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2.6 . கங்ைகப் படலம் (2016- 2087 )
2016 இராமபிரான் சீதாபிராட்

ட

ம் இலக்குமண

ட

ம் ெசல்

தல்

ெவய்ேயான் ஒளி தன் ேமனியின் விாி ேசாதியின் மைறயப்
ெபாய்ேயா எ ம் இைடயாெளா ம் இைளயாெனா ம் ேபானான் ;
ைமேயா ! மரகதேமா ! மறிகடேலா ! மைழ கிேலா !
ஐேயா ! இவன் வ

என்ப

ஒர் அழியா அழகு உைடயான் .

2.6.1.

2017 ெப மா ம் பிராட்
ம் ெநறி இைட கண்ட காட்சி (2017-2023)
அளி அன்ன ஒர் அறல் ன்னிய
குழலாள் , கடல் அ தின்
ெதளி

அன்ன

ஒர் ெமாழியாள் ,

நிைற தவம் அன்ன ஒர் ெசயலாள் ,
ெவளி அன்ன ஒர் இைடயாெளா ம்
விைட அன்ன ஒர் நைடயான்
களி அன்ன ம் மட அன்ன ம்
உடன் ஆ வ கண்டான் .
2018 அஞ்சு அம்ைப ம் ஐயன் தன

2.6.2
அலகு அம்ைப ம் அளவா

மஞ்சங்கைள ெவலல் ஆகிய நயனங்கைள உைடயாள் ,
ஞ்சும் களி வாி வண் கள் குழ ன்ப சுழலக்
கஞ்சங்கைள மஞ்சன் கழல் நகுகின்ற

கண்டாள் .

2.6.3

3

2019 மா கந்த ம் மகரந்த ம் அளகம் த ம் மதியின்
பாகம் த ம் தலாெளா பவளம் த ம் இதழான்
ேமகம் தனி வ கின்ற மின்ேனா என மிளிர் ண்
நாகம் தனி வ கின்ற

பி ேயா

என நடவா .

2.6.4.

2020 ெதாைள கட் ய கிைள ட் ய சு திச் சுைவ அ தின்
கிைள கட் ய க விக் கிளர் இைசயின் பைச நறவின்
விைள கட் யின் ம ாித் எ கிளவிக் கிளி விழி ேபால்
கைள கட்டவர் தைள விட்
2021 அ ப் ஏந்திய கலசத்

ைண , அ

ம ப் ஏந்திய எனலாம்
க ப்ேபந்திரம்

எறி குவைளத் ெதாைக கண்டான் .

அன்னம்
சின்னம் த

ஏந்திய மத மா

ைல , மைழ ஏந்திய குழலாள் ,

தலாயின கண்டாள் ; இடர் காணாள் ;

ெபா ப் ஏந்திய ேதாளாெனா
2022 பல் நந்

2.6.5.

விைளயா னள் ேபானாள் .

உகு தரளம் ெதாகு படர் பந்திகள் ப
யில் வதி தண்டைல , அயல் நந்

2.6.6.

நீர் ,

உைற ளினம் ,

மலர் சிந்திய ெசறி நந்தனவனம் , நன்

ெபான் நந்திய நதி , கண்

உளம் மகிழ்தந்தனர் ேபானார் .

2.6.7.

2023 கால் பாய்வன
ேமதிகள் , கதிர் ேமய்வன கைட வாய்
பால் பாய்வன நைற பாய்வன மலர் வாய் அளி படரச்
ேசல் பாய்வன கயல் பாய்வன ெசங்கால் மட அன்னம்
ேபால் பாய் னல் மடவார் ப
2024 இராமன்

ெந

நா

அைவ ேபானார் .

2.6.8.

த ேயார் கங்ைகக்கைரைய அைடதல்

பாிதி பற்றிய பல் பகல் ற்றினர் ,
ம த ைவப்பின் வளம் ெக நா ஒாீஇச்
சு தி கற் உயர் ேதாம் இலர் சுற் உ ம்
விாி திைரப் னல் கங்ைகைய ேமவினார் .
2025 கங்ைகக்கைரயில் உள்ள தவச்ெசல்வர் இராமைனக் காண வ தல்
கங்ைக என் ம் கட ள் தி நதி
தங்கி ைவகும் தேபாதனர் யாவ ம் ,

2.6.9.

4
'எங்கள் ெசல்கதி வந்த

' என்

அம் கண் நாயகற் காண வந்
2026

ஏம் உறா
அண்மினார் .

2.6.10.

இராமைனக் கண்ட தவச்ெசல்வர் ெசயல் (2026-2029)
ெபண்ணில் ேநாக்கும் சுைவயில் , பிறர் தமக்கு
எண்ணின் ேநாக்கி , இயம்ப ம் இன்பத்ைதப்
பண்ணின் ேநாக்கும் பர அ ைதப் பசும்
கண்ணின் ேநாக்கினார் , உள்ளம் களிக்கின்றார் .

2027 எதிர் ெகா

2.6.11.

ஏத்தினர் , இன் இைச பா னர் ,

ெவதிர் ெகாள் ேகா னர் , ஆ னர் , ரைனக்
கதிர் ெகாள் தாமைரக் கண்ணைனக் கண்ணினால்
ம ர வாாி அ
2028

என மாந் வார் .

மைனயின் நீங்கிய மக்கைள ைவக

2.6.12.
ம்

நிைன ம் ெநஞ்சினர் , கண் லர் , ேந வார் ,
அைனயர் வந் உற ஆண் எதிர்ந்தார்கள் ேபால்
இனிய மா தவப் பள்ளி ெகாண்
2029 ெபாழி ம் கண்ணீர்ப்

எய்தினார் .

2.6.13.

ப் னல் ஆட் னர் ,

ெமாழி ம் இன் ெசா ன் ெமாய்ம் மலர் சூட் னர் ,
அழி

இல் அன் எ

ம் ஆர் அ

வழியின் வந்த வ த்தத்ைத

ஊட் னர் ,

ட் னர் .

2030 தவச்ெசல்வர் இராமைன நீரா அ
கா ம் கானில் கிழங்கும் கனிக ம்

2.6.14.
ெசய்க எனல்

ய ேத க் ெகாணர்ந்தனர் ; 'ேதான்றல் ! நீ
ஆய கங்ைக அ ம் னல் ஆ ைன ,
தீைய ஓம்பிைன , ெசய் அ

' என்றனர் .

2031 இராமன் சீதாபிராட்
டன் நீரா தல்
மங்ைகயர்க்கு விளக்கு அன்ன மாைத ம்
ெசங்ைக பற்றினன் , ேதவ ம் ன் அறப்
பங்கயம் அத் அயன் பண் தன் பாதத்தின்

2.6.15.

5
அம் ைகயின் த ம் கங்ைகயின் ஆ னான் .

2.6.16.

2032 கங்ைக இராமைனப் ேபாற் தல்
கன்னி நீக்க அ ம் கங்ைக ம் ைகெதாழாப்
'பன்னி நீக்க ம் பாதகம் பார் உேளார்
என்னின் நீக்குவர் , யா

ம் இன்

என் தந்த

உன்னின் நீக்கிெனன் உய்ந்தெனன் ஆம் ' என்றாள் .

2.6.17.

2033 கங்ைகயில் நீரா ய இராமன் ேதாற்றம் (2033-2034)
ெவம் கண் நாகக் கரத்தினன் , ெவள் நிறக்
கங்ைக வார் சைடக் கற்ைறயன் , கற் உைட
மங்ைக காண நின்

ஆ கின்றான் , வகிர்த்

திங்கள் சூ ய ெசல்வனில் ேதான்றினான் .

2.6.18.

2034 தள் ம் நீர்ப் ெப ங் கங்ைகத் தரங்கத்தான் ,
வள்ளி ண் இைட மா மலராெளா ம்
ெவள்ளி ெவள் நிறப் பாற்கடல் ேமைல நாள்
பள்ளி நீங்கிய பான்ைமயில் ேதான்றினான் .
2035 சீதாபிராட்

2.6.19.

கங்ைகயில் நீரா தல் (2035-2038)

வஞ்சி நாணி வணங்க , மட நைடக்கு
அஞ்சி அன்னம் ஒ ங்க , அ க்கு ெமன்
கஞ்சம் நீாில் ஒளிப்பக் கயல் கப்
பஞ்சி ெமல் அ ப் பாைவ ம் ஆ னாள் .

2.6.20.

2036 சீதாபிராட் கூந்த ன் ந மணம் கங்ைக கமழ்தல்
ேதவர்ேதவன் ெசறி சைடக் கற்ைற ள்
ேகாைவ மாைல எ க்கு ஒ ெகான்ைறயின்
ம் நாறலள் ,

குழல் கற்ைறயின்

நாவி நாள் மலர் கங்ைக ம் நாறினாள் .
2037

ைரக் ெகா ந்

எ ந்

ஓங்கி

டங்கலால்

நைரத்த கூந்த ன் நங்ைக மந்தாகினி ,
உைரத்த சீைத தனிைமைய உன்

வாள் ,

2.6.21.

6
திைரக் ைக நீட் ச் ெசவி யின் ஆட் னாள் .
2038 சீைதயின் குழற்கற்ைற கங்ைகநீாிைடத் தாழ்ந்
மங்ைக வார் குழல் கற்ைற மைழக் குலம்

2.6.22.
குைழந்த காட்சி

தங்கும் நீாிைடத் தாழ்ந் குைழப்பன ,
கங்ைகயாற் டன் ஆ ம் காியவள்
ெபாங்கும் நீர் சுழி ேபாவன ேபான்றேவ .

2.6.23.

2039 சீைத பாற்கட ைடத் ேதான்றிய தி மகள்ேபால விளங்குதல்
சுழி பட் ஓங்கிய ங்கு ஒ ஆற் த் தன்
விழியில் ேசல் உகள் வால் நிற ெவள்ளத்
கித் ேதான் கின்றாள் ,
அ வத்

அன்

தல் பால் கடல்

எ வாள் என ஆயினாள் .

2040 கங்ைகயின் ேப
ெசய்ய தாமைரத் தாள் பண்
ெவய்ய பாதகம் தீர்த்

2.6.24.

தீண்டலால்

விளங்கினாள் ;

ஐயன் ேமனி எலாம் அைளந்தாள் ; இனி
ைவயம் மா நரகத்திைட ைவகுேமா ?

2.6.25.

2041 இராமன் னிவர் வி ந்தினனாதல்
ைற ந ம் னல் ஆ ச் சு திேயார்
உைற ள் எய்தி , உணர்
இைறவற் ைகெதா

உைடேயார் உணர்

, ஏந்

எாி ஓம்பிப் பின்

அறிஞர் காதற்கு அைம வி ந்தாயினான் .
2042 இராமன் னிவர்சாைலயில் வி ந் ண்
வ ந்தித் தான் தர வந்த அ ைத ம்
'அ ந் ம் நீர் ' என்
வி ந்

2.6.26.
மகிழ்தல்

அமரைர ஊட் னான் ,

ெமல் அடகு உண்

விளங்கினான் ;

தி ந்தினார் வயின் ெசய்தன ேத ேமா ?
2043 குகன் இயல் (2043-2050)
ஆய காைலயின் ஆயிரம் அம்பிக்கு
நாயகன் , ேபார்க் குகன் எ

ம் நாமத்தான் ,

2.6.27.

7
ய கங்ைகத்

ைற வி ம் ெதான்ைமயான் ,

கா ம் வில் னன் கல் திரள் ேதாளினான் .
2044

2.6.28.

யன் , நாயினன் , ேதால் ெச ப் ஆர்த்த ேபர்
அ யன் , அல் ெசறிந்த அன்ன நிறத்தினான் ,
ெந ய தாைன ெந க்கினன் , நீர்
இ யிேனா

2045 ெகாம்

கில்

எ ந்தால் அன்ன ஈட் னான் .

த்தாி ேகா

2.6.29.

அதிர் ேபாிைக

பம்ைப பம் பைடயினன் , பல்லவம் அத்
அம்பன் , அம்பிக்கு நாதன் , அழிக ள்
ம்பி ஈட்டம் ைர கிைள சுற்றினான் .

2.6.30.

2046 காழம் இட்ட குறங்கினன் , கங்ைகயின்
ஆழம் இட்ட ெந ைமயினான் , அைர
தாழ விட்ட ெசம் ேதாலன் , தயங்குறச்
சூழ விட்ட ெதா

வா னான் .

2.6.31.

2047 பல் ெதா த்த அன்ன பல்கு கவ யன் ,
கல் ெதா த்தன்ன ேபா

ம் கழ னன் ,

அல் ெதா த்தன்ன குஞ்சியன் , ஆளியின்
ெநற்ெற

ஒத்

ெநாி

வத்தினான் .

2.6.32.

2048 ெபண்ைண வன் ெச ம்பில் பிறங்கிச் ெசறி
வண்ண வன் மயிர் வார்ந் உயர் ன்ைகயான் ,
கண் அகன் தட மார் எ ம் கல் னன்
எண்ெணய் உண்ட இ ள் ைர ேமனியான் .
2049 கச்ெசா

2.6.33.

ஆர்த்த கைறக் கதிர் வாளினன் ,

நச்சு அராவின் ந க்கு உ ம் ேநாக்கினன் ,
பிச்சர் ஆம் அன்ன ேபச்சினன் , இந்திரன்
வச்சிரா தம் ேபா

ம் ம ங்கினான் .

2.6.34.

8
2050 ஊற்

ெமாய் நற

ஊெனா

நாற்றம் ேமய நைக இல்

மீன்

கர்

கத்தினான் ,

சீற்றம் இன்றி ம் தீ எழ ேநாக்குவான் ,
கூற்றம் அஞ்சக் குமி ம் குர னான் .

2.6.35.

2051 குகன் இராமைனக் காண வ தல் (2051-2052)
சி ங்கிேபரம் எனத் திைரக் கங்ைகயின்
ம ங்கு ேதான் ம் நகர் உைற வாழ்க்ைகயன் ,
ஒ ங்கு ேதெனா

மீன் உபகாரத்தன் ,

இ ந்த வள்ளைலக் காண வந்
2052 சுற்றம் அப் றம் நிற்கச் சு
வில்

றந்

, அைர

எய்தினான் .

2.6.36.

கைண

க்கிய வாள் ஒழித்

,

அற்றம் நீத்த மனத்தினன் , அன்பினன் ,
நல் தவப் பள்ளி வாயிைல நண்ணினான் .

2.6.37.

2053 குகன் இலக்குவனிடம் தன்ைன அறிவித்தல்
கூவா

ன்னம் இைளேயான் கு கி , 'நீ

ஆவான் யார் ? ' என , அன்பின் இைறஞ்சினான் ,
'ேதவா ! நின் கழல் ேசவிக்க வந்தெனன் ,
நாவாய் ேவட் வன் நாய் அ ேயன் ' என்றான் .
2054

இலக்குவன் இராமனிடம் குகன்வர
'நிற்றி ஈண்

' என்

2.6.38.

கூ தல்

க்கு ,

ெந யவன் ெதா

, தம்பி ,

'ெகாற்றவ ! நின்ைனக் காணக்
கு கினன் ; நிமிர்ந்த கூட்டச்
சுற்ற ம் தா

ம் , உள்ளம்

யவன் , தாயின் நல்லன் ,
எற் ம் நீர்க் கங்ைக நாவாய்க்கு
இைற , குகன் , ஒ வன் ' என்றான் .
2055 குகன் இராமைனக் கண்

மன

குதல்

2.6.39.

9
அண்ண

ம் வி ம்பி , 'என்பால்

அைழத்தி நீ அவைன ' என்னப்
பண்ணவன் 'வ க ' என்றான் ;
பாிவினன் விைரவிற் க்கான் ;
கண்ணைனக் கண்ணின் ேநாக்கிக்
கனிந்தனன் ; இ ண்ட குஞ்சி
மண் உறப் பணிந்
வைளந்

, ேமனி

, வாய் ைதத்

2056 குகன் ைக ைற ேயற்குமா

நின்றான் .

2.6.40.

இராமைன ேவண் தல்

'இ த்தி நீ ' என்னேலா ம்
இ ந்திலன் ; எல்ைல நீத்த
அ த்தியன் , 'ேத ம் மீ ம்
அ தி க்கு அைமந்த ஆகத்
தி த்திெனன் , ெகாணர்ந்ேதன் ; என் ெகால்
தி உளம் ' ? என்ன ,
வி த்த மாதவைர ேநாக்கி
வலன் , விளம்ப

ரன் ,

ற்றான் .

2.6.41.

2057 குகன் ைக ைறைய இராமன் பாராட் தல்
'அாிய , தாம் உவப்ப , உள்ளத்
அன்பினால் அைமந்த , காதல்
ெதாிதரக் ெகாணர்ந்த , என்றால்
அ தி ம் சீர்த்த ! அன்ேற
பாிவினில் தழீஇய என்னில் ,
பவித்திரம் ; எம் அேனார்க்கும்
உாியன ; இனிதின் நா ம்
உண்டெனம் ; அன்ேற ' என்றான் .
2058 கங்ைக கடக்க நாவாெயா
சிங்க ஏ

அைனய

வழிநாள் வ மா

ரன் ,

பின்ன ம் ெசப் வான் , 'யாம்
இங்கு உைறந்
ஏ

, எறி நீர்க் கங்ைக

ம் நாைள ; யாணர்ப்

2.6.42.
குகனிடம் இராமன் கூ தல்

10
ெபாங்கும் நின் சுற்றத்ேதா ம்
ேபாய் , உவந்

, இனி

உன் ஊாில்

தங்கி , நீ நாவாேயா ம்
சா தி வி யல் ' என்றான் .

2.6.43.

2059 குகன் ேவண் ேகாள்
கார் குலாம் நிறத்தான் கூறக்
காதலன் உணர்த் வான் , 'இப்
பார் குலாம் ெசல்வ ! நின்ைன
இங்ஙனம் பார்த்த கண்ைண
ஈர்கிலாக் கள்வேனன் யான் ,
இன்ன ன் இ க்ைக ேநாக்கித்
தீர்கிேலன் ; ஆன

, ஐய !

ெசய்குெவன் அ ைம ' என்றான் .

2.6.44.

2060 குகன் க தறிந்த இராமன் கூ தல்
ேகாைத வில் குாிசில் அன்னான் கூறிய ெகாள்ைக ேகட்டான் ,
சீைதைய ேநாக்கித் தம்பி தி
காதலன் ஆகும் ' என்
'யாதி

கம் ேநாக்கித் 'தீராக்

க ைணயின் மலர்ந்த கண்ணன் ,

ம் இனிய நண்ப ! இ த்தி ஈண்

2061 தி நகர் தீர்ந்த ெசய்தியறிந்

எம்ெமா

' என்றான் .

2.6.45.

குகன் வ ந்தல்

தி

நகர் தீர்ந்த வண்ணம் ,
மாணவ ! ெதாித்தி ! என்னப்
ப வரல் தம்பி கூறப்
இ

பாிந்தவன் ைப ள் எய்தி ,
கண் நீர் அ வி ேசாரக்

ெப

குக ம் ஆண் இ ந்தான் ; 'என்ேன !
நிலக் கிழத்தி ேநாற் ம்
ெபற்றிலள் ேபா

ம் ' என்னா .

2.6.46

2062 கதிரவன் மைறதல்
விாி இ ள் பைகைய ஓட் த்
திைசகைள ெவன்
ஒ

தனித் திகிாி உந்தி ,

, ேமல் நின்

,

11
உயர் கழ் நி வி , நா ம்
இ நிலத் எவர்க்கும் உள்ளத்
இ ந் அ ள் ாிந்
ந்த
ெச வ
ரன் என்னச்
ெசம் கதிர் ெசல்வன் ெசன்றான் .

2.6.47.

2063 சீதாபிராட்
ம் இராம ம் த ப்ைபப் ல் ல் உறங்க
இலக்குவன் காத் நிற்றல்
மாைல வாய் நியமம் ெசய் , மர ளி இயற்றி , ைவகல்
ேவைல வாய் அமிர் அன்னா ம் ர ம் விாித்த நாணல்
மாைலவாய்ப் பாாின் பாயல் ைவகினர் , வாி வில் ஏந்திக்
காைல வாய் அள ம் தம்பி இைமப்பிலன் காத்

நின்றான் .

2.6.48.

2064 குகன் இராமலக்குவர்கைள ேநாக்கி வ ந்திநிற்றல்
ம்பியின் குழாத்தில் சுற் ம்
சுற்றத்தன் , ெதா த்த வில்லன் ,
ெவம்பி ெவந் அழியாநின்ற
ெநஞ்சினன் , விழித்த கண்ணன் ,
தம்பி நின்றாைன ேநாக்கித்
தைல மகன் தனிைம ேநாக்கி
அம்பியின் தைலவன் கண்ணீர்
அ வி ேசார் குன்றில் நின்றான் .
2065 கதிரவன் ேதாற்றம்
றக்கேம தல ஆய
யன யாைவேய

2.6.49.

ம்

மறக்குமா நிைனயல் ; அம்மா !
'வரம் இல ேதாற் ம் மாக்கள்
இறக்கும் ஆ

இ

' என்பான்ேபால்

ன்ைன நாள் இறந்தான் , பின்னாள்
'பிறக்கும் ஆ

இ

' என்பான்ேபால்

பிறந்தனன் பிறவா ெவய்ேயான் .
2066 கதிரவன் ேதான் ம் காைல நிகழ்ச்சி
ெசம் ெசவ்ேவ ேசற்றில் ேதான் ம்
தாமைர , ேதாில் ேதான் ம்

2.6.50.

12
ெவம் சுடர்ச் ெசல்வன் ேமனி
ேநாக்கின விாிந்த ; ேவ ஒர்
அஞ்சன ஞாயி அன்ன
ஐயைன ேநாக்கிச் ெசய்ய
வஞ்சி வாழ் வதனம் என் ம்
தாமைர மலர்ந்த

அன்

ஏ.

2.6.51.

2067 இராமன் குகைன விைரவில் நாவாய் ெகாணர்க எனல்
நாள் தற்கு அைமந்த யா ம்
நயந்தனன் இயற்றி , நாமத்
ேதாள்

தற்கு அைமந்த வில்லான் ,

மைறயவர் ெதாடரப் ேபானான் ,
ஆள் தற்கு அைமந்த ேகண்ைம
அன்பைன ேநாக்கி , 'ஐய !
ேகாள் தற்கு அைமந்த நாவாய்
ெகாண தி விைரவின் ; என்றான் .

2.6.52.

2068 இராமனிடம் குகன் ேவண் ேகாள் (2068-2072)
ஏவிய ெமாழி ேகளா , இழி னல் ெபாழி கண்ணான் ,
ஆவி ம் உைலகின்றான் , அ யிைண பிாிகல்லான் ,
காவியின்மலர் காயா கடல் மைழ அைனயாைனத்
ேதவிெயா

அ தாழாச் சிந்தைன உைர ெசய்வான் .

2069 'ெபாய்ம்
ெகாய்ம்
ெசய்ம்

2.6.53.

ைற இலர் , ஆல் எம் க டம் வனேம , ஆல்
ைற உ
ைற கு

இம் ைற உற

தாராய் ! குைற

ஏவல் ெசய்கு ம் ; அ ேயாைம
என்னா இனி

2070 'ேதன் உள , திைன உண்
ஊன் உள ,

இெலம் ; வ ேயம் ; ஆல்

இ

, ெந

, ஆல் ேதவ ம்

2.6.54.

கர்தற்கு ஆம்

ைண நாேயாம் உயிர் உள , விைளயாடக்

கான் உள , னல் ஆட கங்ைக ம் உள
நான் உள தைன ம் நீ இனி
2071 'ேதால் உள

எம் ஊர் .

கில் ேபா

இ

, அன்

ஓ

; நாட , எம்பால் ' .

ம் , சுைவ உள ெதாடர் மஞ்சம்

ேபால் உள பரண் , ைவகும் ைர உள , க

ஓ ம்

2.6.55.

13
கால் உள , சிைல

ம் ைக உள , க

ேமல் உள ெபா ேள

ம் விைரெவா

2072 'ஐயி பத்ேதா

வானின்
ெகாணர்ேவம் ஆல் .

2.6.56.

ஐந்தாயிரர் உளர் ஆைண

ெசய்குநர் , சிைல ேவடர் , ேதவாின் வ யார் , ஆல்
உய்கு ம் அ ேயாம் , எம் கு ல் இைட ஒ நாள் நீ
ைவகுதி எனின் , ேமல் ஒர் வாழ்

இைல பிறி

' என்றான் .

2.6.57.

2073 குகனிடம் இராமன் கூ தல்
அண்ண

ம் அ

ேகளா அகம் நிைற அ ள் மிக்கான் ,

ெவள் நிற நைக ெசய்தான் , ' ர ! நின் உைழ யாம் அப்
ண்ணிய நதி ஆ ப் னிதைர வழிபா உற்
எண்ணிய சில நாளில் கு கு ம் ; இனி

' என்றான் .

2074 குகன் ெகாணர்ந்த ஓடத்தில் இராமன்

2.6.58.

த ேயார் ஏ தல்

சிந்தைன உணர்கிற்பான் , ெசன்றனன் , விைரேவா
தந்தனன் ெந நாவாய் ; தாமைர நயனத்தான்
அந்தணர் தைம எல்லாம் 'அ
இந் வின்

தலாேளா

திர் விைட ' என்னா ,

இளவெலா

இனி

ஏறா .

2.6.59.

2075 இராமன் குகன் நாவாயில் கங்ைக கடத்தல் (2075-2077)
'வி நதி க

' என்றான் ; ெமய் உயிர் அைனயா

கினன் ெந

நாவாய் ;

ாி திைர ெந

க தினின் மட அன்னக் கதி அ

ம்

நீர் வாய்

ெசல , நின்றார்

இடர் உற , மைறேயா ம் எாி உ ம் ெம கு ஆனார் .

2.6.60.

2076 பால் உைட ெமாழியா ம் பகலவன் அைனயா ம்
ேசல் உைட ெந நல் நீர் சிந்தினர் விைளயாடத்
ேதால் உைட நிமிர் ேகா ல்
கால் உைட ெந
2077

ழவிட , எ ம் நாவாய்

ெஞண் ல் ெசன்ற

க

; அம்மா !

ஓடம் கங்ைகயின் ெதன்கைர ேசர்தல்
சாந் அணி ளினத்தின் தடம் ைல உயர் கங்ைக
காந் இன மணி மின்னக் க கமழ் கமலத்தில்

2.6.61.

14
ேசந்

ஒளி விாி ம் ெதள் திைர எ

ஏந்தினள் ஒ

ம் நிமிர் ைகயால்

தாேன ஏற்றினள் இனி

அப்பால் .

2078 இராமன் குகனிடம் சித்திரகூடத் க்குச் ெசல்
அ திைச உற்

, ஐயன் , அன்பைன

2.6.62.

ம் ெநறி வின தல்

கம் ேநாக்கிச்

'சித்திரகூடத்தில் ெசல் ெநறி பகர் ' என்னப்
பத்தியின் உயிர் ஈ ம் பாிவினன் அ
'உத்தம ! அ

நாேயன் ஓ வ

தாழா ,

உள

' என்றான் .

மா

இராமனிடம்

2079 தன்ைன உடனைழத் ச் ெசல்

2.6.63.

குகன் ேவண் தல் (2079-2082)
'ெநறி இ ெநறி வல்ேலன் ; ேந ெனன் வ வாமல்
நறியன கனி கா ம் நற

இைவ தரவல்ேலன் ;

உைறவிடம் அைமவிப்ேபன் ; ஒ

ெநா வைர உம்ைமப்

பிறிகிெலன் ; உடன் ஏகப் ெப குெவன் எனில் , நாேயன் . '
2080 'தீயன அைவ யா ம் திைசதிைச ெசல
யன உைற கானம்

2.6.64.

றித்

விெனன் வர வல்ேலன் ,

ேமயின ெபா ள் நா த் த குெவன் , விைனமற் ம்
ஏயின ெசய வல்ேலன் , இ ளி
2081 'கல்
ெசல்

ெவன் மைல ேம
ெவன் ெநறி

ம் ெநறி ெசல்ேவன் . '

ம் கவைலயின்

2.6.65.

தல் யா ம் ,

ரம் , ெசறி னல் தரவல்ேலன் ,

வில் னம் உெளன் , ஒன் ம் ெவ வெலன் , இ ேபா ம்
மல்
2082 'தி

ம் உயர் ேதாளாய் ! மலர் அ
ளம் எனின் , மற்

ஒ வெலன் ஒ

2083

அ

2.6.66.

என் ேசைன ம் உடேன ெகாண்

ேபா ம் உைறகுெவன் ; உளர் ஆனார்

ம வலர் எனின் ,
ெபா

பிாிேயன் ஆல் .

