் ேபாக்குவாள்
எத்தைன இறந்தன க ைக ஈண்

என்றாள்.

1.17.34

1082 ஒ வன் ஊடற்காலத் உைதயால் மயிர் சி ர்த்தல்
விைதத்த ெமன் காத ன் வித் ெமய்ந் நிைற
இைதப் னல் நைனத்திட ைளத்தேவ எனப்
பைதத்தனள் ஒ த்தன்ேமல் ஒ த்தி பஞ்சு அ
உைதத்த

ம் ெபா த்தன உேராம ராசிேய.

1.17.35

73
1083 காத ெம ந்தைம ேநாக்கிக் காதலன் ாித்தல்
ெபா ந்த வாள் கத்தினான் ெபாங்கித் தன்ைன ம்
ம ந்த ேபர் உவைகயான், மாற் ேவந்தைர
ந ந்த வாள் உழவன் ஓர் நங்ைக ெகாங்ைக ேபாய்
ெம ந்தவா ேநாக்கித் தன் யங்கள்
1084 ஒ வன் தீந்த தளிர் கண்

ங்கினான்.

1.17.36

திைகப்பைடதல்

ஏய்ந்த ேபர் எழி னான் ஒ வன், எய்தினான்;
ேவய்ந்த ேபால் எங்க ம் அனங்கன் ெவம் கைண
பாய்ந்த ம் பள்ளியில் ப த்த பல்லவம்
தீய்ந்தன ேநாக்கினான் திைகக்கும் சிந்ைதயான்.

1.17.37

1085 ெகாங்ைக ெபாற்கலசம் ேபான்றெதனல்
ஊட் ய சாந்

ெவந்

உல ம் ெவம்ைமயான்,

நாட் ைன அளித்தி நீ, என் நல்லவர்
ஆட் ம் நீர்க் கலசேம என்னல் ஆன ஓர்
வாள் ெதாழில் ைமந்தற்கு ஓர் மங்ைக ெகாங்ைகேய.
1086 கணவன் இ ப்பிடம் ேத ச் ெசல்

1.17.38

ம் காாிைகயின் இயல்

பயிர் உ கிண்கிணி பரந்த ேமகைல,
வயிர வான் ண் அைவ வாங்கி நீக்கினாள்
உயிர் உ தைலவன்பால் ேபாக உன்னினாள்
ெசயிர் உ

திங்கைளத் தீய ேநாக்கினாள்.

1.17.39

1087 மாைலயாற் கட் ண்ட ேதாளின் மாண்
ஏ ம் இவ் வன்ைமைய என் என் உன்
ம்;
ஆைல ெமன் க ம் அனான் ஒ வற்கு ஆங்கு ஒ
ேசாைல ெமன் குயில் அனாள் சுற்றி

க்கிய,

மாைலைய நிமிர்ந்தில வயிரத் ேதாள்கேள!

1.17.40

1088 ஒ த்தி த ப்ப பாங்கிையக் குறிப்பால் ேநாக்குதல்
ேசார் குழல் ஒ த்தி தன் வ த்தம் ெசால் வான்
மாரைன ேநாக்கி ஓர் மாைத ேநாக்கினாள்
காாிைக இவள் அவள் க த்ைத ேநாக்கி ஓர்
ேவாி அம் ெதாியலான்

ேநாக்கினாள்.

1.17.41

74

1089 காத , காதலன்
ேத ச் ெசல்லக் காரணம் யாெதனல்
சினம் ெக வாள் ைக ஓர் ெசம்மல் பால் ஒ
கனம் குைழ மயில் அனாள் க
ேபாயினாள்;
மனம் குைழ நறவேமா! மாைலதான்ெகாேலா!
அனங்கேனா! யார் ெகால் ஓ! அைழத்த

தேர.

1.17.42

1090 காத கண்ணீர் உகுக்கக் காதலன் வினாதல்
ெதாகுத காதல் கு ேதாற்ற சீற்றத் ஓர்
வகிர் மதி ெநற்றியாள், மைழ கண் ஆ
உகுத
நகுத
1091

ம்,'உற்ற

என்' என்

ம், நக்கனள்; நா

வந் ,

ெகாற்றவன்,

ம் நீங்கினாள்.

1.17.43

ல் ய ைக ைடெபயரப் ரவலன் வ ந் தல்
ெபாய்த்தைல ம ங்குலாள் ஒ த்தி ல்

ய,

ைக தலம் நீக்கினாள்; க த்தின் நீக்கலள்;
சித்திரம் ேபான்ற அச்ெசயல் ஓர் ேதான்றற்குச்
சத்திரம் மார் இைட ைதத்த

ஒத்தேத.

1092 நங்ைகெயா த்தி நாணத்தால்

த

1.17.44

ப்ப இயலா

விம் தல்

ெமல் இயல் ஒ த்தி, தான் வி ம் ம் ேச ையப்
ல் ய ைகயினள்,'ேபாதி
ெசால்

' எனச்

வான் உ ம்; உற நா

எல்ைல இல் ெபா

ம்; ெசால்லலள்;

எலாம் இ ந்

விம்மினாள்.

1093 ஒ த்தி தைலவன்ெசயைலச் சாற்ற நா

1.17.45

தல்

ஊ ேபர் அன்பினாள் ஒ த்தி, தன் உயிர்
மாறிலாக் காதலன் ெசயைல மற் ஒ
நா
ேவ

ங் ேகாைதபால் நவில நா
ேவ

உறச் சில ெமாழி விளம்பினாள்.

1094 காதலர் இ வர் ல்
உ

வாள்;

தல்

ெதாி தன்ைமய; உயி ம் ஒன்

அ த்தி ம் அ

ைண ஆய நீாினார்;

தாம்;

1.17.46

75
ஒ த்தி ம் ஒ த்த

ம்,'உடம் ம் ஒன்

என

ெபா த் வர் ஆம்' எனப், ல் னார் அேரா.
1095 காத

கம் கவிழ்

ெவதிர் ெபா
எதிர்த
மதி

நின்ற நிைலகண்

1.17.47

காதலன் அஞ்சுதல்

ேதாளினாள் ஒ த்தி, ேவந்தன் வந்

ம், தன் மனம் எ ந்

ன் ெசல,

கம் க ம் என வணங்கினாள்; அ ,
ைம, ஆத ன், அவற்கு அச்சம்

த்த

ஏ.

1.17.48

1096 தனிேய வந்த ேதாழி தாைய ஒத்தாள் எனல்
னி வ ம் நலம் அத் ஒ ேசார்கின்றாள்; ஒ
குனி வ ம் த க்குக் ெகா நன் இன்றிேய
தனி வ ம் ேதாழி ம், தாைய ஒத்தனள்
இனி வ

ெதன்ற

ம் இர ம் என்னேவ.

1.17.49

1097 உணர்வழிந்த ஒ த்தியின் நிைல
ஆக்கிய காதலாள் ஒ த்தி அந்தியில்
தாக்கிய ெதய்வம் உண் என் ம் தன்ைமயள்
ேநாக்கினாள்; நின்றனள்
ேபாக்கின

தின் ஓ

1098 கணவன் வர

வன்ற

ஓர்கிலள்,

உணர் ம் ேபாக்கினாள்.

1.17.50

ேநாக்கும் காாிைகயின் ெசயல்

மறப்பிலள், ெகா நைன வர

ேநாக்குவாள்;

பிறப்பிெனா இறப் எனப் ெபய ம் சிந்ைதயாள்;
றப் அ ம் கில் இைட ேதான் ம் மின் எனப்
றப்ப ம்; கும்; ஒ

த்த ெகாம் அனாள்.

1.17.51

1099 அனங்கன்ேநாய் ஆற்றாத அணங்கு பாங்கிைய வாயில் ேவண்டல்
எ த ம் ெகாங்ைக ேமல் அனங்கன் எய்த அம்
உ த ெவம் ண்களில் வைளக் ைக ஒற்றினாள்;
அ தனள்; சிாித்தனள்; அற்றம் ெசால் னாள்;
ெதா தனள்; ஒ த்திையத்

ேவண் வாள்.

1.17.52
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1100 ஒ த்தி பிாிவாற்றாைமையத் ேதாழிக்குக் குறிப்பா
ஆர்த்தி ம் உற்ற ம் அறிஞர்க்கு அற்றம்தான்
வார்த்ைதயின் உணர்த் தல் மாசு அன் ஓ! மனம்
ேவர்த்தனள்; ெவ ம்பினள்; ெம ந்

ணர்த்தல்

சாய்ந்தனள்;

பார்த்தனள்; ஒ த்தி, தன் பாங்கு அனாைள ஏ.
1101 மன்மத

ம் ம

1.17.53

அ ந் தல்

தனங்களின் இைளயவர் தம்மின்,

ம்ம

கனம் கனம் இைடயிைட களிக்கும் கள்வன் ஆய்,
மனங்களின் ைழந் அவர் மாந் ேதறைல
அனங்க

ம் அ ந்தினான் ஆதல் ேவண் மால்.

1.17.54

1102 காதலர் கலவிக்காகக் கலன் கழித்தல்
நைற கமழ் அலங்கல் மாைல நளிர் ந ம் குஞ்சி ைமந்தர்
ைற அறி கலவிச் ெசவ்வித் ேதாைகயர் சு சி
நிைற அகல் அல்குல் ல்கும் கலன் கழித் அகல நீத்தார்
அைற பைற அைனய நீரார் அ
1103 நா

த்

மைறக்கு ஆவர் ஓ தான்.

1.17.55

ற ைரத்தல்

ெபான் அ ம் கல ம், சும்,
றத் உள றத்தல் வம் ஏ!
நல்

தல் ஒ த்தி, தன்பால்

அகத் உள நா ம் நீத்தாள்;
உன் அ ம் ற
ண்ட
உணர் உைட ஒ வேன ேபால்,
தன்ைன ம் றக்கும் தன்ைம
காமம் அத்

ஏ தங்கிற்

அன்

1104 ெவல்வார் யார்?
ெபா அ ம் மதனன் ேபால்வான்
ஒ வ ம், வின்ேமல் அத்
தி வி க்கு உவைம சால்வாள்
ஒ த்தி ம், ேசக்ைகப் ேபாாில்
ஒ வ க்கு ஒ வர் ேதாலார்;
ஒத்தனர்; உயி ம் ஒன்

ஏ;

ஏ.

1.17.56
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இ வர

உணர் ம் ஒன்ேற;

என்றேபா

யாவர் ெவல்வார்.

1.17.57

1105 ஒ த்தி ன்ைனயிற் லத்தல்
ெகாள்ைளப் ேபார் வாள் கணாள் அங்கு
ஒ த்தி, ஓர் குமரன் அன்னான்
வள்ளத் தார் அகலம் தன்ைன
மலர்க் ைகயால் ைதப்ப ேநாக்கி
உள்ளத் ஆர் உயிர் அன்னாள்ேமல்
உைத ப ம் என் நீ நின்
கள்ளத்தால் ைதத்தி என்னா
ன்ைனயில் கனன்

மிக்காள்.

1106 ஒ த்தி தன்ைன அரம்ைப மாேதா என்
பால் உள பவளச் ெசவ்வாய்ப்
பைண ைல நிகர்த்த ெமன் ேதாள்
ேவல் உள ேநாக்கினாள் ஓர்
ெமல் இயல் ேவைல அன்ன
மால் உள சிந்ைத ஆங்கு ஓர்
மைழ உள தட ைகயான் கு
ேமல் உள அரம்ைபமாதர்
என்ப

1.17.58
ஐ றச் ெசய்தைம

ஓர் வி ப்ைப ஈந்தாள்.

1.17.59

1107 காதல் ெவன்ற எனல்
னத் உைற மயில் அனாள் ெகா நன் ெபாய் உைர
நிைனத்தனள் சீ வாள் ஒ த்தி நீ ய
சினத்ெதா காதல்கள் ெசய்த ேபார் இைட
மனத்

உைற காதேல வாைக ெகாண்ட

ஏ.

1108 காாிைக ஒ த்தி கணவன்
ைக ேநாக்கல்
ெகாைல உ அைமந் எனக் ெகா ய நாட்டத்
கைல உ
சிைல உ

1.17.60

ஓர்

அல்குலாள், கணவன் ல்குவாள்
அழிதரச் ெசறிந்த மார்பில் தன்

ைல உ வின என

ைக ேநாக்கினாள்.

1109 கலவியின் விைள
குங்குமம் உதிர்ந்தன; ேகாைத ேசார்ந்தன;

1.17.61
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சங்கினம்

ரன்றன; கைல ம் சாறின;

ெபாங்கின சிலம் கள்

சல் இட்டன;

மங்ைகயர் இள நலம் ைமந்தர் உண்ணேவ.
1110 காாிைக ஒ த்தி கனெவன்ற ெபயராற் காதலற் ல்
னி உ
லவிையக் காதல் சூழ் சுடர்
பனி எனத் ைடத்த ம் பைதக்கும் சிந்ைதயாள்
ைன இைழ ஒ மயில் ெபாய் உறங்குவாள்
கன

எ

ம் சலத்தினால் கணவன் ல் னாள்.

1.17.62
தல்

1.17.63

1111 காதலர் ல் க் கிடந்தைம
வட்ட வாள்
கிட் ய ேபா

கத்

ஒ

மயி

ம், மன்ன

ம்,

உடல் கிைடக்கப் ல் னார்;

விட் லர்; கங்கு ன் வி

கண் லர்

ஒட் ய உடல் பிாிப் உணர்கிலாைமயால்.

1.17.64

1112 கங்குற்ேபா கலவியாற் கழிந்தைம
அ ம் களி மால் களி அைனய ரர்க்கும்
க ம் குழல் மகளிர்க்கும் கலவிப் சலால்
ெந ங்கிய வன ைல சுமக்க ேநர்கலா
ம ங்குல் ேபால் ேதய்ந்த

அ மாைலக் கங்குேல.

1.17.65

1113 மதியம் மைறத ம் இரவி எ த ம்
கைட உற நல் ெநறி காண்கிலாதவர் கு
இைட உ தி என இந் நந்தினான்;
படர் திைரக் க ம் கடல் பரமன் மார் இைட
சுடர் மணிக்கு அரசு என இரவி ேதான்றினான்.
1.18. எதிர்ெகாள் படலம் (1114- 1147)
1114 தயரதன் ேசைன டன் கங்ைகைய அைடதல்
அடா ெநறி அைறதல் ெசய்யா,
அ மைற அைமந்த நீதி
விடா ெநறிப் லைமச் ெசம் ேகால்
ெவண் குைட ேவந்தர் ேவந்தன்,

1.17.66

79
படாம்

க மைலயில், ேதான்றிப்

ப வம் ஒத் அ வி பல்கும்,
கடாம் நிைற ஆ பா ம்
கடெலா ம் கங்ைக ேசர்ந்தான்.

1.18.1

1115 ேசைன கங்ைகநீைரப் ப குதல்
கப் உைட நாவின் நாகர் உலக ம்
கண்ணில் ேதான்றத்
ப் உைட மண ற் ஆகிக்
கங்ைகநீர் சு ங்கிக் காட்ட,
அப் உைட அனீக ேவைல
அகன் னல் கந் மாந்த,
உப் உைடக் கட ம் ெதள் நீர்
உண் நைச உற்ற

அன்ேற.

1116 தயரதன் மிதிைலைய அ
ஆண்

நின்

எ ந்

1.18.2

குதல்

ேபாகி,

அகன் பைண மிதிைல என் ம்,
ஈண் நீர் நகாின் பாங்கர்
இ நிலக் கிழவன் எய்தத்
தாண் ம் மாப் ரவித் தாைனத்
தண் அளிச் சனகன் என்
ண் த வயிரத் ேதாளான்
ெசய்த

ம்,

ெசால்லல் உற்றாம்.

1.18.3

1117 சனகன் தயரதைன வரேவற்க எ தல்
வந்தனன் அரசன் என்ன
மனத் எ ம் உவைக ெபாங்கக்,
கந் அ களி ம் ேத ம்
க ன மாக் கட ம் சூழச்,
சந்திரன் இரவிதன்ைனச்
சார்வ ஓர் தன்ைம ேதான்ற,
இந்திர தி வன் தன்ைன
எதிர்ெகாள்வான் எ ந்

ெசன்றான்.

1118 மிதிைல மாந்த ம் உடன்வ தல்

1.18.4

80
கங்ைக நீர் நாடன் ேசைன,
மற் உள கடல்கள் எல்லாம்
சங்கு இனம் ஆர்ப்ப வந்
சார்வன ேபாலச் சாரப்,
பங்கயத் அணங்ைகத் தந்த
பால் கடல் வ வ ஏ ேபால்,
மங்ைகையப் பயந்த மன்னன்
வளம் நகர் வந்த

அன்ேற.