ன்ேன மாள்குெவன் ; மிைக அல்ேலன் ;

மணி மார்பா ! ேபா ெவன் உடன் ' என்றான் .

குகைன ேநாக்கி இராமன் கூ தல் (2083-2086)
அன்னவன் உைர ேகளா , அமல

ம் உைர ேநர்வான் ,

2.6.67.

15
என் உயிர் அைனயாய் நீ ; இளவல் உன் இைளயான் ; இந்
நல்
உன்

தலவள் நின் ேகள் ; நளிர் கடல் நிலம் எல்லாம்
ைடய

2084 ' ன் உள
'பின் உள

; நான் உன் ெதாழில் உாிைமயின் உள்ேளன் '
எனின் அன்ேறா சுகம் உள
இைட மன்

ன் உெளம் ஒ

ம் பிாி

நால்ேவம் ,

உள

;அ

2.6.68.

அன்றிப்

' என உன்ேனல் ;

உள

என உன்னா

அன் உள இனி நாம் ஓர் ஐவர்கள் உளர் ஆேனாம் . '

2.6.69.

2085 'படர் உற உளன் உம்பி கான் உைற பகல் எல்லாம் ;
இடர் உ

தைகயாேயா ? யான் என உாியாய் நீ ;

சுடர் உ

வ

ேவலாய் ! ெசால்

ைற கடேவன் , நான்

வடதிைச வ ம் அ நாள் நின் உைழ வ கின்ேறன் . '

2.6.70.

2086 'அங்கு உள கிைள காவற்கு அைமதியின் உளன் உம்பி ;
இங்கு உள கிைள காவற்கு யார் உளர் ? உைரெசய்யாய் ;
உன் கிைள என
என் கிைள இ

அன்ேறா ? உ

யர் உறல் ஆேமா ?

கா என் ஏவ ன் இனி

2087 குகன் விைடெப த

ம் இராமன்

' என்றான் .

த ேயார் கானகத் ப் குத

2.6.71.
ம்

பணிெமாழி கடவாதான் , ப வரல் இகவாதான் ,
பிணி உைடயவன் என்

ம் ேபதினன் , விைட ெகாண்டான் ;

அணி இைழ மயிேலா ம் , ஐய

ம் , இைளேயா

ம் ,

திணி மரம் நிைற கானில் ேசண் உ ம் ெநறி ெசன்றார் .
-------------------------------

2.6.72.
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2.7 . வனம் கு படலம் (2088- 2134)
2088 இராமன் வனம் க்க காலநிைல
ாியர் ணர் மாதர் ெபா
ஈர ம் உள

இல் என்

மனம் என , மன்
அறி

ஆாியன் வரேலா ம் , அ
கார் உ

ம்

அ ம் இளேவனில் ,

அளவிய சீதக்

குறி வானம் காட் ய

அவண் எங்கும் .

2089 இராமன் ெசன்ற வழியின் இயல்
ெவயில் இளம் நிலேவ ேபால் விாி கதிர் இைட
பயில் மரம் நிழல் ஈனப் பனி ைர ளி ேமகம்
யல் தர , இள ெமன் கால்

! அளவிய

2.7.1.

சப்

எய்த ,

மயில் இனம் நடம் ஆ ம் வழி இனியன ேபானார்
2090 இராமன் சீதாபிராட் க்கு வழியிைடக் காட்சி மகிழ்ந்

2.7.2.
காட்டல் (2090-2105)

'மன்ற ன் ம ேகாைத மயில் இயல் மடம் மான் ஏ !
இன் யில் வதி ேகாபம் அத் இனம் விரவின எங்கும்
ெகான்ைறகள் ெசாாி ேபாதின் குப்ைபகள் , குலம் மாைலப்
ெபான் திணி மணி மானப் ெபா வன பல காணாய் . '
2091 'பாண் இனம் ஞிமி
நாணின ெதாகு பீ

ஆகப் ப ம் மைழ பைண ஆக ,
ேகா ன நடம் ஆடல் ,

ண் இயல் ! நின சாயல் ெபா வ

, பல கண்ணில்

காணிய எனல் ஆகும் களி மயில் இைவ காணாய் . '
2092 'ேசந்

2.7.3.

2.7.4.

ஒளி விாி ெசம் வாய் பசுைம கிளி ெசறி ேகாலக்

காந்தளின் மலர் ஏறிக் ேகா வ , கவின் ஆ ம்
மா தளிர் ந ம் ேமனி மங்ைக ! நின் மணி ன்ைக
எந்தின எனல் ஆகும் இயல்பின இைவ காணாய் !

2.7.5.

2093 'ெநய்ஞ் ஞிைற ெந ேவ ன் நிறம் உ திறம் ற்றிக்
ைகஞ் ஞிைற நிமிர் கண்ணாய் ! க தின இனம் என்ேற
ெமய்ஞ் ஞிைற விாி சாயல் கண் நின் விழி கண்
மஞ்ைஞ ம் மடம் மா

ம் வ வன இைவ காணாய் . '

2.7.6.
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2094 ' வலர் குரேவா ம் ைட தவழ் பிட ஈ ம்
மா அலர் ெசாாி சூழல் யில் எ ம் மயில் ஒன்றின்
வி இன் மணம் நாறத்
ேசவெலா

ைண பிாி ெபைடதான் , அச்

உற ஊ த் திாிவதன் இயல் காணாய் . '

2095 'அ ந்ததி அைனயாேள ! அ தி

2.7.7.

ம் இனியாேள !

ெச ந்தியின் மலர் தாங்கும் ெசறி இதழின் அேசாகம் ,
ெபா ந்திய களி வண் ல் ெபாதிவன , ெபான் ஊ ம்
இ ந்ைதயின் எ
2096 'ஏந்

இளம்

தீ ஒத்

எ வ

ஒர் இயல் பாராய் . '

2.7.8.

ைலயாேள ! எ த ம் எழிலாேள !

காந்தளின்

ைக கண்ணில் கண்

'பாந்தள் இ

' என உன்னிக் கவ்வியப

ேதம் தள கள் ெசய் ம் சி

கு

,ஒ

களி மஞ்ைஞ ,
பாராத் ,

நைக காணாய் . '

2.7.9.

2097 'குன் உைற வயம் மாவின் கு ைள ம் இ ள் சிந்திப்
பின்றின எனல் ஆகும் பி த சி மா ம்
அன் அல பிாி ஒல்லா அண்டர்தம் மைன ஆவின்
கன்

ஒ

விைளயா ம் களியன பல காணாய் . '

2.7.10.

2098 'அகில் ைர குழல் மாேத ! அணி இைழ எனல் ஆகும்
நகும் மலர் நிைற மாைலக் ெகாம் கள் , நதி ேதா ம்
கில் ைர
கிழ் இள

ைர நீாில் ேதாய்வன ,
ைலயாாில்

ைற ஆ ம்

ழ்குவ பல காணாய் . '

2.7.11.

2099 ' ற்
ம் ைக கிண்
ரல்கில சி
ம்பி ,
வில் தி
தல் மாேத ! அம் மலர் விாி ேகாங்கின்
சுற் உ ம் மலர் ஏறித் யில்வன சுடர் மின் ம்
ெபான் தக

உ ம் நீலம் ைரவன பல காணாய் . '

2100 'கூ ய நைற வாயில் ெகாண்டன , விழிெகாள்ளா
ய களி மன் ம்
ஆ ய சிைற மா வண்

கின , ெநறி காணா ,
அந்தாின் இைச ன்னம்

2.7.12.

18
பா ய ெபைட கண்ணா வ வன , பல காணாய் . '
2101 'கன்னியர் அணி ேகாலம் கற்

2.7.13.

அறிகுநர் என்னப்

ெபான் அணி நற ேவங்ைக ேகாங்குகள்
ெமன் ,
அன்னம் ெமல் நைடயாய் ! நின் அளி வளர் அளகப் ம்
சின்ன நல் மலர் மானச் சிந் வ பல காணாய் . '

2.7.14.

2102 'மணம் கிளர் மலர் வா ம் மா தம் வர , வாசக்
கணம் கிளர்த சுண்ணம் கல் இைடயன கானம் அத் ,
அணங்கி ம் இனியாய் ! உன் அணி வடம் ைல ன்றில்
சுணங்கு இனம் அைவ மானத்

வன பல காணாய் . '

2.7.15.

2103 'அ இைண ெபாைற கல்லா என் ெகால் , அதர் எங்கும் ,
இைடயிைட மலர் சிந் ம் இனம் மரம் இைவ காணாய் !
ெகா யிெனா

இள வாசக் ெகாம் கள் , குயிேல ! உன்

ைர இைட மானத்

வள்வன இைவ காணாய் ! '

2.7.16.

2104 'வாள் ைர விழியாய் ! உன் மலர் அ அணி மானத்
தாள் ைர தளிர் ைவகும் தைக ஞிமி இைவ காணாய் !
ேகாள் ைர இ ள் வாசக் குழல் ைர மைழ காணாய் !
ேதாள் ைர இளம் ேவயின் ெதாகுதிகள் இைவ காணாய் !
2105 '

நைன சிைன

நால் நிற நளிர் வல்

2.7.17.

ன்றிப் ள் இைடயிைட பம்பி ,
ெகா

நைவ இல பல்கி ,

மான் இனம் மயில் , மாைலக் குயில் இனம் வதி கானம் ,
தீ நிகர் ெதாழில் ஆைடத் திைர ெபா வன பாராய் ! '

2.7.18.

2106 சூாியாத்தமனம்
என்

, நல் மடவாேளா

இனிதினின் விைளயா ப்

ெபான் திணி திரள் ேதாளான் ேபாயினன் ெநறி ; ேபா ம்
ெசன்ற

குடபால் ; அ தி

மைல இ

என்றனன் , விைன ெவன்ேறார் ேம
2107 பரத் வாச

அன்

ஓ?

இடம் எனேலா ம்

னிவன் இராமைன எதிர்ெகாள்ளல்

2.7.19.
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அ த்தியன் அகம் விம் ம் அன்பினன் , 'ெந ம் நாளில்
தி த்திய விைன ற்றிற் இன் ' எனல் ெதாிகின்றான் ,
பரத் வன் எ ம் நாமப் பரம் னி பவம் ேநாயின்
ம த் வன் அைனயாைன வர
2108 பரத் வாச

எதிர்ெகாள வந்தான் .

2.7.20

னிவன் இயல் (2108-2109)

குைடயினன் , நிமிர் ேகாலன் , குண் ைகயினன் ,

ாிச்

சைடயினன் , உாி மானின் ச மன் , நல் மரம் நாாின்
உைடயினன் , மயிர் நா

ம் உ வினன் , உயிர் ேப

நைடயினன் , மைற நா

ம் நடம் நவில்த

ம்

நாவான் .

2.7.21

2109 ெசம் தழல் ாி ெசல்வன் , திைச க னி ெசவ்ேவ
தந்தன உயிர் எல்லாம் தன் உயிர் என நல்கும்
அந்தணன் , 'உலகு ஏ ம் அைம ' எனின் , அமர ஈசன்
உந்தியின் உதவாேம உதவி
2110 பரத் வாச
அ

2.7.22

னிவன் வ ந்தல்

னி வரேலா ம் , அழக

ம் ைற ெதா தான் ; அம்
'இ

ெதாழில் வல்லான் .

ம் மலர்
தல்வ

ைற உ ேவா நான் காண்குவ

வி
ம் எதிர் ல்

,

? ' என உள்ளம்

விம்மினன் , இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் .

2.7.23

2111 பரத் வாசன் வின தல்
''அகல் இடம் ெந
கல் இடம் எம
தக

ஆ

ம் அைமதிைய , அ

ஆகும் ைர இைட , இ

தீரப்

நாளில் ,

இல தவ ேவடம் த விைன வ வான் என் ?

இகல் அ

சிைல

ர ! இைளயவெனா ம் '' என்றான் .

2.7.24

2112 பரத் வாச னிவன் இரங்குதல்
உற் ள ெபா ள் எல்லாம் உணர் ற உைரெசய்தான் ;
நல் தவ
'இற்ற

னி , 'அந்ேதா ! விதி த ம் நைவ ' என்பான் ,
; ெசயல் உண்ேடா இனி ? ' என இடர்ெகாண்டான் ,

'ெபற்றிலள் தவம் அந்ேதா ெப ம் நிலமகள் ' என்றான் .

2.7.25
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2113

பரத் வாச
“ ‘ ப் உ
அப் உ

னிவன் கூ தல் (2113-2114)
வர் வாயில்

கடல் ஞாலம் ஆ

ெமாழி இவேளா ம்
தி க

' என்னா ,

ஒப் அ ம் மகன் உன்ைன , 'உயர் வனம் உற ஏகு ' என்
எப் பாி
2114 'அல்ல

உயிர் உய்ந்தான் என்
ம் உள , இன்பம் அ

ைண அவன் ? '' என்றான் .
க

நல்ல ம் உள , ெசய் ம் நைவக
இல்ைல ஒர் பயன் நான் இன்
ல்

ம் உள , அன்ேறா !
ம் உள , அன்ேறா !

இடர் உ ம் இதின் , ' என்னாப்

னன் , உடேன ெகாண்

2115 பரத் வாச

2.7.26

இனி

உைற ைர க்கான் .

2.7.27

னிவன் வி ந்ேதாம்பல்

க்கு , உைற இடம் நல்கிப்

சைன

ைற ேபணித்

தக்கன கனி கா ம் தந் , உைர த ம் அன்பால்
ெதாக்க நல் ைற கூறித் யவன் உயிர்ேபா ம்
மக்களின் அ ள் உற்றான் ; ைமந்த ம் மகிழ் ற்றார் .
2116 பரத் வாசன் நிைன ம் ெசய

ம்

ைவகினர் ; கதிர் நா ம் அளைவயின் மைறேயா
'உய்குெவன் இவெனா
ெசய்தனன் இனி

ம் ,

யான் உடன் உைறத ன் ' என்பான் .

எல்லாம் , ெசல்வைன

'ெகாய் குலம் மலர் மார்ப ! கூ வ
2117 பரத் வாச

2.7.28

உள

கம்

ன்னாக்

' என்றான் .

2.7.29

னிவன் ேவண் ேகாள் (2117-2118)

'நிைற ம் நீர் மலர் ெந ம் கனி கிழங்கு காய் கிடந்த ;
குைற ம் தீயைவ ;

யைவ குைற

இல ; எம்ேமா

உைற ம் இவ் வழி , ஒ ங்கினில் உயர் தவம்
இைற ம் ஈ

அலா

2118 ''கங்ைகயாெளா

, இனிய

ஒர் இடம் அாி

யல்வார்க்கு
; இன்

காியவள் நாமகள் கலந்த

சங்கம் ஆத ன் பிாியெலன் ; தாமைரச் ெசம் கண்
அம் கண் நாயக ! அய க்கும் அ ம் ெபறல் தீர்த்தம்

ம் .

2.7.30

21
எங்கள் ேபா யர் தரத்த

அன்

; இ த்தி ஈண்

'' என்றான் .

2.7.31

2119 இராமன் கூறிய ம மாற்றம்
ண்ட மாதவன் அ ெமாழி வி ம்பினன் கல ,
'நீண்ட

அன்

இ

, நிைற னல் நாட் க்கு ந

ஆம் ;

மாண்ட சிந்ைதய ! இவ் வழி ைவகுெவன் என்றால் ,
ஈண்ட யாவ ம் ெந ங்குவர் ' என்றனன் , இராமன் .
2120

பரத் வாச
'ஆவ

னிவன் மீட் ம் பகர்தல்

உள்ளேத ! ஐய ! ேகள் , ஐயிரண்

அைமந்த

காவதப் ெபாழிற்கு அ றம் கழிந்தபின் காண்
ேம

2.7.32

காத ன் ைவகுதி , விண்ணி

,

ம் இனிதாத்

ேதவர் ைகெதா ம் சித்திரகூடம் என்

உள

ஆல் . '

2.7.33

2121 இராமன் த ேயார் பரத் வாச னிவனிடம் விைடெபற் ச் ெசன்
ய ைனக்கைரயைடதல்
என் காத ன் ஏயினன் ; அ ெதா
, ஏகிக்
ெகான்ைற அம் குழல் ேகாவலர் ல்ைல ம் கு கிச்
ெசன்
கன்

, ெசம் கதிர் ெசல்வ
நின்

2122 இராமன்
ஆ
நீ

ம் ந

உறச் சி

மான்

உகள் கைர உைட காளிந்தி கண்டார் .
த ேயார் ய ைன நதிையக் கண்

கண்டனர் , அகம் மகிழ்ந்

2.7.34

கடத்தல் (2122-2123)

இைறஞ்சினர் , அறிந்

,

ேதாய் மணி ேமனியர் , ெந ம் னல் ப ந்தார் ,

ஊ ம் ெமன் கனி கிழங்கிேனா

உண்

'ஏறி ஏகுவ

ம் இைளேயான் .

எங்ஙனம் ? ' என்ற

2123 வாங்கு ெவம் கைழ
ஒங்கு ெதப்பம் ஒன்

நீர் உண்டார் ;
2.7.35

ணித்தனன் , மாைணயின் ெகா யால்
அைமத்

, அதின் , உம்பாின் உலம்ேபால்

ங்கு ேதாள் அண்ணல் ேதவிெயா
நீங்கினன் அந்த ெந ம் நதி இ

இனி

ற்றி ப்ப ,

ைகயால் நீந்தி .

2124 இலக்குவன் நீந்தியதன் விைள .
ஆைல பாய் வயல் அேயாத்தியர் ஆண்டைகக்கு இைளயான்

2.7.36

22
மாைல மால் வைரத் ேதாள் எ
காைல ேவைலயின் உற்ற

ம்மந்தரம் திாியக்

, கழிந்த நீர் ; க தின்

ேமைல ேவைலயில் பாய்ந்த

; மீண்ட நீர் ெவள்ளம் .

2.7.37

2125 சுரம் குதல்
அைனயர் அப் னல் ஏறினர் , அ கைர அைணந்தார் ,
ைன ம் வற்கைலப் ெபாற்பினர் , ெந ம் ெநறி ேபானார் ,
சிைன ம் ல ம் க ம் ெவந் இ நிலம் தீய்ந்
நிைன ம் ெநஞ்ச ம் சு வேதார் ெந ஞ்சுரம் ேநர்ந்தார் .

2.7.38

2126 இராமன் நிைனவால் பாைல மாறிய பாிசு (2126-2133)
'நீங்கல் ஆற்றலள் சனகி ' என்

அண்ண

ம் நிைனந்தான் ,

ஓங்கு ெவய்யவன் உ பதி எனக் கதிர் உகுத்தான் ;
தாங்கு ெவம் கடந்

உலைவகள் தைழ ெகாண்

தைழத்த ;

பாங்கு ெவம் கனல் பங்கய வனங்களாய்ப் பரந்த !
2127 வ த்

2.7.39

வித்திய அைனயன வல் அயில் பரல்கள் ,

பறித்

வித்திய மலர் எனக் குளிர்ந்தன பைசந்த ;

இ த்

எாிந்தன வல் கள் இளம் தளிர் ஈன்ற ;

க த்த வாள் அர

எயி

இன் ஊ

2128 கு மி ேமகங்கள் கு றின குளிர்
வில் ேவட ம்

னிவாின்

அ

உகக் களித்த ,

2.7.40

ளி ெகாணர்ந்த ;
னிகிலர் ; உயிைரத்

த வி நின்றன பசி இல பைக இல தணிந்த ;
உ ைவயின்

ைல மான் இளங் கன் கள் உண்ட .

2129 கல் அைளக் கிடந்
அல்லல் உற்

அக

ெவந்

2.7.41

அயர்கின்ற கதழ் பாம்

இல , அைல னல் கிடந்தன அைனய ;

வல்ைல உற்ற ேவய் ற்ெறா ம் எாிவன , மணிவாழ்
ல் எயிற்
2130 படர்ந்

இளம் கன்னியர் ேதாள் எனப் ெபா ந்த .

எ ந்த ல் , பசும் நிறம் கம்பளம் பரப்பிக்

கிடந்த ேபான்றன ; ேககயம் , ேதாைககள் கிளர ,

2.7.42

23
மடந்ைதமார் என நாடகம் வயின் ெதா ம் நவின்ற ;
ெதாடர்ந்

பாணாில் பாங்கு இைச

ரன்றன

ம்பி .

2.7.43

2131 பாைல ெவம்ைம நீங்கிய காரணம்
காலம் இன்றி ம் கனிந்தன கனி ; ெந ங் கந்தம்
லம் இன்றி ம்

கிழ்த்தன ; நிலன் உற

ம்

ேகால மங்ைகயர் ஒத்தன ெகாம்பர்கள் ; இம்பர்ச்
சீலம் அன்றி ம் ெசய் தவம் ேவ ம் ஒன்
2132 எயினர் தங்கு இடம் இ

உள

ஓ?

2.7.44

கள் இ ப்பிடம் ஏய்ந்த ;

வயின் வயின் ெதா ம் மணி நிறக் ேகாபங்கள் மலர்ந்த ;
பயில் மரம் ெதா ம் பிாிந்தன ேபைடையப் பயி ம்
குயில் இரங்கின ; கு ந்தம் நின்

அ ம்பின

ந்தம் .

2.7.45

2133 பாைல ெவம்ைம நீங்கிக் குளிர்ந்தைம
பந்தம் ஞாட் உ பாசைற ெபா ள் வயின் ப வம்
தந்த ேகள்வைர உயிர் உறத் த வினர் பிாிந்த
கந்த ஓதியர் சிந்ைதயில் ெகாதித்த
வந்த ேபா
2134 இராமன்

, அக் கழேலார்

அவர் மனம் எனக் குளிர்ந்த

அவ் வனேம .

த ேயார் சித்திரகூட மைலையக் கா

2.7.46

தல்

ெவளி நீங்கிய பாைலைய ெமல் எனப் ேபானார் ,
ஒளி வான் மதிக் குழவி தன் சூல் வயிற் உைதப்பப்
பிளி ம் ேமகத்ைதப் பி ெயனப் ெப ம் பைனத் தட ைக
களி

நீட் ம் அச் சித்திரகூடத்ைதக் கண்டார் .

----------------------------

2.7.47
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2.8 . சித்திரகூடப் படலம் (2135 -2190 )
2135

இராமன் சீதாபிராட் க்குச் சித்திரகூட மைலவளம் காட்டல் (1-38)
நிைன ம் ேதவர்க்கும் நமக்கும் ஒத் ஒ ெநறி நின்ற
அனகன் அம் கணன் ஆயிரம் ெபயர் உைட அமலன்
சனகன் மா மட மயிற்கு அந்தச் சந்தனம் ெசறிந்த
கனக மால் வைர இயல் எலாம் ெதாி

2136 வா

ம் ேவ

ம் விட்

2.8.1

, அளாயின அைனயகண் மயிேல !

தாளின் ஏல ம் தமால ம் தைழத
நீள மாைலய

உற காட் ம் .

சாரல் ,

யில்வன , நீர் உண்ட கமம் சூல்

காளேமக ம் நாக ம் ெதாிகில காணாய் !

2.8.2

2137 கு தி வாள் எனச் ெசம் வாி பரந்த கண் குயிேல !
ம வி மால் வைர உம்பாில் குதிக்கின்ற வ ைட ,
சு தி ேபால் ெதளி மரகதக் ெகா ஞ்சுடர் சுற்றப் ,
ப தி வானவன் பசும் பாி ைரவன பாராய் !
2138 வடம் ெகாள்

ண்

ைல மடம் மயிேல ! மதக் கத மா

அடங்கு ேபழ் வயிற்

அர

தடங்கள் ேதா ம் நின்
டங்கும் மாளிைகத்

2.8.3

உாி , அைம ெதா ம் ெதாடக்கித்

ஆ வ , தண்டைல அேயாத்தி
கில் ெகா

நிகர்ப்பன ேநாக்காய் !

2.8.4

2139 உவாிவாய் அன்றிப் பாற்கடல் உதவிய அ ேத !
வாின் நீள் மணித் தடம் ெதா ம் , இடம் ெதா ம் ,
கவாி பால் நிற வால் ைட ெபயர்வன க தில்
பவள மால் வைர அ விையப் ெபா விய பாராய் .

வன்றிக்
2.8.5

2140 சலம் தைலக்ெகாண்ட சீயத்தால் தனி மதக் கதம் மா
உலந்
ழ்த ன் , சிந்தின உதிரத்தின் , மடவார்
லந்த காைல அற் உக்கன குங்குமப் ெபாதியில்
கலந்த

த்

என , ேவழ

த்

இைமப்பன காணாய் .

2141 நீண்ட மால் வைர மதி உற , ெந

நிவந்த

2.8.6

25
ண் மா மணிச் சுடர் சைடக் கற்ைறயில் ேதான்ற ,
மாண்ட வால் நிற அ வி அம் மழ விைடப் பாகன்
காண் தகும் சைடக் கங்ைகைய நிகர்ப்பன காணாய் !
2142 ெதாட்ட வார் சுைன சுடர் ஒளி மணிெயா ம்

2.8.7

வி

விட்ட ெசன்றன , விடா மத மைழயன ேவழம் ,
வட்ட ேவங்ைகயின் மலெரா ம் தைதந்தன வயங்கும்
பட்டம் ெநற்றியில் சுற்றிய ேபால்வன பாராய் !

2.8.8

2143 இைழந்த ல் இைண மணிக் குடம் சுமக்கின்ற என்னக்
குைழந்த ண் இைடக் குவி இள வன ைலக் ெகாம்ேப !
தைழந்த சந்தனச்ேசாைல தன் ெசலவிைனத் த ப்ப
ைழந் ேபாகின்ற

ஒக்கின்ற மதியிைன ேநாக்காய் .

2.8.9

2144 உ கு காத ல் தைழ ெகாண் மழைல வண் ஓச்சி ,
கு நா ெசம் ேதனிைன ைழநின் ம் வாங்கிப்
ெப கு சூல் இளம் பி க்கு ஒ

பிைற ம ப் யாைன ,

ப க வாயினில் ைகயில் நின்

, அளிப்ப

பாராய் .

2.8.10

2145 அளிக்கும் நாயகன் மாைய க்கு அடங்கினன் எனி ம் ,
களிப்பில் இந்தியத் ேயாகிையக் கரக்கிலன் அ ேபால்
ஒளித்

நின்

உளர் ஆயி

பளிங்கு அைற சில பாி

ம் , உ த் ெதாிகின்ற

கம் மாக்கைள பாராய் .

2.8.11

2146 ஆ கின்ற மா மயி
ம் அழகிய குயிேல
கூ கின்றிலர் ெகா ச்சியர் தம் மனம் ெகாதிப்ப
ஊ கின்றனர் , ெகா நைர உ கினர் ேநாக்கப்
பா கின்றன கின்னர மி னங்கள் பாராய் .
2147 வில்

வாங்கிய சிைல எனப் ெபா

வல்
ெகால்
கல்
2148 ஒ

2.8.12

தல் விளக்ேக !

ஆம் கைழ தாக்க ன் வழிந் இழி பிரசம் ,
வாங்கிய குன்றவர் ெகா ெந ம் கவைல

வாங்கிய குழிகைள நிைறப்பன காணாய் !
இல் ெபண்ைம என்

உைரக்கின்ற உட ன் கு உயிேர !

2.8.13

26
ம
காத ன் இனி உடன் ஆ ய மந்தி ,
அ வி நீர் ெகா
சத் தான் அ றத் ஏறிக்
க வி மா மைழ உதிர்ப்ப
2149

ஓர் க வைனக் காணாய் !

2.8.14

பஞ்சு இன்றி அ தம் ெநய் மாட் ய விளக்ேக !
சீ ெவம் கதிர் ெசறிந்தன , ேபர்கல , திாியா ,
மா இல் மண் லம் நிரம்பிய மாணிக்கம் மணி கல்
பாைற , மற்

2150 சீலம் இன்ன
நீல வண்

ஒ

பாிதியில் ெபா வன பாராய் !

என்

அ ந்ததிக்கு அ ளிய தி ேவ !

இனம் ப ந்

எழ , வைளந்தன நிமிர்வ

ேகால ேவங்ைகயின் ெகாம்பர்கள் , ெபான் மலர்
கா ல் நிற்

ெதா

2151 வில்ெகாள் வாள்

2.8.15

விக்

எ வன நிகர்ப்பன காணாய் !

2.8.16

தல் விளங்கு இைழ இளம் தளிர் ெகா ந்

ஏ!

எல் ெகாள் மால் வைர உம்பாின் , இ ம் னம் காக்கும்
ெகால் ெகாள் ேவல் கணார் குாீஇ இனத் எறி கு விந்தக்
கற்கள் , வானிைட மீன் என வி வன காணாய் !