1.18.5

1119 சனகன் பைட வ ணைன
இைல குலா

அயி னான் அனிகம், ஏழ் என உலாம்

நிைல குலாம் மகர நீர் ெந ய மா கடல் எலாம்,
அலகு இல் மால் களி

ேதர் ரவி ஆள் என விராய்,

உலகு எலாம் நிமிர்வேத ெபா

ம் ஓர் உவைம ஏ.

1.18.6

1120 ேசைன தாமைரக் குளத்ைத ஒத்தைம
ெதாங்கல் ெவண் குைட ெதாைகப் பிச்சம் உட்பட விராய்,
எங்கும் விண் ைததரப், பகல் மைறந் இ ள் எழப்,
பங்கயம் ெசய்ய ம் ெவளிய ம் பல படத்
தங்கு தாமைர உைடத் தானேம ேபா

ம் ஏ.

1.18.7

1121 எங்கும் தி மகளின் விளக்கம்
ெகா

உளாள் ஓ? தனிக் குைட உளாள் ஓ? குலப்

ப

உளாள் ஓ? கடல் பைட உளாேளா? பகர்

ம

இலா அரசன் மார்பினில் உளாேளா? வளர்
உளாேளா? ெதாிந்

உணர்கிலாம்,

ளாியாள்.

1.18.8

1122 பலவைக ஒ எ தல்
வார் கம் ெக
ெகாங்ைகயர் க ங் குழ ன் வண்
ஏர்

ழங்கு அரவம், ஏழ் இைச

ழங்கு அரவம் ஏ;

ேதர்

ழங்கு அரவம், ெவண் திைர

கார்

ழங்கு அரவம், ெவம் காி

ழங்கு அரவம் ஏ;

ழங்கு அரவம் ஏ.

1.18.9

81
1123 ேசைன எ ப்பிய
சூ ம் மா கடல்க

ளி
ம் திடர் படத்

கள் பரந் ,

ஏ பார் அக ம் உற் உள எனற்கு எளி அேரா?
ஆழியான் உலகு அளந்த அன் தாள் ெசன்ற அப்
ைழ ஊ
1124 குைடக

ஏ ெபா த்

அப் றம் ேபாய

ம் அணிகலங்க

மன் ெந ங்குைட மிைடந்

ஏ.

1.18.10

ம்
அைடய, வான் மைறதரத்,

ன்னி ம் நிழல் வழங்கு இ ள்

ரப் எளி

அேரா?

ெபான் இ ம், வி இ ம், ைன மணிக் கலன் எலாம்,
மின் இ ம், வில் இ ம், ெவயில் இ ம், நில

இ ம்.

1.18.11

1125 சனகன் எதிர்ெகாளவ ம் வழியின் காட்சி
தா இல் மன்னவர் பிரான் வர,

ரண் சனகன் ஆம்

ஏ வ ம் சிைலயினான் எதிர் வ ம் ெநறி எலாம்,
தண் சுண்ண ம், கனக
வின் ெமன் தா

ண்

உகும் ெபா

ளி ம்,

ேம, ெபா

எலாம்.

1.18.12

1126 வழியிற் படர்ந்த ேசற்றின் தன்ைம
ந

விைரத் ேத

ம், நான ம், ந ம் குங்குமச்

ெசறி அகில் ேதய்ைவ ம், மான் மதம் அத்
ெவறி உைடக் கலைவ ம், விர
ெசறி மதக் க

எக்க ம்,

ெசம் சாந்தம் உம்,

ழி பாய் ேச ேம, ேச

எலாம்.

1.18.13

1127 நிழல்களின் தன்ைம
மன்றல் அம் ேகாைதயார், மணியி

ம் ெபான்னி

ம்,

ெசன் வந் உல ம், அச் சிைத இலா நிழ ன் ேநர்
ெவன்ற திண் ெகா ஒ ம் ெந விதான ம் விராய்
நின்ற, ெவண் குைடகளின் நிழ

ேம நிழல் எலாம்.

1128 இ வர் ேசைன ம் சந்தித்தல்
மா

இலா ம ைகயான் வ

ெப ம் தாைன ேமல்,

ஊ

ேபர் உவைகயான் அனிகம் வந்

உற்ற ேபா ,

1.18.14

82
ஈ

இல் ஓைத இன் ஒ

ஆ

பாய்கின்ற

உம் எறி திைரப் பரைவ ேமல்,

ஓர் அமைல ேபால் ஆன

ஏ.

1.18.15

1129 தயரதைனக் காணச் சனகன் வ தல்
கந்ைத ஏ ெபா

காிச் சனக

உந்த, ஓத அாிய

ம், காதேலா

ஓர் தன்ைம ஓ , உலகு உேளார்

தந்ைதேய அைனய அத் தகவினான்
சிந்ைதேய ெபா

ெந ம் ேதாின் வந்

1130 தயரதன் சனகைனத் த
எய்த, அத் தி

ன் , தன்
எய்தினான்.

தல்

ெந ம் ேதர் இழிந் , இைனய தன்

ெமாய் ெகாள் திண் ேசைன பின் நிற்க,
ைகயின் வந்
ஐய

ம்

1.18.16

ஏ

எனக் க தின் வந்

கம் மலர்ந்

ன் ேசற

ம்,

ஏறினான்;

அகம் உறத் த வினான்.

1131 இ வ ம் அளவளாவிச் ெசல்

1.18.17

தல்

த விநின் , அவன் இ ம் கிைளைய ம் தமைர ம்
வ வில் சிந்தைன இனான், வாிைசயின் அளவளாய்,
'எ க

ந்

உ ைவ

உற' எனா, இனி
ந்

உவந்

அாி அனான், எவாி

எய்தினான்

ம் உயாினான்.

1.18.18

1132 இராமன் தயரதைன எதிர்ெகாள்ள வ தல்
இன்ன ஆ , இ வ ம் இனிய ஆ
ன்

ம் மா நகாில் நின்

ஏக, அத்

எதிர் வரத்

ன்னினான்;

தன்ைனேய அைனயவன், தழைலேய அைனயவன்,
ெபான்னின் வார் சிைல இறப் யம் நிமிர்ந்

அ ளினான்.

1.18.19

1133 இராமன் எதிர்ெகாண்ட வைக
தம்பி ம் தா

ம் அத் தாைன மன்னவன் நகர்ப்,

பம் திண் ரவி ம் பைடஞ ம் ைட வரச்,
ெசம் ெபானின் பசு மணித் ேதாின் வந்

எய்தினான்;

உம்ப ம் இம்ப ம் உரக ம் ெதாழ உளான்.

1.18.20

83
1134 இ வ டன் வந்த ேசைனயின் ெப க்கம்
யாைனேயா பி கேளா இரதேமா இ ளிேயா,
ஆன ேபர் உைற இலா நிைறைவ யார் அறிகுவார்?
தாைன ஏர் சனகன் ஏவ ன், ெந ம் தாைத

ன்,

ேபான ேபர் இ வர் தம் ைட வ ம் பைடயிேன.
1135 இராமன் தந்ைதைய அ
காவி ம் குவைள ம் க

குதல்
ெகாள் காயா ம் ஒத் ,

ஓவியம் சுைவ ெகடப் ெபா வ

ஓர் உ

ேதவ ம் ெதா

ன் பிாிவ

ஆவி வந்த

1.18.21

கழல் சி வன்,

என்ன வந் , அரசன் மா

ஒ

ஏ,
ஓர்

அ

கினான்.

1.18.22

1136 இராமன் தயரதைன வணங்குதல்
அனிகம் வந்

அ

ெதாழக் க

இனிய ைபங் கழல் பணிந்
ம

எ

ெசன் , அரசர் ேகான்

எ த

ம், த வினான்;

ம் தைகயன் மார் இைட மைறந்தன, மைலத்

தனி ெந ம் சிைல இறத் தவழ் தடம் கிாிகேள.

1.18.23

1137 இலக்குவன் தந்ைதைய வணங்குதல்
இைளய ைபங் குாிசில் வந்

அ

பணிந்

எ த

ம்,

தைள வ ம் ெதாைடயல் மார் உற, உறத் த வினான்;
கைள

அ ம்

யர் அறக், ககனம் எண் திைச எலாம்

விைளத ம் கழினான், எவாி

ம் மிகுதியான்.

1.18.24

1138 இராமன் பணியத் தாயர் மகிழ்தல்
கற்ைற வார் சைடயினான் ைகக் ெகா

ம் த

இறக்,

ெகாற்றம் நீள் யம் நிமிர்த் அ
ம் அக் குாிசில், பின்
ெபற்ற தாயைர ம் அப் ெபற்றியில் ெதா
எ ந்
உற்ற ேபா , அவர் மனத்

உவைக யார் உைரெசய்வார்.

1139 பரதன் இராமைன வணங்குதல்
உன்
பன்

ேபர் அன் மிக்கு ஒ கி, ஒத் , ஒண் கண் நீர்
தாைரகள் தரத் ெதா
எ ம் பரதைனப்

1.18.25

84
ெபான்னின் மார் உற அைணத்
தன்ைன அத் தாைத

உயிர் உறப் ல் னான்,

ன் த வினால் என்னேவ.

1140 இலக்குமண சத்
க்கனர்
இராமைன ம் வணங்குதல்

1.18.26

ைறேய பரதைன ம்

காியவன் பின் ெசன்றவன், அ ம் காத ல்
ெபாியவன் தம்பி, என் , இைனய
ெபா

ஓர் ெப ைம அப்

அ ம் குமரர், தம் ைன ந ம் குஞ்சியால்,

இ வர் ைபங் கழ

ம் வந்

இ வ ம் வ

னார்.

1.18.27

1141 குமரர் நால்வாின் சிறப்
ேகால் வ ம் ெசம்ைம ம் குைட வ ம் தண்ைம ம்
சால் வ ம் ெசல்வம் என்

உணர் ெப ந் தாைத தன்,

ேமல் வ ம் தன்ைமயால், மிக விளங்கினர்கள் தாம்,
நால்வர் உம் ெபா

இல் நான்மைற எ

1142 ேசைனகைள நடத்திக்ெகாண்
தயரதன் இராமனிடம் கூறல்
சான்

ெசல்

ம் நைடயினார்.

1.18.28

மா

எனத் தைகய ெசம் ேகா னான், உயிர்கள்தாம்

ஈன்ற நல் தாய் எனக் க

ேபர் அ ளினான்,

ஆன்ற இச் ெசல்வம் இத்தைன ம் ெமாய்த்
ேதான்றைலக்'ெகாண்
1143 அப்ேபா

அ கு உறத்,

ன் ெசல்க' என ெசால் னான்.

1.18.29

ேசைன அைடந்த மகிழ்ச்சி

காதேலா அறிகிலம், காிகைளப் ெபா வினார்
தீ

இலா உவைக ம் சிறி

அேரா, ெபாி

ேகாைத சூழ் குஞ்சி அக் குமரர் வந்
தாைதேயா

ஒத்த

அழி
த

இரண்

ம்,

அத் தாைனயின் தன்ைம ஏ.

1144 இராமன் ேதர்மீேதறிச் ெசல்
ெதா

எய்த

அேரா,
1.18.30

தல்

அ கும் அன் உைடய தம்பியர் ெதாடர்ந் ,

இல் சிந்ைதயின் உகந்

ஆடல் மா மிைச வரத்,

சங்குடன் ெந ம் பைண தழங்கிட எ ந் ,

எ த அ ம் தைகய

ஓர் ேதாின் ேமல் ஏகினான்.

1.18.31

85

1145 இராமன் மிதிைலநகர்

தியிற் ேசறல்

பஞ்சி சூழ் ெமல் அ ப் பாைவமார் பண்ைணயின்,
மஞ்சு சூழ் ெந ய மாளிைகயின் வந் , இைட விராய்,
நஞ்சு சூழ் விழிகள்,

மைழயின் ேமல் விழ, நடந் ,

இஞ்சி சூழ் மிதிைல மா

தி ெசன்

எய்தினான்.

1.18.32

1146 மாளிைககளின் வ ணைன
சூடகம் யல்வரக் ேகாைத ேசார்தர மலர்ப்
பாடகம் பரதம்
ேகா
ஆ
1147

ல் பகர, ெவம் கடம் காி

அரங்கு இட, எ ம், குவி தடம் ெகாங்ைகயார்,
அரங்கு அல்லேவ அணி அரங்கு அயல் எலாம்.

1.18.33

திவாய் மகளிர் அைடந்த நிைல
ேபைதமார் தல் கைடப் ேபாிளம்ெபண்கள் தாம்
ஏதியார் மாரேவள் ஏவ வந் எய்தினார்,
ஆதி வானவர் பிரான் அ கலால் அணி ெகாள் கார்
ஓதியார்,

தி வாய் உற்ற ஆ

உைர ெசய்வாம்.

1.18.34

------------------------1.19. உலாவியற் படலம் (1148 - 1201)
1148

தியில் மகளிர் வந்

கூ ய தன்ைம ((1148-1152))

மான் இனம் வ வ ேபான் ம், மயில் இனம் திாிவ ேபான் ம்,
மீன் இனம் மிளிர்வ ேபான் ம், மின் இனம் மிைடவ ேபான் ம்,
ேதன் இனம் சிலம்பி ஆர்ப்பச், சிலம் இனம் லம்ப, எங்கும்,
நைன கூந்தல் மாதர் ெபாம்ெமனப் குந்
1149 விாிந்
சாிந்த

ெமாய்த்தார்.

1.19.1

ழ் கூந்தல் பாரார், ேமகைல அற்ற ேநாக்கார்,
ம்

கில்கள் தாங்கார், இைட த மாறத் தாழார்,

ெந ங்கினர், ெந ங்கிப் க்கு,'நீங்குமின்! நீங்குமின்!' என்
அ ம் கலம் அைனய மாதர் ேதன்
1150 'கண்ணினால் காதல் என்

ம்

கர் அளியின் ெமாய்த்தார்.

1.19.2

86
ெபா ைளேய காண்கின்ேறாம் ! இப்
ெபண்ணின் நீர்ைமயினால் எய் ம்
பயன் இன் ெப
ம்!' என்பார்,
மண்ணின் நீர் உலர்ந் வானம்
மைழ அற வறந்த காலம் அத்
உண் ம் நீர் கண்
ம்
உைழக் குலம் பல ம் ஒத்தார்.

1.19.3

1151 பள்ளம் அத் பா ம் நல் நீர்
அைனயவர் பானல் த்த
ெவள்ளம் அத் ெபாிய கண்ணார்
ெமன் சிலம் அலம்ப ெமன் த்
தள்ளத் தம் இைடகள் ேநாவத்
தைம வ த் அவன்பால் ெசல் ம்
'உள்ளம் அத்
என்

ஐ பி த் ம் நாம்!'

ஓ கின்றா ம் ஒத்தார்.

1152 அரத்தம் உண்

1.19.4

அைனய ேமனி

அக ைகக்கு அளித்த தா ம்,
விைரக் க ம் குழவி கு ஆக
வில் இற நிமிர்ந்
ங்கும்
வைரத் தடம் ேதா

ம் காண,

ம கினின்
ம் மாதர்,
இைரத் வந் அமிழ்தின் ெமாய்க்கும்
ஈ இனம் என்னல் ஆனர்.
1153 கண்ணன் என்

1.19.5

ம் ெபயர்

தி வாய்ச் ெசல்கின்றான் ேபால்,
விழித் இைமயா நின்ற
மாதரார் கண்கள் ஊேட
வா ம் மான் ேதாில் ெசல்வான்,
யாதி ம் உயர்ந்ேதார் தன்ைன
யாவர்க்கும் கண்ணன் என்ேற
ஓதிய ெபயர்க்குத் தாேன
உ

ெபா ள் உணர்த்தி விட்டான்.

1154 இராமைனக் கண்கடவா

காத்த காாிைக

1.19.6

87
'எண் கடந்

அலகு இலா

இன்

ஏகு ம் இவன் ேதர்,' என் ,
ெபண்கள் தம் தம்மில் ெநாந்
ேப
கின்ற காைல,
மண் கடந் அமரர் ைவகும்
வான் கடந்தாைனத் தான் தன்
கண் கடவா காத்த
காாிைக ெபாியேள காண்!
1155 ஒ

ெதாிைவ எல்லாவற்ைற ம் உகுத்

பயிர், ஒன்

1.19.7
நிற்றல்

கைல ம், சங்கும்,

பழிப் அ

நல

ம், பண் ம்,

ெசயிர் இன்றி அலர்ந்த ெபாற் ம்,
சிந்ைத ம், உணர் ம், ேதசும்,
வயிரம் ெசய்
மட

ம், நா

ம்,

ம், தன் நிைற ம், மற் ம்,

உயிர் ஒன் ம் ஒழிய, எல்லாம்
உகுத்

ஒ

ெதாிைவ நின்றாள்.

1.19.8

1156 காமன் சரங்களால் ஒ த்தி வ ந் தல்
குைழ உறா மிளி ம் ெகண்ைட
ெகாண்ட ன் ஆ சிந்தத்,
தைழ உறாக் க ம்பின் சாபத்
அனங்கன் ேவள் சரங்கள் பாய,
இைழ உறாப் ண் அறாத
இள ைல ஒ த்தி, ேசார்ந் ,
மைழ உறா மின்னின் அன்ன
ம ங்குல் ேபால்,

டங்கி நின்றாள்.

1157 இராமன் நிற ம் மகளிர் கண்ணின் க ைம ம்
பஞ்சு இவர் விர னார் தம்
பைட ெந ம் கண்கள் எல்லாம்
ெசஞ்ெசேவ ஐயன் ெமய்யில்
க ைமையச் ேசர்ந்த ஓ தாம்?
மஞ்சு அன ேமனியான் தன்
மணி நிறம் மாதரார் தம்

1.19.9
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அஞ்சன ேநாக்கம் ேபாக்க
இ ண்ட

ஓ? அறிகிேலம், ஆல்.

1.19.10

1158 ஒ த்தி மன்மதைன ெநாந் கூறல்
மாந்தளிர் ேமனியாள் ஓர்
வாள் தல் மதனன் எங்கும்
ம் ணர் வாளி மாாி
ெபாழிகின்ற

சல் ேநாக்கி,

'ேவந்தர் ேகான் ஆைண ேநாக்கான்,
ஏந்

ரன் வில் ஆண்ைம பாரான்,
இைழயாைர எய்வான்
யாவன் ஓ ஒ வன்?' என்றாள்.

1.19.11

1159 ஒ த்தி கில் ஒன்ைற மட் ம் தாங்குதல்
ெசால் நலம் கடந்த காமச்
சுைவைய ஓர் உ வம் ஆக்கி,
இன் நலம் ெதாிய வல்லார்
எ திய

என்ன நின்றாள்;

ெபான்ைன ம் ெபா

ம் நீராள்,

ைனந்தன எல்லாம் ேபாகத்,
தன்ைன ம் தாங்க அலாதாள்,
கில் ஒன் ம் தாங்கி நின்றாள்.

1.19.12

1160 ஒ த்தி இராமன் தமியேனா எனல்
வில் தங்கு
வம் ெநற்றி
ெவயர் வரப், பசைல விம்மச்,
சுற்

எங்கும் எறிப்ப, உள்ளம்

ேசார, ஓர் ேதாைக நின்றாள்,
ெகாற்றம் ெசய் ெகாைல ேவல் என்னக்
கூற்
மற்

எனக் ெகா ய கண்ணாள்,

ஒன் ம் காண்கிலாதாள்'தமியேனா
வள்ளல்?' என்றாள்.

1161 ஒ த்தி கண்கைள அைடத் அமளிைய நா தல்
ைமக் க ம் கூந்தல் ெசம் வாய்

1.19.13
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வாள்

தல் ஒ த்தி உள்ளம்

ெநக்கனள் உ கு கின்றாள்,
'ெநஞ்சு இைட வஞ்சன் வந்
க்கனன், ேபாகாவண்ணம்,
கண் எ ம் லம் ெகாள் வா ம்
சிக்ெகன அைடத்ேதன், ேதாழி!
ேச

ம் அமளி' என்றாள்.

1.19.14

1162 ஒ த்தி இராமைனக் கா ம் பிறைரச் சினத்தல்
தாக்கு அணங்கு அைனய ேமனி
ைதத்த ேவள் சரங்கள் பாராள்,
க்கிய கல ம் சும்
ேவ ேவ ஆன ஓராள்,
ஆக்கிய பாைவ அன்னாள்
ஒ த்தி, ஆண்

அமலன் ேமனி

ேநாக்கு உ வாைர எல்லாம்,
எாி எழ, ேநாக்குகின்றாள்.
1163 ஒ த்தி ெவ ப்ெபா

1.19.15

ேபாதல்

களிப்பன, மதர்ப்ப, நீண்
க ப்பிைன அளப்ப, கள்ளம்
ஒளிப்பன, ெவளிப்பட்

ஓடப்

பார்ப்பன, சிவப் உள் ஊற
ெவளிர்ப்பன, க ப்ப ஆன
ேவல் கணாள் ஒ த்தி உள்ளம்
குளிர்ப்ெபா

காண வந்தாள்,

ெவ ப்ெபா ம் ேகாயில் க்காள்.
1164 ஒ த்தி ெபண்கள் இைடகளின் ெவளிக
க ங்குழல் பாரம் வார் ெகாள்
கன

ைல, கைல சூழ் அல்குல்,

ெந ங்கின மைறப்ப, ஆண்

ஓர்

நீக்கு இடம் ெபறா , விம் ம்
ெப ம் தடம் கண்ணி, கா
ேபர் எழில் ஆைச

ம்

ண்ட,

1.19.16
ேட பார்த்தல்

90
ம ங்கு ன் ெவளிகள் ஊேட,
வள்ளைல ேநாக்குகின்றாள்.
1165

1.19.17

திகளின் தன்ைம
வாிந்த வாள் அனங்கன் வாளி
மனம் கழன்றன ம், மாதர்
எாிந்த

ண் இன ம், ெகாங்ைக

ெவயர்த்த ேபா
சாிந்த ேமகைல ம்,

இழிந்த சாந் ம்,
த் ம்,

சங்க ம், தாழ்ந்த கூந்தல்
விாிந்த

ந் ெதாைட ம் அன்றி,

ெவள் இைட அாி
1166 இராமன

அவ்

தி.

1.19.18

வ ைவ எவ ம் கண் லர் என்றல்

ேதாள் கண்டார் ேதாேள கண்டார்;
ெதா கழல் கமலம் அன்ன
தாள் கண்டார் தாேள கண்டார்;
தடக் ைக கண்டா ம் அஃேத;
வாள் கண்ட கண்ணார் யாேர
வ
இன் ஐ
யக் கண்டார்?
ஊழ் கண்ட சமயம் அத் அன்னான்
உ

கண்டாைர ஒத்தார்.

1.19.19

1167 ஒ த்தி தன் உள்ளம் அத் இராமைன ஒ க்குதல்
ைதயல் சிற் இைடயாள் ஒ தாழ் குழல்
உய்ய, மற் , அவள் உள்ளத்
ைவயம்,

ஒ ங்கினான்;

ற் ம் வயிற்றின் அடக்கிய

ஐயனில் ெபாியார் இனி யாவர் ஏ?

1.19.20

1168 ஒ த்தி ேதாழியர் ைகத்தாங்க ற் ெசல்

தல்

அலம் பாரக் குழ , ஓர் ஆய் இைழ,
சிலம் ம் ேமகைல ம் ஒ ெசய்திட
நலம் ெபய் ெகாம்பின் நடந்

வந்

எய்தினாள்,

லம் ேச யர் ைக மிைசப் ேபாயினாள்.

1.19.21
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1169 ஒ த்தி இராமைனக் க ம் வில் ஒ க்க ேவண் தல்
அ ப் ெமல்

ைலயாள், அங்கு, ஓர் ஆய் இைழ,

'இ ப் ெநஞ்சிைன ஏ ம், ஓர் ஏைழக்கு ஆப்
ெபா ப் வில்ைலப் ெபா ெசய்த ண்ணியா!
க ப் வில் இ த்

ஆள் ெகாண்

கா!' என்றாள்.

1.19.22

1170 ஒ த்தி இராமைனத் ேதாிலன்றிக் கண்ெணதிேர காண்டல்
ைம தவழ்ந்த க ங்கண் ஒர் வாள்

தல்,

'ெசய் தவன் தனித் ேதர் மிைசச் ேசறல் விட் ,
எய்த வந் , எதிர் நின்றைமதான் இ ,
ைகதவம் ெகால்? கன

ெகால்? ஓ' என்றாள்.

1.19.23

1171 ஒ த்தி சீைதயின் தவத்ைத நிைனந் ேசார்தல்
மா ஒ த்தி மனத்திைன அல்ல ஓர்
ெபற்றிலள் இன் உயிர் ேசார்கின்றாள்
'ேபா

அாிக் கண் ெபாலன் குைழப்

ண்

ைலச்

சீைத எத் தவம் ெசய்தனள் ஓ?' என்றாள்.

1.19.24

1172 மன்மதனால் இராமைன எ தலாேமா எனல்
ப
இலா ஒ பாைவ அன்னாள் பைதத்
அ
ெதா

ெவய்

உயிர்த் , அன் உைடத் ேதாழிையத்

ேசார்ந்

அயர்வாள்' இந்தத் ேதான்றைல

எ தல் ஆகும் ெகால் மன்மதனால்?' என்றாள்.

1.19.25

1173 ஒ த்தி இராமன் கண்ணேன எனல்
வண்ண வாய் ஒ

வாள்

தல்,'மானிடற்கு

எண்

ங்கால், இவ் இலக்கணம் எய்திட

ஒண்

ேமா? இ

கண்ணேன! இ

உணர்த் கின்ேறன், இவன்
கண்

ம் பின்!' என்றாள்.

1174 ஒ த்தி இராமன் மிதிைல வ தல் சனகன் தவம் எனல்
கனக

ரம் ைக வைளேயா

மனன் ெநகும்ப

உக,

வா , ஒர் வாள்

தல்,

1.19.26
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'அனகன் இந் நகர் எய்திய , ஆதியில்
சனகன் ெசய்த தவப் பயனால்!' என்றாள்.

1.19.27

1175 ஒ த்தி' கனவில் இராமன் தனி வ ேமா' எனல்
நனி வ ந்தி, நலம் கு

ேபாயிட,

பனி வ ம் கண் ஒர் பசுைம இைழ அல்குலாள்,
' னிவ ம் குல மன்ன ம் ெமாய்ப் அறத்,
தனி வ ம் ெகால் கனவின் தைல? என்றாள்.
1176

1.19.28

கக் குறிகளால் ஒ த்தி காதல் லப்ப தல்
னம் ெகாள் கார் மயில் ேபா

ம் ஒர் ெபான் ெகா ,

மனம் ெகாள் காதல் மைறத்தைல எண்ணினாள் ;
அனங்கள் ேவள் அ
மனங்கள் ேபால
1177 ஒ த்தி

அறிந்தனன்; அற்றம் தான்,

க ம் மைறக்கும் ஏ?

வைணயில் ெநட் யிர்த்தல்

இைண ெந ம் கண் ஒர் இந்
அைண அைணந்

இ

கத்தி,

உண்ட அரா, எனப்,

ணர் நலம் கிளர் ெகாங்ைக
உணர்

1.19.29

ங்கிட,

அ ங்க உயிர்த்தனள் ஆவிேய.

1.19.30

1178 கவிக் கூற்
ஆம்பல் ஒத் அ
ஊ ெசவ் வாய்ச்சியர்
தாம் பைதத் உயிர் உள் த மா வார்:
ேதம் சிற்றிைடச் சீைதையப் ேபால் சிறி
ஏம்பல் ெபற்றிலர் எங்ஙனம் உய்வேர?

1.19.31

1179 'ஒ த்தி' இராமன் உள்ளன்பிலாதவேனா ?' எனல்
ேவர்த்

ேமனி தளர்ந் , உயிர் விம்மேலா ,

'ஆர்த்தி உற்ற மடந்ைதயர் ஆைர ம்,
தீர்த்தன் இத்தைன சிந்ைதயில் ெசம் கண் இல்
பார்த்திலான், உள் பாி
1180 மன்மதன் உைடவாளி

இலன் ஏ?' என்றாள்.
ம் ைக ைவத்தல்

1.19.32
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ைவயம் பற்றிய மங்ைகயர் எண் இலர்;
ஐயன் ெபாற் க்கு அள

இைல; ஆதலால்,

எய் ம் ெபான் சிைல மார

ம் என்ெசய்வான்?

ைக அம் அற் , உைடவாளி

ம் ைக ைவத்தான்.

1.19.33

1181 வான நா ய ம் இராமைனக் காத த்தல்
நான வார் குழல் நாாியர் ஓ அலால்,
ேவனல் ேவெளா ேமல் உைறவார்கள் ஓ
ஆன

சல் அறிந்திலம்; அம் ேபாய்

வான நா யர் மார்பி

ம் ைதத்த ஏ.

1.19.34

1182 ஒ த்தி இராமைனப் ப ெகாைலயான் எனல்
'ம ள் மயங்கும் மடந்ைதயர் மாட்

ஒ

ெபா ள் நயந்திலன் ேபாகின்றேத? இவன்
க ைண என்ப

கண்

அறியான், ெப ம்

ப ணிதன் ெகால்? ப ெகாைலயான்!' என்றாள்.
1183 ஒ த்தி தளர்ந்

1.19.35

ஓய்தல்

ெதாய்யில் ெவய்ய

ைலத்,

ேபால் இைட

ைந ம் ெநாய்ய ம ங்குல், ஒர் நங்ைகதான்,
ைக ம் ெமய் ம் அறிந்திலள், கண்டவர்,
'உய் ம்? உய் ம்?' எனத், தளர்ந்

ஓய்

உற்றாள்.

1.19.36

1184 ஒ த்தி இராமன் ேதாின்பின் ேபாவ ம் வ வ மாயி த்தல்
க ஊசல் ாிபவர் ேபால், ஒ
பாகு ேபால் ெமாழியாள், மலர்ப் பாதங்கள்
ேசகு ேசர்தரச், ேசவகன் ேதாின் பின்
ஏகும், மீ

ம்; இ

என் ெசய்த ஆ , அேரா?

1185 ஒ த்தி நாணிழந்
ெப த்த காத ல் ேப
ஒ த்தி மற்

ேபசுதல்
உ ம் மாதாின்,

அங்கு ஒ த்திைய ேநாக்கி,'என்

க த் ம் அவ் வழிக் கண்ட

உண்ேடா?' என்றாள்;

1.19.37

94
அ த்தி உற்ற பின் நாணம் உண்டாகுேமா?
1186 ஒ த்தி இராம

1.19.38

க்குள்ள ெகா ைமையக் கூறல்

நங்ைக அங்கு ஒ

ெபான்,'நயந்தார் உயத்

தங்கள் இன் உயி ம் ெகா த்தார் தமர்;
எங்கள் இன் உயிர் எங்க க்கு ஈகலா
ெவம் கண் என்கண் விைளந்த

இவற்கு?' என்றாள்.

1.19.39

1187 ஒ த்தி இராமன் காமமற்றவன் எனல்
நாமத்தால் அழிவாள் ஒ

நல்

தல்,

'ேசமம் அத் ஆர் வில் இ த்த , ேத ங்கால்,
மம் அத் ஆர் குழல்
ெமாழித் ேதாைகபால்
காமத்தால் அன் , கல்வியினால்' என்றாள்.

1.19.40

1188 ஒ த்தி மாரனின் வன்ைமையக் கூறல்
ஆர ம்,

கி

ம், கலன் யாைவ ம்,

ேசார இன் உயிர் ேசா ம் ஒர் ேசார் குழல்,
'ேகார வில்

ேன எைனக் ெகால்கின்ற

மாரேவளின் வ யவர் யார்?' என்றாள்.

1.19.41

1189 இராமன் மண்டபம் அைடதல்
மாதர் இன்னணம் ெமாய்த்திட, வள்ளல் ேபாய்க்,
ேகா

இல் சிந்ைத வசிட்ட

ேவத பார

ம், ேகாசிக

ம் ேமவிய மண்டபம்,

ஏதி மன்னர் குழாம் அத்

ஒ ம் எய்தினான்.

1.19.42

1190 வசிட்டைன ம் ேகாசிகைன ம் இராமன் வணங்குதல்
தி வின் நாயகன், மின் திாிந்தால் எனத்
இன் மா மணி ஆரம்
ப வ ேமகம் ப ந்த
இ வர் தா

ம்

யல்வரப்,

ேபால், ப ந் ,

ைறயின் இைறஞ்சினான்.

1191 இராமன் இ க்ைகயில் அமர்தல்

1.19.43

95
இைறஞ்ச, அன்னவர் ஏத்தினர் ஏவ, ஓர்
நிைறஞ்ச

ம் தவிசு ஏறி, நிழற்கள் ேபால்

றம் ெசய் தம்பிய ள் ெபா ந்தான், அேரா,
அறம் ெசய் காவற்கு அேயாத்தியில் ேதான்றினான்.
1192 தசரத

1.19.44

ம் வ தல்

ஆன மா மணி மண்டபம் அன்ன
தாைன மன்னன் தமெரா ம் சார்ந்தனன்,
மீன் எலாம் தன பின் வர, ெவண் மதி
வான் நிலா உற வந்த

மானேவ.