2.8.17

2152 வாிெகாள் ேநான் சிைல வயவர் தம் கணிச்சியின் மறிந்த
பாிய கார் அகில் சுட , நிமிர் பசும் ைகப் படலம் ,
அாிய ேவதியர் ஆகுதிப் ைகெயா ம் அளவிக்
காிய மால்வைரக் ெகா ந்

என படர்வன காணாய் .

2.8.18

2153 நானம் நாள் மலர் நைற அகில் நாவி ேதன் நா ம்
ேசாைன வார் குழல் சுைம ெபாறா இ கு இைடத் ேதாகாய் !
வான யா மீன் மலர்ந்தன எனப் னல் வறந்த
கான யா கள் கணம் மணி இைமப்பன காணாய் .

2.8.19

2154 மஞ்சு அளாவிய மாணிக்கப் பாைறயின் மைறவ
ெசஞ்ெசேவ ெந மரகதப் பாைறயில் ெதாிவ ,
விஞ்ைச நா யர் ெகா நெரா ஊ ய விமலப்
பஞ்சு அளாவிய சீர் அ

சுவ கள் பாராய் .

2155 சுழித்த ெசம் ெபான் இன் ெதாைள ைர உந்தி இன்

2.8.20
ைணேய !

27
ெகாழித்த மா மணி அ விெயா இழிவன , ேகாலம்
அழித் ேமவிய அரம்ைபயர் அறல் ைர கூந்தல்
கழித்

நீக்கிய கற்பக ந

மலர் காணாய் !

2.8.21

2156 அைற கழல் சிைலக் குன்றவர் அகன் னம் காவல்
பைற எ த்

ஒ

க வன் நின்

பிைறைய எட் னள் பி த்
கைற

அ ப்ப

பாராய் ,

, ''இதற்கு இ

பிைழ '' என்னாக்

ைடக்கு உ ம் ேபைத ஓர் ெகா ச்சிையக் காணாய் .

2.8.22

2157 அ த்த பல் பகல் அன்பைரப் பிாிந்தனர் என்ப
எ த் நந்தமக்கு இயம் வ எனக் காிந் இ ண்ட
ெதா த்த மாதவிச் சூழ ல் , சூர் அரமகளிர்
ப த்

ைவகிய பல்லவ சயனங்கள் பாராய் .

2158 நிைனந்தேபாதி

ம் அமிர்

2.8.23

ஒக்கும் ேநாிைழ ! நிைற ேதன்

வைனந்த ேவங்ைகயில் , ேகாங்கினில் , வயின்ெறா ம் ெதா த் க்
குனிந்த ஊச ல் ெகா ச்சியர் எ த்த இன் குறிஞ்சிக்
கனிந்த பாடல் ேகட்

, அசுணமா வ வன காணாய் .

2.8.24

2159 இல ம் இந்திரேகாப ம் ைர இதழ் இனியாய் !
அல ம்

ண்

கலைவ , சாந்

ளி அ வி நீர் , அரம்ைபயர் ஆடக்
, ெசம் குங்குமம் கற்பகம் ெகா த்த

பல ம் ேதாய்த ன் , பாிமளம் கமழ்வன பாராய் !

2.8.25

2160 ெசம்ெபானால் ெசய் , கு கம் இட் எ திய ெசப் ஓர்
ெகாம் தாங்கிய எனப் ெபா வனம் ைல ெகா ேய !
அம் ெபான் மால் வைர அலர் கதிர் உச்சி ெசன் அ கப்
ைபம் ெபான் மா

மிைலச்சிய

ஒப்ப

பாராய் .

2.8.26

2161 மடந்ைதமார்களில் திலதம் ஏ ! மணி நிறத் திணி கல்
ெதாடர்ந்த பாைறயில் ேவய் இனம் ெசாாி கதிர் த்தம்
இடம் ெதா ம் கிடந்

இைமப்பன , எக்கு இளம் ெசக்கர்

படர்ந்த வான் இைட தாரைக நிகர்ப்பன பாராய் .

2.8.27

28
2162 கு
எ

ம்

ண் ெதாைள ேவயி

ம் , குறி நரம் எறி ற்

தண் தமிழ் யாழி ம் , இனிய ெசால் கிளிேய !
வ ம் மலர் விாிந்த நாண்
க்கு இைட மிைடந்த

ப வம் , ெவம் கனல் க விய

ஒப்ப

பாராய் .

2.8.28

2163 வைளகள் காந்தளில் ெபய்தன அைனய ைக மயிேல !
ெதாைள ெகாள் தாழ் தடக் ைக ெந ம்
அள

இல்

த்தியில்

க்கி ,

ப்பினர் அ ம் தவர்க்கு , அ வி நீர் ெகாணர்ந்

களபம் மால் காி குண் ைகச் ெசாாிவன காணாய் !

,
2.8.29

2164 வ வின் மாவகிர் இைவ எனப் ெபா ந்த கண் மயிேல !
இ கு கண்ணினர் , இடர் உ ம்

ப்பினர் , ஏக ,

ெந கு கூனல் வால் நீட் ன , உ கு ம் ெநஞ்சக்
க வன் , மா தவர்க்கு அ ம் ெநறி காட் வ காணாய் .

2.8.30

2165 பாந்தள் ேதர் இைவ பழிபடப் பரந்த ேபர் அல்குல் !
ஏந் ம் ல் மணி மார்பினர் ஆகுதிக்கு இையயக்
கூந்தல் ெமன் மயில் கு கின , ெந ஞ்சிைற ேகா க்
காந்

குண்டத்தில் அடங்கு எாி எ ப் வ காணாய் !

2.8.31

2166 அலம் வார் குழல் ஆய் மயில் ெபண் அ ம் கலம் ஏ !
நலம் ெபய் ேவதியர் மார்பி க்கு இைய உற நா ச்
சிலம்பி , பஞ்சினில் சிக்கு அறத் ெதாிந்த
பலம் ெபய் மந்திகள் , உடன் வந்
2167 ெதாிைவமார்க்கு ஒ

ல் , ேதமாம்

, ெகா ப்பன பாராய் .

2.8.32

கட்டைள எனச் ெசய்த தி ேவ !

ெபாிய மாக் கனி , பலாக் கனி , பிறங்கிய வாைழ
அாிய மாக் கனி , க வன்கள் அன் ெகாண்

அளிப்பக்

காிய மா , கிழங்கு அகழ்ந்தன ெகாணர்வன காணாய் !

2.8.33

2168 ஐவனக் குரல் , ஏன ன் கதிர் , இ ங்கு , அவைர ,
ெமய் வணக்கு உ

ேவய் இனம் ஈன்ற ெமல் அாிசி ,

ெபாய் வணக்கிய மா தவர் ைர ெதா ம் குந்
ைக வணத்த வாய்க் கிள்ைள தந்

, உன்

அளிப்பன காணாய் .

2.8.34

29

2169 இ

ெகாள் ேவழத்ைத எயிற்ெறா ம் எ த்

க ய மாசுணம் , கற்

உடன் வி ங்கும்

அறிந்தவர் என அடங்கிச்

சைட ெகாள் ெசன்னியர் , தாழ்

இலர் தாம் மிதித்

ஏறப்

ப கள் ஆம் எனத் தாழ் வைர கிடப்பன பாராய் .
2170 அசும் பாய் வைர அ ம் தவம்

த்தவர் ,

2.8.35

ைணக் கண்

தசும் ேவய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் த வான் ,
விசும்

ர்ப்பன ஆம் என , ெவயில் உக விளங்கும்

பசும் ெபான் மானங்கள் , ேபாவன வ வன பாராய் !
2171 இைனய யாைவ ம் ஏந்திைழக்கு இயம்பினன் காட்

2.8.36
,

அைனய மால் வைர அ ந்தவர் எதிர் வர , வணங்கி ,
விைனயின் நீங்கிய ேவதியர் வி ந்தினன் ஆனான் ;
மைனயில் ெமய் எ

ம் மாதவம் ாிந்தவன் ைமந்தன் .

2.8.37

2172 சூாியன் மைறதல்
மா இயல் உதயம் ஆம் ளப வானவன் ,
ேமவிய பைக இ ள் அ ணர் ந் உகக்
கா இயல் குடவைரக் காலம் ேநமி ேமல்
ஏவிய திகிாி ேபால் , இரவி ஏகினான் .

2.8.38

2173 ெசக்க ம் மதி ம் ேதான் தல்
சக்கரம் தானவன் உட ல் தாக்குற ,
எக்கிய ேசாாியில் பரந்த

, எங்க

ெசக்கர் ; அ தீயவன் வாயில் தீர்ந்
உக்க வான் தனி எயி

ஒத்த

ம்
, ேவ

, இந்

ஏ.

2.8.39

2174 மாைலக்கால வ ணைன (2174-2175)
ஆனனம் மகளி க்கு அளித்த தாமைரப்
நனி கிழ்த்தன அலாி ேபானபின்
மீன் என விளங்கிய ெவள்ளி ஆம்பல்
வான் எ

ம் மணித் தடம் மலர்ந்த எங்கும் ஏ .

2.8.40

30
2175 மந்தி ம் க வ
தந்தி ம் பி க

ம் மரங்கள் ேநாக்கின ;
ம் தடங்கள் ேநாக்கின ;

நிந்ைத இல் சகுந்தங்கள் நீளம் ேநாக்கின ;
அந்திைய ேநாக்கினான் அறிைவ ேநாக்கினான் .
2176 இராமன்

த ய

ெமாய் உ

ந

வ ம் மாைல வழிபா யற்றல்

மலர்

கிழ்த்தவாம் சில ;

ைம அ ந மலர் மலர்ந்தவாம் சில ;
ஐயெனா இளவற்கும் அ
அன்னா
ைகக

ம் கண்க

2.8.41

க்கும்

ம் கமலம் ேபான்றேவ .

2.8.42

2177 இராமன் இலக்குவன் அைமத்த சாைலைய அைடதல்
மாைல வந் அகன்றபின் , ம ங்கு இலாள் ஒ
ேவைல வந் உைறவிடம் ேமயதாம் எனக்
ேகாைல வந் உமிழ் சிைலத் தம்பி ேகா ய
சாைல வந்

எய்தினான் , தவத்தின் எய்தினான் .

2.8.43

2178 இலக்குவன் அைமத்த சாைலயின் அைமதி (2178-2181)
ெந ங் கைழ கு ந்தறி நி வி , ேமல் நிைரத்
ஒ ங்கல் இல் ெந ம்

க

இ ங்கல் இல் ைக விசித்

,

ஒ க்கி , ஊழ் உற
ஏற்றி , எங்க

டங்கல் இல் வாிச்சு ேமல் விாிச்சு
2179 ேதக்கு அைடப் படைலயின் ெசறி

ட்

ம்
ஏ.

ெசய்

2.8.44

, பின் ,

க் கிளர் நாண ன் ல் ேவய்ந் , கீழ்த்
க்கிய ேவய்களில் சுவ ம் சுற் றப்
ேபாக்கி , மண் எறிந்

, அைவ ன ல் தீற்றி ஏ .

2.8.45

2180 ேவ இடம் , இயற்றினன் மிதிைல நா க்கும்
கூறின ெநறி ைற குயிற்றிக் குங்குமச்
ேச ெகாண் அழகு உறத் தி த்தித் திண் சுவர்
ஆ

இ

மணிெயா

தரளம் அப்பிேய .

2181 மயில் உைடப் பீ யின் விதானம் ேமல் வகுத்

2.8.46
,

31
அயில் உைடச் சுாிைகயால் அ கு

க்கு அ த்

எயில் இளம் கைழகளால் இயற்றி , ஆ
ெசயல் உைடப்

,

இ

மலர் ெபாற்பச் சிந்திேய .

2182 இலக்குவன் அைமத்த சாைலயில் இராமன் கு

2.8.47
கல் (2182-2183.)

இன்னணம் இைளயவன் இைழத்த சாைலயில் ,
ெபான் நிறத் தி ெவா ம் , கு

க்கான் ; அேரா

நல் ெந ந் திைச கன் அகத் ம் , நம் அேனார்க்கு
உன்ன ம் உயிர் உ

ம் , ஒக்க ைவகுவான் .

2.8.48

2183 மாயம் நீங்கிய சிந்தைன , மா மைற ,
ய பாற்கடல் , ைவகுந்தம் , ெசால்லல் ஆம்
ஆய சாைல , அ ம் ெபறல் அன்பினான் ,
ேநய ெநஞ்சின் வி ம்பி நிரம்பினான் .
2184

2.8.49

இராமன் உட்ேகாள்
''ேம

கானம் , மிதிைலயர் ேகான் மகள்

வின் ெமல் ய பாத ம் ேபாந்தன ;
தாவில் எம்பி ைக சாைல சைமத்தன ;
யாைவ யா ம் இலார்க்கு இையயாத ஏ . ''

2.8.50

2185 இராமன் இைளயவைன ேநாக்கிக் கூறல் (2185-2186)
என்
குன்

சிந்தித் , இைளயவன் பார்த் , 'இ
ேபாலக் குவவிய ேதாளினாய் !

என்

கற்றைன நீ ! இ

ன்

ேபால் ' எனாத்

தாமைரக் கண் பனி ேசார்கின்றான் ;

2.8.51

2186 'அட ம் ெசல்வம் அளித்தவன் ஆைணயால் ,
பட ம் நல் அறம் பா த்

, இரவியில்

சுட ம் ெமய்ப் கழ் சூ ெனன் , என்ப

என் ?

இடர் உனக்கு இைழத்ேதன் ெந நாள் ' என்றான் .
2187 இலக்குவன் கூ தல்

2.8.52

32
அந்த வாய் ெமாழி ஐயன் இயம்ப

ம் ,

ெநாந்த சிந்ைத இைளயவன் ேநாக்கினான் ,
'எந்ைத ! காண்
ந்தி வந்

! இடாி

ைளத்த

க்கு அங்குரம்

அன்

ஓ ? ' என்றான் .

2.8.53

2188 மீட் ம் இராமன் நிைனதல்
ஆக , ெசய் தக்க

இல்ைல ; அறத்தில் நின்

ஏகல் என்ப அாி என் ம் எண்ணினான் ;
ஓைக ெகாண்டவன் உள் இடர் ேநாக்கினான்
ேசாக பங்கம்

ைடப் அாிதால் எனா .

2.8.54

2189 இராமன் மீட் ம் கூ தல்
பின்

ம் தம்பிைய ேநாக்கி , ெபாியவன் ,

'மன்

ம் ெசல்வத் க்கு உண்

என்ன ேக
உன்

உண்

வரம் ; இதற்கு

? இவ் எல்ைலயில் இன்பம் அத்

; ேமல் வ ம் ஊதியம் அத்

ஓ

' என்றான் .

ஐ
2.8.55

2190 கவிக் கூற்
ேதற்றித் தம்பிையத் ேதவ ம் ைக ெதாழ
ேநாற் இ ந்தனன் , ேநான் சிைலேயான் ; இ பால்
ஆற்றல் மாதவன் ஆைணயில் ேபானவர்
கூற்றின் உற்ற
------------------------

கூறல் உற்றாம் அேரா .

2.8.56

33

2.9 . பள்ளி பைடப் படலம் (2191 -2331)
2191
ெபா

வர் பரத
இல்

க்குத் தம் வர ணர்த் வித்தல்
வர் ேபாயினர் ெபாய் இலார்

இர ம் நன் பக

ம் க

ஏகினார் ;

பரதன் ேகாயில் உற்றார் ; ''ப காாிர் ! எம்
வர

ெசால்

திர் மன்னவன் கு ஏ '' என்றார் .

2192 பரதன் தந்ைத நலம் ேகட்டல்
தர் வந்தனர் உந்ைத ெசால்ேலா

2.9.1

எனக்

காதல் ந்திக் களிக்கின்ற சிந்ைதயான் ,
ேபா க என்ன உள் க்கவர் ைகெதாழத்
''தீ

இலன் ெகால் ? தி

ேயான் '' என்றான் .

2.9.2

2193 இராம இலக்குவர் நலம் ேகட்டல்
வ யன் என்

அவர் கூற , மகிழ்ந்தனன் ;

''இைலெகாள்

ண் இளம் ேகான் எம்பிராெனா ம்

உைலவில் ெசல்வத்தன் ஓ ? '' என , 'உண்

' எனத்

தைலயின் ஏந்தினன் தாழ் தடக் ைககேள .

2.9.3

2194 தி
கம் ெகா த்தல்
மற் ம் சுற்றத் உளார்க்கும் வரன் ைற
உற்ற தன்ைம வினாவி உவந்த பின் ,
''இற்ற

ஆகும் , எ த

ெகாற்றவன் தன் தி
2195 பரதன் தி

ேமனியாய் !
கம் ெகாள்க என்றார் .

2.9.4

கம் ெப தல்

என் கூற ம் , ஏத்தி இைறஞ்சினான் ,
ெபான் திணிந்த ெபா இல் தட ைகயால்
நின்
ன்

வாங்கி , உ கிய ெநஞ்சினான் ,
நாள் மலர்ச் ெசன்னியில் சூ னான் .

2196 பரதன் மகிழ்ச்சி (2196-2197)
சூ ச் சாதனம் ேதாய்த் உைட சுற்

மண்

2.9.5

34
ேதாட் ன்
ஈ

டங்கல் நிமிர்த்தனன் ,

ேநாக்கி , வந்

ேகா

ேம

எய்திய

தர்க்குக்

ம் நிதியம் ெகா த்தனன் .

2.9.6

2197 வாள் நிலா நைக ேதான்ற , மயிர் றம்
ண , வான் உயர் காத ல் ெபாங்கினான் ;
தாள் நிலாம் மலர்
காணலாம் எ

வினன் , தம் ைனக்

ம் ஆைச கடாவ ஏ .

2.9.7

2198 பரதன் றப்பா
'எ க ேசைன ' என்
ெதா
த

ஏவினன் ; எய்தினன்

, ேககயர் ேகாமகன் ெசால்ெலா ம் ,
ேதாிைடத் தம்பிெயா

ெபா

ம் நா

2199 ேசைன ெசல்

ஏறினான் ;

ம் குறித்திலன் ேபாயினான் .

2.9.8

ைக (2199-2207)

யாைன சுற்றின ; ேதர் இைரத்

ஈண் ன ;

மான ேவந்தர் கு மினர் ; வாள் உைடத்
தாைன சூழ்ந்தன ; சங்கம்

ரன்றன ;

மீன ேவைலயின் விம்மின ேபாிேய .

2.9.9

2200 ெகா ெந ங்கின ; ெதாங்கல் கு மின ;
வ ெந ம் கண் மடந்ைதயர் ஊர் மடப்
பி

வன்றின ;

இ

வன்றின மின் என எங்குேம .

2201 பண்

ெசண்

இயம்பின ெகாண்ட ன் ; ேகாைதயில்
இயம்பின ; வாளியின் வா
இயங்கு பாி ம் ெசறிந்த ஏ .

2202 ெதாைள
உைள

2.9.10

எங்கும் பரந்தன பல் இயம்

ெகாண்
வண்

ண் ஒளி ேபர்ந்தன ;

கத்திற் சு தி விளம்பின ;

கத்தின , உம்பாின் ஏவி ல்

ம்
2.9.11

35
விைள

கத்தன , ேவைலயின் மீ ெசல்

வைள

கத்தன , வாசி ம் வந்த ஏ .

2.9.12

2203 வில் ன் ேவதியர் , வாள் ெசறி வித்தகர் ,
மல் ன் மல்லர் , சுாிைகயின் வல்லவர் ,
ெகால்

ம் ேவல் , குந்தம் கற்

உயர் ெகாற்றவர் ,

ெதால்ைல வாரணப் பாக ம் சுற்றினார் .
2204 எறி பகட்

இனம் , ஆ கள் , ஏற்

2.9.13

இனம் ,

குறி ெகாள் ேகாழி , சிவல் , கு ம் ழ் , ெந ம்
ெபாறி மயிர்க் க தாாிகள் ேபாற் உ ம்
ெநறியின் மாக்க

ம்

ந்தி ெந ங்கினார் .

2.9.14

2205 நிைறந்த மாந்தர் ெந ங்கினர் ெநஞ்சினில் ,
'பறந்

ேபா ம் ெகால் ? ' என்

பிறந்

ேதவர் உணர்ந்

பைதக்கின்றார் ;

, ெபயர்ந்

ன்

உைறந்த வான் உ வார்கைள ஒக்கின்றார் .

2.9.15

2206 ஊன் அைளந்த உடற்கு உயிர் ஆம் எனத்
தான் அைளந்
ேதன் அைளந்
வான் அைளந்த
2207 ஊ
ஏ
மா

ெகாண்ட

த வின தண் ைம ;
ெசவி உற வார்த் என
மாகதர் பாடல் ஏ .

2.9.16

ரசு உமிழ் ஓைதைய

ெகாண்டன ேவதியர் வாழ்த் ஒ ;
ெகாண் எ ம் மல்லர் இ ப்பிைன
ெகாண்டன வந்திகர் ஏத்

அேரா .

2.9.17

2208 பரதன் ேகாசலநாட்ைட அைடதல்
ஆ ம் கா ம் அகல் மைல ம் கடந்
ஏறி , ஏழ் பகல் நீந்திப் பின் , எந்திரம் அத்
ஊ பாகு மைட உைடத் ஒள் ைள
நா

பாய் வயல் ேகாசலம் நண்ணினான் .

2.9.18

36
2209 ேகாசலநாட் ன் அழகு இழந்த ேதாற்றம் (2209-2217)
ஏர்

றந்த வயல் ; இள ைமந்தர் ேதாள்

தார்
நீர்

றந்தன ; தண்டைல ெநல்
றந்தன ; தாமைர நீத்

பார்

ம்

எனப்

றந்தனள் பங்கயச் ெசல்விேய .

2210 பிதிர்ந்
சிதர்ந்
திர்ந்
உதிர்ந்

சா

ெப ம்

2.9.19

ைற மண் டச்

சிந்தி அழிந்தன ேதம் கனி ;
, ெகாய் நர் இன்ைமயின் ,

க்கு அவிழ்ந்

உலர்ந்தன ஒள் மலர் ஈட்டேம .

2211 'ஏய்ந்த காலம் இ

2.9.20

, இதற்கு ஆம் ' என

ஆய்ந் மள்ளர் அாிகுநர் இன்ைமயால் ,
பாய்ந்த சூதப் பசுந ம் ேதறலால்
சாய்ந்

ஒசிந்

ைளத்தன சா ேய .

2.9.21

2212 எள் குலாம் மலர் ஏசிய நாசியர் ,
ள் குலா வயல்

சல் கைடசியர் ,

கட்கிலார் கைள , காதல் ெகா நேரா
உள் கலாம் உைடயாாின் உயங்கினார் .

2.9.22

2213 அலர்ந்த பசுைம கூழ் , அகன் குளக் கீழன ,
மலர்ந்த வாயில் னல் வழங்காைமயால்
உலர்ந்த ; வன்கண் உேலாபர் கைடத்தைலப்
லர்ந்

நிற்கும் பாிசிலர் ேபாலேவ .

2.9.23

2214 ஓ கின்றில கிள்ைள ம் ; ஓதிய
ெசன்றில , வந்தில ேதாழர் பால் ;
ேமா

கின்றில ேபாி ,

ழா ; விழாப்

ேபா

கின்றில ெபான் அணி

திேய .

2215 பாடல் நீத்தன பண் ெதாடர் பாண் குழல் ;
ஆடல் நீத்த அரங்ெகா

அகன் னல் ;

2.9.24

37
சூடல் நீத்தன சூ ைக ; சூளிைக
மாடம் நீத்தன மங்கல வள்ைளேய .
2216 நைக இழந்தன வாள்

கம் ; நா

2.9.25

அகில்

ைக இழந்தன மாளிைக ; ெபாங்கு அழல்
சிைக இழந்தன தீவிைக ; ேதம் மலர்த்
ெதாைக இழந்தன ேதாைகயர் ஓதிேய .

2.9.26

2217 நாவின் நீத்த ம் நல் வளம் ன்னிய
வி நீத் என நா ெபா
ஒாீஇத்
ேதவி நீத் அ ம் ேசண் ெநறி ெசன்றிட
ஆவி நீத்த உடல் எனல் ஆயேத .

2.9.27

2218 நாட் ன் நிைலகண்ட பரதன் நிைல
என்ற நாட் ைன ேநாக்கி , இடர் உழந்
ஒன் ம் உற்ற
'ெசன்
நின்

உணர்ந்திலன் , உன்

ேகட்ப
நின்

ஒர் தீங்கு உள

, ெந

,
வான் ,

ஆம் ' எனா ,

உயிர்த்தான் அேரா .

2.9.28

2219 பரதன் நகரத்தின் நிைலைய ேநாக்குதல் (2219-2225)
மீண் ம் ஏகி , அம் ெமய் எ

ம் நல் அணி

ண்ட ேவந்தன் தி மகன் , ந்திதான் ,
ண்

ேதாி

ம்

ந்

உறத்

ண் வான் ,

நீண்ட வாயில் ெந ம் நகர் ேநாக்கினான் .
2220 ''அண்டம்
உண்

ற் ம் திாிந்

ேபாதி '' ; என்

விண் ெதாடர்ந்

அயர்ந்தாய் , அ
ஒண் கதிர்ச் ெசல்வைன

விலக்குவ ேபால்வன ,

கண் லன் ெகா யின் ெந ம் கானேம .

2.9.30

2221 'ஈட் ம் நன் கழ்க்கு ஈட் ய யாைவ ம் ,
ேவட்ட ேவட்டவர் ெகாண்மின் விைரந்
ேகாட்

2.9.29

மாக்கைளக் கூ வ ேபால்வன ,

' எனக்

38
ேகட் லன்

ரசின் கிளர் ஓைதேய .

2.9.31

2222 கள்ைள மாக் கவர் கண்ணியன் கண் லன் ,
பிள்ைள மாக் களி ம் , பி

ஈட்ட ம் ,

வள்ளல் மாக்கள் நிதி ம் , வயிாியர் ,
ெகாள்ைள மாக்களின் ெகாண்டனர் , ஏகேவ .
2223

காவல் மன்னவன் கால்

2.9.32

ைள கண் லன் ,

ஆ ம் , மா ம் , அழி க ள் ேவழ ம் ,
ேம

காதல் நிதியின் ெவ க்ைக ம் ,

வின் வானவர் ெகாண்டனர் ேபாகேவ .
2224

2.9.33

சூழ் அைமந்த சு ம் ம் , நரம் ம் , தம்
ஏழ் அைமந்த இைச இைசயாைமயால் ,
மாைழ உண்கண் மயில் எ ம் சாயலார்
கூைழ ேபான்ற ெபா நர் குழாங்கேள .

2.9.34

2225 ேத ம் , மா ம் , களி ம் , சிவிைக ம் ,
ஊ ம் பண்

ம் , ஊ நர் இன்ைமயால் ,

யா ம் இன்றி , எழில் இல ,
வாாி இன்றிய வா
2226 பரதன் சத்

திகள் ,

க ஆற்றின் ஏ .

2.9.35

க்கனிடம் கூறல் (2226-2227)

அன்ன தன்ைம அகம் நகர் ேநாக்கினன் ;
பின்ைன அ ெபாிேயார்தம் ெப ந்தைக ,
'மன்னன் ைவகும் வளம் நகர் ேபா

ம் ஈ

?

என்ன தன்ைம ! இைளயவேன ! ' என்றான் .

2.9.36

2227 'ேவற் அடங்கலர் ஊர் என ெமல்
ஆல் ;
சூல் தடங் க ங் கார் ைர ேதாற்றத்தான்
ேசல் தடம் கண் தி ஒ உம் நீங்கிய
பால் தடங்கடல் ஒத்த
2228 சத்

க்கன் கூறல்

, பார் ' என்றான் .

2.9.37

39
கு

மணி

ண் அரசிளங் ேகாளாி

இ

ைக கூப்பி இைறஞ்சினன் , 'எய்திய

ஒ

வைகத்

அன்

உ

யர் ; ஊழி வாழ்

தி நகர்த் தி த் தீர்ந்தனள் ஆம் ? என்றான் .

2.9.38

2229 பரதன் தயரதன் மாளிைகைய அைடதல்
அைனய ேவைலயில் , அச்சுைடத் ேதர் அரண்
மைனயின் நீள் ெந மங்கல வாயிைல
நிைன மாத்திரத் எய்த ம் ேநமியான்
தைனய

ம் , தந்ைத சார்விடம் ேமவினான் .