1.19.45

1193 தசரதன் இ க்ைகயில் அமர்தல்
வந்

மாதவர் பாதம் வணங்கி, ேமல்

சிந்

ேதம் மலர் மாாி சிறந்திட,

அந்தணாளர்கள் ஆசிெயா , ஆசனம்,
இந்திரன்
1194 பல நாட்

கம் நாண் உற, ஏறினான்.
மன்னர்க

1.19.46

ம் வ தல் ((1194-1196))

கங்கர், ெகாங்கர், க ங்கர், கு ங்கர்கள்,
சிங்கள அதிபர், ேசரலர், ெதன்னவர்,
அங்கராசர், கு ந்தர், அவந்திகர்,
வங்கர், மாளவர், ேசாழர், மராடேர.

1.19.47

1195 மான மாகதர், மச்சர், மிேலச்சர்கள்,
ஏைன

ர இலாடர், விதர்ப்பர்கள்,

சீனர், ெதங்கணர், ெசம்சகர், ேசாமகர்,
ேசானக ஈசர்,

க்கர், கு க்கேள.

1.19.48

1196 ஏதி யாதவர், ஏழ் திறல் ெகாங்கணர்,
ேசதிராசர், ெத ங்கர், க நடர்,
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ்
ேசாதி நீள்

மன்ன ம்

ன்னின் ஆர்.

1.19.49

96

1197 தசரத க்குச் சாமைர சுதல்
தீம் க ம்பி ம் தித்திக்கும் இன் ெசாலார்
தாங்கு சாமைர மா தயங்குவ,
ஓங்கி ஓங்கி வளர்ந் உயர் சீர்த்தியின்
ம் ெகா ந்
1198 தசரத
சுழ

ெபா வன ேபான்றேவ.

க்குப் பல்லாண்

1.19.50

பா தல்

ம் வண் ம், மிஞி ம், சு ம் ம், சூழ்ந்

உழ

ம்

ம்பி ம் பம் அறல் ஓதியர்,

குழ ேனா

உறக் கூ

பல்லாண்

மழைல யாழ் இைசேயா , ம

ஒ ,

ந்த ஏ.

1.19.51

1199 தசரதன் ெவண்குைட விளங்குதல்
ெவம் கண் ஆைனயினான் தனி ெவண் குைட,
திங்கள், தங்கள் குலக் ெகா ச் சீைத ஆம்
மங்ைக மா மணம் காணிய வந் , அ ள்
ெபாங்கி ஓங்கித் தைழப்ப

ேபான்ற

ஏ.

1.19.52

1200 தசரதன் பைடகளின் ெப க்கம்
ஊ ேபர் இடம் இன்றி ஒன் ஆம் வைக
நீ மா கடல் தாைன ெந ங்கலால்,
ஆடல் மா மத ஆைனச் சனகர் ேகான்
நா

எலாம் ஒ

நல் நகர் ஆயேத.

1.19.53

1201 சனகன் யாவைர ம் ஒப்ப உபசாித்தல்
ஒழிந்த என் இனி? ஒள் தல் தாைத தன்
ெபாழிந்த காதல் ெதாடரப் ெபா ள் எலாம்
அழிந்

உவந்

ெகாண்டாட ன், அன் தான்

இழிந்

உளார்க்கும் இராமற்கும் ஒத்தேத.

------------------------1.20. ேகாலங்காண் படலம் (1202 - 1244)

1.19.54

97
1202 வசிட்டன் சீைதைய அைழத் வரச் ெசால்

தல்

ேதவியர் ம ங்கு சூழ,
இந்திரன் இ க்ைக ேசர்ந்த
ஓவியம் உயிர் ெபற் என்ன
உவந் அரசு இ ந்த காைலத்
தா இல் ெவண் கவிைகச் ெசங்ேகால்
சனகைன இனி ேநாக்கி
'மா இயல் ேநாக்கினாள் ஐக் ெகாணர்க'
என வசிட்டன் ெசான்னான்.

1.20.1

1203 சனகன் கட்டைளைய ஏவன் மகளிர் தாதியாிடம் கூறல்
உைரெசயத் ெதா த ைகயன்,
உவந்த உள்ளத்தன்,' ெபண்

க்கு

அைரசிையத் த திர் ஈண் ' என் ,
ஆய் இைழ அவைர ஏவக்
கைர ெசயற்கு அாிய காதல்
கடாவிடக் க
பிைரசம் ஒத்

ெசன்றார்,

இனிய ெசால்லார்,

ேபைத தாதியாில் ெசான்னார்.

1.20.2

1204 சீைதையத் தாதியர் அணிெசய்தல்
அமிழ் இைமத் ைணகள் கண் க்கு
அணி என அைமக்குமா ேபால்,
உமிழ் சுடர்க் கலன்கள் நங்ைக
உ விைன மைறப்ப

ஓரார்,

அமிழ்திைனச் சுைவ ெசய்

என்ன,

அழகி க்கு அழகு ெசய்தார்,
இமிழ் திைரப் பரைவ ஞாலம்
ஏைழைம உைடத் , மாேதா!
1205 குழ ல் மாைல சூட் தல்
கண்ணன்தன் நிறம், தன் உள்ளக்
க த்திைன நிைறத் , மீ
உள் நின் ம் ெகா கள் ஓ

இட் ,

உலகு எங்கும் பரந்த அன்ன,
வண்ணம் ெசய் கூந்தல் பார

1.20.3

98
வலயம் அத் , மைழயில் ேதான் ம்
விண் நின்ற மதியின் ெமன் ஞ்
சிகழிைகக் ேகாைத ேவய்ந்தார்.
1206 சுட்

1.20.4

த ய அணிகள் அணிதல்

விதிய வைகயால், வான
மீன் இனம் பிைறைய வந்
க உ கின்ற என்னக்
ெகா ந்

ஒளி கஞலத்

க்கி,

மதியிைனத் தந்த ேமகம்,
ம ங்கு நா வைளப்ப என்னப்
ெபாதி இ ள் அளக பந்தி
ட் ய

ட் ம் இட்டார்.

1.20.5

1207 குைழ அணிதல்
'ெவள்ளத்தின் ச லம் அத்

ஆன்

தன் ெவம் சிைல இ த்த ரன்,
தள்ளத் தன் ஆவி ேசாரத்
தனிப் ெப ம் ெபண்ைம தன்ைன
அள்ளிக்ெகாண் அகன்ற காைள
அல்லன் ெகால்? ஆம் ெகால் என்பாள்?'
உள்ளத்தின் ஊசல் ஆ ம்
குைழ நிழல் உமிழ இட்டார்.

1.20.6

1208 க த்தணி யணிதல்
ேகான் அணி சங்கம் வந்
கு இ ந்த அைனய கண்டம் அத் ,
ஈனம் இல் கலன்கள் தம்மில்
இையவன அணிதல் ெசய்தார்.
மான் அணி ேநாக்கினார்தம்
மங்கலக் க த் க்கு எல்லாம்
தான் அணி ஆன ேபா ,
தனக்கு அணி யா
1209

மாேதா?

1.20.7

த் மாைல அணிதல்
ேகாண் இலா வான மீன்கள் இையவன ேகாத்த

என்கு ஓ?

99
வாள் நிலா வயங்கு ெசவ்வி வளர் பிைற வகிர்ந்த

என்ேகா?

நாணில் ஆம் நைகயில் நின்ற நளிர் நிலாத் தவழ்ந்த
ண் நிலாம்

ைல ேமல் ஆர

என்ேகா?

த்ைத, யான் கல்வ

எேனா?

1.20.8

1210 ஆரத்தின் வ ணைன
ெமாய் ெகாள் சி ைம அ ேசர்ந்த
ளாிக்கும் ெசம்ைம ஈந்த
ைதயலாள் அமிழ்த ேமனி,
தயங்கு ஒளி த விக்ெகாள்ள,
ெவய்ய ண் ைலயில் ேசர்ந்த
ெவண்

த்தம் சிவந்த என்றால்,

ெசய்யைரச் ேசர்ந்

உளா ம்,

ெசய்யராய்த் திகழ்வர் அன்

ஏ?

1.20.9

1211 ேதாளணி அணிதல்
ெகாைம உற ங்குகின்ற கு கச் ெசப் அைனய ெகாங்ைகச்
சுைம உற டங்குகின்ற சுப்பினாள் ண் ெபய் ேதா க்கு,
இைம உற இைமக்கும் ெசம் ேகழ் இன மணி த்திேனா ம்
அைம உற அைமவ

உண்

ஆம் ஆகின், ஒப் ஆகும் அன்

1212 ைகயிற் கடகமணிதல்
தைள அவிழ் ேகாைத ஓதிச் சானகி தளிர் ைக என்
ளாிகள், இராமன் ெசம் ைக

ஏ.

1.20.10

ம்

ைறைமயில் தீண்ட ேநாற்ற,

அளியன, கங்குல் ேபா ம் குவியல ஆகும் என்

ஆங்கு

இளம் ெவயில் சுற்றி அன்ன, எாி மணிக் கடகம் இட்டார்.

1.20.11

1213 ெதாய்யில் எ தல்
சில் இயல் ஓதி ெகாங்ைகத் திரள் மணிக் கனகச் ெசப்பில்,
வல்

ம், அனங்கன் வில்

ம் மான்மதச் சாந் ம், தீட் ப்,

பல் இயல் ெநறியில் பார்க்கும் பரம்ெபா ள் என்ன, யார்க்கும்
இல்ைல உண்

என்ன நின்ற, இைடயி

க்கு இ க்கண் ெசய்தார்.

1214 ேமகைல ம் தாரைகச் சும்ைம ம் அணிதல்
நிறம் ெசய் ேகாசிக

ண்

சு நீவி, நீவாத அல்குல்

1.20.12

100
றம் ெசய் ேமகைல ம், தாழத் தாரைகச் சும்ைம

ட் த்,

திறம் ெசய் காசு ஈன்ற ேசாதி, ேபைத ேசய் ஒளியில் தீர்ந்த
கறங்கு திாியத், தா ம் கண் வ க்கு உற்

நின்றார்.

1.20.13

1215 சிலம் அணிதல்
ஐய ஆம் அனிச்சப் ேபாதின் அதிக ம் ெநாய்ய, ஆடல்
ைப அர

அல்குலாள் தன் பஞ்சு இன்றிப் ப த்த பாதம்,

ெசய்ய

ம் கமலம் மன்னச் ேசர்த்திய சிலம் , சால

ெநாய்யேவ ெநாய்ய என்ேறா பல பட

வல்வ ? அம்மா!

1.20.14

1216 விழிகட்கு ைமயி தல்
நஞ்சு இைட அமிழ்தம் கூட்
ெசஞ்ெசேவ நீண்

மீண்

நாட்டங்கள் ஆன என்னச்,
ேசய் அாி சிதறித், தீய

வஞ்ச ம் கள ம் இன்றி மைழ என மதர்த்த கண்கள்,
அஞ்சன நிறம் ஓ? அண்ணல் வண்ணம் ஓ? அறிதல் ேதற்றாம்.
1217 திலகம் தீட் தல்
ெமாய் வளர் குவைள

த்த

ளாியின்

ைளத்த

1.20.15

ந்நாள்

ெமய் வளர் மதியின் நாப்பண் மீன் உண்ேடல் அைனய

ஏய்ப்ப,

ைவயக மடந்ைதமார்க்கும், நாகர் ேகாைதயர்க்கும், வானத்
ெதய்வ மங்ைகயர்க்கும் ேமலாம் திலகம் அத்

ஐ திலகம் ெசய்தார்.

1.20.16

1218 பல மலர்கைளச் சூட் தல்
சின்ன

, ெச கும் ெமன்

கன்னப்

க், கஞல, மீ

மின்னப்,
ன்ைனப்

ச், ேசகரப் ேபா , ேகா

கற்பகக் ெகா ந்

மான

ம் சு ம் ம் வண் ம் மிஞி ம்

ம்பிக

ம் தா

மா

இல்
ம் பம் ம்

ம் ெபான் ெபா , அப்பிவிட்டார்.

1.20.17

1219 பிராட் க்குக் காப்பி தல்
ெநய் வளர் விளக்கம் ஆட் , நீெரா

ம்

ெதய்வ ம் பராவி, ேவத பாரகர்க்கு ஈந்

ெசம் ெபான்,

ஐயவி

வித்,

த ல் ேசர்த்தி, ஆய் நிற அயினி சுற்றிக்,

ைக வளர் மயில் அனாைள வலம் ெசய் , காப் ம் இட்டார்.

1.20.18
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1220 சீைதயின் அழைகக்கண்
கஞ்சம் அத்

மகளி ம் கா

களிக்கும் இன் ேதன் கவர்ந்

தல் ((1220-1221))
உ

ம் வண்

ேபால,

அம் ெசாற்கள் கிள்ைளக்கு எல்லாம் அ ளினாள் அழைக மாந்தித்,
தம் ெசாற்கள் குழறித், தம் தம் தைக த மாறி நின்றார்;
மஞ்சர்க்கும் மாதரார்க்கும் மனம் என்ப
1221 இைழ குலாம்

ஒன்ேற அன்ேற?

1.20.19

ைலயினாைள

இைட உவா மதியின் ேநாக்கி,
மைழ குலாம் ஓதி நல்லார்
களி மயக்குற்

நின்றார்,

உைழ குலாம் நயனம் அத்

ஆர் மாட் ,

ஒன் ஒன்ேற வி ம்பற்கு ஒத்த,
அழகு எலாம் ஒ ங்கு ஏ கண்டால்
யாவர் ஏ ஆற்ற வல்லார் ?

1.20.20

1222 சீைதயின் ேதாற்றம்
சங்கு அம் ைக உைடைமயா
எங்கு எங்கும் பரந்

ேவ

ம், தாமைரக் ேகாயிலா

ேவ

அங்கு அங்ேக ேதான்றலா

ம்,

உள்ளத்தின் எ திற்

என்ன,

ம், அ ந்ததி அைனய கற்பின்

நங்ைக ம் நம்பி ஒத்தாள்; நாம் இனிப் கல்வ

என் ஓ?

1.20.21

1223 ேதாழிமார் சீைதையச் சூழ்தல்
பரந்த ேமகைல ம், ேகாத்த
பாதம் சாலகம் உம், நாகச்
சிரம் ெசய்

ர ம், வண் ம்,

சிலம்ெபா

சிலம்பி ஆர்ப்பப்,

ரந்தரன் ேகால் கீழ் ஆேனார்,
அரம்ைபயர் ைடசூழ்ந் என்ன,
வரம் அ சும்ைமத் தீம் ெசால்
மடந்ைதயர் ெதாடர்ந்
1224 சீைத நடந்
சிந்ெதா

குற

ெசல்
ம் கூ

சூழ்ந்தார்.

தல்
ம் சிலதியர் குழா ம் ெதற்றி,

1.20.22

102
வந்

அ

வணங்கிச் சுற்ற, மணி அணி விதான நீழல்,

இந் வின் ெகா ந்

விண்மீன் இனம் அத்

ஒ ம் வ வ

நந்தல் இல் விளக்கம் அன்ன நங்ைக ம் நடக்கல் உற்றாள்.

என்ன,
1.20.23

1225 சீைத நைடயின் வ ணைன ((1225-1228))
வல் ைய உயிர்த்த நில மங்ைக, இவள் பாதம்
ெமல் ய உைறக்கும் என அஞ்சி, ெவளி எங்கும்
பல்லவம் மலர்த் ெதாைக பரப்பினள் எனத், தன்
நல் அணி மணிச் சுடர் தவழ்ந்திட நடந்தாள்.
1226 ெதா ம் தைகய ெமல் நைட ெதாைலந்
எ ந்

இைட வி ந்

ெகா ந்

அயர்வ

களி அன்னம்,

என்ன, அயல் எங்கும்

உைடய சாமைர குலாவ, ஒர் கலாபம்

வழங்க நிழல், மின்ன வ ம் மஞ்ைஞ என வந்தாள்.
1227 மண்

1.20.24

தல் அைனத்

1.20.25

உலகின் மங்ைகய ள் எல்லாம்

கண்மணி எனத் தைகய கன்னி எழில் காண,
அண்ணல் மரபில் சுடர் அ த்தி ஒ , தான் அவ்
விண் இழிவ

ஒப்ப

ஒர் விதான நிழல் வந்தாள்.

1228 கற்ைற விாி ெபான் கைட மயிர்த்

1.20.26

கலாபம்

சுற் ம் மணி க்க இைழ, மிக்கு இைட

வன்றி,

வில் தவழ, வாள் நிமிர, ெமய் அணிகள் மின்னச்,
சிற்றிைட

டங்க, ஒளிர் சீற

ெபயர்த்தாள்.