2230 பரதன் , தந்ைதையக் காணா

2.9.39

ஐ றல்

வி ப்பின் எய்தினன் , ெவம் திறல் ேவந்தைன
இ ப் நல் இடம் எங்க
'அ ப்பம் அன்

இ

ம் கண் லன் ,

' என்

ஐ ற

எய்தினான் ;

ெபா ப் ம் நாண உயர்ந்த யத்தினான் .

2.9.40

2231 தாய் அைழப்பதாக ஒ த்தி கூறல்
ஆய காைலயில் , ஐயைன நா த் தன்
ய ைகயில் ெதாழல் உ வான் தைனக்
'கூயள் அன்ைன , கு குதிர் ஈண்

' என

ேவய் ெகாள் ேதாளி ஒ த்தி விளம்பினாள் .

2.9.41

2232 வணங்கிய பரதைனக் ைகேகயி வினவல்
வந்

தாைய அ யில் வணங்க

சிந்ைத ஆரத் த வினள் , 'தீ

ம் ,

இலர்

எந்ைத என் ஐயர் எங்ைகயர் ? ' என்றனள் ;
அந்தம் இல் குணத்தான் உம் , அ
2233

ஆம் என்றான் .

2.9.42

தயரதன் யாண் ளன் எனப் பரதன் வினவல்
'

ண்

எ

காதலான்

ளாித் தாள் ெதாழ

ேவண் ெனன் எய்திெனன் ; உள்ளம் விம் மால் ;
ஆண்தைக ெந
அரசர் ேகாமகன்
யாண்ைடயான் ? பணித்திர் ; ' என்

இ ைக கூப்பினான் .

2.9.43

40

2234 ைகேகயியின் விைட
ஆனவன் உைரெசய அழி
'தானவர் வ

இல் சிந்ைதயாள் ,

தவ நிமிர்ந்த தாைன அத்

ேதன் அமர் ெதாியலான் , ேதவர் ைகெதாழ ,
வானகம் எய்தினான் ; வ ந்தல் நீ ' என்றாள் .
2235 தந்ைத இறந்த

ேகட்ட பரதன் நிைல

எறிந்தன க ய ெசால் ெசவி ள் எய்த
ெநறிந்

2.9.44

அலர் குஞ்சியான் ெந

ம் ,
ழ்ந்தனன் ;

அறிந்திலன் , உயிர்த்திலன் , அசனி ஏற்றினால்
மறிந்

உயர் மராமரம் மண் உற்ெறன்னேவ .

2.9.45

2236 பரதன் ெநாந் கூ தல்
வாய் ஒளி ம ங்கத் தன் மலர்ந்த தாமைர
ஆய் அலர் நயனங்கள் அ வி ேசார்தரத்
'தீ எாி ெசவியில் ைவத்
நீ அல

அைனய தீய ெசால்

உைரெசய நிைனப்பர் ஓ ? ' என்றான் .

2237 பரதன் தந்ைதைய நிைனந்

2.9.46

வ ந்திக் கூ தல் (2237-2246)

எ ந்தனன் , ஏங்கினன் , இரங்கிப் பின்ன ம்
வி ந்தனன் , விம்மினன் , ெவய்

உயிர்த்தனன் ,

அழிந்தனன் , அரற்றினன் , அரற்றி இன்னன
ெமாழிந்தனன் பின்ன ம் ,
2238 'அறம் தைன ேவர் அ த்

கின் ெசவ்வியான் .

2.9.47

, அ ைளக் ெகான்றைன ,

சிறந்த நின் தண் அளித் தி ைவத் ேதசு அழித்

,

இறந்தைன ஆம் எனில் , இைறவ ! நீதிைய
மறந்தைன ; உனக்கு இதின் மாசு ேமல் உண்
2239 'சினக் கு ம் எறிந்

,எ

காமம் தீ அவித்

ஓ?'
,

இனக் கு ம் யாைவ ம் எற்றி , யாவர்க்கும்
மனக்கு உ ம் ெநறி ெச

ம் வள்ளிேயாய் ! மறந்

'

2.9.48

41
உனக்கு உ ம் ெநறி ெசலல் ஒ க்கின் பால
2240 ' தலவன்

த ய

ஓ?'

2.9.49

ந்ைதேயார் பழங்

கைதைய ம்
க்கிய தைலவன் , கண் உைட
தலவன் சிைல வில் இன் ேநான்ைம றிய
தல்வைன எங்ஙனம் பிாிந்

ேபாயினாய் ? '

2.9.50

2241 'ெசம் வழி உ ட் ய திகிாி மன்னவ !
எ வழி ம ங்கி ம் இரவலாளர்தாம்
இ வழி உலகினில் ; இனிய நண்பிேனார் ;
அ வழி உலகி

ம் உளர் ெகால் ஓ ? ஐயா ! '

2.9.51

2242 'பல் பகல் நிழற் ம் நின் கவிைகப் பாய் நிழல்
நிற்பன பல் உயிர் உணங்க , நீ ெந ங்
கற்பக ந ம் நிழல் காத த்திேயா ? -மல் பக மலர்ந்த ேதாள் மன்னர் மன்னேன ! '
2243 'இம்பர் நின்

2.9.52

ஏகிைன , இ க்கும் சார் இழந்

உம்பர் வந் உன் கழல் ஒ ங்கினார் ெகாலாம் ?
சம்பரன் அைனய அத் தாைனத் தானவர்
அம்பரம் அத்
2244 'இயம் ெக

இன்ன ம் உளர் ெகால் ஓ ? ஐயா ! '

2.9.53

தாைனயர் இ த்த மாத் திைற

உயங்க ன் மைறயவர்க்கு உதவி , உம்பாின் ,
அயம் ெக ேவள்விேயா அமரர்க்கு ஆக்கிய
வயங்கு எாி வளர்த்தைன ைவக வல்ைல ஓ ? '
2245 'ஏழ் உயர் மதக் களிற்

2.9.54

இைறவ ! ஏகிைன ,

வாழிய காியவன் , வறியன் ைக எனப்
பாழி அம் யத் நின் பணியின் நீங்கலா
ஆழிைய , இனி , அவற்கு அளிக்க எண்ணிேயா ? '
2246 'பற்றிய தவத்தினில் பயந்த ைமந்தற்கு
ற்

உலகு அளித்

,அ

ைறயின் எய்திய

2.9.55

42
ெகாற்றவன்

மணக் ேகாலம் காண ம்

ெபற்றிைல ேபா
2247 பரதன் சிறி

ம் , நின் ெபாிய கண்களால் ! '

2.9.56

ேத தல்

ஆற்றலன் , இன்னன பன்னி ஆவ த்
ஊற் உ கண்ணினன் உ குவான்தைனத்
ேதற்றினள் அன்ைனதான் ; சிறி
கூற்

ேதறிய

உறழ் வாி சிைலக் குாிசில் கூ வான் .

2.9.57

2248 பரதன் இராமைன வணங்க ேவண் ம் எனல்
'எந்ைத ம் யா ம் எம்பிரா

ம் எம்

அந்தம் இல் ெப ம் குணம் அத்

ம்

இராமன் ஆதலால் ,

வந்தைன அவன்கழல் ைவத்தேபா
சிந்ைத ெவம் ெகா ம்

அலால் ,

யர் தீர்கலா

' என்றான் .

2.9.58

2249 ைகேகயி , 'அவன் கானத்தான் ' எனல்
அவ் உைர ேகட்ட

ம் , அசனி ஏ

என ,

ெவவ் உைர வல்லவள் , மீட் ம் கூ வாள் ,
''ெதவ் அ

சிைலயினாய் ! ேதவி , தம்பி , என்

இவ் இ ேவார் ஒ
2250 பரதன் ைநந்

உம் கானத்தான் '' என்றாள் .

2.9.59

கூறல்

'வனத்தினன் ' என்

, அவள் இைசத்த மாற்றத்ைத

நிைனத்தனன் , இ ந்தனன் ெந ப் உண்டான் என ;
'விைன திறம் யா
எைனத்

இனி விைளப்ப

உள ேகட்பன

? இன்ன ம்

ன்பம் , யான் ? ' என்றான் .

2.9.60

2251 பரதன் வினா (2251-2252)
ஏங்கினன் விம்மேலா

இ ந்த ஏந்தல் , 'அப்

கழல் காலவன் வனம் அத்

ேபாய

,

தீங்கு இைழத்ததன் இன் ஓ ? ெதய்வம் சீறிேயா ?
ஓங்கிய விதியிேனா ? யாதிேனா ? ' எனா .

2.9.61

43
2252 ''தீயன இராமேன ெசய் ேமல் , அைவ
தாய் ெசயல் அல்லேவா , தலம் அத்
ேபாய
ஆயதன்

உேளார்க்கு எலாம் ?

தாைத விண் க்க பின்னர் ஓ ?
ன்னர் ஓ ? அ

ர் '' என்றான் .

2.9.62

2253 ைகேகயியின் விைட
''கு க்கைள இகழ்த ன் அன்

; குன்றிய

ெச க்கினால் அன் ; ஒ ெதய்வத்தா ம் அன்
அ க்கன் ஏ அைனய அவ் அரசர் ேகாமகன்
இ க்கேவ , வனத்

;

அவன் ஏகினான் '' என்றாள் .

2.9.63

2254 பரதன் வினா
''குற்றம் ஒன் இல்ைலேயல் , ெகாதித் ேவ உேளார்
ெசற்ற ம் இல்ைலேயல் ெதய்வத்தால் அன் ஏல்
ெபற்றவன் இ க்கேவ பிள்ைள கான் க
உற்ற

என் ? பின் அவன் உலந்த

என் ? '' என்றான் .

2.9.64

2255 ைகேகயியின் விைட
'வாக்கினால் வரம் தரக் ெகாண் , ைமந்தைனப்
ேபாக்கிேனன் வனம் அத் இைட ேபாக்கிப் பார் உனக்கு
ஆக்கிேனன் ; அவன் அ

ெபா க்கலாைமயால் ,

நீக்கினான் தன் உயிர் ேநமி ேவந்

' என்றாள் .

2.9.65

2256 ைகேகயி ெசால்ேகட்ட பரதன் சினம் நிைல (2256-2259)
சூ ன மலர்க்கரம் , ெசால் ன் ன் , ெசவி
கூ ன ;

வங்கள் குதித் க் கூத்

ஆ ன ; உயிர்ப்பிேனா

நின்

, அழல் ெகா ந் கள்

ஓ ன ; உமிழ்ந்தன உதிரம் கண்கேள .
2257

2.9.66

த்தன கேபாலங்கள் ; சுற் ம் தீச்சுடர்
ெபா த்தன மயிர் ெதாைள ; ைக ம் ேபார்த்த
ம த்த

வாய் ; ெந

அ த்தன , ஒன்ெறா

;

மைழக் ைக , மண் பக
ஒன்

அசனி அஞ்சேவ .

2.9.67

44
2258 பாதங்கள் ெபயர்ெதா ம் , பா ம் ேம

ம் ,

ேபாதம் ெகாள் ெந ந்தனிப் ெபா வில் கூம்ெபா
மாதங்கம் வ

,

கலம் ம கிக் கால் ெபார ,

ஓதம் ெகாள் கட னின்

உைலவ ேபான்றேவ .

2.9.68

2259 அஞ்சினர் வானவர் அ ணர் ; அச்சத்தால்
ஞ்சினர் ஏைனேயார் ; ெசாாி மதத் ெதாைள
எஞ்சின திைச காி ; இரவி மீண்டனன் ;
ெவம் சினம் கூற் ம் தன் விழி ைதத்தேத .

2.9.69

2260 கவிக் கூற்
ெகா ய ெவம் ேகாபத்தால் ெகாதித்த ேகாள் அாி ,
க யவள் தாய் எனக் க
'ெந யவன்
இ

கின்றிலன் ;

னி ம் ' என்

அஞ்சி நின்றனன் ;

உ ம் அைனய ெவம் ெமாழி இயம் வான் .

2.9.70

2261 பரதன் ைகேகயிைய இகழ்தல் (2261-2275)
'மாண்டனன் எந்ைத , என் தன் ன் மாதவம்
ண்டனன் , நின் ெகா ம் ணர்ப்பின் ஆல் என்றால் ,
கீண் ல் என் வாய் ; அ

ேகட் ம் நின்ற யான்

ஆண்டனேன அன்ேறா அரைச ஆைசயால் ? '
2262

'நீ இனம் இ ந்தைன , யா

2.9.71

ம் நின்றெனன் ,

'ஏ ' எ ம் மாத்திரத் எற் கிற்றிெலன் ;
ஆயவன் னி ம் என் அஞ்சிேனன் அலால்
தாய் எ

ம் ெபயர் எைனத் த க்கற் பால

2263 'மாள ம் உளன் ஒ

2.9.72

மன்னன் வன் ெசால் ஆல் ,

மீள ம் உளன் ஒ

ரன் ; ேமய பார்

ஆள ம் உளன் ஒ

பரதன் ஆயினால் ,

ேகாள் அல

ஓ?'

அறம் ெநறி ; குைற உண்டாகும் ஓ ? '

2264 '''சுழி ைடத் தா ைடக் ெகா ய சூழ்ச்சியால் ,

2.9.73

45
வழி உைடத்தாய் வ ம் மரைப மாய்த்
பழி உைடத்

ஆக்கினன் , பரதன் பண்

ெமாழி உைடத்
2265 'கவ்

அர

,ஒ

ஆக்க ன்

இ

'' எ

ைறைம ேவ

என இ த்திர் ; கற் எ

அவ் வரம் அழித்

ம் ,
உண்ேடா ? '

ம்

, உைம அகத் ேள ைவத்த

ெவவ் அரம் ெபா த ேவல் அரைச ேவர் அ த்

,

இவ் வரம் ெகாண்ட நீர் , இனி என் ேகா ர் ஓ ? '
2266 'ேநா ர் அல்லீர் ;

2.9.74

2.9.75

ம் கணவன்தன் உயிர் உண் ர் ;

ேப ேர ! நீர் இன்னம் இ க்கப் ெப
ேர ?
மா ர் ! மாயா வன் பழி தந்தீர் ! ைல தந்தீர் !
தா ேர நீர் ? இன்

ம் எனக்கு என் த

ேர ?

2.9.76

2267 ஒன் ம் ெபாய்யா மன்னைன வாயால் , உயிேரா ம்
தின் ம் , தீரா வன் பழி ெகாண் ம் , தி

எய்தி ,

என் ம் நீேர வாழ உவந்தீர் ; அவன் ஏகக்
கன் ம் தா ம் ேபாவன கண் ம் கழி ேர !
2268

2.9.77

''இறந்தான் தந்ைத 'ஈந்த
வரத்திற்கு இழி

' என்னா ;

'அறந்தான் ஈ ' என் அன்னவன்
ைமந்தன் அரசு எல்லாம்
றந்தான் ; 'தாயின் சூழ்ச்சியின்
ஞாலம் அவேனா ம்
பிறந்தான் , ஆண்டான் ' என்

ம் இ

என்னால் ெபறல் ஆம் ஏ ? ''
2269 'மா

ம் என்ேற தந்ைதைய

உன்னான் , வைச ெகாண்டாள்
ேகா ம் என்னாேல எனல்
ெகாண்டான் ; அ
மீ

அன்

ம் அன்ேற ? என்ைன ம்
ெமய்ேய உலகு எல்லாம்

ஏல் ;

2.9.78

46
ஆ

ம் என்ேற ேபாயினன்
அன்ேறா அரசு ஆள்வான் ? '

2270 ''ஓதா நின்ற ெதால் குல மன்னன் உணர்
யாதா

2.9.79
அப்பால்

ம்தான் ஆக ; 'எனக்ேக பணி ெசய்வான் ,

தீதா நின்ற சிந்தைன ெசய்தான் அவன் ' என்னப்
ேபாதாேதா , என் தாய் இவள் ெகாண்ட ெபா ள் அம்மா ? ''

2.9.80

2271 'உய்யா நின்ேறன் இன்ன ம் ;
என் ன் உடன் வந்தான் ,
ைக ஆர் கல்ைலப் ல் அடகு
உண்ணக் கலம் ஏந்தி ,
ெவய்ேயான் நான் இன் சா யின்
ெவண் ேசா
ெநய்ேயா

அ

என்ன ,

உண்ணா நின்ற

,

நின்றார் நிைனயார் ஓ ? '

2.9.81

2272 ” ‘வில் ஆர் ேதாளான் ேமவினன் ெவம் கானகம் ' என்ன ,
நல்லான் அன்ேற

ஞ்சினன் ; நஞ்ேச அைனயாள் ஐக்

ெகால்ேலன் , மாேயன் ; வன் பழியால் ஏ குைற

அற்ேறன்

அல்ேலேனா யான் ! அன் உைடயார்ேபால் அ கின்ேறன் ! ''

2.9.82

2273 'பாேரார் ெகாள்ளார் ; யான் உயிர்
ேபணிப் பழி ேணன்
தீரா ஒன்ேறா ன் ம் ! இவ்
ஊாில் தி
ஆேரா

நில்லாள் ;

எண்ணிற்

? ஆர் உைர

ெகாண்டாய் ? அறம் எல்லாம்
ேவேரா ம் ேக ஆக
த்

, என் விைளவித்தாய் ? '

2274 'ெகான்ேறன் நான் என் தந்ைதைய ,
மற்

உன் ெகாைல வாயால் ;

ஒன்ேறா ? கானத்

அண்ணைல

2.9.83
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உய்த்ேதன் ; உலகு ஆள்வான்
நின்ேறன் ; என்றால் , நின் பிைழ
உண்ேடா ? பழி உண்ேடா ?
என்ேற ம் தான் என் பழி
மா ம் இடம் உண்ேடா ? '

2.9.84

2275 'கண்ணாேல என் ெசய்விைன
இன் ம் சில காண்பார்
மண்ணார் ; பாரா
வாளா பழி

எள்

வர் ;

ண்ேடன் ;

'உண்ணா நஞ்சம் ெகால்கில '
என் ம் உைர உண் என்
எண்ணா நின்ேறன் ; அன்றி
இேரன் என் உயிேரா
2276 'ஏன்

ஏ.

2.9.85

, உன் பாவிக் கும்பி வயிற்றின் இைட ைவகித்

ேதான் ம் தீராப் பாதகம் அற் , என் யர் தீரச்
சான் ம் தாேன நல் அறம் ஆகத் தைக ஞாலம்
ன் ம் காண , மா தவம் யாேன
2277 'சிறந்தார் ெசால்

யல்கின்ேறன் . '

2.9.86

ம் நல் உைர

ெசான்ேனன் ; ெசயல் எல்லாம்
மறந்தாய் ெசய்தாய் ஆகுதி ;
மாயா உயிர் தன்ைனத்
றந்தாய் ஆகின் ,

ைய ம்

ஆதி ; உலகம் அத்
பிறந்தாய் ஆதி ; ஈ
இல்ைல பிறி

ஏ

அல
' என்றான் .

2.9.87

2278 பரதன் ேகாசைலையத் ெதாழச் ெசல்
இன்னணம் , இைனயன இயம்பி , யா

தல்
ம் இப்

பன்ன அ ம் ெகா மனப் பாவி பா இேரன் ;
ன்ன அ ம் யர் ெகடத் ய ேகாசைல
ெபான் அ

ெதா வன் ' என்

எ ந்

ேபாயினான் .

2.9.88

48

2279 பரதன் ேகாசைலைய வணங்கிப் லம் தல்
ஆண்தைக , ேகாசைல அ கர் எய்தினன் ,
மீண் மண் கிழிதர ழ்ந் , ேகழ் கிளர்
காண்தகு தடம் ைக இன் கமலச் சி அ
ண்டனன் , கிடந்தனன் , லம்பினான் அேரா !

2.9.89

2280 பரதன் லம்பிக் கூறல் (2280-2284)
'எந்ைத எவ் உலகு உளான் ? எம் ன் யாண்ைடயான் ?
வந்த

, தமிெயன் , இம் ம க்கம் காணேவா ?

சிந்ைதயின் உ
அந்தரம் அத்
2281 'அ
ப

யர் தீர்த்திர் ஆல் ' எ
அமர ம் அ

ம்

ேசாரேவ .

2.9.90

தலம் கண் ெலன் யான் என் ஐயைன ;
தலம் காவலன் , ெபயரற் பாலேனா ?

பி த்தி ர் ேபா
ெபா

ம் நீர் ; பிைழத்திரால் ' எ

தலம் ேதாள் உறப் ரண்

ம்

ேசார்கின்றான் .

2.9.91

2282 'ெகா யவர் யாவ ம் குலங்கள் ேவர் அற
ெநா கிலர் ; யான் அ

வல்வ

எங்ஙனம் ?

க யவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வேனன் ,
குெவன் , அ ம்

யர்

ய ' என்

ம் ; ஆல் .

2.9.92

2283 'இரதம் ஒன் ஊர்ந் , பார் இ ைள நீக்கும் அவ்
வரதனில் ஒளி ெபற மலர்ந்த ெதால் குலம்
பரதன் என்

ஒ

பழி பைடத்த

' என்

ம் ஆல்

மரகத மைல என வளர்ந்த ேதாளினான் .

2.9.93

2284 'வாள் ெதா தாைனயான் வானில் ைவகிடக்
கா ஒ தைலமகன் எய்தக் கண் இலா
நா

ஒ

தாள் ெதா
2285 பரதன்

யாிைட ைநவ

ஏ?'எ

ம்

தடக்ைக அத் த மேம அனான் .
யன் என்பைதக் ேகாசைல உணர்தல்

2.9.94
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லம் உ குாிசில் தன் லர் ேநாக்கினாள் ,
குலம் ெபாைற கற் இைவ சுமந்த ேகாசைல
'நிலம் ெபாைற ஆற்றலன் , ெநஞ்சம்
சலம் பிறி

உற , மனம் தளர்ந்

ய்

' எனாச்

கூ வாள் .

2.9.95

2286 ேகாசைலயின் வினா
ைம அ

மனத்

ஒ

ெசய்யன் ஏ என்ப

மாசு உளான் அலன் ;
ேத ம் சிந்ைதயாள் ,

'ைககயர் ேகாமகள் இைழத்த ைகதவம் ,
ஐய ! நீ அறிந்திைல ேபா

ம் ஆல் ? ' என்றாள் .

2.9.96

2287 பரதன் சூள்கூறத் ெதாடங்கல்
தாள் உ

குாிசில் , அத் தாய் ெசால் ேகட்ட

ேகாள் உ

ம் ,

மடங்க ல் கு றி விம் வான் ,

நாள் உ

நல் அறம் ந ங்க , நாவினால்

சூள் உ

கட் ைர ெசால்லல் ேமயினான் .

2288 பரதன் சூ
'அறம் ெகட

2.9.97

ைரகள் (2288-2305)
யன்றவன் , அ ள் இல் ெநஞ்சினன் ,

பிறன் கைட நின்றவன் , பிறைரச் சீறிேனான் ,
மறம் ெகா

மன் உயிர் ெகான்

வாழ்ந்தவன் ,

றந்த மாதவர்க்கு அ ந் யரம் சூழ்ந் ேளான் . '
2289 'குரவைர மகளிைர வாளில் ெகான்
ரவலன் உ

2.9.98

உேளான் ,

ெபா ள் ைனவில் வாாிேனான் ,

விரவலர் ெவாிந் இைட விழிக்க மீண் ேளான் ,
இரவலர் அ ம் நிதி எறிந்
2290 'தைழத்த தண்

ெவௗவிேனான் . '

2.9.99

ளவிேனான் தைலவன் அல்லன் என்

அைழத்தவன் , அற ெநறி அந்தணாளாில்
பிைழத்தவன் , பிைழப் இலா மைறையப் ேபணலா
இைழத்த வன் ெபாய் எ

ம் இ ைத ெநஞ்சிேனான் '

,
2.9.100
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2291 'தாய் பசி உழந்

உயிர் தளரத் தான் தனிப்

பாய் ெப ம் பாழ் வயி
நாயகன் பட நடந்தவ
தீ எாி நரகம் அத்

அளிக்கும் பாவி ம் ,
ம் , நண்

க

ம் அத்

ெசல்க யான் . '

2.9.101

2292 'தாளினில் அைடந்தவர் தம்ைமத் தற்கு ஒ
ேகாள் உற அஞ்சினன் ெகா த்த ேபைத ம் ,
நாளி
மீள

ம் அறம் மறந்தவ
நரகு இைட க

ம் , நண் உ ம்
ழ்க யான் . '

2.9.102

2293 'ெபாய்க் காி கூறிேனான் , ேபா க்கு அஞ்சிேனான் ,
ைக ெகா

ம் அைடக்கலம் கரந்

எய்த்த இடம் அத்
ெமய்க் ெகா

வவ்விேனான் ,

இடர் ெசய்ேதான் , என்

நரகு இைட விைரவின்

2294 அந்தணர் உைற ைள அன
ைமந்தைரக் ெகான்

இன்ேனார் கும்

ழ்க யான் . '

2.9.103

ஊட் ேனான் ,

உேளான் , வழக்கில் ெபாய்த்

உேளான் ,

நிந்தைன ேதவைர நிகழ்த்திேனான் , கும்
ெவந் யர் நரகத்
2295 'கன்
மன்

ழ்க யா

உயிர் ஓய்ந்

ேம .

உகக் கறந்

2.9.104

பால் உண்ேடான் ,

இைட பிறர் ெபா ள் மைறத்

வவ்விேனான் ,

நன்றிைய மறந்தி ம் நயம் இல் நாவிேனான் ,
என்
2296 'ஆ

இவர் உ ம் நரகு என்ன

ஆகேவ . '

2.9.105

தன் உடன் வ ம் அம் ெசால் மாதைர

ஊ ெகாண் அைலக்கத் தன் உயிர் ெகாண் ஓ ேனான் ,
ேசா தன் அயல் உேளார் பசிக்கத் ய்த் உேளான்
ஏ ம் அக் கதியிைட யா
2297 'எஃகு எறி ெச

கத்

ம் ஏறேவ . '
ஏற்ற ெதவ்வ க்கு

ஒஃகினன் , உயிர் வளர்த் உண் ம் ஆைசயான் ,
அஃகல் இல் அற ெநறி ஆக்கிேயான் ெபா ள்

2.9.106
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ெவஃகிய மன்னன் ,

ழ் நரகின்

ழ்க யான் . '

2298 'அழி வ ம் அரசியல் எய்தி , ஆகும் என்
இழி வ

சி

ெதாழில் இயற்றி , ஆண்

வழி வ

த மத்ைத மறந்

பழி வ

ெநறி படர் பதகன் ஆக யான் . '

, மற்

2299 'தஞ்சு என ஒ ங்கினர் , தன
எஞ்சல் இல் ம க்கிேனா
வஞ்சி ெசன்

2.9.107

,
, தன்

ஒ
2.9.108

பார் உேளார் ,

இாியல் ேபா ற ,

இ த்தவன் வாைக மீ ெகாள ,

அஞ்சின மன்னவன் ஆக யா

ம் ஏ . '

2.9.109

2300 'கன்னிைய அழிெசயக் க திேனான் , கு
பன்னிைய ேநாக்கிேனான் , ப கிேனான் நைற ,
ெபான் இகழ் களவினில் ெபா ந்திேனான் , என
இன்னவர் உ

கதி என்ன

ஆகேவ . '

2.9.110

2301 'ஊண் நல உண் வழி நாயின் உண்டவன் ,
'ஆண் அலன் , ெபண் அலன் , ஆர் ெகால் ஆம் ? ' என
நாணலன் , நரகம் உண்

என்

ம் நல் உைர

ேபணலன் பிறர் பழி பிதற்றி , ஆக யான் . '
2302 'ம

இல் ெதால் குலங்கைள மாசு இட்

2.9.111

ஏற்றிேனான் ,

சி விைல எளியவர் உண சிந்திேனான் ,
நறியன அயலவர் நாவின் நீர்வர
உ

பதம்

ங்கிய ஒ வன் ஆக யான் . '

2.9.112

2303 'வில்
ம் வாளி ம் விாிந்த ஆண் ெதாழில்
ல் ைட உகுத்தெனன் ெபாய்ம்ைம யாக்ைகையச்
சில் பகல் ஓம் வான் ெச நர் சீறிய
இல் இைட இ

பதம் ஏற்க , என் ைகயால் . '

2304 'ஏற்றவற்கு ஒ ெபா ள் உள்ள

, இன்

என்

மாற்றலன் , உதவலன் , வரம் இல் பல் பகல்

2.9.113
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ஆற்றினன் உழற் ம் ஓர் ஆதன் எய் ம் அக்
கூற்

உ

நரகின் ஓர் கூ

2305 பிணிக்கு உ ம்
ணிக்கு

ெகாள்க யான் . '

2.9.114

ைட உடல் ேபணிப் ேபணலார்த்

வயிர வாள் தடக்ைக

க்கிப் ேபாய் ,

மணிக் கு

நைக இள மங்ைகமார் கண் ன் ,

தணிக்கு

பைகஞைரத் தாழ்க , என் தைல . '

2.9.115

2306 'க ம் அலர் ெசந் ெநல் அம் கழனிக் கான நா
அ ம் பைக கவர்ந் உண , ஆவி ேபணிெனன் ,
இ ம் அலர் ெந ம் தைள ஈர்த்த கால் ஒ ம்
வி ம்பலர்

கத்

எதிர் விழித்

நிற்க யான் . '

2.9.116

2307 'தீ அன ெகா யவள் ெசய்த ெசய்ைகைய
நாயிேனன் உணாின் நல் ெநறியில் நீங்கலாத்
யவர்க்கு இடர் இைழத் உழ ம் ேதாம் உைட
ஆயவர்

ழ்கதி அதனின்

ழ் கதி யான் . '

2.9.117

2308 ேகாசைல பரதைனத் த விப் பாராட்டல் (2308-2310)
ய வாசகம் ெசான்ன ேதான்றைலத்
தீய கானகம் தி வின் நீங்கி ன்
ேபாயினான் வரக் கண்ட ெபாம்மல் ஆள் ,
ஆய காதலால் , அ

ல் னாள் .