1.20.27

1229 சீைத மண்டபத்ைத அைடதல்
ெபான்னின் ஒளி,

வின் ெவறி, சாந்

ெபாதி சீதம்,

மின்னின் நிழல் அன்னவள் தன் ேமனி ஒளி மான,
அன்ன ம் அரம்ைபய ம் ஆர் அமிழ் ம் நாண,
மன் அைவ இ ந்த மணி மண்டபம் அைடந்தாள்.
1230 சீைதயின் எழிைல யாவ ம் கா

தல்

1.20.28

103
சைமத்தவைர இன்ைம மைற தா ம் எனலாம் அச்
சுைமத் திரள் ைலத் ெதாிைவ ய் வ
கண்டார்.
அைம திரள் ெகாள் ேதாளிய ம், ஆடவ ம், எல்லாம்
இைமத்திலர் உயிர்த்திலர்கள் சித்திரம் எனத் தாம்.
1231 சீைதையக் கண்ட இராமன

1.20.29

மகிழ்ச்சி

அன்னவைள, அல்லள் என, ஆம் என அயிர்ப்பான்,
கன்னி அமிழ்தத்ைத எதிர் கண்ட கடல் வண்ணன்
உன் உயிர் நிைலப்ப
இன் அமிழ்

ஒர் அ த்தி ஒ , உைழத்

ஆண் ,

எழக் களிெகாள் இந்திரைன ஒத்தான்.

1.20.30

1232 சீைதையக் கண்ட இராமன் வியப்
நறத்

ைற

திர்ச்சி உ

அறத்தின் விைள
நிறத்

நல் அமிழ்

ஒத் ,

க

பில்குற் ,

உந்தி, அ

உய்க்கும்,

வர் இதழ்க் குயில், நிைனப்பின் இைட அல்லால்,

றத் ம் உளேதா? என மனத்

ஒ

கன்றான்.

1.20.31

1233 வசிட்டன் மகிழ்ச்சி
'எங்கள் ெசய் தவத்தினில் இராமன் என வந்தான்,
சங்கு இன் ஒ

சக்கரம் உைடத் தனி

அங்கண் அரசு ஆத ன், அவ் அல்

தல் ேபர்,
மலர் ல்

மங்ைக இவள் ஆம்' என வசிட்டன் மகிழ்

ம்

உற்றான்.

1.20.32

1234 தயரதன் மகிழ்ச்சி
ன்

ாி ேகாைத எழில் கண் , உலகு சூழ் வந்

ஒன்

ாி ேகால் ஒ

தனித் திகிாி உய்ப்பான்,

'என் ம் உலகு எ ம் அரசு, எய்தி உளன் ஏ
இன்

தி

எய்திய

ம்,

எனக்கு' என நிைனத்தான்.

1235 இராமன் த ய சிலர் தவிர ஏைனேயார்
சீைதைய வணங்குதல்
ைநவளம் நவிற் ம் ெமாழி நண்ண வரேலா ம்,
ைவயம்

கர் ெகாற்றவ

ம் மாதவ ம் அல்லார்,

ைககள் தைல க்கன, க த்

உள ம் எல்லாம்

1.20.33

104
ெதய்வம் எனல் உற்ற, உடல் சிந்ைத வசம் அன்

ஓ?

1.20.34

அரசர் ெபான் மைன குந்தாள்.

1.20.35

1236 சீைத தன் தந்ைதய கில் அமர்தல்
மாதவைன

ன் ெகாள வணங்கி, ெந

பாத மலைரத் ெதா

மன்னன்

, கண்கள் பனி ேசா ம்

தாைத அ கு இட்ட தவிசில் தனி இ த்தாள்,
ேபாதிைன ெவ த்
1237 சீைதையக் கண்

ற்ற ேகாசிகன

அச்சு என நிைனத்த

வியப்

தல் அந்தணன் நிைனந்தான்,

'பச்ைச மைல ஒத்த ப வத்

அடல் இராமன்,

நச்சு உைட வ க் கண் மலர் நங்ைக இவள் என்றால்,
இச் சிைல கிடக்க, மைல ஏைழ ம் இறான் ஓ!'
1238 சீைத இராமைனக் கா

1.20.36

தல்

எய்ய வில் வைளத்த ம் இ த்த ம் உைரத் ம்,
ெமய் விைள இடத்
தல் ஐயம் விடல் உற்றாள்,
ஐயைன அகத் வ ேவ அல றத் ம்
ைகவைள தி த்

கைடக்கணின் உணர்ந்தாள்.

1.20.37

1239 சீைதயின் மகிழ்ச்சி ((1239-1240))
க ம் கைட ெந ம் கண் ஒளி ஆ , நிைற கண்ணப்
ெப ம் கட ன் மண்ட, உயிர் ெபற்

இனி

அ ம் கலன் அணங்கு அரசி, ஆர் அமிழ்
ஒ ங்கு உடன் அ ந்தினைர ஒத்

உயிர்க்கும்

அைனத் ம்

உடல் த த்தாள்.

1.20.38

1240 கணம் குைழ க த்தின் உைற கள்வன் எனல் ஆனான்
வணங்கு வில் இ த்தவன் எனத் யர் மறந்தாள்.
அணங்கு உ ம் அவிஞ்ைச ெகட, விஞ்ைசயின் அகம்பா
உணர்ந் , அறி

ற்

பயன் உற்றவைர ஒத்தாள்.

1241 மணநாைளத் தயரதன் வின தல்
ெகால் உயர் களிற்

அரசர் ேகாமகன் இ ந்தான்,

1.20.39
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கல்வி கைர உற்ற னி, ெகௗசிகைன,' ேமேலாய்!
வல் ெபா சிற்றிைட மடந்ைத மண நாளாம்
எல்ைலயில் நலத்த பகல் என் ? உைர ெசய்க' என்றான்.

1.20.40

1242 தி மணம் நாைள ெயனல்
'வாைள உகளக், கயல்கள் வாவி ப , ேமதி
ைள

ைகக் க வ

ாிய வரான் மீன்,

பாைள, விாியக் குதிெகாள், பண்ைண வள நாடா!
நாைள' என, உற்ற பகல் நல் தவன் உைரத்தான்.

1.20.41

1243 தயரதன் தன் மாளிைகைய அைடதல்
ெசாற்ற ெபா

அத் , அரசர் ைக ெதா

ஒற்ைற வயிரச் சுாி ெகாள் சங்கின் ஒ
ெபான் தட
நற்றவர் அ

ப்

எழத், தன்

ெபாங்கப்,

ெவயில் ெபாழிதரப் ேபாய்,

ச்ைச ெகா , நல் மைன குந்தான்.

1.20.42

1244 கதிரவன் மைற
அன்னம் அாிதில் பிாிய, அண்ண
ெபான்னின் ெந

ம் அகன் , அப்

மாடவைர க்கனன், மணிப் ண்

மன்னவர் பிாிந்தனர்கள், மா தவர்கள் ேபானார்,
மின்

சுடர் ஆதவ

ம் ேம வில் மைறந்தான்.

1.20.43

--------------21. க மணப் படலம் (1245 -1348)
1245 சனகன் வரேவற்பால் யாவ ம் மகிழ்தல்
இடம் ப
கடம் ப

கழ்ச் சனகர் ேகான் இனி
களிற்

தடம் ப

அரசர் ஆதி இைட கண்ேடார்,

யத்த சி

உடம் ெபா

ேபணக்,

தம்பியர்கள் கா ம்,

றக்கம் நகர் உற்றவைர ஒத்தார்.

1246 சீதாேதவியின் நிைல
ேத

அ

நலத்த னல் ஆைச ெதறல் உற்றார்,

1.21.1
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மா
ஈ

ஓர் தடம் உற் , அதைன எய் ம் வைக காணார்,
அழி

உறத் தளர்ெவா

ஆடக வைளக் குயி
1247 சீைத இரெவா
'உர

ஏ

வர் அன்ேற?

ம் அ நிைலயள் ஆனாள்.

1.21.2

கூறல்

ஏ ம் இலார் உயிர் ஈ ம் எனார்

கரேவ ாிவார் உளேரா? கதிேரான்
வரேவ எைன ஆள் உைடயான் வ ேம
இரேவ! ெகா யாய் வி யாய்' எ
1248 மனத்ெதா

ம் ஆல்.

1.21.3

கூறல்

'க ம் நாயி

ேபால்பவர் காெலா

ேபாய்

வ ம் நாள் அயேல வ வாய், மனேன !
ெப ம் நாள் உடேன பிாியா
ஒ

நாள் தாியா

உழல்வாய்,

ஒழிவார் உளர் ஓ?'

1249 அன்றிெலா கூறல்
கைன ஏழ் கடல் ேபால் க

1.21.4

நாழிைக தான்

விைனேயன் விைனயால் வி யாவி ன், நீ,
தனிேய பறவாய், தக

ஏ ம் இலாய்,

பைன ேமல் உைறவாய்! பழி
1250 நிலெவா

தி ஓ?'

1.21.5

கூறல்

'அயில் ேவல் அனல் கால்வன ஆம் நிழல் ஆய்
ெவயில் ஏ என நீ விாிவாய், நில

ஏ!

ெசயிர் ஏ ம் இலார், உடல் ேதய்

வார்,

உயிர் ேகாள் உ வார் உளர் ஓ? உைரயாய்!'
1251 ெதன்றெலா

1.21.6

கூறல்

'மன்றல் குளிர் வாசம் வயங்கு அனல் வாய்,
மின் ெதாத்

நிலா நைக,

குன்றில் குலமா
ெதன்றல்

ழ் மலயக்

ைழயில் கு வாழ்,

ேய! இைர ேத தி ஓ?'

1.21.7
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1252 உ ெவளித் ேதாற்றம்
'ெத ேவ திாிவார் ஒ
இ
க

ேசவகன் ஆர்

ேபா ம் விடார், இ
மா

என்ைன ெகால் ஆம்?

கில் ேபால்பவர், கன்னியர் பால்

வ வார் உளேரா குல மன்னவர் ஏ?'
1253 இர

1.21.8

நீட் த்த குறித் திரங்கல்

'ெத ளா விைன; தீயவர் ேசரலர் ேதாள்;
அ ளா ெநறி ஓ ம் அவா அ

ஓ;

க ள் ஆர் கடேலா கைர காண அாி

ஆல்,

இ ள் ஆன தான், எைன ஊழி ெகாலாம்?'

1.21.9

1254 ேதவியின் வ த்த மிகுதி
'பண்ேண ஒழியா, பகேலா குதா ,
எண் ஏ தவிரா, இரேவா வி யா ,
உள் ேநா ஒழியா, உயிர் ஓ அகலா,
கண்ேண

யிலா; இ ேவா கடன் ஏ?'

1.21.10

1255 கடைல ேநாக்கி இரங்குதல்
'இைடேய வைள ேசாரா, எ ந் , வி ந் ,
அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சிைன ஓ?
உடல் ஓய்

உற நா

ம் உறங்கைல ஆல்;

கடேல! உைர, நீ ம் ஒர் கன்னி ெகால் ஆம்?'

1.21.11

1256 கவிக்கூற்
என இன்னன பன்னி, இ ந்

உைளவாள்,

னி உன்னி நலம் ெகா ேசார் உ கால்,
மைன தன்னின் வயங்கு ம் ைவகு இ ள் வாய்
அனகன் நிைனகின்றன யாம் அைறவாம்.
1257 இராமன் நிைனகின்றைவ ((1257-1262))
' ன் கண்

ப் அ

ேவட்ைக இன் ஆல்,

1.21.12
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என் கண்

ைண ெகாண்

இதயம் அத்

எ திப்,

பின் கண் ம், ஒர் ெபண் கைர கண் ெலன் ஆல் ;
மின் கண்டவர் எங்கு அறிவார் விைன ஏ?'

1.21.13

1258 'தி ேவ அைனயாள் கேம! உயிாின்
க ேவ! களிேய விைள காம விைதக்கு
எ ேவ! மதிேய! இ
ஒ ேவன் ஒ

என் ெசய்தவா?

நீ உற

ஆகைல ஓ?'

1.21.14

1259 'கழியா உயிர் உந்திய, காாிைக தன்
விழி ேபால வளர்ந்த , கில ஆல்;
அழி ேபார் இைறவன் பட அஞ்சியவன்
பழி ேபால வளர்ந்த

பாய் இ ேள.'

1.21.15

1260 'நிைனயாய் ஒ கால், ெந ேதா ெநறிதான்?
வினவாதவர் பால் விைட ெகாண் ைல ஓ?
ன மான் அைனயார் ஒ ேபாயின என்
மனேன! எைன நீ ம் மறந்தைனேயா?'

1.21.16

1261 'தன் ேநாக்கு எாி கால் தைக வாள் அரவின்
பல் ேநாக்கின
என் ேநாக்கி

என்ப
ம் ெநஞ்சி

பண்

ெகால் ஆம்?

ம் என் ம், உளார்

ெமல் ேநாக்கினேத க வல் விடம் ஏ.'

1.21.17

1262 'வல்லார் ைன மாளிைக வார் ெபாழில் ஓ
எல்லாம் உள ஆயி ம், என் மனேமா,
கல்ேலா எ ம் ெநஞ்ெசா கன்னியர் ஆம்
ெமல் ஓதியர் தாம் விைளயா

இடேம.'

1.21.17

1263 மண ரசைறதல்
வானவர் ெப மா

ம் மனம் நிைனவினன் ஆகத்,

'ேதன் நகு குழலாள் தன் தி மண விைன நாைள;
நகு மணி வாசம் ைன நகர் அணி ர்' என் ,
ஆைனயின் மிைச ஆைண அணி

ரசு அைறவித்தான்.

1.21.19
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1264 நகரமாந்தர் நன் யற்சி
ரசு அைறத

ம், மான

திய ம், இைளேயா ம்,

விைர ெசறி குழலா ம், விரவினர் விைரகின்றார்,
உைர ெசறி கிைளேயா ம் உவைகயின் உயர்கின்றார்,
கைர ெதாி

அாி

ஆகும் இர

ஒ

கைர கண்டார்.

1.21.20

1265 கதிரவன் வ ைக
அஞ்சன ஒளியா

ம், அலர் மிைச உைற வா

ம்,

எஞ்சல் இல் மணம் நாைளப் ணர்குவர் எனேலா ம்,
ெசஞ் சுடர் இ ள் கீறித் தினகரன் ஒ ேதர் ேமல்
மஞ்சைன அணி ேகாலம் காணிய என வந்தான்.

1.21.21

1266 நகரமாந்தர் ெசயல் ((1266-1281))
ேதாரணம் ந வா ம்,

ண் உைற ெபாதிவா ம்,

ரண குடம் எங்கும் ைன
கார் அணி ெந

கில் ைனவா ம்,

மாடம் கதிர் மணி அணிவா ம்,

ஆரண மைற வாணர் கு இன் அ

அ வா ம்.

1.21.22

1267 அன்னம் ெமல் நைடயா ம், மழ விைட அைனயா ம்,
கன்னி நல் நகர் வாைழ க ெகா
பன் அ

நிைர

ந வா ம்,

த்தம் பாியன ெதாிவா ம்,

ெபான் அணி அணிவா ம், மணி அணி ைனவா ம்.
1268 சந்தனம் அகில் நா ம் சாந்

ஒ

ெத

1.21.23

எங்கும்

சிந்தினர் திாிவா ம், ெச மலர் ெசாாிவா ம்,
இந்திர த நா ம் எாி மணி நிைர மாடத்
அந்தம் இல் விைல ஆரக் ேகாைவகள் அணிவா ம்.

1.21.24

1269 தளம் கிளர் மணி காலத் தவழ் சுடர் உமிழ் தீபம்,
இளம் குளிர் ைள ஆர் நல் பா ைக இனம் எங்கும்,
விளிம் ெபான் வைக நாற ெவயிெலா நில ஈ ம்
பளிங்கு உைட உயர் திண்ைணப் பத்தியின் ைவப்பா ம்.

1.21.25
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1270 மந்தரம் மணி மாடம்
அந்தம் இல் ஒளிர்
இந்திரன் ெந
பந்தாின் நிழல்

ன்றி ன் வயின் எங்கும்

த்தின் அகல் நிைற ஒளி நாறி,

வானம் ஈன் அலர்குவ

என்னப்,

சப், படர்ெவயில் க வா ம்.

1271 வயிரம் மின் ஒளி ஈ

1.21.26

ம் மரகத மணி ேவதிச்

ெசயிர் அற ஒளிர் தீபம் சிலதியர் ெகாணர்வா ம்,
ெவயில் விரவிய ெபான்னின் மிைட ெகா மதி ேதா ம்
எயி னில் ந வா ம், அகில் எாி இ வா ம்.

1.21.27

1272 பண் யில் நிைற வாசப் பனி மலர் ெகாணர்வா ம்,
தண்டைல இைலேயா
குண்டலம் ெவயில்

கனி பல த வா ம்,

சக் குரைவகள் ாிவா ம்,

உண்ைட ெகாள் மத ேவழத்

ஓைடகள் அணிவா ம்.