2309 ெசம்ைம நல் மனத்

2.9.118

அண்ணல் ெசய்ைக ம் ,

அம்ைம தீைம ம் , அறிதல் ேதற்றினாள் ;
ெகாம்ைம ெவம்

ைல கு

விம்மி விம்மி நின்
2310 ' ன்ைன

ம் குல

,அ
த

பால் உக ,
ங்கினாள் .

2.9.119

ேளார்கள்தாம் ,

நின்ைன யாவேர நிகர்க்கும் நீர்ைமயார் ?
மன்னர் மன்னவா ! ' என்
உன்ன உன்ன ைநந்

, வாழ்த்தினாள்

உ கி விம் வாள் .

2.9.120

53
2311 ேகாசைல பரதைனத் தந்ைதக்கு இ திக்கடன் ெசய்க எனல்
'ம

இல் ைமந்தேன ! வள்ளல் உந்ைதயார் ,

இ தி எய்தி நாள் ஏழ் இரண் ன ;
சி வர் ெசய் கடன் ெசய்

தீர்த்தி ' என்

உ வல் ேமயினாள் உைரயின் ஏயினாள் .
2312 பரதன் வசிட்டேனா

ெசன்

2.9.121

தயரதன் உடைலக் கா

தல்

அன்ைன ஏவினாள் அ இைறஞ்சினான் ,
ெபான்னின் வார் சைட னிதேனா ம் ேபாய்த்
தன்ைன நல்கியத் த ம நல்கினான்
பன்

ெதால் அறப் ப வம் ேநாக்கினான் .

2.9.122

2313 பரதன் அ ைக
மண்ணின்ேமல் வி ந்

அலறி மாழ்குவான் ,

அண்ணல் , ஆழியான் , அவனி காவலான் ,
எண்ெணய் உண்ட ெபான் எழில் ெகாள் ேமனிையக்
கண்ண நீாினால் க வி ஆட் னான் .

2.9.123

2314 தயரதன் உடம்ைப விமானத்ேதற் தல்
பற்றி அவ் வயின் பாிவின் வாங்கினார் ;
சுற் ம் நால் மைற

ைற ெசய் ேகள்வியார் ,

ெகாற்ற மண் கைண கு ற , மன்னைன
மற்

ஒர் ெபான்னின் மா மானம் ஏற்றினார் .

2.9.124

2315 தயரதன் உடம்ைப யாைனேமல் ைவத் க்ெகாண்
கைர ெசய் ேவைல ேபால் , நகாி ைக எ த்
உைர ெசய்

சல் இட்

அரச ேவைல சூழ்ந்

, உயிர்
,அ

ரைச யாைனயில் ெகாண்
2316

,

ளங்கு உற ,

, ைக ெதாழ
ேபாயினார் .

வாத்தியங்களின் இரக்க ஒ
சங்கு ேபாி ம் , த

ேபாதல்

சின்ன ம் ,

எங்கும் எங்கும் நின் இரங்கி ஏங்குவ ,
மங்குல் ேதாய் நகர் மகளிர் ஆம் எனப்

2.9.125
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ெபாங்கு கண் ைடத்

அ வ ேபான்ற ஏ .

2317 தயரதன் உடலம்ெகாண்

சர நதிைய அைடதல்

மா ம் , யாைன ம் , வயங்கு ேதர்க

ம் ,

ேகா ம் , நான்மைறக் கு

ம் ,

ேதவிமார் ஒ

, ெதள் திைர

தா

உம் ெகாண்

வார் னல் சர

2.9.126

ன்ெசலத்

எய்தினார் .

2.9.127

2318 ஈமப்பள்ளியில் தயரதைன ஏற்றிப் பரதைனக் கடன்ெசய் அைழத்தல்
எய்தி ,

ல் உேளார் ெமாழிந்த யாைவ ம்

ெசய்

, தீ கலம் தி த்திச் ெசல்வைன ,

ெவய்தின் ஏற்றினார் ; ' ர !

ந்ைதபால்

ெபாய் இல் மாக் கடன் கழித்தி ேபாந்

' என்றார் .

2.9.128

2319 கடன்ெசய எ ந்த பரதைன வசிட்டன் த த்தல்
என்

ம் ேவைலயில் , எ ந்த

ரைன ,

'அன்ைன தீைமயால் அரசன் நின்ைன ம்
ன்

ன்பத்தால் ,

ன்னேர ' என
2320 பரதன்

றந்

ேபாயினான் ,

னிவன் கூறினான் .

2.9.129

யர்நிைல (2320-2324)

' றந்

ேபாயினான் ' எனேவ , 'ேதான்றல் நீ

பிறந்

ேபர் அறம் பிைழத்த

இறந்

ேபாயினான் ; இ ந்த

மறந்

ேவ

ஒ

' என்றல் ேபால் ,
ஆண்

அ

ைமந்தன் ஆம் ெகால் ஆம் !

2321 இ க்கண் வாள் அரா இைடவ

2.9.130

ஆம் எனாப்

ப க்கண் ழ்ந் அகம் பைதக்கும் ெநஞ்சினான் ,
த க்கல் ஆகலாத் யரம் தன் உேள
க்க , விம்மி நின்

அ

ெசால்

வான் .

2322 'உைரெசய் மன்னர் மற் உன்னில் என்னில் யார் ?
இரவி தன் குலத் எந்ைத ந்ைதேயார்

2.9.131
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பிரத

சைனக்கு உாிய ேப

அரசு ெசய்யேவா ஆவ
2323 ' வில் நால்
தா

இேலன் ,

ஆயிேனன் ? '

2.9.132

கன் தல்வன் ஆதியாம்

இல் மன்னர் , தம் த ம நீதியால்

ேதவர் ஆயினார் ; சி வன் ஆகிேய ,
ஆவ ! நான் பிறந்
2324 ' ன்
பன்

அவத்தன் ஆனவா ! '

தாள் வளம் சுமந்த தாைழயில்
வான் குைலப் பத ஆயிேனன்

என்ைன , என்ைனேய ஈன்

காத்த என்

அன்ைனயார் எனக்கு அழகு ெசய்தவா ! '
2325 சத்
என்
ன்

2.9.133

2.9.134

க்கனால் இ திக்கடைன நிைறேவற் தல்
கூறி நின் இடாில் ழ்கும் அத்
தாரவற்கு இைளய ேதான்றலால்

அன்

ேநர் கடன் அைமவ

ஆக்கினான் ,

நின்

நான்மைற ெநறிெசய் நீர்ைமயான் .

2.9.135

2326 தயரத ைடய ேதவிமார் அ பதினாயிரவ ம் தீப் குதல்
இைழ ம் ஆர ம் இைட ம் மின்னிடக்
குைழ ம் மா மலர்க் ெகாம் அனார்கள் தாம் ,
தைழ இல் ண்டகம் த
கான் இைட
ைழ ம் மஞ்ைஞ ேபால் , எாியில்

ழ்கினார் .

2.9.136

2327 அங்கி நீாி ம் குளிர , அம் யத்
திங்கள் வாள் கம் தி விளங்கு உறச்
சங்ைக தீர்ந்

, தம் கணவர்பின் ெச

ம்

நங்ைகமார் கும் உலகம் நண்ணினார் .
2328 ஈமக்கடன்

2.9.137

த்த பரதன் மைனைய அைடதல்

அைனய ெசய்ைகயால் , அரசர் ேகாமகற்கு
இைனய தன்ைமயால் இையவ ெசய் , பின் ,
மைனயின் எய்தினான் மரபின் வாழ்விைன
விைனயின் எய் ம் ஓர் பிணியின் ெவ•கலான் .

2.9.138
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2329 பரதன் இ திக்கடைன

த்தல்

ஐந் ம் ஐந் ம் நாள் ஊழி ஆம் என ,
ைமந்தன் , ெவம் யர்க் கட ன் ைவகினான் ;
தந்ைத தன் வயின் த மம் யாைவ ம்
ந்

ல் உேளார்

ைறயின்

ற்றினான் .

2.9.139

2330 வசிட்டன் பரதைன அைடதல்
ற் ம்

ற் வித்

உதவி ,

ம்ைம

ல்

சுற்றம் யாைவ ம் ெதாடரத் ேதான்றினான் ;
ெவற்றி மாதவன் , விைன

த்த அக்

ெகாற்ற ேவல் ெந ங் குமரற் கூ னான் .
2331 மந்திாிமார் நகரப் ெப மக்கேளா

2.9.140

பரதைன அைடதல்

'மன்னர் இன்றிேய ைவயம் ைவகல் தான்
ெதான்ைம அன்

' எனத்

அன்ன மா நிலம் அத்

அறிஞர்தம்ெமா ம் ,

ன்ைன மந்திரம் கிழவர்
------------------------

ணி ம் ெநஞ்சினார் ,
ந்தினார் .

2.9.141
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2.10 . ஆ

ெசல் படலம் (2332 - 2390 )

2332 மந்திாிமார் த ேயார் பரதைன அைடதல்
வரன் ைற ெதாிந் உணர் மைறயின் மா தவம் அத்
அ

மைற

னிவ

விைரவின் வந்

ம் , ஆண்ைடயான் என ,

ஈண் னர் ; விரகின் எய்தினர் ;

பரதைன வணங்கினர் ; பாி ம் ெநஞ்சினர் .

2.10.1

2333 மந்திரக் கிழவ ம் , நகர மாந்த ம் ,
தந்திரத் தைலவ ம் , தரணி பால ம் ,
அந்தர

னிவேரா

அறிஞர் யாவ ம் ,

சுந்தரக் குாிசிைல மரபில் சுற்றினார் .

2.10.2

2334 சுமந்திரன் வசிட்டன் கத்ைதக் க த் டன் ேநாக்குதல்
சுற்றினர் இ ந் ழிச் சுமந்திரப் ெபயர்ப்
ெபான் தடந் ேதர்வலான் , லைம உள்ளத்தான் ,
ெகாற்றவற்கு உ ெபா ள் குறித்த ெகாள்ைகயான்
ற் ணர்

னிவைன

கத்

ேநாக்கினான் .

2.10.3

2335 சுமந்திரன் ேநாக்கினால் கூறியைத வசிட்டன் வாக்கால்
பரத

க்கு உைரத்தல் (2335-2342)

ேநாக்கினால் சுமந்திரன்

வலல் உற்றைத ,

வாக்கினால் அன்றிேய உணர்ந்த மாதவன் ,
'காக்குதி உலகு ! நின் கடன் அ
ேகாக் குமர

க்கு அ

ஆம் ' எனக்

ெதாியக் கூ வான் .

2.10.4

2336 'ேவதியர் , அ ந்தவர் , வி த்தர் , ேவந்தர்கள் ,
ஆதியர் நின் வயின் அைடந்த காாியம் ,
நீதி ம் த ம ம் நி வ ; நீ இ
ேகா

அ

,

குணத்தினாய் ! மனத் ள் ேகா யால் . '

2337 த மம் என்
அ ைம என்ப

ஒ

ெபா ள் தந்
ெபாி

நாட் தல்

அறிதி ; ஐய ! நீ ;

2.10.5
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இ ைம ம் த வதற்கு இையவ

; ஈண்

ெத ள் மனத்தார் ெச ம் ெசயல் இ
2338 'வள் உ
நள் உ

இ

,

ஆகுமால் .

2.10.6

வயிர வாள் அரசு இல் ைவயகம்
கதிர் இலாப் பக

ெதள் உ

ம் , நாள் ஒ

உம்

மதி இலா இர ம் , ேதர்தாின்

உள் உைற உயிர் இலா உட
2339 ேதவர் தம் உலகி

ம் ஒக்குேம .

ம் , தீைம ெசய்

2.10.7

உழல்

மா வ அ ணர்கள் ைவகும் நாட்
ம் ,
ஏ எைவ உலகம் என் இைசக்கும் அன்னைவ
காவல் ெசய் தைலவைர இன்ைம கண் லம் .
2340

ைற ெதாிந்

ஒ வைக

2.10.8

ய ேநாக்குறின் ,

மைறயவன் வகுத்தன , மண்ணில் , வான் இைட ,
நிைற ெப ந்தன்ைமயின் நிற்ப , ெசல்வன ,
இைறகைள இல்லன யாைவ ? காண்கிலம் .
2341

2.10.9

த்த நாள் மலர் அயன் ஆதிப் ண்ணியர்
ஏத்

வான் கழினர் , இன் கா ம் கூக்

காத்தனர் ; பின் , ஒ

கைளகண் இன்ைமயால்

நீத்த நீர் உைடகல நீர

ஆகுமால் .

2.10. 10

2342 'உந்ைதேயா இறந்தனன் ; உம் ன் நீத்தனன் ; $
வந்த ம் அன்ைன தன் வரத்தில் , ைமந்த ! நீ , $
அந்தம் இல் ேபர் அரசு அளித்தி ; அன்ன
சிந்தைன எமக்கு ' எனத் ெதாிந்

$

கூறினான் .

2.10.11

2343 வசிட்டன் ெசால்ைலக் ேகட்ட பரதன் நிைல (2343-2344)
'தஞ்சம் இவ் உலகம் , நீ தாங்குவாய் ' எனச்
ெசம் ெசவ்ேவ
'நஞ்சிைன

னிவரன் ெசப்பக் ேகட்ட

கர் ' என , ந ங்குவாாி

ம் ,

ம்

அஞ்சினன் அயர்ந்தனன் அ விக் கண்ணின் ஆன் .

2.10.12

59

2344 ந ங்கினன் ; நாத் த மாறி , நாட்ட ம்
இ ங்கினன் ; மகளிாின் இரங்கும் ெநஞ்சினன் ;
ஒ ங்கிய உயிாினன் ; உணர்

ைகதரத்

ெதாடங்கினன் , அரச அைவக்கு உள்ளம் ெசால்

வான் .

2.10.13

2345 பரதன் தன் உள்ளம் க த்ைத உைரத்தல் (2345-2349)
ன் உலகி க்கும் ஓர் தல்வன் ஆய் தல்
ேதான்றினன் இ க்க , யான் மகுடம் சூ தல் ,
சான்றவர் உைரெசயத் த மம் ஆதலால் ,
ஈன்றவள் ெசய்ைகயின் இ க்கு உண்டாகும் ஓ ?
2346 'அைட

2.10.12

அ ங் ெகா ைம என் அன்ைன ெசய்ைகைய

நைட வ ம் தன்ைம நீர் , 'நன் இ ' என்றிர் ஏல் ,
இைட வ ம் காலம் ஈண் இரண் ம் நீத் இ
கைட வ ம் தீ ெநறிக் க யின் ஆட்சிேயா ? '
2347 ேவந்

அைவ இ ந்த நீர் , விமலன் உந்தியில்

த்தவன்

த ய வி ள் ேதான்றினார் ,

த்தவர் இ க்கேவ ,

ைறைமயான் நிலம்

காத்தவர் உளர் எனின் காட் க் காண் ர் ஆல் .
2348 நல் ெநறி என்னி

அன்னவன் தைன ெகாணர்ந்
ெதால் ெநறி

2.10.14

ம் , நான் இந் நானில

மன் உயிர்ப் ெபாைற சுமந்

2349 ''அன்

2.10.13

இ ந்

வாழ்கிேலன் ;

, அலங்கல் மா

ைறைமயின் சூட்டக் காண் ர் ஆல் .

2.10.15

எனின் , அவெனா ம் அாிய கான் இைட

நின்

, இனி

இ ம் தவம் ெநறியின் ஆற் ெவன் ;

ஒன்

இனி உைரக்கில் என் உயிைர நீக்குெவன் ''

என்றனன் ; என்றேபா

, இ ந்த ேபர் அைவ .

2350 அைவேயார் மகிழ்ச்சி (2350-2351)

2.10.16

60
ஆன்ற ேபர் அரச

ம் இ ப்ப , ஐய

ஏன்றனன் மணி

ம்

ஏந்த , ஏந்தல் நீ ,

வான் ெதாடர் தி விைன ம த்தி ; மன் இளந்
ேதான்றல்கள் யார் உளர் நின்னின் ேதான்றினார் .
2351 'ஆழிைய உ ட்

2.10.19

ம் , அறங்கள் ேபாற்றி ம் ,

ேவள்விைய இயற்றி ம் , வளர்க்க ேவண் ம் ஓ ?
ஏழின் ஒ ஏழ் எ ம் உலகும் எஞ்சி ம்
வாழிய நின் கழ் ! ' என்

வாழ்த்தினார் .

2352 பரதன் , இராமைன அைழத் வரல்பற்றி
குாிசி

ரசைறவிக்கச் சத்

ம் ஈண்

, ''இ நகர்
'' என்ப

ைறைம ேவந்தைனத்

சாற்றித் தாைனைய ,

விைரவினில் எ க ! என விளம் வாய் ' என்றான் .
2353 சத்

க்கனிடம் கூறல்

ம் தம்பிையக் கூவிக் 'ெகாண்ட ன்

ரசு அைறந்
த

2.10.20

2.10.21

க்கன் ெசால்லக் ேகட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி

நல்லவன் உைரெசய , நம்பி கூற

ம்

அல்ல ல் அ ங்கிய அன்பின் மா நகர் ,
ஒல் என ஒ
ெசால் எ

த்த

ஆல் ; உயிர் இல் யாக்ைகையச்

ம் அமிழ்தினால்

ளித்த

என்னேவ .

2.10.22

2354 கவிக் கூற் (2354-2355)
அவித்த ஐம் லத்தவர் ஆதியாய் உள
வி தைல உயிர் எலாம் , ''இராமன் ெபான்
கவிக்கும் '' என்
ெசவி லம்
2355 ப

உைரக்கேவ களித்தலால் , அ

கர்வ

ஓர் ெதய்வத் ேதன் ெகால் ஆம் .

ரசு அைறந்தனர் , ''பரதன் தம் ைனக்

ெகா

நகர்த் த ம் ; அவன் ெகாணர ேசைன ம்

குக '' என்ற ெசால்
உ

2.10.23

ாி மா நகர் ,

பதி ேவைலயின் உதயம் ேபான்றேத .

2.10.24

61
2356 பைடயின் றப்பா
எ ந்த

ெப ம்பைட , ஏ

ெமாழிந்த ேபர் ஊழியில்
அழிந்த
கழிந்த

ேவைலயின்
ழங்கி ;

ந்

எழ

ேககயன் மடந்ைத ஆைச ; ேபாய்க்
யர் , ெந ம் காதல்

ண்டேவ .

2357 பைடயின் ெசல (2357-2384)
பண்ணின ரவி ேதர் பக பண்

2.10.25

ம்

மண்ணிைன மைறத்தன ; வளர்ந்த மா ெகா
விண்ணிைன மைறத்தன ; விாிந்த மா

கள்

கண்ணிைன மைறத்தன , கமலத் ேதாைன ஏ .

2.10.26

2358 ஈசன் இவ் உலகிைன அழிக்கும் நாள் எ ம்
ஓைசயின் நிமிர்ந் உள , ஒல்ெலன் ேபர் ஒ
காைசயில் காியவற் காண ண் எ ம்
ஆைசயின் நிமிர்ந்த
2359 ப ெயா

தி

நகர்

;

, அவ் அனிக ராசிேய .
றந்

2.10.27

, பல் மரம்

ெச ஒ ெதாடர் வனம் ேநாக்கி , சீைதயாம்
ெகா ஒ நடந்த அக் ெகாண்டல் ஆம் எனப்
பி ெயா

நடந்தன ெப ங்ைக ேவழேம .

2.10.28

2360 ேசற் இள மைர மலர் சிறந்த ஆம் எனக்
கால் தளம் ெபா த கன்னிமாெரா ம்
ஏற்

, இளம் பி

ேதாற்

குலம் , இக ல் ெமல் நைட

, இள மகளிைரச் சுமப்ப ேபான்றேவ .

2.10.29

2361 ேவதைன ெவயில் கதிர் தணிக்க , ெமன் மைழச்
சீத நீெரா ெந ம் ெகா உம் ெசன்றன ;
ேகாைத ெவம் சிைலயவன் ேகாலம் காண்கிலா
மாதாின்

டங்குவ , வரம் இல் ேகா ேய .

2362 ெவண் மதி மீச் ெசல ேமகம் ஊர்ந்
அண்ணல் ெவம் கதிரவன் , அள

என
இல்

ர்த்தி ஆய் ,

2.10.30

62
மண் இைட இழிந்
எண் அ

,ஒ

வழி ெகாண்டால் என ,

மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் .

2363 ேதர் மிைசச் ெசன்ற
கார் மிைச கழிந்த

ஒர் சிந்

ஆர்க

; ெசம் கக்

; ஒர் கார்க் கடல்

ஏர் மிைச இ ளிேமல் ஏகிற்
பார் மிைச படர்ந்த

2.10.31

; எங்க

ம்

, பதாதிப் ெபௗவேம .

2364 தாைர ம் , சங்க ம் , தாளம் , ெகாம்ெபா

2.10.32
,

வார் விசி பம்ைப ம் ,
ம் , மற்ற ம் ,
ேபாி ம் இயம்பல ெசன்ற ேபைதைமப்
ாியர் குழாம் அத்
2365 தா அ
ேமவ

நாண்

இைட அறிஞர் ேபாலேவ .

2.10.33

தல் அணி அலால் , தைக

கலங்கைள ெவ த்த ேமனியர் ,

ேதவ ம் ம ள் ெகாளத் ெதாி ம் காட்சியர் ,
உதிர் ெகாம் என மகளிர் ேபாயினார் .

2.10.34

2366 அதிர் கடல் ைவயகம் அைனத் ம் காத்தவன்
விதி வ ம் தனிக் குைட மீ இலாப் பைட ,
ெபாதி பல கவிைக மீன் த்த ஆகி ம்
கதிர் மதி நீங்கிய கங்குல் ேபான்றேத

2.10.35

2367 ெசல் ய ெசலவினால் , 'சிறிய திக்கு ' எனச்
ெசால் ய ேசைனையச் சுமந்த
ஒல்ெலா

ஏ எனில் ,

ேவைல நீர் உ த்த பாைர , 'ஓர்

ெமல் யல் ' என்றவர் ெமய்யேர ெகாலாம் ?
2368 தங்கு ெசம் சாந்

2.10.36

அகில் கலைவ சார்கில ,

குங்குமம் ேகாட் ல , ேகாைவ

த்

இல ,

ெபாங்கு இளம் ெகாங்ைககள்

ைம ேவ

ெதங்கு இளம் நீர் எனத் ெதாிந்த காட்சிய .

இல ,
2.10.37

63
2369 இன்

ைணயவர்

ைல எ

மன்றல் அம் தாாி ம் மைறந்
ன் இளங்ெகா
தல்
குன்

சாந்தி

ம்

இலாைம ஆல் ,
நீங்கிய

எனப் ெபா ந்தன குவ த் ேதாள்கேள .

2370 நைற அ

ேகாைதயர் நாள் ெசய் ேகாலம் அத்

ைற அற , அஞ்சனம்

2.10.38
இன்

றந்த நாட்டங்கள்

குைற அற நிகர்த்தன ெகாற்றம்

ற் வான் ,

கைற அறக் க விய கால ேவைலேய .

2.10.39

2371 விாி மணி ேமகைல விரவி ஆர்க்கில
ெதாிைவயர் அல்குல் , தார் ஒ

இல் ேதர் என ;

பாி ரம் ஆர்க்கில பவளச் சீற

,

அாி இனம் ஆர்க்கிலாக் கமலம் என்னேவ .

2.10.40

2372 மல்கிய ேககயன் மடந்ைத வாசகம்
நல்கிய அாிைவயர் ந விற்ேக ெகால் ஆம் !
ல்கிய மலர் வடம் ண்கிலாைமயால்
ஒல்கிய ஒ வைகப் ெபாைற உயிர்த்தேவ .
2373 'ேகாமகன் பிாித

ன் , ேகாலம் நீத்

2.10.41

உள

தாமைரச் ெசல்வி ம் , தவத்ைத ேமவினாள் ;
காம

ம் , அ ம்

யர் கட ல்

ஆம் ' என நிகழ்ந்த

ழ்கினான்

அவ் அளவில் ேசைனேய .

2.10.42

2374 மண்ைண ம் , வாைன ம் , வயங்கு திக்ைக ம் ,
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்ப என் ?
கண்ணி ம் மனத்தி ம் கமலம் அத் அண்ணல் தன்
எண்ணி

ம் ெந

அவண் எ ந்த ேசைன ஏ !

2.10.43

2375 அைல ெந ம் னல் அறக் கு த்தலால் , அகம்
நிைலெபற நிைல ெநறி நி த்தலால் , ெந
மைலயிைன மண் உற அ த்தலால் , தமிழ்த்
தைலவைன நிகர்த்த

அத் தயங்கு தாைன ஏ .

2.10.44

64

2376 அறிஞ ம் சிறிய ம் ஆதி அந்தமாச்
ெசறி ெப ந் தாைன ம் தி

ம் நீங்கலால் ,

குறியவன் னல் எலாம் வயிற்றில் ெகாண்ட நாள் ,
மறி கடல் ஒத்த

அவ் அேயாத்தி மாநகர் .

2377 ெப ம் திைர நதிக
மரங்க

ம் , வய

ம் , மைலக

2.10.45

ம் , ெபட் உ

ம் , மண்

ம் , கண் உறத்

தி ந்த ல் , அேயாத்தி ஆம் ெதய்வ மா நகர்
அ ந்ெத

ஒத்த

அ பைட ெசல் ஆ

அேரா !

2.10.46

2378 'தார்கள் தாம் , ேகாைத தாம் , தாமம் , தாம் , தைக
ஏர் கடாம் , கலைவ தாம் , கமழ்ந்தின் ' என்பர் ஆல்-கார்கள் தாம் என மிகக் க த்த ைக மைல
வார் கடாம் அல்ல

, அம்மன்னன் ேசைனேய .

2.10.47

2379 ஆள் உலாம் கட
ம் அகன்ற அக் கடல் ,
ேதாள் உலாம் குண்டலம் தல ெதால் அணி
ேகள் உலாம் மின் ஒளி கிளர்ந்த
வாள் உலாம்
2380 மத்தளம்

இல்ைல ஆல் ;

த யர் ம ங்குல் அல்ல

ஏ.

2.10.48

அ பைட இன் ஈட்டம் ஏ .

2.10.49

த ய வயங்கு பல் இயம்

ஒத்தன ேசற ன் , உைர இலாைமயின் ,
சித்திரச் சுவர் ெந ஞ் ேசைன தீட் ய
பத்திைய நிகர்த்த
2381 ஏ

அ

ேகாைதயர் விழியின் எய்த ேகால்

ஊ உற உரம் ெதாைளத் உயிர் உணாவைக ,
ஆடவர்க்கு அ ம் ெப ம் கவசம் ஆய -கா

உைற வாழ்க்ைக அக் கண்ணன் நண்ணல் ஏ .

2382 கனங்குைழக் ேககயன் மகளின் கண்ணிய
சினம் கிடந் எாித ன் தீய்ந்தேவ ெகாலாம்
அனங்கன் ஐங் ெகா ங்கைண கடந்த ஆடவர்

2.10.50
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மனம் , கிடந்

உண்கில மகளிர் ெகாங்ைகேய .

2.10.51

2383
இன்ன
ணம் ெந ம்பைட ஏக , ஏந்த
தன்

ைடத் தி

ம் ,

அைரச் சீைர சாத்தினான் ;

பின் இைளயவெனா ம் , பிறந்த

ன்ெபா ம் ,

நல் ெந ம் ேதர் மிைச நடத்தல் ேமயினான் .
2384 தாயர்

த ேயார் உடன்வரப் பரதன் ெசல்

2.10.52
தல்

தாய ம் , அ ந் தவத்தவ ம் , தந்ைதயின்
ஆய மந்திாிய ம் , அள
ய அந்தணர்க
ேபாயினன்-- தி
2385 சத்

இல் சுற்ற ம் ,

ம் , ெதாடர்ந்

சூழ்வரப்

நகர்ப் ாிைச வாயிேல .

க்கன் கூனிையக் ெகால்ல

ய

2.10.53

தல்

மந்தைரக் கூற்ற ம் , வழிச்ெசல்வாெரா ம்
உந்திேய ேபாதல் கண்
அந்தரத்

, இளவல் ஓ

ஏற் வான் அழன்

ஆர்த்

, பற்ற

சுந்தரத் ேதாளவன் விலக்கிச் ெசால்

,

ம் ,

வான் .

2.10.54

2386 பரதன் த த் க் கூ தல் (2386-2387)
'' ன்ைனயர்

ைறெகட

சின்னபின்னம் ெசய்
'என்ைன இன்

2387

'ஆதலால் ,

என் சினத்ைதத் தீர்ெவன் ஏல் ,

என் ஐயன்

'அன்ைன ' என்

த்த பாவிையச்
றக்கும் ' என்

அலால் ,

உணர்ந்திெலன் ஐய ! நான் '' என்றான் .

னி ம் இன்

2.10.55

ஐயன் ; அந்தம் இல்

ேவதைனக் கூனிைய ெவகுண் ம் என்னி ம் ,
ேகா இலா அ மைற குல
ல் வலாய் !
ேபா ம் நாம் ' என்

ெகாண்

அாிதில் ேபாயினான் .

2388 இராமன் தங்கிய ேசாைலயில் பரதன் தங்குதல் (2388-2389)
ெமாய் ெப ஞ் ேசைன ம் ாி ஞால ம்
ைக கலந்

அயல் ஒ

கட ன் சுற்றிட ,

2.10.56

66
ஐய

ம் ேதவி ம் இைளய ஆளி ம்

ைவகிய ேசாைலயில் தா

ம் ைவகினான் .

2.10.57

2389 அல் அைண ெந ங் கண் நீர் அ வி ஆ னன் ,
கல் அைண கிழங்ெகா கனி ம் உண் லன் ,
வில் அைணத் உயர்ந்த ேதாள் ரன் ைவகிய
ல் அைண ம ங்கில் , தான் ெபா யின் ைவகினான் .

2.10.58

2390 பரதன் ஊர்திகைள வி த் க் காலால் நடத்தல்
ஆண்

நின்

, 'ஆண் தைக , அ யின் ஏகினான்

ஈண் ய ெநறி ' எனத் தா ம் ஏகினான் ;
ண்
ேதர்க ம் ரக ராசி ம்
காண்தகு காிக

ம் ெதாடரக் கா ேன .

------------------------------

2.10.59
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2.11 . குகப்படலம் (2391 - 2462 )
2391

பரதன் கங்ைகையயைடதல்
விாி ெபாலன் கழல் ெபா இல் தாைனயான்
காவிாிநா அன்ன கழனி நா ஒாீஇத்
தாவர சங்கமம் என் ம் தன்ைமய
யாைவ ம் இரங்கிடக் கங்ைக எய்தினான் .

2392

2.11.1

பரதெனா ெசன்ற ேசைன ள் யாைனயின் மிகுதி
எண்ண ம் சு ம் தம் இனத் க்கு அல்ல
கண் அகன் ெப ம் னல் கங்ைக எங்க ம்
அண்ணல் ெவம் காி மதம் அத் அ வி பாய்தலால்
உண்ண ம் குைடய ம் உாித்

அன்

ஆயேத .

2.11.2

2393 குதிைரகளின் மிகுதி
அ

மிைசத்

ெந

உறப் பரந்த ; ஓர் ைறைம ேதர்ந் இேலம் ;
உயிர்த் உண்ட ம் நீந்தி நின்ற ம்

ெபா
2394

ளி , க்கு , அைடந்த ேதவர்தம்

மிைசப் ரண்ட ம் ரவி ஈட்டேம .

2.11.3

காலாட்பைடயின் மிகுதி
பாைல ஏய் நிறம் அத்

ஒ

பண்

தான் படர் ,

ஓைல ஏய் ெந ங்கடல் ஓ ற் இல்ைல ஆல் ;
மாைல ஏய் ெந
மன்னன் ேசைனயாம்
ேவைலேய ம த்த
2395

அக் கங்ைக ெவள்ளேம .

2.11.4

பரதன் பின் ெசன்ற பைடயின் அள
கான்தைல நண்ணிய காைள பின் படர்
ேதான்றைல , அவ் வழி ெதாடர்ந் ெசன்றன
ஆன்றவர் உணர்த்திய அக்குேராணிகள்
ன்

பத்தாயிரத்

இரட்

ற் ேம .

2396 பைடவரக்கண்ட குகன் நிைன ம் ெசய ம் (2396-2401)
அப்பைட கங்ைகைய அைடந்த ஆயிைடத்
' ப் உைடக் கட ன் நீர் சுமந்த ேமகத்ைத

2.11.5
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ஒப் உைட அண்ணேலா
இ பைட எ த்த
2397 குகன் எ

' என்

உடற்ற ஏ ெகால் ஆம்
எ த்த சீற்றத்தான் .

2.11.6

ம் ெபயாிய கூற்றின் ஆற்றலான் ,

ெதாைக ரண் ேசைனையத் களின் ேநாக்குவான் ,
நைக மிகக் கண்கள் தீ நாற நாசியில்
ைக உறக் குனிப்

ம்

வப் ேபார் விலான் .

2.11.7

2398 ைம உற உயிர் எலாம் இ தி வாங்குவான் ,
ைக உ கவர் அயில் பி த்த காலன்தான்
ஐ ஐ றாயிரம் உ வம் ஆயின
ெமய் உ

தாைனயான் , வில் ன் கல்வியான் .

2.11.8

2399 கட் ய சுாிைகயன் , க த்த வாயினன் ,
ெவட் ய ெமாழியினன் , விழிக்கும் தீயினன் ,
ெகாட் ய
'கிட் ய
2400 'எ
ஒ
வ

யினன் , குறிக்கும் ெகாம்பினன்
அமர் ' எனக் கிள ம் ேதாளினான் .

2.11.9

எலாம் இ பைட ; அரவம் யான் ' என ,
உலாம் ேசைனைய உவந் கூவினான் ;
உலாம் உலகினில் வா ம் வள் உகிர்ப்
எலாம் ஒ

வழி குந்த ேபாலேவ .

2.11.10

2401 ம ங்கு அைட ெதன் கைர வந் ேதான்றினான் ;
ஒ ங்கு அைட ெந ம் பைட ஒல் என் ஆர்ப்பிேனா
அ ங் கைட

கம் தனில் , அசனி மா மைழ

க ங்கடல் கிளர்ந்

என கலந்

சூழேவ .

2.11.11

2402 குகன் தன் பைடயினர்க்கு இட்ட கட்டைள (2402-2403)
ேதான்றிய ளிஞைர ேநாக்கிச் 'சூழ்ச்சியின்
ஊன்றிய ேசைனைய உம்பர் ஏற் தற்கு
ஏன்றெனன் ; என் உயிர்

ைணவன் கு ஈகுவான்

ஆன்ற ேபர் அரசு ; நீர் அைமதிர் ஆம் ' என்றான் .
2403 ''

எறி ; ெநறிக

ம்

ைற ம் சுற் ற

2.11.12
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2404

ஒ

எறி ; அம்பிகள் யா ம் ஓட்ட ர் ;

க

எறி ; கங்ைகயின் கைர வந்ேதார்கைளப்

பி

; எறி பட '' எனப் ெபயர்த் ம் கூ வான் .

2.11.13

குகன் மீட் ம் கூறல் (2404-2413)
அஞ்சன வண்ணன் , என் ஆர் உயிர்
நாயகன் , ஆளாேம ,
வஞ்சைனயால் அரசு எய்திய
மன்ன ம் வந்தார் ஏ !
ெசஞ்சரம் என்பன தீ
உமிழ்கின்றன , ெசல்லா ஓ ?
உஞ்சு இவர் ேபாய்வி ன் , ''நாய் குகன் ''
என்

எைன ஓதார் ஓ ?

2405 ஆழ ெந ந்திைர ஆ
ேவழ ெந ம்பைட கண்
ேதாழைம என்

கடந்

2.11.14
இவர் ேபாவார் ஓ ?

விலங்கி ம் வில் ஆள் ஓ ?

அவர் ெசால் ய ெசால் ஒ

'ஏைழைம ேவடன் இறந்திலன் ' என்
2406

ன்னவன் என்
ெமாய்

ெசால் அன்ேறா ?

, எைன ஏசார் ஓ ?

2.11.15

நிைனந்திலன் ;

அன்னான் , ஓர்

பின்னவன் நின்றனன் என்றிலன் ;
அன்னைவ ேபசாேனல் ,
என் இவன் என்ைன இகழ்ந்த
எல்ைல கடந்

? இவ்

அன்ேறா ?

மன்னவர் ெநஞ்சினில் , ேவடர்
வி ம் சரம் வாயா ஓ ?

2.11.16

2407 பாவ ம் நின்ற ெப ம்பழி ம் பைக நண் ஓ

உம்

ஏவ ம் என்பைவ மண் லகு ஆள்பவர் எண்ணார் ஓ ?
ஆ ! அ ேபாக ! என் ஆர் உயிர்த் ேதாழைம தந்தான்ேமல்
ேபாவ

, ேசைன ம் ஆர் உயி ம் ெகா

2408 அ ம் தவம் என்

ைண ஆள ,

ேபாய் அன்

ஓ?

2.11.17

70
இவன் வி ஆள்வான் ஓ ?
ம ந்

எனின் அன்

உயிர் ; வண் கழ்

ெகாண் பின் மாேயன் ஓ ?
ெபா ந்திய ேகண்ைம உகந்தவர்
தம்ெமா ேபாகா ஏ
இ ந்த ம் நன் கழிக்குெவன்
என்கடன் இன்
2409

ஓ

ஏ.

2.11.18

ம்பி ம் மா ம் மிைடந்த ெப ம்பைட சூழ்வா ம்
வம் இயல் தார் இவர் வாள் வ கங்ைக கடந் அன்
ெவம்பிய ேவடர் உளீர் ! ைற ஓடம் விலக்கீர் ஓ
நம்பி

ன்ேன இனி நம் உயிர் மாய்வ

2410 ேபான பைடத் தைல

நன்

ஓ?

அன்ேறா ?

2.11.19

ரர் தமக்கு இைர ேபாதா இச்

ேசைன கிடக்கி ; ேதவர் வாின் , சிைல மா ேமகம்
ேசாைன படக் குடர் சூைற பட சுடர் வாேளா ம்
தாைன படத் தனி யாைன படத் திரள் சாேயன் ஓ .

2.11.20

2411 நின்ற ெகாைடக் ைக என் அன்பன் உ க்க , ெந ம் சீைர
அன் ெகா த்தவள் ைமந்தர் பலம் அத் ஐ , என் அம்பாேல
ெகான் குவித்த நிணம் ெகாள் பிணக் குைவ ெகாண் ஓ த்
ன்
2412 ''ஆ
ேவ

திைரக் கடல் , கங்ைக ம த்
ெகா ப் பைட சா
ெகா த்த

, பார் '' எ

கா

ெகா க்கிலர் ஆகி , எ த்த

ேகா
ஏ
ஆ

ைன உற்றி ல் , ஏ
ைனயின் சி

க்கு இவர் , நாம் ஆ

2.11.21

ம்

காணீர் ஓ ?

ஆகி , வனம் அத்

னியத் தகும் என்

ஓ?

ம் இப் கழ் ேம ர் ஓ ?

ெகா த்த என் நாயக

னிவர்க்கு உற

ரா

, அறத்தவேர ஆள

நா

2413 மா

இைட

, மனம் அத்

இைட ஏ வா ம்
இைற ெகாள்ளாேத ,

கடல் பைட என்றா

கூழ் என இப்ெபா

2.11.22

ம்

ஆகா

ஓ?

2414 சுமந்திரன் பரதனிடம் குகன் தன்ைம ெசால்லல் (2414-2416)

2.11.23
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என்பன ெசால்

, இ ம் அன ேமனியர் ஏேனார்

வன் பைண வில்
அன்ப

னன் , மல் உயர் ேதாளினன் , வாள்

ம் , நின்றனன் ; நின்ற

ன்பனில் வந்

ன்

கண்

, ெமாழிந்தனன்

, அாி ஏ

ரற்கு

அன்ன

ாிய ேதர் வல்லான் .

2.11.24

2415 ''கங்ைக இ கைர உைடயான் ,
கணக்கு இறந்த நாவாயான் ,
உங்கள் குலத் தனி நாதற்கு
உயிர்

ைணவன் , உயர் ேதாளான் ,

ெவம் காியின் ஏ

அைனயான் ,

வில் பி த்த ேவைலயினான் ,
ெகாங்கு அல ம் ந ம் தண் தார்க்
குகன் என்
2416 ''கல் கா

ம் குறி உைடயான் ''

2.11.25

ம் திண்ைமயான் ,

கைர காணாக் காதலான் ,
அல் காணில் கண் அைனய
அழகு அைமந்த ேமனியான் ,
மல் கா ம் தி ெந ம் ேதாள்
மைழ கா ம் மணி நிறத்தாய் !
நின் கா

ம் உள்ளத்தான் ,

ெநறி எதிர் நின்றனன் '' என்றான் .

2.11.26

2417 பரதன் குகைனக்காண விைரதல்
தன் ன்ேன , அவன் தன்ைம
தன் ைணவன் ந் உைரத்த
ெசால் ன்ேன உவக்கின்ற
ாிசு இலாத் தி
'மன்

ன்ேன தழீஇக் ெகாண்ட
மனக்கு இனிய

என்

மனத்தான் ,
ைணவன் ஏல் ,

ன்ேன ; அவற் காண்ெபன்
யாேன ெசன்

' என எ ந்தான் .

2418 பரதன் ேதாற்றங்கண்ட குகன் நிைல ம் ெசய ம் (2418-2421)
என் எ ந் தம்பிெயா ம் எ கின்ற காதெலா ம்

2.11.27
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குன்

எ ந்

ெசன்ற

எனக் குளிர் கங்ைக கைர கு கி

நின்றவைன ேநாக்கினான் , தி ேமனி நிைல உணர்ந்தான் ,
ன்

க

ந ம் குஞ்சி எயினர்ேகான்

ண் என்றான் .

2.11.28

2419 வற்கைலயின் உைடயாைன மாசு அைடந்த ெமய்யாைன
நல் கைல இல் மதி என்ன நைக இழந்த கத்தாைன
கல் கனியக் கனிகின்ற
வில் ைகயின் நின்

யராைனக் கண் உற்றான் ,

இைட ழ , விம் ற்

நின்

ஒழிந்தான் .

2.11.29

2420 ''நம்பி ம் என் நாயகைன ஒக்கின்றான் ; அயல் நின்றான்
தம்பிைய ம் ஒக்கின்றான் ; தவம் ேவடம் தைலநின்றான் ;
ன்பம் ஒ

இல்ைல ; திைச ேநாக்கி ெதா கின்றான் ;

எம்ெப மான் பின்பிறந்தார் இைழப்பேரா பிைழப் ? '' என்றான் . 2.11.30
2421 ''உண் இ க்கண் ஒன் ; உைடயான் ,
உைலயாத அன் ைடயான்
ெகாண்ட தவேவடேம
ெகாண்
கண்

ந்தான் ; குறிப் எல்லாம்

உணர்ந்

ெபயர்கின்ேறன் ;

காமின்கள் ெநறி ; '' என்னாத்
தண் ைற ஓர் நாவாயில்
ஒ

தனிேய தான் வந்தான் .

2422 பரதன் வணங்கக் குகன் த
வந்

2.11.31

தல்

, எதிேர ெதா தாைன வணங்கினான் ; மலர் இ ந்த

அந்தண

ம் தைன வணங்கும் அவ

தந்ைதயி

ம் களி கூரத் த வினான் , தக

சிந்ைதயி

ம் ெசன்னியி

ம்

ம் , அவன

ம் உயர்ந்த ேதாளாய் !

எய்திய
'

என்ைன ? ' என்ன ,

உலகு அளித்த தந்ைத

உைடேயார்

ற்றி க்கும் சீர்த்தியான் .

2423 குகன் வினா ம் பரதன் கூ ம் விைட ம்
த வின ளிஞர் ேவந்தன்
தாமைரச் ெசம் கணான் ஐ
'எ வி

ழ்ந்தான் ;
2.11.32

73
ந்ைதேயார்

ைறயில் நின் ம்

வ வினன் , அதைன நீக்க
மன்னைனக் ெகாணர்வான் ' என்றான் .

2.11.33

2424 பரதன்பால் தீதின்ைம கண்ட குகன் வணங்கிக் கூறல் (2424-2426)
ேகட்டனன் கிராதர் ேவந்தன் ;
கிளர்ந்

எ ம் உயிரன் ஆகி ,

மீட் ம் மண்ணதனில்

ழ்ந்தான் ;

விம்மினன் , உவைக ங்கத்
தீட்ட அ ேமனி ைமந்தன்
ேசவ க் கமலப் வில்
ட் ய ைகயன் ெபாய் இல்
உள்ளத்தன் கலல் உற்றான் .

2.11.34

2425 தாய் உைர ெகாண் , தாைத
உதவிய தரணி தன்ைனத்
தீ விைன என்ன நீத் ச்
சிந்தைன கத்தில் ேதக்கிப்
ேபாயிைன என்ற ேபாழ் ,
கழிேனாய் ! தன்ைம கண்டால்
ஆயிரம் இராமர் நின் ேகழ்
ஆவேரா ? ெதாியின் அம்மா !
2426 என் கழ்கின்ற

2.11.35

ஏைழ

எயினேனன் ? இரவிெயன்பான்
தன் கழ்க் கற்ைற மற்ைற
ஒளிகைளத் தவிர்க்குமா ேபால ,
மன் கழ் ெப ைம ங்கள்
மரபிேனார் கழ்கள் எல்லாம்
உன் கழ் ஆக்கிக்ெகாண்டாய்
உயர் குணம் அத்

உர

ேதாளாய் !

2427 பரதன்பால் குகன் ஒப்பற்ற அன் ெகாள்
என இைவ அன்ன மாற்றம்
இைவவன பல ம் கூறிப்
ைன கழல் ல ேவல் ைகப்
ளிஞர் ேகான் ெபா இல் காதல்

2.11.36
தல்

74
அைனயவற்கு அைமவில் ெசய்தான் ;
ஆர் அவற்கு அன் இலாதார்
நிைன அ ம் குணம் ெகா
அன்ேறா இராமன்ேமல் நிமிர்ந்த காதல் .
2428

இராமன் உைறந்த இடத்ைதப் பரத

2.11.37

க்குக் குகன் காட் தல்

அ வழி அவைன ேநாக்கி ,
அ ள் த வாாி அன்ன
ெசம் வழி உள்ளத்

அண்ணல் ,

ெதன் திைச ெசங்ைக கூப்பி ,
'எ வழி உைறந்தான் நம்
என்ற
'இ வழி

ன் ? '

ம் , எயினர் ேவந்தன் ,

ர ! யாேன

காட் வல் ; எ க ' என்றான் .
2429 இராமன் பள்ளிெகாண்ட இடம் கண்ட பரத
ெசய

ம் ெசால்

2.11.38
ைடய

ம் (2429-2430)

கார் எனக் க
ெசன்றான் ;
கல் இைட ப த்த ல் ன்
வார் சிைலத் தடக்ைக வள்ளல்
ைவகிய பள்ளி கண்டான் ;
பார் மிைசப் பைதத்
ழ்ந்தான் ;
ப வரல் பரைவ க்கான் .
வார் மணிப் னலால் மண்ைண
மண்
2430 இயன்ற

நீர் ஆட் ம் கண்ணான் .

2.11.39

என் ெபா ட் ன் ஆல் இவ்

இடர் உனக்கு என்ற ேபாழ் ம் ,
அயின்றைன கிழங்கும் கா ம்
அ

என , அாிய ல் ல்

யின்றைன என ம் , ஆவி
றந்திெலன் ; சுட ம் காசு
குயின் உயர் மகுடம் சூ ம்
ெசல்வ ம் ெகாள்ெவன் யாேன .

2.11.40

75
2431 பரதன் , இலக்குவன் இரைவ எங்ேக கழித்தான் ? எனக்
குகன் கூறல் (2431-2432)
ண் தர நிவந்த ேதாளான்
பின்ன ம் ெசால் வான் , 'அந்
நீண்டவன் யின்ற சூழல்
இ

எனில் , நிமிர்ந்த ேநயம்

ண்டவன் , ெதாடர்ந்

பின்ேன

ேபாந்தவன் , ெபா
யாண்

? ' என இனி

நீத்த
ேகட்டான் ;

எயினர் ேகான் இதைனச் ெசான்னான் .
2432 'அல்ைல ஆண்

2.11.41

அைமந்த ேமனி

அழக ம் அவ ம் ஞ்ச ,
வில்ைல ஊன்றிய ைகேயா ம்
ெவய் உஇர்ப் ஓ உம் ரன் ,
கல்ைல ஆண் உயர்ந்த ேதாளாய் !
கண்கள் நீர் ெசாாிய கங்குல்
எல்ைல காண் அள ம் நின்றான் ;
இைமப் இலன் நயனம் ' என்றான் .
2433 பரதன் இலக்குவன் நிைலகண்
நிைலகண் ெநாந் கூற ம்

பாராட் த

2.11.42
ம் தன்

என்பத்ைதக் ேகட்ட ைமந்தன் ,
'''இராம

க்கு இைளயார் ' என்

ன் ஒத்த ேதாற்றத் ேதம் இல் ,
யான் என் ம்
இலாத
ன்பத் க்கு ஏ
அவன் அ

ஆேனன் ;
ைடக்க நின்றான் ;

அன்பத் க்கு எல்ைல உண்ேடா ?
அழகி
2434

என் அ ைம '' என்றான் .

பரதன் , கங்ைக கடத் விக்குமா

குகன்பால் ேவண் தல்

அ இைட , அண்ணல் தா ம் ,
அன் அ ம் ெபா யின் ைவகித்
'ெதவ் இைடதர நின்

ஆர்க்கும்

2.11.43

76
ெசறி கழல் ளிஞர் ேகாமாஅன் !
இவ்விைடக் கங்ைகயாற்றின்
ஏற்றிைன ஆயின் , எம்ைம
ெவவ் இடர் கடல் நின்

ஏற்றி ,

ேவந்தன்பால் வி த்த
2435

' என்றான் .

2.11.44

குகன் கட்டைளயால் நாவாய்கள் வ தல் (2435-2436)
'நன்

' எனப் ளிஞர் ேவந்தன்
நண்ணினன் தமைர ; 'நாவாய்

ெசன்

இனி த திர் ' என்ன ,

வந்தன ; சிவன் ேசர் ெவள்ளிக்
குன்ெறனக் குனிக்கும் அம்ெபாற்
குவ என குேபரன் மானம்
ஒன் என நாணிப் பல ேவ
உ

ெகாண்டைனய ஆன .

2.11.45

2436 நங்ைகயர் நைடயின் அன்னம்
நாண் உ

ெசலவின் நாவாய் ,

கங்ைக ம் இடம் இலாைம ,
மிைடந்தன கலந்த எங்கும் ;
அங்ெகா இங்கு இழித்தி ஏற் ம்
அைமதியின் அமரர் ைவயம் அத்
இங்கு ஒ அங்கு இழித்தி ஏற் ம்
இ

விைன என்னல் ஆன .

2.11.46

2437 குகன் நாவாய்கள் வந்தைம கூற , அவற்றில் பைடகைள ேயற் ம்ப
பரதன் சுமந்திரனிடம் ெசால் தல்
'வந்தன வரம் இல் நாவாய் ;
வாி சிைல குாிசில் ைமந்த !
சிந்தைன யாவ ? ' என்
சி ங்கிேபாியர் ேகான் ெசப்பச்
சுந்தர வாி விலா ம்
சுமந்திரன் தன்ைன ேநாக்கி ,
'எந்ைத ! இத் தாைன தன்ைன
ஏற் தி , விைரவின் ' என்றான் .

2.11.47

77
2438 பைடகள் கங்ைகையக் கடத்தல்
குாிசில ஏவலால் அக்
குரகதத் ேதர் வலா ம்
வாிைசயின் வழாைம ேநாக்கி ,
மர உளி வைகயின் ஏற்றக்
காி பாி இரதம் காலாள்
கணக்கு அ கைரயில் ேவைல
எாி மணி திைரயின் சும்
கங்ைக ஆ

ஏறிற்

அன்ேற .

2.11.48

2439 யாைனகள் கங்ைகைய நீந்திக் கடத்தல் (2439-2441)
இ

ப

ழக்கம் ெபாங்க , இன மைழ மகர நீைர

உற கப்ப , ஊழி இ தியில் ெமாய்ப்ப ேபாலக்
ெகா ெயா வங்கம் ேவைலக் கூம் ஒ படர்வ ேபால
ெந ய ைக எ த்

நீட்

நீந்தின ெந ங்ைக ேவழம் .

2.11.49

2440 யாைனகள் இறங்கி நீந் தலால் கங்ைகநீர் கைரகடந்ேதா தல்
சங்க ம் மகர மீ
வங்கம் நீர் கட

ம் தரள ம் மணி ம் தள்ளி ,
ம் வந்

ெபாங்கு ெவம் களி

தன் வழிப் படர , மானப்
க்கக் கைர ஓாீஇப் ேபாயிற்

கங்ைக ம் இராமற் கா

ம் காதல

; அம்மா !

என்ன மாேதா .

2.11.50

2441 கங்ைகயில் நீந் ம் யாைனகளின் மத்தகத் ேதாற்றம்
பாங்கின் உத்தாியம் மானப் படர் திைர தவழப் பாாின்
ங்கு நீர் அ வம் தன் ள் வி ம் மதக் க ழி ெவள்ளம் அத்
ஓங்கல்கள் தைலகள் ேதான்ற ஒளித்
ங்குழல் கங்ைக நங்ைக

, அவண் உயர்ந்த கும்பம் ,

ைல எனப் ெபா ந்த மாேதா !

2.11.51

2442 ேத
ப் க்கள் நாவாயில் அக்கைர ேசர்தல்
ெகா ஞ்சு ஒ தட் ம் அச்சும் ஆழி ம் ேகாத்த ெமாட் ம்
ெந ம் சுவர் ெகா
ம் யா ம் ெநறி வ ம் ைறயின் நீக்கி ,
வி ம் சுவல் ரவிேயா ம் ேவ ேவ ஏற்றிச் ெசன்ற
ம ஞ்சபின் உடம் கூட் ம் விைன என வயிரத் ேதர்கள் .
2443 குதிைரகள் நாவாய் மீ அக்கைர ேசர்தல்
நால் இரண் ஆய ேகா நைவ இல் நாவாய்கள் மீ

ஆ

2.11.52

78
ேசல் திரண்

அைனய ஆய கதிெயா

நிமிரச் ெசன்ற ;

பால் திரண்ட அைனய ெமய்ய , பயம் திரண்டைனய ெநஞ்ச ,
கால் திரண்ட அைனய கால , க ம் நைட க னப் பாய்மா
2444 ஓடத்திற் ெசல்
ஊ

2.11.53

ம் மாதர்களின் ேதாற்றம் (2444-2446)

உற ெந க்கி , ஓடத்

ஒ வர் ன் ஒ வர் கிட் ச்

சூடகத் தளிர்க்ைக மாதர் த வினர் , வன்றித் ேதான்றப்
பா இயல் களி நல் யாைனப் பந்தி அம் கைடயின் குத்தக்
ேகா கள் மிைடந்த என்ன , மிைடந்தன குவ க் ெகாங்ைக .
2445 ெபாலம் குைழ மகளிர் , நாவாய்ப் ேபாக்கின் ஒன்
மலங்கினர் , இரண்

பா

ஒன்

2.11.54

தாக்க ,

ம் ம கினர் , ெவ வி ேநாக்க ,

அலங்கு நீர் ெவள்ளம் தள்ளி அழிதர , அங்கும் இங்கும்
கலங்கின ெவ விப் பா ம் கயல் குலம் நிகர்த்த கண்கள் .