1.21.28

1273 கலைவகள் ைனவா ம், கைல நல ெதாிவா ம்,
மலர் குழல் மைலவா ம், மதி
திலதம்
இல

கம் மணி ஆ த்

ன் இ வா ம், சிகழிைக அணிவா ம்,

இதழ் ெபா

ேகாலம் எழில் ெபற இ வா ம்.

1.21.29

1274 தப்பின மணி காசும் சங்க ம் மயில் அன்னார்
ஒப்பைன ாி ேபா ம், ஊட ன் உகு ேபா ம்,
ப் உறழ் இள வாசச் சுண்ண ம், உதிர் தா ம்,
குப்ைபகள் என வாாிக் ெகாண்டனர் கைளவா ம்.

1.21.30

1275 மன்னவர் வ வா ம், மைறயவர் நிைறவா ம்,
இன் இைச மணி யாழின் இைச ம

கர்வா ம்,

ெசன்னியர் திாிவா ம், சிலதியர் ெசறிவா ம்,
கன்ன ன் மண ஓைலக் க ைககள் ெதாிவா ம்.
1276 கணிைகயர் ெதாகுவா ம், கைல பல பயில்வா ம்,
'பணி, பணி' எனேலா ம், பல இ நில மன்னர்
அணி ெந
ஒன் ஒன் அைறத ன் உகும் அம்ெபான்

1.21.31

111
மணி மைல ெதாக மன்னன் வாயி ன் மிைடவா ம்.

1.21.32

1277 ேகடகம் ெவயில் சக், கிளர் அயில் நில ஈனக்,
ேகா உயர் ெந விஞ்ைசக் குஞ்சரம் அ ேபால
ஆடவர் திாிவா ம், அாிைவயர் களி கூ ம்
நாடகம் நவில்வா ம், நைக உயிர் கவர்வா ம்.

1.21.33

1278 கதிர் மணி ஒளி காலக் கவர் ெபா ள் ெதாியா ஆ
எதிர் எதிர் சுடர் விம் ற்

எ த ன், இைளேயா ம்

ம

விாி குழலா ம், மதில் உைட ெந

அ

இ

மாடம்

என ஓரார், அலமரல் உ வா ம்.

1.21.34

1279 ேதர் மிைச வ வா ம், சிவிைகயில் வ வா ம்,
ஊர்தியில் வ வா ம், ஒளி மணி நிைர ஓைடக்
கார் மிைச வ வா ம், காிணியில் வ வா ம்,
பார் மிைச வ வா ம், பண் யில் வ வா ம்.
1280

த்

அணி அணிவா ம், மணி அணி

1.21.35

னிவா ம்,

பத்தியின் நிமிர் ெசம் ெபான் பலகலன் மகிழ்வா ம்,
ெதாத்

உ

ெதாழில் மாைல சுாி குழல் அணிவா ம்,

சித்திரம் நிைர ேதா ம் ெசம்
1281 விடம் நிகர் விழியா ம், அ

கில் ைனவா ம்.
எ

1.21.36

ம் ெமாழியா ம்,

கிைட ைர இதழா ம், கிளர் நைக ஒளியா ம்,
தடம்

ைல ெபாியா ம், தனி இைட சிறியா ம்,

ெபைட அன நைடயா ம், பி

என வ வா ம்.

1.21.37

1282 பல ெசல்வம் உம் நிைறந் மணநாள் சிறத்தல்
உள் நிைற நிமிர் ெசல்வம் ஒ
ைற ெசல என் ம்
கண் உறல் அாி , என் ம் க
தல் அாி , அம்மா!
எண் உ சுடர் வானத் இந்திரன்
சூ ம்
மண் உ

தி

நாள் ஒத்த

அம் மண நாேள.

1283 தயரதன் மணமண்டப மைடதல் ((1283-1284))

1.21.38

112
கைர ெதாி

அாிய , கனகம் ேவய்ந்த ,

வைர என உயர்ந்த , மணியின் ெசய்த ,
நிைர வைள மண விைன நிரப் ம் மண்டபம்,
அரசர் தம் அரச

ம் அ

கல் ேமயினான்.

1.21.39

1284 ெவண் குைட இள நிலா விாிப்ப, மின் எனக்
கண் குைட இன மணி ெவயி

ம் கான்றிடப்,

பண் குைட வண் னம் பாட, ஆடல் மா
மண் குைட
1285

ரசம்

மங்கல

ளி விண் மைறப்ப, ஏகினான்.

த

1.21.40

யன ஆர்த்தல்

ரசு இனம் மைழயின் ஆர்த்தன,

சங்குகள்

ரன்றன, தாைர ேபார் எனப்

ெபாங்கின, மைறயவர் க
கங்கு ன் ஒ க்கும் மா கட

ம் நான் மைற
ம் ேபான்றேவ.

1.21.41

1286 தயரதேனா ெசன்ற அரசர்கள்
பரந்த ேதர் களி பாய் ரவி பண்ைணயில்
தரம் தரம் நடந்தன தாைன ேவந்தைன
நிரந்தரம் ெதா
எ ம் ேநமி மன்னவர்
ரந்தரன் ைட வ ம் அமரர் ேபான்றனர்.

1.21.42

1287 அைனவ ம் ைறயாக வ தல்
அைனயவன் மண்டபம் அ கி அம் ெபானின்
ைன மணி ஆதனம் ெபா யத் ேதான்றினான்
ைனவ ம் மன்ன ம் ைறயின் ஏறினார்
சனக

ம் தன் கிைள த வ ஏறினான்.

1.21.43

1288 மண்டபம் ெபான்மைலைய ஒத்தல்
மன்ன ம்,

னிவ ம், வான் உேளார்க

ம்,

அன்னம் ெமல் நைட அணங்கு அைனய மாத ம்,
ன்னினர்

வன்ற ல், சுடர்கள் சூழ்வ ம்

ெபான் மைல ஒத்த

அப் ெபா

இல் கூடேம.

1.21.44

113
1289 மண்டபம் அண்டேகாளத்ைத ஒத்தல்
யல் உள மின் உள, ெபா

இல் மீன் உள,

இயல் மணி இனம் உள, சுடர் இரண் உள,
மயன் தல் தி த்திய மணி ெசய் மண்டபம்
அயன்

தல் தி த்திய அண்டம் ஒத்த

ஏ.

1.21.45

1290 மண்டபம் மா ன் வயிற்ைற ஒத்தல்
எண் தவ னிவ ம் இைறவர் யாவர் உம்
அண்ட ம் பிற ம் க்கு அடங்கிற் ; ஆத ன்,
மண்டபம், ைவய ம் வா

ம் வாய்ம த்

உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்தேத.

1.21.46

1291 கவிக் கூற்
தராதலம் தல் உலகு அைனத் ம் தள் உற
விராவின, குவிந்தன, விளம்ப ேவண் ேமா?
அரா அைண றந் ேபாந் அேயாத்தி எய்திய
இராகவன் ெசய்திைய இயம் வாம் அேரா.

1.21.47

1292 இராமபிரான் தி மஞ்சனமாடல்
சங்கு இனம் தவழ் கடல் எழில் தந்தன
சிங்கல் இல் அ மைற ெதாிந்த தீர்த்தங்கள்
கங்ைகேய த ய கலந்த நீாினால்
மங்கல மஞ்சனம் மரபின் ஆ ேய.

1.21.48

1293 தி மண் தாித்தல்
என் ம் நான் கன் தல் யா ம் யாைவ ம்
நின்ற ேபர் இ ளிைன நீக்கி நீள் ெநறி
ெசன் மீளாக் குறி ேசரச் ேசர்த்தி
தன் தி

நாமத்ைதத் தா

ம் சாத்திேய.

1.21.49

1294 ஆதியஞ்ேசாதிைய அ வணங்கல்
ேகா அ தவத் த் தன் குலத் உேளார் ெதா ம்
ஆதி அம் ேசாதிைய அ வணங்கினான்
கா இயல் கயல் விழிக் கன்னிமார்கைள
ேவதியர்க்கு அ

மைற விதியின் நல்கிேய.

1.21.50

114
1295 கலைவச்சாந்தணிதல்
அழிவ தவத்தின் ஓ அறத்ைத ஆக்குவான்
ஒழி அ ம் க ைண ஓர் உ
ெகாண் என
எ த வ
ெகாண் இ ண்ட ேமகத்ைதத்
த விய நில

எனக் கலைவ சாத்திேய.

1.21.51

1296 சுழியம் சூடல்
மங்கல
நிலா மலர்ந்த திங்கைளப்
ெபாங்கு இ ம் க ம் கடல் த்த ஆம் எனச்
ெசங்கிைடச் சிகழிைகச் ெசம் ெபான் மாைல ம்
ெதாங்க

ம்

யல்வரச் சுழியம் சூ ேய.

1.21.52

1297 இ குைழக் காட்சி
ஏதம் இல் இ குைழ இர நன் பகல்
காதல் கண் உணர்ந்தன கதி ம் திங்க ம்
சீைததன் க த்திைனச் ெசவியின் உள் உறத்
ெசன்
1298

உைரப்பன ேபான்

ேதான்றேவ.

1.21.53

ரபட்டம் சூடல்
கார் விடக் களம் உைடக் கணிச்சி வானவன்
வார் சைடப் ைடயின் ஓர் மதி மிைலச்சத் தான்
சூர் சுடர்க் குலம் எலாம் சூ னான் என
ரபட்டம் அத்

ஒ

திலதம் மின்னேவ.

1.21.54

1299

த்தாரம் அணிதல்
சக்கரம் அத் அயல் வ ம் சங்கம் ஆம் என
மிக்கு ஒளிர் க த் அணி தரள ெவண் ெகா
ெமாய்க் க ங் குழ னாள்
வல் உள் உறப்
க்கன நிைறந்

ேமல் ெபா த்த ேபான்ற ேவ.

1.21.55

1300 ேதாள்வைள தாித்தல்
பந்தி ெசய் வயிரங்கள் ெபாறியின் பா உற
அந்தம் இல் சுடர் மணி அழ ல் ேதான்றல் ஆல்
சுந்தரத் ேதாள் அணி வலயம் ெதால்ைல நாள்
மந்தரம் சுற்றிய அரைவ மா
1301

த் வடங்கள் தாித்தல்

ம் ஏ.

1.21.56

115
ேகாைவ இன் ெப வட த்தம் ேகாத்தன
காவல் ெசய் தடக் ைகயின் ந வண் காந் வ
வைக உலகுக்கும்

தல்வன் நாம் என 1

ஏவ ம் ெப ம் குறி இட்ட ேபான்றேவ.

1.21.57

1302 கடகம் தாித்தல்
மாண்ட ெபான் மணி அணி வலயம் வந் எதிர்
ேவண் னர்க்கு உத வான் வி ம்பிக் கற்பகம்
ஈண் தன் ெகாம் இைட ஈன்ற ஆம் எனக்
காண் தகு தடக் ைகயில் கடகம் மின்னேவ.

1.21.58

1303 நவமணிமாைல அணிதல்
ேதன் உைட மலர் மகள் திைளக்கும் மார்பினில்
தான் இைட விளங்கிய தைகயின் ஆரந்தான்
மீன் ஒ சுடர் விட விளங்கும் ேமகம் அத்
வான் இ

வில் என வயங்கிக் காட்டேவ.

1.21.59

1304 உத்தாீயக் காட்சி
ந க ம் நிமிர ம் நடக்கும் ஞானத்தர்
உணர்வினின் ஒளி திகழ் உத்தாீயம் தான்
தணி அ ம் க ைண தன் க த்தில் சாத்திய
மணி உமிழ் கதிர் என மார்பில் ேதான்ற ஏ.

1.21.60

1305

ப் ாி
ன் ேதாற்றம்
ேம அ ம் சுடர் என விளங்கும் மார்பின் ல்
ஏவ ம் ெதாிந் இனி உணர்மின் ஈண் எனத்
ேதவ ம் னிவ ம் ெதாிக்கலா தல்
வ ம் தான் என

த்த

ஒத்தேத.

1.21.61

1306 உதரபந்தனத் ேதாற்றம்
சுற் ம் நீள் தமனியச் ேசாதி ெபாங்க, ேமல்
ஒற்ைற மா மணி உமிழ் உதர பந்தனம்,
மற் ம் ஓர் அண்ட ம் அய ம் வந் எழப்
ெபான் தடம் தாமைர

த்த ேபான்றேத.

1307 ெவண்ணிறப் பட் ச் சாத்தல்
மண் உ சுடர் மணி வயங்கித் ேதான்றிய

1.21.62

116
கண் உ க ங் கடல் அதைனக் ைக வளர்
தண் நிறப் பால் கடல் தழீஇய ஆம் என
ெவண் நிறப் பட்

ஒளி விளங்கச் சாத்தி ஏ.

1.21.63

1308 உைடவாள் அணிதல்
சலம் வ தரள உம் தயங்கும் நீல ம்
அலம் வ நிழல் உமிழ் அம் ெபான் கச்சு இன் ஆல்
குலம் வ கனக வான் குன்ைற நின் உடன்
வலம் வ

கதிர் என வா

ம்

க்கி ஏ.

1.21.64

1309 உைடவாளின் பக்கத்தில் குஞ்சங்கைளத்
ெதாங்கவி தல்
ைக விாி சுடர் ஒளி த்தின் பத்தி வான்
ெதாைக விாி பட் ைகச் சுட ம் சுற்றிடத்
தைக உைட வாள் எ ம் தயங்கு ெவய்யவன்
நைக இள ெவயில் எனத் ெதாங்கல் நாற்றி ஏ.

1.21.65

1310 கிம் ாி அணிதல்
காெசா கண் நிழல் கஞலக் ைகவிைன
ஏசு அ கிம் ாி எயி ெவண் நிலா
ச ன் மகரவாய் விளங்கு வாள் கம்
ஆைசைய ஒளிகளால் அளந்
1311 சிலம் ம் கழ

காட்ட ஏ.

1.21.66

ம் அணிந்தைம

இனிப் பரந் உலகிைன அளப்ப எங்கு? எனத்
தனித்தனி த ப்பன ேபா ம் சால்பின
னிப் அ ம் ண் விைனச் சிலம் ேநான் கழல்
பனிப் அ ம் தாமைரப் பாதம் பற்ற ஏ.

1.21.67

1312 இன்னணம் ஒளிர்தர இைமயவர்க்கு எலாம்
தன்ைனேய அைனய ஓர் ேகாலம் தாங்கினான்
பன்னக மணி விளக்கு அழ ம் பாய ள்
அன்னவர் தவத்தினால் அனந்தல் நீங்கினான்.
1313 இராமபிரான் ெகாண்ட தி க்ேகாலச் சிறப்
ெசப்ப அாிெதனல்
ப் பரம் ெபா ளிற்கு உள் தைல லத்ைத

1.21.68

117
இப் பரம் ைடத்தவர் எய் ம் இன்பத்ைத
அப்பைன அப்பி ள் அ தம் தன்ைனேய
ஒப்பைன ஒப்பைன உைரக்க ஒண்

ம் ஓ.

1.21.69

1314 இராமபிரான் தானஞ் ெசய்தபின் தி த்ேதர் ஏ தல்
பல் பதினாயிரம் பசு ம் ைபம் ெபா ம்
எல்ைல இல் நிலெனா மணிகள் யாைவ ம்
நல்லவர்க்கு உதவினான், நவி
ெசல்வர்கள் வாழ்த்

ம் நால் மைற

உறத் ேதர் வந்

ஏறினான்.

1.21.70

1315 இராமபிரான் ஏறிய ேதாின் சிறப் (1315-1316)
ெபான் திரள் அச்ச , ெவள்ளிச் சில்

க்கு

உற்ற , வயிரத்தின் உற்ற தட்ட ,
சுற்

உ

நவம் மணி சுட ம் ேதாற்றத்த ,

ஒற்ைற ஆழிக் கதிர்த் ேதெரா

ஒத்தேத.

1.21.71

1316
ல் வ ம் தைகயன னிக்கும் ேநான்ைமய
சால் ெப ம் ெசவ்விய த மம் ஆதிய
நாைல ம் அைனயன ரவி நான்கு ஒ
பாலைம ணர்ந்தன பக்கம்

ண்டேவ.

1.21.72

1317 இராமபிரான் ேதேரறிச் ெசல் தல்
அைனய ஓர் ேதாினில் அ ணன் நின்
பனி வ

என

மலர்க் கண் அப் பரதன் ேகால் ெகாளக்,

குனி சிைலத் தம்பி பின் கூட, ஏைனயன்
இனிய ெபான் கவாி கால் இயக்க, ஏகினான்.
1318 இராமபிரான
அைம

அ

1.21.73

அழகின் ேமம்பா

ேமனியான் அழகின் ஆயேதா?