2.11.55

2446 இயல் உ ெசலவின் நாவாய்
இ ைக ம் எயினர் ண்டத்
யல்வன
ப்
சும்
வைலகள் , மகளிர் ெமன்
உயல் உ பரைவ அல்குல்

சு

ஒளிப் அறத் தளிப்ப , உள்ளத்
அயர் உ ம் ம ைக ைமந்தர்க்கு
அயா

யிர்ப் அளித்த

2447 நாவாய்கள் ெசன்

ெசன்

அம்மா !

2.11.56

தி ம் ந் ேதாற்றம்

இ கைர இைரத்த ேசைன எறிகடல்

கந்த ஏகி ,

அ கைர அைடய

கும் நாவாய் ,

சி , வறியன அ

க்கு அைல ஆழி நல் நீர் ெபா த்தன , ேபாக்கி ேபாக்கி ,
அக்கணம் உவாி மீ

ம் அகல் மைழ நிகர்த்த ; அம்மா !

2448 நாவாய்கள் கப்பல்கள் ேபாலச் ெசல்
அகில் இ
பம் அன்ன
ஆய் மயில் பீ ஆர்த்த
கிழ் உைட ரண் மாத் தண்
கூம் என ,

கி ன் வண்ணத்

தல்

2.11.57

79
கில் ஒ ெதா த்த ெசம் ெபான்
தக இைட ெதா த்த த்தம்
நகு ெகா ெந ய பாயின்
நவ் எனச் ெசன்ற ; நாவாய் .

2.11.58

2449 மகளிர் ஏறிய ஓடங்கள் வானம் ஊர்தி ேபால விளங்குதல்
ஆனனம் கமலம் அத் அன்ன , மின் அன்ன அமிர்தச் ெசவ்வாய்த்
ேதன் நைன குழலார் ஏ ம் அம்பிகள் சிந் ம் த்தம்
மீன் என , விாிந்த கங்ைக விண் எனப் பண்ைண
வானவர் மகளிர் ஊ ம் மானேம நிகர்த்த மா

ற்றி ,

ஓ!

2.11.59

2450 ஓடங்கள் உயிர்பைடத்தைவேபால நடத்தல்
ளி படத்

ழா

திண் ேகால்

ப் இ

கா ல் ேதான்ற ,

நளிர் னல் கங்ைக யாற்றில் நண் எனச் ெசல் ம் நாவாய் ,
களி உைட மஞ்ைஞ அன்ன கனம் குைழக் கயல் கண் மாதர்
ஒளிர் அ க் கமலம் தீண்ட , உயிர் பைடத்தனேவ ஒத்த .
2451

2.11.60

னிவர் வான்வழிச் ெசன் கங்ைகயிைனக் கடத்தல்
ைம அ விசும்பில் மண்ணில் மற் ம் ஓர் உலகில் ற் ம்
ெமய் விைன தவேம ; அன்றி , ேம

ம் ஒன்

உளேதா ? கீேழார்

ெசய்விைன நாவாய் ஏறித் தீண்டலர் , மனத்தில் ெசல்
ெமாய் விசும் ஓடம் ஆகத் ேதவாின்

ம்

னிவர் ேபானார் .

2.11.61

2452 பைடயா ம் நகர மக்கள் அைனவ ம் கங்ைக கடந்தைம
'அ பதினாயிரம் அக்குேராணி ' என்
இ தி ெசய் ேசைன ம் , எல்ைல தீர் நகர்
ம

அ

மாந்த ம் , மகளிர் ெவள்ள ம் ,

ெசறி திைரக் கங்ைக பின் கிடக்கச் ெசன்ற ஏ .

2.11.62

2453 பரதன் நாவாயில் ஏ தல்
சுழித் நீர் வ
ைற ஆற்ைறச் சூழ் பைட
கழித் நீங்கிய எனக் கள்ள ஆைசைய
அழித்

, ேவ

அவனி பண்

இழித்

, ேமல் ஏறினான் , தா

ஆண்ட ேவந்தைர
ம் ஏறினான் .

2.11.63

80
2454 பரதன் குக க்குக் ேகாசைலைய அறி கமாக்குதல்
சுற்றத்தார் ேதவெரா ம் ெதாழ நின்ற
ேகாசைலையத் ெதா
ேநாக்கிக்
'ெகாற்றம் தார் குாிசில் ! இவர் ஆர் ? ' என்
குகன் வினவக் 'ேகாக்கள் ைவகும்
ற்றத்தான் தல் ேதவி , ன் உலகும்
ஈன்றாைன ன் ஈன்றாைனப்
ெபற்றத்தால் ெப ம் ெசல்வம் யான் பிறத்தல்
ஆல்

றந்த ெபாியாள் ' என்றான் .

2.11.64

2455 பரதன் ேகாசைலக்குக் குகைன அறி கமாக்குதல்
என்ற ேம அ யின் மிைச ெந
ழ்ந்
அ வாைன , ''இவன் யார் '' என்
கன் பிாி காரா இன் யர் உைடய ெகா
வினவக் கழல் கால் ைமந்தன்
இன்

ைணவன் இராகவ

க்கு ; இலக்குவற்கும்

இைளயவற்கும் எனக்கும்
குன்

அைனய தி

த்தான் ;

ெந ந்ேதாள் குகன் என்பான் ,

இ நின்ற குாிசில் என்றான் .

2.11.65

2456 ேகாசைல கூறிய வாழ்த் ைர
ைந ர் அலீர் ைமந்தீர் ! இனித் யரால்
நா இறந் கா ேநாக்கி
ெமய் ரர் ெபயர்ந்த
ம் நலம் ஆயிற் ஆம்
ைக
ஐ

அன்ேற ? விலங்கல் திண் ேதாள்
ரக் களி அைனய காைள இவன்
தன்ேனா கலந் நீங்கள்
ம் ஒ

ராய் , அகல் இடத்ைத

ெந ங்காலம் அளித்திர் என்றாள் .
2457 சுமித்திைரைய அறிவித்தல்
அறம் தாேன என்கின்ற அயல் நின்றாள்
தைன ேநாக்கி , 'ஐய ! அன்பின்
நிைறந்தாைள உைர ' என்ன , ''ெநறி திறம்பாத்
தன் ெமய்ைய நிற்ப

ஆக்கி ,

இறந்தான் தன் இளந்ேதவி , யாவர்க்கும்

2.11.66

81
ெதா குலம் ஆம் 'இராமன் பின்
பிறந்தா

ம் உளன் ' என்னப் பிாியாதான் தைனப்

பயந்த ெபாியாள் '' என்றான் .

2.11.67

2458 குகன் ைகேகயிையச் சுட் , இவர் யார் ? என்
சு ம் மயானம் அத் இைட தன் ைண ஏகத்

வின தல்

ேதான்றல் யர்க் கட ன் ஏகக் ,
க ைம ஆர் கானம் அத் இைட க ைண ஆர்
க ஏகக் கழல் கால் மாயன்
ெந ைமயால் அன் அளந்த உலகு எல்லாம் தன்
மனம் அத் ஏ நிைனந் ெசய் ம்
ெகா ைமயால் அளந்தாைள '' 'யார் இவர் ? ' என்
உைர '' என்னக் குாிசில் கூ ம் .

2.11.68

2459 பரதன் குக க்குக் ைகேகயிைய அறி கமாக்குதல்
படர் எலாம் பைடத்தாைளப் பழி வளர்க்கும்
ெசவி ையத் தன் பாழ்த்த பாவிக்
குடாிேல ெந ங்காலம் கிடந்ேதன் கு உம் உயிர்ப்
பாரம் குைறந்

ேதய ,

உடர் எலாம் , 'உயிர் இலா எனத் ேதான் ம்
உலகத்ேத ஒ த்தி அன்ேற
இடர் இலா கத்தாைள அறிந்திைல ஏல்
இந் நின்றாள் என்ைன ஈன்றாள் .

2.11.69

2460 பரதன் ஏறிய ஓடம் ெதன்கைர அைடதல்
என்னக் ேகட்

அவ் இரக்கம் இலாைள ம் ,

தன் நல் ைகயின் , வணங்கினன் தாய் என ;
அன்னப் ேபைட சிைற இலதாய்க் கைர ,
ன்னிற்

என்ன ம் வந்த

ேதாணிேய .

2461 தாய்மார் சிவிைகயில் வரப் பரதன் நடந்
இழிந்த தாயர் சிவிைகயின் ஏகத் தான்
ெபாழிந்த கண்ணீர்ப்
ஒழிந்திலன் குக

2.11.70
ெசல்

தல்

னல் ேபாயினான் ;

ம் , உடன் ஏகினான் ;

கழிந்தனன் பல காவதம் கா ன் ஏ .

2.11.71
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2462 பரதன் வரப் பரத் வாச னிவன் எதிர்ெகாள்ளல்
பரத்தின் நீங்கும் பரத் வன் என் ம் ேபர்
வரத்தின் மிக்கு உயர் மாதவன் ைவகு இடம்
அ த்தி கூர அ

கினன் ; ஆண்

வி த்தி ேவதியேரா
---------------------------

அவன் ,

எதிர் ேமவினான் .

2.11.72
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2.12 . தி வ சூட்
2463 பரதன் வணங்க

படலம் (2463 - 2604 )

னிவன் ஆசி கூ தல்

வந்த மா தவத்ேதான் ஐ அம் ைமந்த
தந்ைத ஆம் எனத் தாழ்ந்
இந்

ேமா

அன்னா

அந்தம் இல் நலத்

ம் ,

வணங்கினான் ;
ம் , இரங்கினான் ,

ஆசிகள் கூறினான் .

2.12.1

2464 பரத் வன் பரதைன வினாதல்
'எ த்த மா

சூ

, நின்பால் இையந்

அ த்த ேபர் அரசு ஆண் ைல , ஐய ! நீ ,
த்த வார் சைடக் கற்ைறைய ,
உ த்

நண்

தற்கு உற்

சு

உள

யா

சு
? ' என்றான் .

2.12.2

2465 பரதன் விைடயி த்தல் (2465-2466)
சினக் க ம் திறல் சீற்ற ெவம் தீயினால்
மனக் க ப்பினன் , மா தவத்

ஓங்கைல ,

'எனக்கு அ ப்ப

இயம்பிைல நீ என்தான் ?

உனக்கு அ ப்ப

அன்

, ஆல் , உரேவாய் ! ' எனா .

2.12.3

2466 மைறயின் ேகள்வற்கு மன் இளம் ேதான்றல் , பின் ,
' ைறயின் நீங்கி

நிலம் ெகாள்கிேலன் ;

இைறவன் ெகாள்கிலன் ஆம் எனின் , யாண்
உைறெவன் கானத்
2467 பரதன் உைரயால்

எலாம்

ஒ ங்கு உடேன ' என்றான் .

2.12.4

னிவர்கள் மகிழ்தல்

உைரத்த வாசகம் ேகட்ட ம் , உள் எ ந்
இைரத்த காதல் இ ம் தவத்ேதார்க்கு எலாம்
குைரத்த ேமனிெயா

உள்ளம் குளிர்ந்தவால் ,

அைரத்த சாந் ெகா

அப்பிய

என்னேவ .

2468 அந்தி வந்தைடதல்
அன்ன காதல் அ ந்தவர் , 'ஆண்தைக !

2.12.5
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நின்ைன ஒப்பவர் யார் உளர் நீ அலால் ? '
என்ன வாழ்த்தி ம் ஏல்ைவ , இரவி ம்
ெபான்னின் ேம வில் ேபாய் மைறந்திட்ட

ஏ.

2.12.6

2469 பரதன் ேசைனக்குப் பரத் வன் வி ந் அளித்தல் (2469-2479)
ஆய காைலயில் ஐயைனக் ெகாண் தன்
ய சாைல கு கினன் ேதாம் இலான் ;
'ேமய ேசைனக்கு அைமப்ெபன் வி ந்

' எனாத்

தீயின் ஆ தி ெசங்ைகயின் ஓக்கினான் .
2470

றந்த ெசல்வன் நிைனயத்

2.12.7

றக்கம்தான்

பறந்

வந்

ப ந்த

; பல்சனர் ,

பிறந்

ேவ

ஒர் உலகு ெபற்றார் என ,

மறந்

ைவகினர்

ன்ைனத் தம் வாழ்

எலாம் .

2.12.8

2471 நந்தல் இல் அறம் நந்தினர் ஆம் என ,
அந்தரத்தின் அரம்ைபயர் , அன்பினர் ,
வந்

உவந்

எதிர் ஏற்றனர் , ைமந்தைர ,

இந் வின் சுடர் ேகாயில் ெகாண்

ஏகினார் .

2.12.9

2472 நானம் நன்கு உைரத்தார் , நளிர் வான் இைட
ஆன கங்ைக அ ம் னல் ஆட் னார் ;
கான மா மணிக் கற்பகம் தாங்கிய
ஊனம் இல் மலர் ஆைட உ த்தினார் .
2473 ெகாம்பின் நின்

டங்கு

2.12.10

ெகாள்ைகயார் ,

ெசம் ெபானின் கல ராசி தி த்தினார் ;
அம்பரத்தின் அரம்ைபயர் , அன்ெபா ம் ,
உம்பர் ேகான்

கர் இன் அமிழ்

ஊட் னார் .

2474 அஞ்சு அ த்த அமளி , அலத்தகப்
பஞ்சு அ த்த பாி ரப் பல்லவம் ,
நஞ்சு அ த்த நயனியர் , நவ்வியின்

2.12.11
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ஞ்ச , அத்தைன ைமந்த ம்
2475

ஏந்

ெசல்வம் அத்

ஞ்சினார் .

2.12.12

இைமயவர் ஆம் எனக்

கூந்தல் ெதய்வ மகளிர் ெகாண்டா னார் ,
ேவந்தர் ஆதி , சிவிைகயின்

ங்கு ேதாள்

மாந்தர் கா ம் , வாிைச வழாமேல .

2.12.13

2476 மாதர் யாவ ம் வானவர் ேதவியர்
ேகா
தீ

இல் ெசல்வத்

ைவகினர் , ெகாவ்ைவ வாய்த்

இல் ெதய்வ மடந்ைதயர் , ேச யர் ,

தாதிமார் , எனத் தம் பணி ேகட்பேவ .
2477 நந்

2.12.14

அம் நந்த வனங்களில் , நாள் மலர்க்

கந்தம் உந்திய கற்பகக் காவில் , நின்
அந்தர் வந்ெதன , அந்தி தன் ைக தர
மந்தம்
2478 மான்

ந்த , நடந்த

வாைட ஏ .

அளிக் குலம் மா மதம் வந்

2.12.15
உணத்

ேதன் தளிர்த்த கவள ம் , ெசம் கதிர்
கான்ற ெநல் தைழக் கற்ைற ம் , கற்பகம்
ஈன்

அளிக்க ,

கர்ந்தன யாைனேய .

2.12.16

2479 நரகதர்க்கு அறம் நல்கும் நலத்த நீர்
கர கதக் காி கால் நிமிர்த் உண்டன ;
மரகதத்தின் ெகா ந் என வார்ந்த ல்
குரகதம் அத்

இன் குழாங்க

2480 பரதன் காய்கிழங்கு உண்

ம் ெகாண்டேவ .

2.12.17

தியில் வதித்தல்

இன்னர் , இன்னணம் யாவ ம் , இந்திரன்
ன்

ேபாகங்கள்

ய்த்தனர் ; ேதான்றல்தான் ,

அன்ன கா ம் கிழங்கும் உண்
ெபான்னின் ேமனி ெபா

, அவ் இராப்

உறப் ேபாக்கினான் .

2.12.18
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2481 இர

நீங்கிக் கதிரவன் ேதான் தல்

நீல வல் இ ள் நீங்க

ம் , நீங்கு ம்

லம் இல் கனவில் , தி
ற் உற ,
ஏல நல்விைன ய்ப்பவர்க்கு ஈ ெசல்
காலம் என்னக் கதிரவன் ேதான்றினான் .
2482

2.12.19

றக்கம் நீங்கப் பைடயினர் உறக்கம் நீங்கல்
ஆறி நின் அறம் ஆற்றலர் வாழ் எனப்
பாறி

ந்த

ேதறி ,

ெசல்வம் ; பாிந்திலர்

ந்ைதத் தம் சிந்ைதயர் ஆயினார் ,

மாறி வந்

பிறந்

2483 ேசைன எ ந்
காைல என்

அன்ன மாட்சியார் .

2.12.20

பாைலைய யைடதல்
எ ந்த

; கண்

, வானவர் ,

'ேவைல ' என் , 'அனிகம் ' என் ஏங்கி விம் றச்
ேசாைல ம் கிாிக ம் சுண்ணமாய் எழப்
பாைல ெசன்

, அைடந்த

பரதன் ேசைன ஏ .

2.12.21

2484 ேசைன பாைலையக் கடத்தல் (2484-2486)
எ ந்த

கள் ; அதின் , எாி ம் ெவய்யவன்

அ ந்தினன் , அவிப்ப அ ம் ெவம்ைம ஆறினான் ;
ெபாழிந்தன காி மதம் , ெபா
இழிந்தன , வழி நடந்
2485 வ

உைட ெந

2.12.22

நிழல் ெசய்த ; தீப் ெபாதி

உைடப் பரல் உைடப் பாைல , ேமல் உயர்

ெகா
2486

ஏற ெதாணாைம ஏ .

உைட அயில் பைட மன்னர் ெவண் குைட

ெச
ப

ெவங் கானகம்

உைடப் பந்தாின் , குளிர்ந்த

'ெப கிய ெசல்வம் நீ பி

எங்குேம .

2.12.23

' என்றாள் வயின்

தி கிய சீற்றத்தால் ெசம்ைமயாய் , நிறம்
க கிய அண்ணைலக் கண்

, காத ன்

உ கிய , தளிர்த்தன உலைவ ஈட்டேம .

2.12.24
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2487

ேசைன சித்திரகூடம் ேசர்தல்
வன் ெத பாைலைய ம தம் ஆம் எனச்
ெசன்ற
ஒன்

, சித்திரகூடம் ேசர்ந்த

உைரத்

, 'உயிாி

ம் ஒ க்கம் நன்

ெபான்றிய ரவலன் ெபா
2488

ஆல் ;

இல் ேசைனேய .

பரதன் ேசைனைய இலக்குவன் கா
ளியின் படைல ம் ,
ள் இ ஞ் சினக் காி

' எனப்
2.12.25

தல் (2488-2489)

ரகம் , ேதெரா

,

ழங்கும் ஓைத ம் ,

ஆள் இ ங் கு வினர் ஆரவார ம் ,
'ேகாள் இ ம் பைட இ
2489

' என்

உணரக் கூறேவ .

2.12.26

எ ந்தனன் இைளயவன் , ஏறினான் நிலம்
ெகா ந் உயர்ந் அைனய ஓர் ெந ய குன்றின்ேமல் ,
ெச ம் திைரப் பரைவையச் சி ைம ெசய்த அக்
க ந்

2490

உைட வாி சிைலக் கடைல ேநாக்கினான் .

2.12.27

இலக்குவன் சீற்றம் ெகாள்ளல்
'பரதன் , இப் பைட ெகா
க தி , உள் கிடந்த

, பார் ெகாண்டான் , மறம்

ஓர் க

காதலால் ,

விரதம் உற்

இ ந்தவன் ேமல் , வந்தான் ; இ

சரதம் , மற்

இல

' எனத் தழங்கு சீற்றத்தான் .

2.12.28

2491 இலக்குவன் இராமைன அைடதல்
குதித்தனன் பாாிைடக் குவ நீ எழ
மிதித்தனன் , இராமைன விைரவின் எய்தினான் ,
'மதித்திலன் , பரதன் நின்ேமல் வந்தான் , மதில்
பதிப் ெப ஞ் ேசைனயின் பரப்பினான் ' எனா .
2492

2.12.29

இலக்குவன் ேபார்க் ேகாலம் ெகாள்ளல்
கட் னன் சுாிைக ம் கழ
ட்

ம் ; பல் கைணப்

ம் ெபா த்தனன் ; கவசம்

ட்

அைமத்

இட்டனன் ; எ த்தனன் வாிவில் ; ஏந்தைலத்
ெதாட்

அ

வணங்கி நின்

, இைனய ெசால் னான் .

2.12.30
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2493 இலக்குவன்

ர ைர பகர்தல் (2493-2504)

'இ ைம ம் இழந்த அப் பரதன் ஏந்

ேதாள்

ப ைம ம் , அன்னவன் பைடத்த ேசைனயின்
ெப ைம ம் , நின் ஒ
ஒ ைம ம் கண்
2494

பின் வந்த என்

, இனி உவத்தி உள்ளம் நீ . '

2.12.31

'படர் எலாம் படப் ப ம் ப ம யாைனயின்
திடர் எலாம் உ ட் ன , ேத ம் ஈர்த்தன ,
குடர் எலாம் திைரத்தன , கு தி ஆ கள்
கடர் எலாம் ம ப்பன பல ம் காண்

2495 'க வி ம் , ைகக

ஆல் . '

2.12.32

ம் , கவச மார்ப ம் உம் ,

உ வின உயிாிேனா

, உதிரம் ேதாய்

இல

திாிவன , சுடர்க் கைண , திைசக் ைக யாைனகள்
ெவ வரச் ெசய்வன , காண்
2496 'ேகாடகத் ேதர்ப
ஆடகத் தட்

,

ர ! நீ . '

2.12.33

, கு தி தாவிய

இைட , அலைக , அற்

உகு

ேகடகத் தடக்ைககள் கவ்விக் கிந்தின ,
நாடகம் ந ப்பன காண்
2497

'பண்

திர் களி

எண்

தல் அ த்

விண்

கு உ

மண்

ஒ

, நாத ! நீ . '

2.12.34

பரந்த ேசைனயின்

, நான் இைமப்பின் நீக்கலால் ,
க்க ம் , ேவைல ஆைடயின்

கு ஆற்ற ம் காண்

, வள்ளல் ! நீ . '

2.12.35

2498 ''நிவந்த வான் கு தியின் நீத்தம் நீந்தி ெமய்
சிவந்த சாதகெரா

சி

கண் கூளி ம் ,

கவந்த ம் , 'உலகம் நின் ைகய
உவந்தன குனிப்பன காண்
2499 'சூழி ெவம் கட காி ,

ஆய

' என்

, உம்பர் ேபால் . ''

ரக ராசிகள் ,

,
2.12.36
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பாழி வன் யம் அத் இகல் வயவர் பட் அற ,
ஆழி ெவம் கு தியால் அழிந்த ேவைலகள்
ஏ ம் , ஒன்றாகி நின்

இைரப்பக் காண்

ஆல் . '

2.12.37

கைண ெதா ப்பக் காண் யால் . '

2.12.38

2500 'ஆள் அற , அலங்கு ேதர் அழிய , ஆடவர்
வாள் அற , வாிசிைல

ணிய , மா காி

தாள் அறத் தைல அறப் ரவி , தாெளா ம்
ேதாள் அற வ

2501 'தைழத்த வான் சிைறயன , தைச ம் கவ்வின ,
அைழத்த வான் பறைவகள் , அலங்கு ெபான் வ ம்
இைழத்த வான் பகழி க்கு இ வர் மார்பிைடப்
ைழத்த வான் ெப வழி ேபாகக் காண் யால் . '

2.12.39

2502 'ஒ மகள் காத ன் உலைக ேநாய் ெசய்த
ெப மகன் ஏவ ன் பரதன் தான் ெப ம்

2503

இ

நிலம் ஆள்ைக விட்

அ

நரகு ஆள்வ

'''ைவயகம்
எய்திய

றந்

, என் ஏவலால்

காண்

, ஆழியாய் ! '

வந்

அடவி ைவகுதல்

2.12.40

உனக்கு ' என , நின்ைன ஈன்றவள்

ைநதல் கண்

உவந்தவள் , நைவயின் ஓங்கிய

ைககயன் மகள் , வி ந்
2504

, இன்

அரற்றக் காண் யால் . ''

2.12.41

''அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் ேவ னாய் !
விரஞ்சு ஒ
உரம் சு

ெநா யில் , இவ் அனிக ேவைலைய
வ க்கைண ஒன்றில் ெவன்

,

ப்

ரம் சு ம் ஒ வனின் , ெபா ெவன் யான் '' என்றான் .

2.12.42

2505 இராமன் இலக்குவைன ம த் க் கூறல் (2505-2510)
'இலக்குவ ! உலகம் ஓர் ஏ ம் ஏ ம் நீ
கலக்குவன் என்ப
விலக்குவ

அாி

லக்கு உாித்

ஒ

க தினால் , அ
;அ

விளம்ப ேவண் ம் ஓ ?

ெபா ள் கலக் ேகட்

ஆல் '

2.12.43
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2506 'நம் குலத்

உதித்தவர் , நைவயின் நீங்கினார் ,

எங்கு உலப்
தம் குலத்

வர்கள் ? எண்ணின் , யாவேர

ஒ வ ம் த மம் நீங்கினார் ?

ெபாங்கு உலத் திரள் ஒ
2507 'எைனத்

உம் ெபா த ேதாளினாய் ! '

2.12.44

உள மைற அைவ இயம்பல் பாலன ,

பைன திரள் கரக் காிப் பரதன் ெசய்ைகேய ;
அைனத்திறம் அல்லன அல்ல ; அன்ன
நிைனத்திைல , என்வயின் ேநய ெநஞ்சின் ஆல் . '

2.12.45

2508 'ெப மகன் ஏவ ன் , பிறந்த காத ன்
வ ம் என நிைனைக ம் , மண்ைண என் வயின்
த ம் என நிைனைக ம் தவிரத் தாைனயால்
ெபா ம் என நிைனைக ம் லைமப் பால
2509 'ெபான் ஒ ம் ெபா

ஓ?'

2.12.46

கழல் பரதன் ேபாந்தனன் ,

நல் ெந ம் ெப ம்பைட நல்கல் அன்றிேய ,
என்ெனா ம் ெபா ம் என இயம்பற் பாலேதா ?
மின் ஒ
2510

உம் ெபா

ற விளங்கும் ேவ னாய் ! '

2.12.47

'ேசண் உயர் த மத்தின் ேதைவச் ெசம்ைமயின்
ஆணிைய , அன்ன நிைனக்கல் ஆகுேமா ?
ண் இயல் ெமாய்ம்பினாய் ! ேபாந்த ஈண் எைனக்
காணிய ; நீ இ

2511 பரத

பின்

ம் தம்பி ம்

ம் காண் யால் ! '

த ல் வ தல்

என்றனன் , இளவைல ேநாக்கி , ஏந்த

ம்

நின்றனன் ; பரத

ம் , நிமிர்ந்த ேசைனையப்

'பின் த க ' என்

, தன் பிாி

தன்

2.12.48

ைணத் தம்பி ம் தா

இல் காத ன்
ம்

2512 இராமன் பரதைன ேநாக்குதல்

ந்தினான் .

2.12.49
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ெதா

உயர் ைகயினன் ,

அ

வண்ட ேமனியன் ,

அழி கண்ணினன் , 'அவலம் ஈ

எ திய ப வம் ஒத்

' என

, எய் வான் தைன ,

உணர் சிந்ைதயான்

ய ேநாக்கினான் .

2.12.50

2513 இராமன் இலக்குவனிடம் கூ தல்
கார்ப் ெபா

ேமனி அக் கண்ணன் காட் னான் ,

'ஆர்ப் உ வாி சிைல இைளய ! ஐய ! நீ ,
ேதர்ப் ெப ந் தாைன அப் பரதன் சீறிய
ேபார்ப் ெப ங் ேகாலத்ைதப் ெபா ந்த ேநாக்கு ' எனா .
2514

இலக்குவன் கண்ணீர் வ த்

2.12.51

நிற்றல்

எல் ஒ ங்கிய கத் இளவல் நின்றனன் ,
மல் ஒ ங்கிய யத்தவைன ைவ எ ம்
ெசால்ெலா ம் சினம் அத்
வில் ஒ

ஒ ம் உணர்

உம் கண்ணின் நீர் நிலம் அத்

ேசார்தர ,
ழேவ .

2.12.52

2515 ெதா
ெகாண்ேட பரதன் ேதான் தல்
ேகா அறத் தவம் ெசய் குறிப்பின் எய்திய
நாதைனப் பிாிந்தனள் , நலத் நீங்கினாள் ,
ேவதைனத் தி மகள் ெம கின்றாள் வி
எனப் பரத

ம் ெதா

ேதான்றினான் .

2.12.53

2516 பரதன் இராமன யில் வி தல்
'அறம்தைன நிைனந்திைல ! அ ைள நீத்தைன !
றந்தைன

ைறைமைய ! ' என்

மறந்தனன் , மலர் அ

வந்

ம் ெசால் னான் ,

ழ்ந்தனன் ,

இறந்தனன் தாைதைய எதிர்கண்

என்னேவ .