கைம உ மனம் அத் இன் ஆல் க த வந்தேதா?
சைம உற அறிந்திலம் தக்க ஆகுக
இைமயவர் ஆயினார் இங்கு உளா ம் ஏ.
1319 ேதவர்களின் ஆனந்தக் கூத்
வரம் அ ம் உலகிைன வ ந்

மாய்

இன்றித்

1.21.73

118
திரம் பயில் அரக்கர்தம் வ க்கம் ேதய் இன்
நிரம்பிய எனக் ெகா நிைறந்த ேதவ ம்
அரம்ைபயர் குழாம் அத்

ஒ

உம் ஆடல் ேமயினார்.

1.21.75

1320 மிதிைல நகர மகளிர் ெசயல் (1320-1321)
ெசாாிந்தனர் மலர் மைழ சுண்ணம் வினர்
விாிந் ஒளிர் காசு ெபான் சு சினர்
பாிந்தனர் அழகிைனப் ப கினார் ெகால் ஆம்
ெதாிந்திலர் தி நகர் மகளிர் ெசய்ைகேய.

1.21.76

1321 வள்ளைல ேநாக்கிய மகளிர், ேமனியின்
எள் அ ம் ண் எலாம் இாிய நிற்கின்றார்;
உள்ளன யாைவ ம் உதவிப் ண்ட ம்
ெகாள்ைளயில் ெகாள்க எனக் ெகா க்கின்றார் இன் ஏ.

1.21.77

1322 இராமபிரான் மணமண்டபம் ேசர்தல்
எஞ்சல் இல் உலகத்
குஞ்சரக் குழாம் அத்
ெவம் சினத் த

வலா

உள்ள எறி பைட அரச ெவள்ளம்,
இல் சுற்றக் ெகாற்றவன் இ ந்த கூடம்
ம், ேம

மால் வைரயில் ேச ம்

ெசம் சுடர்க் கட ள் என்னத் ேதர் இைடச் ெசன்

ேசர்ந்தான்.

1.21.78

1323 இரதம் ஆண் இழிந்த பின்னர் இ ம ங்கு இரண் ைக ம்
பரத ம் இைளய ேகா ம் பாிந்தனர் ஏந்தப் பசும் தார்
வரத ம் எய்தி ைமதீர் மாதவர்த் ெதா
நீதி
விரத ெமய்த் தாைத பாதம் வணங்கி மா

இ ந்த ேவைல.

1.21.79

1324 சீைத மணமண்டபஞ் சார்தல்
சிைல உைடக் கயல் வாள் திங்கள்
ஏந்தி ஓர் ெசம் ெபான் ெகாம்பர்
ைல இைட கிழ்ப்பத் ேதர் ேமல்
ன் திைச ைளத்த அன்னாள்
அைல கடல் பிறந் பின்ைன
அவனியில் ேதான்றி மீள
மைல இைட உதிக்கின்றாள் ேபால்
மண்டபம் அதனில் வந்தாள்.
1325 வானவர் வியத்தல்

1.21.80

119
நன்றி வானவர் எலாம் இ ந்த நம்பிையத்
ன் இ ம் க ங் கடல் ைவப்பத் ேதான்றிய
மன்றல் அம் ேகாைதயாள் மாைல சூட் ய
அன்றி

ம் இன்

உைடத்

அழகு என்றார் அேரா.

1.21.81

1326 தி மணச் சிறப்
ஒ கடல் உலகினில் உம்பர் நாகர் இல்
ெபா வ மற் இவள் ெபாற் என்றால், இவள்
ம த மணம் ப தி ைவ வாயினால்
ெம த ம் உணர்விேனன் என் விளம் ேகன்.

1.21.82

1327 தி மணம் காணத் ேதவர் வ ைக
இந்திரன் சசிெயா ம், எய்தினான், இளம்
சந்திரெமௗ
ம் ைதயலாள் உடன்
வந்தனன், மலர் அயன் வாக்கினாள் உடன்
அந்தரம் குந்தனன், அழகு காணேவ.

1.21.83

1328 வசிட்டன் வ தல்
நீந்த ம் கடல் என நிைறந்த ேவதியர்
ேதாய்ந்த ல் மார்பினர் சுற்றத் ெதால் ெநறி
வாய்ந்த நல் ேவள்விக்கு வசிட்டன் ைம அற
ஏய்ந்தன கலப்ைப ஓ

இனிதின் எய்தினான்.

1.21.84

1329 தி மணச் சடங்கு ெதாடங்குதல்
தண் லம் விாித்தனன், த ப்ைப சாத்தினன்,
மண்டலம் விதி

ைற வகுத் , ெமல் மலர்

ெகாண்டைவ ெசாாிந் , எாி கு ம
பண்

ட் னன்

உள மைற ெநறி பரவிச் ெசய்தனன்.

1.21.85

1330 சீதாராமர்கள் மணத்தவிசு ஏ தல்
மன்ற ன் வந் மணத் தவிசு ஏறி
ெவன்றி ெந ம் தைக ர ம் ஆர்வத்
இன்

ைண அன்ன ம் எய்தி இ ந்தார்,

ஒன்றிய ேபாக ம் ேயாக ம் ஒத்தார்.

1.21.86

120
1331 இராமபிராற்குச் சீைதையச் சனகன்
தாைர வார்த்தளித்தல்
ேகாமகன் ன் சனகன் குளிர் நல் நீர்
மக ம் ெபா
ம் என நீ என்
மா மகள் தன்ெனா மன் தி என்னாத்
தாமைர அன்ன தட ைகயின் ஈந்தான்.
1332 அப்ேபா

நிகழ்ந்த வாழ்த்

1.21.87

ஒ கள்

அந்தணர் ஆசி அ ம் கலம், அன்னார்
தந்த பல்லாண்

இைச, தார்

வந்தைன மாதவர் வாழ்த்
ந்திய சங்கம்

ஒ

ழங்கின மா

மன்னர்
ேபால,
ஓ.

1.21.88

1333 வானவர் த ேயார் மலர் மைழ ெபாழிதல்
வானவர் மைழ மன்னவர் ெபான்
ஏைனயர்
ம் இலங்கு ஒளி த்தம்
தான் நகு நாள் மலர் என் இைவ தம்மால்
மீன் நகு வானின் விளங்கிய

இப்பார்.

1.21.89

1334 பாணிக்கிரகணம்
ெவய்ய கனல் தைல ர ம் அந்நாள்
ைம அ மந்திரம் ற் ம் வழங்கா
ெநய் அைம ஆ தி யாைவ ம் ேநர்ந்தான்
ைதயல் தளிர் ைக தடக்ைக பி த்தான்.

1.21.90

1335 தீவலம் ெசய்தல்
இடம் ப ேதாளவன் ஓ இைய ேவள்வி
ெதாடங்கிய ெவம் கனல் சூழ்வ ேபாதில்
மடம் ப சிந்ைதயள் மா பிறப்பின்
உடம் உயிைரத் ெதாடர்கின்றைத ஒத்தாள்.

1.21.91

1336 அம்மி மிதித் அ ந்ததி காணல்
வலம் ெகா தீைய வணங்கினர் வந்
ெபாலம் ாி லவர், ெசய் ெபா ள் ற்றி
இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித் எதிர் நின்ற
கலங்கல் இல் கற்பின் அ ந்ததி கண்டாள்.

1.21.92

121

1337 நன்மைன குதல்
மற் உள ெசய்வன ெசய் , மகிழ்ந்தார்
ற்றிய மாதவர் தாள் ைற சூ க்
ெகாற்றவைனக் கழல் கும்பிடேலா ம்
ெபான் ெதா

ைகக் ெகா

ெபான் மைன க்கான்.

1.21.93

1338 மகிழ்ச்சி யாரவாரம்
ஆர்த்தன ேபாிகள், ஆர்த்தன சங்கம்,
ஆர்த்தன நால் மைற, ஆர்த்தனர் வாேனார்,
ஆர்த்தன பல் கைல, ஆர்த்தன பல்லாண் ,
ஆர்த்தன வண்

இனம், ஆர்த்தன அண்டம்.

1.21.94

1339 மணமகன் தாயர் வைர ம் வணங்கல்
ேககயன் மா மகள் ேகழ் கிளர் பாதம்
தாயி ம் அன்ெபா தாழ்ந் வணங்கா
ஆயதன் அன்ைன அ த் ைண சூ த்
ய சுமித்திைர தாள் ெதாழேலா ம்.

1.21.95

1340 மணமகள் அம் வைர ம் வணங்கல்
அன்ன ம் அன்னவர் அம் ெபான் மலர்த் தாள்
ெசன்னி ைனந்தனள் சிந்ைத உவந்தார்
கன்னி அ ந்ததி காாிைக காணா
நல் மக

க்கு இவள் நல் அணி என்றார்.

1341 தாயாின் ெப

1.21.96

மகிழ்ச்சி

சங்க வைளக் குயிைலத் தழி நின்றார்,
அங்கணன் கு உாியார் உளராவார்
ெபண்கள் இனிப் பிறர் ஆர் உளர் என்றார்
கண்கள் களிப்ப மனங்கள் களிப்பார்.

1.21.97

1342 ெபண்ணின் பாிசு வைககள்
எண் இல ேகா ெபான் எல்ைல இல் ேகா
வண்ண அ ம் கலம் மங்ைகயர் ெவள்ளம்
கண் அகல் நா ம் ஒ காசு உயர் சும்
ெபண்ணின் அணங்கு அைனயாள் ெப க என்றார்.

1.21.98

122

1343

ல் கடல் அன்னவர் ெசால் கடன் ேநாக்கி
மால் கடல் அன்ன மனத்தவள் ஓ உம்
கால் கடல் ேபால் க ைணக் கடல் பண்ைடப்
பால் கடல் அன்ன

ஒர் பாயல் அைணந்தான்.

1.21.99

1344 தி மணேவள்வி நிைறேவ தல்
பங்குனி உத்தரம் ஆன பகல் ேபா
அங்கண் இ க்கினில் ஆயிரம் நாமச்
சிங்கம் மணத் ெதாழில் ெசய்த திறத்தால்
மங்கல அங்கி வசிட்டன் வளர்த்தான்.

1.21.100

1345 வள்ளல் தனக்கு இைளேயார்கள் தமக்கும்
எள்ளல் இல் ெகாற்றவன் எம்பி அளித்த
அள்ளல் மலர்த் தி அன்னவர் தம்ைமக்
ெகாள்

ம் எனத் தமர் ஓ

குறித்தான்.

1.21.101

1346 ெகாய்ந் நிைற தாரன் குசத் வசப்ேபர்
ெநய்ந் நிைற ேவலவன் மங்ைகயர் ேநர்ந்தார்
ைமந் நிைற கண்ணியர் வான் உைற நீரார்
ெமய்ந்நிைற

வைர

வ ம் ேவட்டார்.

1.21.102

1347 ேவட்டவர் ேவட்ட பின் ேவந்த ம் ேமல் நாள்
கூட் ய சீர்த்தி ெகா த்திலன் அல்லால்
ஈட் ய ெமய் ெபா ள் உள்ளன எல்லாம்
ேவட்டவர் ேவட்டைவ ேவண்

அள

ஈந்தான்.

1.21.103

1348 ஈந் அள இல்ல ஒர் இன்பம் கர்ந்தான்,
ஆய்ந் உணர் ேகள்வி அ ம் தவேரா ம்
ேவந்த

ம் அந் நகர் ைவகினன், ெமள்ளத்

ேதய்ந்தன நாள் சில; ெசய்த

உைரப்பாம்.

--------------1.22. பரசுராமப் படலம் (1349-1398)
1349 ேகாசிகன் தவம் ாியச் ெசல்

தல்

1.21.104
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தான், ஆவ

ஒர் வைகேய, நனி சனகன் த

நானாவித வ ேபாக ம்

தய

ம்

கர்கின்ற அ நாள் வாய்,

ஆனா மைற ெநறி ஆசிகள்

னி ேகாசிகன் அ ளிப்,

ேபானான், வடதிைசவாய் உயர் ெபான் மால் வைர க்கான்.

1.22.01

1350 தயரதன் தன் நகர்க்குப் பயணமாதல்
அ ேபாதினில்
மன்னவன்
அணி மா நகர் ெசலேவ,
'இ ேபா

நம் அனிகம் தைன

எ க' என் இனி இைசயாக்,
ைகப் ேபாதகம் நிகர் காவலர்
கு வந்
ஒப் ஓ அ
இனி

அ க வ,
ேதர் மீதினில்

ஏறினன் உரேவான்.

1351 தயரதன் அேயாத்தி ேநாக்கிச் ெசல்
தன் மக்க ம் ம மக்க ம்
நனி தன் கழல் த வ,
மன் மக்க ம் அயல் மக்க

1.22.02
தல்

ம்

வயின் ெமாய்த்திட, மிதிைலத்
ெதால் மக்க ம் மனம் உக்கு உயிர்
பிாி என்ப ஒர் யாின்
வன்மக் கடல் க, உய்ப்ப

ஒர்

வழி க்கன்னன் மறேவான்.
1352 இராமன் பிராட் ெயா ம் தம்பிய ட
ன்ேன ெந
மன்னவன்

1.22.03
ம் ெசல்

தல்

ைறயில் ெசல, மிதிைல
நன் மா நகர் உைறவார் மனம்
நனி பின் ெசல, ந ேவ
தன் ேநர் ைரத தம்பியர்
த விச் ெசல, மைழ வாழ்
மின் ேநர் ைர இைடயாள் ஒ ம்
இனி

ஏகினன்

ரன்.

1.22.04
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1353 தயரதன் ெகட்ட நிமித்தங்கள் கண்

நிற்றல்

ஏகும் அளைவயின், வந்தன வல ம் மயில், இட ம்
காகம்

த ய

ந்திய தைட ெசய்வன கண்டான்,

நாகம் அனன், இைட இங்கு உள
மாகம் அணி அணி ேதர் ஒ
1354 நிமித்திகன் இைட
ஏ? ப

என நடவான்,

நின்றான் ெநறி வந்தான்.

நிகழ்ந்

நின்ேற ெநறி உணர்வான் ஒ
'நன்

இைட

1.22.05

நீங்குெமனல்

நிைனவாளன் ஐ அைழயா,

உளேதா? ந

உைர நீ நயம்' என்னக்,

குன்ேற ைர ேதாளான் எதிர், ள்ளின் குறி ெகாள்வான்'
'இன்ேற வ ம் இைட
1355 பரசுராமன

வர

,அ

நன்றாய்வி ம்' என்றான்.

((1355-1363))

என்

ம் அளவினில், வானகம் இ ள் கீறிட, ஒளியாய்

மின்

ம்ப

ைட

சிய சைடயான், ம

ெபான்னின் மைல வ கின்ற
உன்

உைடயான்,

ேபால்வான், அனல் கால்வான்,

ம் தழல் விழியான், உ ம் அதிர்கின்ற

1356 கம்பித்

1.22.06

அைல எறி நீர் உ

கலம் ஒத்

ஒர் உைரயான்.

1.22.07

உலகு உைலயத்

தம்பித் , உயர் திைச யாைனகள் தளரக், கடல் ச யா
ெவம்பித் திாிதர, வானவர் ெவ

உற்

ெசம் ெபான் சிைல ெதறியா, அயில்
1357 'விண் கீழ் உற என்ேறா? ப

இாிதர, ஓர்
க வாளிகள் ெதாிவான்.

ேமல் கீழ் உற என்

1.22.08

ஏ?

எண் கீறிய உயிர் யாைவ ம் யமன் வாய் இட என்ேற ?
ண் கீறிய கு திப் னல் ெபாழிகின்றன ைரயக்,
கண் கீறிய கனலான்

னி

யா ?' என்

1358 ேபாாின் மிைச எ கின்ற
ேதாின் மிைச மைல சூழ்வ

1.22.09

ஒர் ம வின் சிைக ைகயத்,
கதி ம் திைச திாிய,

நீாின் மிைச வடைவ கனல் ெந வான் உற
பாாின் மிைச வ கின்ற

அயல் க த.

ஒர், ப

கிப்,

ெவம் சுடர் படர,

1.22.101
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1359 பாழிப் யம் உயர் திக்கு இைட அைடயப் ைட படர் அச்
சூழிச் சைட
விண் ெதாட, அயல் ெவண் மதி ேதாற்ற,
ஆழிப் னல் எாி கால் நிலம் ஆகாய ம் அழி ம்
ஊழிக் கைட
1360 அயிர்

வில் திாி உைம ேகள்வைன ஒப்ப.

1.22.11

ற்றிய கடல் மா நிலம் அைடயத் தனி பட ம்

ெசயிர் சுற்றிய பைடயான், அடல் மற மன்னவர் திலகன்,
உயிர் உற்ற

ஒர் மரம் ஆம் என, ஓர் ஆயிரம் உயர் ேதாள்

வயிரப் பைண
1361 நி பர்க்கு ஒ
க

வ வாய் ம

உைடயான்.

1.22.12

பழி பற்றிட, நில மன்னவர் குல ம்

அற்றிட, ம

இ பத்ெதா

ணியத் ெதா

வாள் ெகா

ப கால், எ

கைள கட் , உயிர் கவரா,
கடல் ஒத்

கு திக் குைர ன ல் க
1362 கைம ஒப்ப
சைமயப் ெபாி

அைல எறி ம்

கித் தனி குைடவான்.

ஒர் தவ ம், சு

கனல் ஒப்ப

உைடயான் எதிர் தள்

1363 ைசயம் க, நிமிர் அக்கடல் த
ைமயின் உயர் மைல

ஒர் சின ம்,

ற் , இைட தள ம்

அைமயம் அத் , உயர் பறைவக்கு இனி
சிைமயக் கிாி உ வத் தனி வ

1.22.13

ஆ

ஆம் வைக சீறாச்

வாளிகள் ெதாிவான்.
ம்ப

1.22.14

சைமவான்,

றிய ம வாளவன் வந்தான்;

ஐயன் தைன அாிதில் த ம் அரசன், அ

கண்டான்,

'ெவய்யன் வர நிபம் என்ைன ெகால்?' என ெவய்

ம் ஏல்ைவ.

1.22.15

1364 பரசுராமைன இராமன் யாெரனக் க தல்
ெபாங்கும் பைட இாியக், கிளர்
ெவம் கண் ெபாறி சிதறக், க
சிங்கம் என, உயர் ேதர் வ
அங்கண் அழக

வம் கைட ெநாிய,
உ ம் ஏ

என விைடயாச்

குமரன் எதிர் ெசன்றான்;

ம்,' இங்கு இவன் ஆேரா?' எ

1365 தயரதன் வணங்குதல்
அைரசன், அவன் இைட வந்

இனி

ம் அளவில்

1.22.16
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ஆராதைன ாிவான்,
விைரெசய்
ப ேமல் உற
அ

ேமல் உற விழ

ம்,

கைர ெசன்றிலன், அைனயான் ெந
வின் கனல் கால்வான்,
ைரசின் குரல் பட,
எதிர் நின்

ரன

இைவ ெமாழிவான்.

1.22.17

1366 இராமனிடம் பரசுராமன் கூறிய
'இற்

ஓ ய சிைலயின் திறம்

அறிெவன்; இனி யான் உன்
ெபான் ேதாள் வ நிைல ேசாதைன
ாிவான் நைச உைடேயன்,
ெசற் ஓ ய திரள் ேதாள் உ
தின ம் சிறி
மற்

உைடேயன்,

ஓர் ெபா ள் இைல, இங்கு இ
வர

என்

என்றனன் உரேவான்.

1.22.18

1367 தயரதன் அபயம் ேவண் தல் ((1367-1371))
அவன் அன்ன

பக ம் அளைவயின்,

மன்னவன் அயர்வான்,
' வனம்
வ ம் ெவன் ஒ
னிவற்கு அ ள் ாிவாய்
சிவ

ம் அயன் அாி ம் அலர்,
சி

இவ

மானிடர் ெபா ள் ஓ?
ம், என

உயி ம் உன

அபயம் இனி' என்றான்.
1368 'விளிவார் விளிவ

1.22.19

தீ விைன விைழவார் உைழ அன்ேற?

களியால் இவன் அயர்கின்றன உளேவா? கனல் உமி ம்
ஒளிவாய் ம உைடயாய்! ெபார உாியார் இைட அல்லால்
எளியார் இைட வ யார் வ

என் ஆகுவ ?' என்றான்.

1369 "நனி மாதவம் உைடயாய்! இ

பி

நீ' என நல்கும்

1.22.20
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தனி நாயகம் உலகு ஏைழ ம் உைடயாய்! இ
பனி வார் கடல் ைட சூழ் ப
னி

ஆறிைன,

னிகின்ற

1370 ' றம் நின்றவர் இக ம்ப
ந வின்தைல ணராத்
திறன் நின் உயர் வ என்ப

தவிராய்;

நரபாலைர அ ளா,
ைறேயா?" என ெமாழியா.

1.22.21

ஒர்

அறிவின் த ெசயேலா?
அறன் நின்றதன் நிைல நின் உயர்
கழ் ஒன் வ அன்ேற
மறன் என்ப ? மறேவாய்!
இ

வ

என்ப

1371 'சலத்ேதா

இைய

வ

ஓ?'

1.22.22

இலன் என் மகன்;

அைனயான் உயிர் த ம் ஏல்,
உலத்ேதா எதிர் ேதாளாய் ! என
உறேவா உயிர் உகுேவன்
நிலத்ேதா , உயர் கதிர்வான் உற;
ெந யாய்! உன அ ேயன்
குலத்ேதா
இ

அற

ேயல்;

குைற ெகாண்டனன்! என்றான்.

1.22.23

1372 தயரதன் மனம் ெவம் தல்
என்னா, அ

வி வாைன ம் இகழா, எாி விழியாப்,

ெபான்னார் கைல அணிவான் எதிர் குவான் நிைல உணராத்,
தன்னால் ஒ

ெசயல் இன்ைமைய நிைனயா, உயிர் தளரா,

மின்னால் அயர்

உ ம் வாள் அர

என, ெவய்

1373 பரசுராமன் சிவனார் வில் ன் வரலா
மானம் உைட

மன்னவன் மதி ேசார்

தான் அ நிைல உ வான் உ

உறல் உற்றான்.

கூ தல் ((1373-1379))
உறல் மதியான்,

விைன உண்

'ஆனம் உைட உைம அண்ணைல, அந்நாள் உ

அ

தவிரான்,
சிைலதான்

ஊனம் உள , அதன் ேமல் நிைல ேகள் நீ' என உைரப்பான்.
1374 'ஒ

கால் வ

1.22.24

கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன, உைலயா

1.22.25
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வ

கார் தவழ் வட ேம வின் வ

சால்வன, ைவயம்

அ கா விைன ாிவான் உளன், அவனால் அைமவன ஆம்,
இ

கார் கம் உள, யாைவ ம் ஏலாதன ேமல் நாள்.'

1.22.26

1375 'ஒன்றிைன உைமயாள் ேகள்வன்
உவந்தனன்; மற்ைற ஒன்ைற,
நின் உலகு அளந்த ேநமி
ெந ய மால் ெநறியில் ெகாண்டான்;
என்

இஃ

'இரண்
ெவன்றிய

உணர்ந்த விண்ேணார்,
ம் வன்ைம எய் ம்
யாவ ?' என் ,

விாிஞ்சைன வினவ அந்நாள்."
1376 "சீாி

1.22.27

ேதவர் தங்கள்

சிந்தைன!' என்ப உன்னி,
ேவாி அம் கமலத் ேதா ம்
இையவ ஓர் விநயம் தன்னால்,
யாாி ம் உயர்ந்த லத்
ஒ வராம் இ வர் தம்ைம,
ாி ெவம் சிைல ேமல் இட்
ெமாய் அமர்

ட்

1377 'இ வ ம் இரண்

விட்டான்."
வில்

1.22.28

ம் ஏற்றினர், உலகம் ஏ ம்

ெவ வரத், திைசகள் ேபர, ெவம் கனல் ெபாங்க, ேமல்ேமல்
ெச

மைலகின்ற ேபாழ்தில், திாி ரம் எாித்த ேதவன்,

வாிசிைல இற்ற

ஆக, மற்

அவன்

னிந்

மன்ேனா.'

1.22.29

1378 'மீட் ம் ேபார் ெதாடங்கும் ேவைல,
விண்ணவர் விலக்க, வல் வில்
நீட் னன் ேதவர் ேகான் ைக
ெநற்றியில் கண்ணன்; ெவற்றி 378
காட் ய காிய மா ம்,
கார் கம் அதைனப் பாாில்
ஈட் ய தவத்தின் மிக்க
இாிசிகன் கு ஈந்

ேபானான்.'

1.22.30
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1379 'இ சிகன் எந்ைதக்கு ஈய, எந்ைத ம் எனக்குத் தந்த
வாி சிைல இ

நீ ெநாய்தின் வாங்குதி ஆயின், மன்ன!

குாிசில்கள் நின்ெனா

ஒப்பார் இல்ைல; யான் குறித்த ேபா ம்

ாிகிெலன் நின்ேனா ; இன்

ம் கல்வ

ேகட் !' என்றான்.

1.22.31

1380 பரசுராமன் தான் வந்த காரணம் கூ தல் ((1380-1382))
'ஊன வில் இ த்த ெமாய்ம்ைப
ேநாக்குவ

ஊக்கம் அன்

ஆல்,

மானவ மற் ம் ேகளாய்,
வழிப் பைக உைடயன்
ஈனம் இல் எந்ைத சீற்றம்

ம்பால்,

நீக்கினான் என்ன, ன் ஓர்
தானவன் அைனய மன்னன்
ெகால்ல, யான் ச த் , மன்ேனா,'
1381 '

எ

1.22.32

ைறைம பாாில்

உைட ேவந்ைத எல்லாம்,
ேம எ ம வின் வாயால்
ேவர் அறக் கைளகட் அன்னார்
எ கு தி ெவள்ளத்
ைற இைட,

ைறயின் எந்ைதக்கு

ஆவன கடன்கள் ேநர்ந்ேதன்,
அ ம் சினம் அடக்கிப் ேபாந்ேதன்'
1382 'உலகு எலாம்
உ

1.22.33

னிவற்கு ஈந்ேதன்,

பைக ஒ க்கிப் ேபாந்ேதன்,

அலகு இல் மா தவங்கள் ெசய் , ஓர்,
அ வைர இ ந்ேதன், ஆண்ைடச்
சிைலைய நீ இ த்த ஓைச
ெசவி உறச், சீறி வந்ேதன்
மைலகுவன், வல்ைல ஆயின்,
வாங்குதி வில்ைல' என்றான்.

1.22.34
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1383 இராமன் வில்ைல வைளத்த
என்றனன்; என்ன, நின்ற
இராம
நன்

ம்

ஒளிர்

வல் எய்தி,
கத்தன் ஆகி,

'நாரணன் வ யின் ஆண்ட
ெவன்றி வில் த க' என்னக்
ெகா த்தனன், ரன் ெகாண்டான்!
ன் இ ம் சைடேயான் அஞ்சத்
ேதாள் உற வாங்கிச் ெசால்
1384 தன் அம் க்கு இலக்கு யா
' தலத்

ம்.

1.22.35

என இராமன் வினாவல்

அரைச எல்லாம்

ெபான் வித்தைன என்றா
ேவத வித் ஆய ேமேலான்
ைமந்தன் நீ, விரதம்

ம்,

ண்டாய்,

ஆத ல் ெகால்லல் ஆகா ;
அம் இ
யா

பிைழப்ப

அன்

ஆல்,

இதற்கு இலக்கம் ஆவ ?
இயம் தி விைரவின்' என்றான்.

1385 பரசுராமன் இராமைனத்
'நீதியாய்!

1.22.36

தித்தல் ((1385-1386))

னிந்திேடல்; நீ இங்கு யாவர்க்கும்

ஆதி, யான் அறிந்தன் என், அலங்கல் ேநமியாய்!
ேவதியா! இ வ

ஏ அன்றி, ெவண் மதிப்

பாதியான் பி த்த வில் பற்றப் ேபா ம் ஓ?'

1.22.37

1386 'ெபான் உைட வைன கழல், ெபாலம் ெகாள் ேதாளினாய்!
மின் உைட ேநமியான் ஆதல் ெமய்ம்ைமயால்,
என் உள
உன்

உலகி

ைட வில்

1387 பரசுராமன

க்கு இ க்கண்? யான் தந்த
ம் உன் உரத் க்கு ஈ

அன்

ஆல்.'

தவம் இராமன் அம் க்கு இலக்கமாதல்

'எய்த அம் , இைட ப

எய்திடாமல் என்

1.22.38
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ெசய்தவம் யாைவ ம் சிைதக்க ஏ' எனக்,
ைக அவண் ெநகிழ்த
ைம அ

ம், கைண ம் ெசன் , அவன்

தவம் எலாம் வாாி மீண்ட

1388 பரசுராமன் விைடெபற் ச் ெசல்

ஏ.

1.22.39

தல்

'எண்ணிய ெபா ள் எலாம் இனி
மண்ணிய மணி நிற வண்ண! வண்

ற் க!
ழாய்க்

கண்ணிய! யாவர்க்கும் கைளகண் ஆகிய,
ண்ணிய! விைட' எனத் ெதா
1389 இராமன் தயரதன்
அழிந்

ேபாயின் ஆன்.

1.22.40

யைரத் தீர்த்தல்

அவன் ேபானபின், அமலன், ஐ ணர்

ஒழிந் , தன் உயிர் உைலந் , உ கும் தாைதையப்
ெபாழிந்த ேபர் அன்பினால் ெதா

ன்

இழிந்த வான்

ஏற்றினான்.

1390 தயரதன

யர்க் கடல் கைர நின்

க்கு,
1.22.41

ெப மகிழ்ச்சி

ெவளிப்ப ம் உணர்வினன், வி மம் நீங்கி ஏ,
தளிர்ப்

மத காித் தாைனயான், இைடக்

குளிப் அ ம்
களிப் எ

யர்க் கடல் ேகா

ம் கைர இலாக் கட

கண்டவன்,
ள் ஆழ்ந்தனன்.

1.22.42

1391 தயரதன் ஆனந்தக் கண்ணீர் ெசாாிதல்
பாி அ சிந்ைத அப் பரசுராமன் ைக
வாி சிைல வாங்கி ஓர் வைசைய நல்கிய
ஒ வைனத் த வி நின் , உச்சி ேமாந் , தன்
அ வி அம் கண் எ
1392 தயரதன் மகிழ்ந்

ம் கலசம் ஆட் னான்.

1.22.43

கூ தல்

'ெபாய்ம்ைம இல் சி ைமயில் ாிந்த ஆண் ெதாழில்,
ம்ைமயின் உலகினால்

க்கல் ஆவ

ஓ?

ெமய்ம்ைம இச் சி வேன, விைன ெசய்ேதார்க
இம்ைம ம் ம ைம ம் ஈ ம்!' என்றனன்.

க்கு
1.22.44
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1393 இராமன் வில்ைல வ ணனிடம் தந்
அேயாத்திைய அைடதல்
மைழ ெபாழிந்தனர் குந்த ேதவ ள்,
வாம ேவல் வ ணைன,' மான ெவம் சிைல
ேசமி' என்

உதவித், தன் ேசைன ஆர்த்

எழ

நாம நீர் அேயாத்தி மா நகரம் நண்ணினான்.
1394 தயரதன் பரதைனக் ேககய நாட் ற்கு அ
நண்ணினர், இன்பத்
மண் உ

1.22.45
ப் தல் ((1394-1395))

ைவகும் நாள் இைட,

ரசு இனம் வயங்கு தாைனயான்,

அண்ணல் அப் பரதைன ேநாக்கி, ஆண் தைக
எண் அ ம் தைகய

ஓர் ெபா ள் இயம் வான்.

1395 'ஆைண நின் தன்

தாைத ஐய! நிற்

காணிய விைழவ

ஓர் க த்தன் ஆதலால்,

ேகணியில் வைள

ரல் ேககயம் கப்,

ண் ஒளிர் மார்ப! நீ ேபாதி' என்றனன்.
1396 பரதன் ேககய நா
ஏவ

1.22.46

ெசல்

1.22.47

தல்

ம், இைறஞ்சிப் ேபாய்; இராமன் ேசவ ப்

விைனச் ெசன்னியில் ைனந்
ஆவி அங்கு அவன் அல
ஓவ ல் உயிர் பிாிந்

ேபாயினான்,

இல்ைல ஆதலால்,

உடல் ெசன்

1397 ேககய நாட்ைட அைடதல்
உைள விாி ரவித் ேதர் உதாசித்
வைள

என்ன ஏ.

என்

எ

1.22.48

ம்

ரல் தாைனயான் ம ங்கு ேபாதப் ேபாய்,

இைளயவன் தன்ெனா ம் ஏ
நளிர் னல் ேககயநா

நாள் இைட,

நண்ணினான்.

1398 கவிக்கூற்
ஆனவன் ேபான பின், அரசர் ேகா மகன்
ஊனம் இல் ேபர் அரசு உய்க்கும் நாள் இைட,

1.22.49
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வானவர் ெசய்த மா தவம் உண்

ஆதலால்,

ேமல் நனி நிகழ்ந்தன விளம் வாம் அேரா !
.-----------------------

1.22.50