2.12.54

2517 இராம ம் அ தல்
உண் ெகால் உயிர் என ஒ ங்கினான் உ க்
கண்டனன் , நின்றனன் கண்ணன் , கண் எ
ண்டாீகம் ெபாழி னல் அவன் சடா
மண்டலம் நிைறந் ேபாய் வழிந்

ேசாரேவ .

ம்
2.12.55

92

2518 இராமன் பரதைனத் த
அயா உயிர்த்
உயா உற தி

,அ

தல்
கண் நீர் அ வி மார்பிைட

உளம் உ கப் ல் னான் ,

நியாயம் அத்தைனக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான் ,
தயா
2519

தல் அறம் அத்

இன் ஐ தழீஇய

என்னேவ .

2.12.56

இராமன் தந்ைதயின் நலத்ைத வினா தல்
ல்
பல்

னன் நின்

, அவன் ைனந்த ேவடம் அத்

ஐ

ைற ேநாக்கினான் , பல ம் உன்னினான் ;

'அல்ல ன் அ ங்கிைன , ஐய ! ஆள் உைட
மல் உயர் ேதாளினான் வ யன் ஓ ? ' என்றான் .

2.12.57

2520 தந்ைத இறந்தைதப் பரதன் கூ தல்
அாியவன் உைரெசயப் பரதன் , 'ஐய ! நின்
பிாி

எ

ம் பிணியினால் , என்ைனப் ெபற்ற அக்

காியவள் வரம் எ

ம் காலன் ஆல் , தனக்கு

உாிய ெமய் நி விப் ேபாய் , உம்பரான் ' என்றான் .
2521

2.12.58

இராமன் மயங்கி வி தல்
'விண் இைட அைடந்தனன் ' என்ற ெவய்ய ெசால் ,
ண் இைட அயில் எனச் ெசவி கா னம் ,
கண் ஒ

மனம் சுழல் கறங்கு ேபால ஆய் ,

மண் இைட வி ந்தனன் வானின் உம்பரான் .

2.12.59

2522 தந்ைத இறந்தைமக்கு இராமன் லம்பல் (2522-2529)
இ

நிலம் ேசர்ந்தனன் இைற , உயிர்த்திலன் ,

உ ம் இைன அர

என உணர்

நீங்கினான் ;

அ ைமயின் உயிர்வர அயா யிர்த்
ெபா மினன் பல்

, அகம்

ைற , லம்பினான் அேரா .

2523 'நந்தா விளக்கு அைனய நாயகேன ! நானிலத்ேதார்
தந்தாய் ! தனி அறத்தின் தாேய ! தயாநிைலேய !

2.12.60
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எந்தாய் ! இகல் ேவந்தர் ஏேற ! இறந்தைனேய ?
அந்ேதா ! இனி , வாய்ைமக்கு ஆர் உளேர மற்
2524

'ெசால் ெபற்ற ேநான்பின்

? ' என்றான் .

ைறேயான் அ ள் ேவண்

2.12.61

,

நல் ெபற்ற ேவள்வி , நைவ நீங்க , நீ இயற்றி ,
என் ெபற்

, நீ ெபற்ற

இன் உயிர் ேபாய் நீங்கல் ஓ ?

ெகால் ெபற்ற ெவற்றிக் ெகாைல ெபற்ற கூர் ேவேலாய் ! '

2.12.62

2525 'மன் உயிர்க்கு நல்கு உாிைம
மண் பாரம் நான் சுமக்கப்
ெபான் உயிர்க்கும் தாேராய் !
ெபாைற உயிர்த்த ஆ
உன் உயிர்க்கும் கூற்றாய்

இ ேவா ?

உலகு ஆள உற்ேறன் ஓ ?
மின் உயிர்க்கும் தீவாய்
ெவயில் உயிர்க்கும் ெவள் ேவேலாய் ! '
2526 'எம் பரத்த

2.12.63

ஆக்கி அரசுாிைம , இந்தியங்கள்

தம் பரத்தில்

ழாத் தவம் இைழத்த ஆ

இ

ஓ?

சம்பரப் ேபர்த் தானவைனத் தள்ளிச் சதமகற்கு , அன்

,

அம்பரத்தின் நீங்கா அரசு அளித்த ஆழியாய் ! '

2.12.64

2527 'ேவண் ம் திறத்தா ம் ேவண்டா அரசாட்சி
ண்

, இவ் உலகுக்கு இடர் ெகா த்த ல்லேனன் ,

மாண்

வ

ஆண்

வ வ

அல்லால் , மாயா உடம் இ
இனி , யார்

ெகாண்

கத்ேத ேநாக்கேவா ? '

,
2.12.65

2528 'ேதன் அைடந்த ேசாைலத்
தி நா ைகவிட் க்
கான் அைடந்ேதன் என்னத்
தாியா

, காவல ! நீ

வான் அைடந்தாய் ; இன்னம்
இ ந்ேதன் நான் , வாழ்
ஊன் அைடந்த ெதவ்வர்

உகந்

உயிர் அைடந்த ஒள் ேவேலாய் ! '

ஏ;
2.12.66
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2529

'வண்ைம ம் , மான ம் , வானவர்க்கும் ேபர்க்ககிலாத்
திண்ைம ம் , ெசங்ேகால் ெநறி ம் , திறம்பாத
உண்ைம ம் , எல்லாம் உடேன ெகாண்

ஏகிைன ஏ !

தண்ைம தைக மதிக்கும் ஈந்த தனி குைடேயாய் ! '

2.12.67

2530 இராமைனப் பல ம் தாங்கித் ேதற் தல்
என்

எ த் ப் பற்பல ம் பன்னி , இடர் உழக்கும்

குன்

எ த்த ேபா

ம் குவ த் ேதாள் ேகாள் அாிைய ,

வன் தட ைகத் தம்பிய ம் , வந்
ெசன்
2531

அைடந்த மன்னவ ம் ,

எ த் த் தாங்கினார் ; மா வதிட்டன் ேதற்றினான் .

2.12.68

னிவர் மன்னர் த ேயார் வ தல்
பன் அாிய ேநான்பின் பரத் வேன ஆதியாம்
பின்

சைடேயா ம் , ேபர் உலகம் ஓர் ஏழின்

மன்னவ ம் , மந்திாியர் எல்லா ம் , வந்

அைடந்தார் ;

தன் உாிைமச் ேசைனத் தைலேவா ம் தாம் அைடந்தார் .

2.12.69

2532 வசிட்டன் ேபசத் ெதாடங்குதல்
மற் ம் வரற்பாலர் எல்லா ம் வந்

அைடந்

,

சுற் ம் இ ந்த அைமதியினில் , ன் உழக்கும்
ெகாற்றக் குாிசில் கம் ேநாக்கிக் ேகா மலேரான்
ெபற்ற ெப ைமத் தவ

னிவன் ேபசுவான் .

2.12.70

2533 வசிட்டன் மரணத்தின் உண்ைமையக் கூ தல் (2533-2539)
''' றத்த
றத்
இறத்த

ஒ

ம் நல் அறத்

ைற ம் அல்ல

,

ைண இைல , ெபா ந் ம் மன்
ம் பிறத்த

யிர்க்கு ,

ம் இயற்ைக ' என்பைத

மறத்தி ஓ , மைறகளின் வரம் கண்ட நீ ? ''

2.12.71

2534 ''உண்ைம இல் பிறவிகள் உலப் இல் ேகா கள்
தண்ைமயில் ெவம்ைமயில் த வின எ ம்
வண்ைமைய ேநாக்கிய , வ ய கூற்றின்பால்
கண்ைம ம் உள

எனக் க தல் ஆகுேமா ? ''

2.12.72
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2535 ''ெப வதன் ன் உயிர் பிாிதல் காண் யால் ,
ம அ கற்பினில் ைவயம் யாைவ ம்
அ வதினாயிரம் ஆண் ம் ஆண்டவன்
இ வ

கண்

, அவற்கு இரங்கல் ேவண் ேமா ? ''

2536 ''சீல ம் , த ம ம் சிைத
சூல ம் , திகிாி ம் , ெசால்
லம் வந்

உதவிய ,

காலம் என்
2537

2538

''கண்

ஒ

2.12.73

இல் ெசய்ைகயாய் !
ம் தாங்கிய ,

வர்க்கு ஆயி

ம் ,

வைல கடக்கல் ஆகுேமா ? ''

2.12.74

தல் காட்சிய , கைர இல் நீளத்த ,

உள்

தல் ெபா ட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன ,

மண்

தல்

எண்

தல் உயிர்க்கு நீ இரங்கல் ேவண் ம் ஓ ? ''

தங்கள் மா ம் என்ற ேபா

'' ண்ணிய ந

ெநயில் , ெபா

,
2.12.75

இல் காலம் ஆம்

திண்ணிய திாியினில் , விதி என் தீயினில் ,
எண்ணிய விளக்கு அைவ இரண் ம் எஞ்சினால் ,
அண்ணேல ! அவிவதற்கு ஐயம் யாவேதா ? ''
2539

''இவ் உலகத்தி
அவ் உலகத்தி
ெவவ் விைன

ம் இடர் உேள கிடந்
ம் நரகில் ஆழ்ந்

2.12.76

,

, தம்

ய்ப்பன விாிந்த ேயானிகள் ,

எவ் அளவில் ெசல எண்ணல் ஆகுேமா ? ''
2540

2.12.77

தயரதன் விண் வின் உலகிைன அைடந்தான் எனல்
''உண்

ெகால் இ

அல

உதவி நீ ெசய்வ

?

எண் தகு குணத்தினாய் ! தாைத என்றலால் ,
ண்டாீகத் தனி தற்கும் ேபாக்கு அ
விண் வின் உலகு இைட விளங்கினான் அேரா ! ''
2541 தந்ைதக்கு நீர்க்கடன் ெச
''ஐய ! நீ யா

த்தக் கூ தல் (2541-2542)

ஒன் ம் அவ ப்பாய் அைல ;

2.12.78
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உய் திறம் அவற்கு இனி இதனின் ஊங்கு உண்ேடா ?
ெசய்வன வரன் ைற தி த்திச் ேசந்த பின்
ைகயினால் ஒ க்குதி கடன் எலாம் '' என்றான் .
2542

''விண்

2.12.79

நீர் ெமாக்குளின் விளி ம் யாக்ைகைய

எண்ணி நீ அ ங்குதல் இ ைதப் பாலதால் ;
கண்ணின் நீர் உகுத்த
மண்

ன் கண்ட

இல்ைல ; ேபாய்

நீர் உகுத்தி , நீ , மலர் ைகயால் '' என்றான் .

2543 இராமன் நீர்க்கடன் ெச

2.12.80

த் தல் (2543-2544)

என்ற பின் , ஏந்தைல ஏந்தி , ேவந்த ம் ,
ெபான் திணிந்

அன சைடப் னிதேனா ம் , ேபாய்ச்

ெசன்றனர் ெசறி திைரப் ன ல் ; 'ெசய்க ' என ,
நின்றனர் இராம
2544

ம் , ெநறிைய ேநாக்கினான் .

2.12.81

க்கனன் ன னில் ,
கிப் ேபாந்தனன் ,
தக்க நல் மைறயவன் சடங்கு காட்டத் தான்
க்ைகயின் நீர் விதி
ஒக்க நின்

ைறயின் ஈந்தனன் ,

உயிர் ெதா ம் உணர்

நல்குவான் .

2.12.82

2545 இராமன் பன்னசாைலக்குத் தி ம் தல்
ஆனவன் பிற உள யா ம் ஆற்றிப் பின்
மான மந்திரத்தவர் , மன்னர் , மாதவர் ,
ஏைனயர் பிறர்க

ம் , சுற்ற ஏகினன் ,

சானகி இ ந்த அச் சாைல எய்தினான் .
2546 பரதன் சீைதயின் கா ல் வி ந்

2.12.83

அ தல் (2546-2547)

எய்திய ேவைலயில் , தமியள் எய்திய
ைதயைல ேநாக்கினன் , சாைல ேநாக்கினான் ,
ைககளின் கண்மலர் ைடத் க் கால் மிைச ,
ஐயன் , அப்பரதன் ,
2547 ெவம்

ழ்ந்

அரற்றினான் அேரா .

யர் ெதாடர்தர , விம்மி விம்மி , நீர்

உந்திய நிரந்தரம் , ஊற்

மாற்றில

2.12.84
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சிந்திய , குாிசில் அச் ெசம்மல் ேசந்த கண் ,
இந்தியங்களில் எறி கடல் உண்

என்னேவ .

2.12.85

2548 இராமன் தந்ைத இறந்தைம சீைதக்குக் கூறல்
அந்ெந ம் யர் உ ம் அாிய ரைனத்
தன் ெந ம் தடக்ைகயால் இராமன் தாங்கினான் ,
நல் ெந ம் கூந்தைல ேநாக்கி , 'நாயகன் ,
என் ெந ம் பிாிவினால் ,
2549 தயரதன் மாண்ட
ண்ெணா

ஞ்சினான் ' என்றான் .

ேகட் ச் சீைத

ம் ெநஞ்சினாள்

2.12.86

ய றல் (2549-2550)

ளங்கினாள் ,

கண் எ

ம் கடல் ெந ம் க

மண் எ

ம் ெசவி ேமல் ைவத்த ைகயினாள் ,

பண் எ

ம் கிளவியால் பன்னி , ஏங்கினாள் .

ைணக்

ழி கான்றிட ,
2.12.87

2550 கல் நகு திரள் யக் கணவன் பின் ெசல ,
நல் நகர் ஒத்த

2551

நடந்த கான ம் ;

'மன்னவன்

ஞ்சினன் ' என்ற மாற்றத்தால் ,

அன்ன ம்

யர் கடல் அ

சீைத நீரா

மீ

2.12.88

தல்

ஆயவள் தன்ைன ேநர்ந்
தாயாின் ,

ைவத்தாள் , அேரா !

அங்ைக ஏந்தினர் ,

னிவர் தம் த மப் பன்னியர் ,

ய நீர் ஆட் னர் ,

யரம் நீக்கினர் ,

நாயகற் ேசர்த்தினர் , நைவ ள் நீங்கினார் .

2.12.89

2552 தாய ம் சுமந்திர ம் வந்தைடதல்
ேதன் த ம் ெதாியல் அச் ெசம்மல் நால்வைர
ஈன்றவர்

வேரா

, இ ைம ேநாக்கு ம்

சான்றவர் குழாம் அத்

ஒ

உம் , த மம் ேநாக்கிய

ேதான்றல் பால் , சுமந்திரன் ெதா
2553

தந்ைத எங்ேக என்

ேதான்றினான் .

தாயாிடம் இராமன் அ தல்

2.12.90
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'எந்ைத யாண்ைடயான் ? இயம்
வந்த தாயர் தம் வயங்கு ேசவ

ர் ! ' எனா ,

சிந்தி நின்றனன் ேசந்த கண்ண நீர் ,
ந்ைத நான் கத்தவற்கும்
2554

ந்ைதயான் .

2.12.91

எல்ேலா ம் வ ந் தல்
தாய ம் தைலப் ெபய்
ஓய்

இல்

தாம் தழீஇ ,

ன்பினால் உரறல் ஓங்கினார் ;

ஆய ேசைன ம் , அணங்கு அனார்க
தீயில்

ழ்ந்

ம் ,

தீ ெம கின் , ேதம்பினார் .

2.12.92

2555 தாயர் சீைதையத் த விக்ெகாண் வ ந் தல்
பின் அவ் ரைரப் ெபற்ற ெபற்றி அப்
ெபான் அனார்க ம் சனகன் ைவையத்
ன்னி , மார் உறத் ெதாடர்ந்
இன்னல் ேவைல க்கு இழிந்
2556

ேசைன ம் நகரமக்க
ேசைன

ர ம் , தி

ல் னார் ,
அ ந் வார் .

2.12.93

ம் எல்ேலா ம் வந் ேசர்தல்

நல் மா நகர்

மால் ைந மாந்த ம் , மற்

உேளார்க

ம் ,

ஏைன ேவந்த ம் , பிற ம் , யாவ ம்
ேகாைன எய்தினார் , குைற ம் சிந்ைதயார் .

2.12.94

2557 மாைல வ தல்
படம் ெசய் நாகம் அைண பள்ளி நீங்கினான்
இடம் ெசய் ெதால் குலத்
தடம் ெசய் ேதாினான் , தா

இைறவன் ஆதலால் ,
ம் நீாினால்

கடம் ெசய்வான் எனக் கட ன்

ழ்கினான் .

2.12.95

2558 ம நாள் யாவ ம் இராமைனச் சூழ்ந்தி த்தல்
அன்
ன்
தன்
ெசன்

தீர்ந்தபின் , அரச ேவைல ம் ,
ெசஞ்சைடத் தவ ம் , சுற்ற ம் ,
ைணத் தி த் தம்பிமார்க
சூழ , ஆண்

ம் ,

இ ந்த ெசம்மல் தான் .

2.12.96

99

2559

பரதனின் விரதேவடம் குறித்
'வரதன்

இராமன் வினாவல்

ஞ்சினான் ; ைவயம் ஆைணயால்

சரதம் நின்னேத ; மகுடம் தாங்கலாய் ,
விரத ேவடம் நீ என் ெகால் ேவண் வான் ?
பரத ! கூ

' எனாப் பாிந்

கூறினான் .

2.12.97

2560 பரதன் வ ந்திக் கூ தல் (2560-2565)
என்ற
நின்

ம் , பைதத்

எ ந்

, ேதான்றைல ெந

அன்றி யாவேர அறத்

, ைகெதாழா
ேநாக்கி , 'நீ

உேளார் ? அதில்

பின் வாய் ெகாலாம் ? ' என்னப் ேபசுவான் .

2.12.98

2561 'மனக்கு ஒன்றாதன வரத்தின் , நின்ைன ம்
நினக்கு ஒன்றா நிைல நி வி , ேநமியான்
தைனக் ெகான்றாள் த ம் தைனயன் ஆதலால் ,
எனக்கு ஒன்றா , தவம் அ ப்ப
2562 'ேநாவ

எண்ணினால் . '

2.12.99

ஆக இவ் உலைக ேநாய் ெசய்த

பாவ காாியின் பிறந்த பாவிேயன் ,
சாவ

ஓர்கிேலன் , தவம் ெசய்ேவன் அேலன் ,

யாவன் ஆகி , இப் பழி நின்

ஏ ேவன் ? '

2.12.100

2563 'நிைறயின் நீங்கிய மகளிர் நீர்ைம ம் ,
ெபாைறயின் நீங்கிய தவ ம் , ெபாங்கு அ ள்
ைறயின் நீங்கிய அற ம் , ெதால்ைலேயார்
ைறயின் நீங்கிய அரசின்
2564 'பிறந்
றந்

நீ ைடப் பிாி

ந் ேமா ? '

2.12.101

இல் ெதால் அறம்

மாதவம் ெதாடங்குவாய் என்றால் ,

மறந் ம் நீதியில் திறம்பி , வாளின் ெகான்
அறம் தின்றான் என , அரசு அ

ஆள்ெவன் ஓ ? '

2.12.102
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2565 'ெதாைக இல் அன்பினால் இைறவன்
ைக ம் ெவஞ்சுரம் குதப் ந்தியால்

ஞ்ச , நீ

வைக இல் வஞ்சனாய் அரசு ெவௗவ , யான்
பைகவேன ெகாலாம் இற
2566 மீண்

பார்க்கின்ேறன் ? '

2.12.103

அரசாள்க எனப் பரதன் இராமைன ேவண் தல்

'உந்ைத தீைம ம் , உலகு உறாத ேநாய்
தந்த தீவிைனத் தாய் ெசய் தீைம ம் ,
எந்ைத ! நீங்க , மீண்

அரசு ெசய்க ' எனாச்

சிந்ைத யாவ ம் ெதாியக் கூறினான் .

2.12.104

2567 இராமன் பரதைன ம த் க் கூ தல் (2567-2574)
ெசாற்ற வாசகத்

ணி

உணர்ந்த பின் ,

'இற்றேதா இவன் மனம் ! ' என்
'ெவற்றி

எண்

வான் ,

ர ! யான் விளம்பக் ேகள் ' எனா ,

ற்ற ேநாக்கினான் ெமாழிதல் ேமயினான் .

2.12.105

2568 ' ைற ம் , வாய்ைம ம் , ய ம் நீதி ம் ,
அைற ம் ேமன்ைமேயா அற ம் ஆதியாம்
ைற ள் யாைவ ம் , சு தி

ல் விடா

இைறவர் ஏவலால் இையவ காண் யால் . '
2569 'பர
விர

ேகள்வி ம் , ப

2.12.106

இல் ஞான ம் ,

சீல ம் , விைனயின் ேமன்ைம ம் ,

உர விேலாய் ! ெதாழற்கு உாிய ேதவ ம் ,
குரவேர எனப் ெபாி
2570

ஆல் . '

2.12.107

'அந்த நல் ெப ங் குரவர் ஆர் எனச்
சிந்ைத ேதர்

2571

ேகா

உற ெதாிய ேநாக்கினால் ,

தந்ைத தாயர் என்

இவர்கள் தாம் அலால் ,

எந்ைத ! கூற ேவ

எவ ம் இல்ைல ஆல் . '

'தாய் வரம் ெகாளத் தந்ைத ஏவலால்

2.12.108
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ேமய நம் குலத் த மம் ேமவிேனன் ;
நீ வரம் ெகாளத் தவிர்தல் நீர்ைமேயா ?
ஆய்

அ ம் லத்

அறி

ேமவினாய் ! '

2.12.109

2572 'தைனயர் ஆயினார் தந்ைத தாயைர
விைனயின் நல்ல ஓர் இைசைய ேவய்தேலா ,
நிைனயல் ஓவிடா ெந ய வன் பழி
னிதேலா , ஐய ! தல்வர் ஆதல்தான் ? '
2573

'இம்ைம ெபாய் உைரத்

2.12.110

இவறி , எந்ைதயார்

அம்ைம ெவம்ைம ேசர் நரகம் ஆள , யான்
ெகாம்ைம ெவம் ைலக் குைவயின் ைவகி வாழ்
ெசம்ைம ேசர் நிலம் அத்

அரசு ெசய்ெவேனா ? '

2.12.111

2574 'வரன் நில் உந்ைத ெசால் மரபினால் , உைடத்
தரணி நின்ன

என்

உரனின் நீ பிறந்

இையந்த தன்ைமயால் ,

உாிைம ஆதலால் ,

அரசு நின்னேத , ஆள்க ' என்ன ேவ .
2575

பரதன் இராமைன மீண் ம்

ைனய ேவண் தல் (2575-2576)

' ன்னர் வந் உதித் , உலகம் ன்றி
நின்ைன ஒப் இலா நீ பிறந்த பார்
என்ன

ஆகில் , யான் இன்

மன்ன ! ேபாந்
2576

2.12.112

ம்

தந்தெனன் ;

நீ மகுடம் சூ

' எனா .

2.12.113

'மலங்கி ைவயகம் வ ந்தி ைவக , நீ ,
உலம் ெகாள் ேதாள் உனக்கு , உ வ ெசய்தி ஓ ?
கலங்குறா வணம் காத்தி ேபாந்
ெபாலம் குலா

2577 பரதைன அரசா

தாள்
ம்ப

ண்

' எனாப்

, ேவண் னான் .

இராமன் ஆைணயி தல் (2577-2580)

'பைசந்த சிந்ைத நீ பாிவின் ைவயம் என்
வசம் ெசய்தால் , அ

ைறைமேயா ? வைசக்கு

அைசந்த எந்ைதயார் அ ள , அன்

, நான் ,

2.12.114

102
இைசந்த ஆண்
2578

'வாய்ைம என்

எலாம் இன்ெறா
ம் ஈ

ஏ ம் ஓ ? '

2.12.115

அன்றி , ைவயகம்

ய்ைம என் ம் ஒன்

உண்ைம ெசால்

ம் ஓ ?

தீைம தான் அதில் தீர்தல் ; அன்றிேய ,
ஆய் , ெமய் ஆக , ேவ
2579 'எந்ைத ஏவ , ஆண்

அைறயல் ஆவ
ஏெழா

ஏ?'

2.12.116

ஏழ் எனா

வந்த காலம் நான் வனத் ள் ைவக , நீ ,
தந்த பாரகம் தன்ைன , ெமய்ம்ைமயால்
அந்த நாள் எலாம் ஆள் , என் ஆைண , ஆல் . '

2.12.117

2580 'மன்னவன் இ க்க ஏ உம் ,
''மணி அணி மகுடம் சூ க ''
என்ன , யான் இையந்த

, அன்னான்

ஏய ம க்க அஞ்சி ;
அன்ன நிைனந் நீ என்
ஆைணைய ம க்கல் ஆம் ஓ ?
ெசான்ன

ெசய்தி , ஐய !

யர் உழந்

அயரல் ! ' என்றான் .

2.12.118

2581 வசிட்டன் கூறத் ெதாடங்குதல்
ஒள்ளிேயான் இைனய எல்லாம்
உைரத்த ம் , உைரக்கல் உற்ற
பள்ளம் நீர் ெவள்ளம் அன்ன
பரதைன விலக்கிப் பண்
ெதள்ளிய குலத்ேதார் ெசய்ைக
சிக்கு அறச் சிந்ைத ேநாக்கி ,
'வள்ளிேயாய் ! ேகட்
வசிட்ட மா
2582

' என்னா ,

னிவன் ெசான்னான் .

வசிட்டன் இராமன் ஆ
'கிளர் அகன் ன
இைள எ

ள் நின்

தேல

ைற எனல் (2582-2587)

, அாி , ஓர் ேகழல் ஆய் ,

ம் தி விைன ஏந்தினான் அேரா ,

2.12.119

103
உைள

அ ம் ெப ைம ஓர் எயிற்றின் உள் ைர

வளர் இளம் பிைற இைட ம வின் ேதான்றேவ . '

2.12.120

2583 'ஆதிய அைமதியின் இ தி , ஐம்ெப ம்
த ம் ெவளி ஒழித் எைவ ம் க்க பின்
நாதன் அவ் அகன் னல் நல்கி , நண்ண ம்
ேசாதி ஆம் தன்ைமயின்

யிறல் ேமயினான் . '

2.12.121

2584 'ஏற்ற இ தன்ைமயின் , அமரர்க்கு இன் அ
ஊற் ைடக் கடல்வணன் உந்தி உந்திய
ற்

இதழ்க் கமலம் அத்

ேதாற் வித்
2585

'அன்

உதவிட ,

தல்வன் ேதான்றினான் . '

2.12.122

அவன் உலகிைன அளிக்க , ஆகிய

உன் தனிக் குலம்

2586

இன் , ெநாய்தின் யாைவ ம்

இன்

அளவி

ஒன்

உள

தல் ; உள்ள ேவந்தர்கள்

ம்

ைற இகந்

உளார் இைல ;

உைர இனம் , உணரக் ேகட்

'இத இயல் இயற்றிய குரவர் யாாி

யால் . '

2.12.123

ம்

மத இயல் களிற்றினாய் ! ''ம இல் விஞ்ைசகள்
பதவிய இ ைம ம் பயக்கப் பண்பினால்
உதவிய ஒ வேன உய ம் '' என்பரால் . '
2587 'என்றலால் யான் உைன எ த்
ஒன்

அலாதன பல உதவிற்

அன்

என

நன்

ேபாந்

, இன்

என

ஆைண , ஐய ! நீ

அளி , உனக்கு உாிய நா

' என்றான் .

2.12.125

வினா தல் (2588-2591)

னிவைனக் குளிர்ந்த தாமைர

சீறிய ைககளால் ெதா

, ெசங்கணான் ,

'ஆறிய சிந்தைன அறிஞ ! ஒன்
கூ வ

விஞ்ைசகள்
உண்ைமயால் ,

2588 இராமன் வசிட்டைன ம த்
'கூறிய

2.12.124

உள

உைர

' எனக் கூறல் ேமயினான் .

2.12.126
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2589 'சான்றவர் ஆக , தன் குரவர் ஆக , தாய்
ேபான்றவர் ஆக , ெபான் தல்வர் ஆக தான் ,
ேதன் த மலர் உளான் சி வ ! ெசய்ெவன் என்
ஏன்றபின் , அவ் உைர ம க்கும் ஈட்டேதா ? '
2590

'தாய் பணித்

2.12.127

உவந்தன , தந்ைத ெசய்ெகன

ஏய , எ ெபா ள்க

ம் இைறஞ்சி ேமல் ெகாளா

தீய அப் ைலயனின் , ெசய்ைக ேதர்கிலா
நாய் எனத் திாிவ

நல்ல

அல்லேதா ? '

2.12.128

2591 ' ன் உறப் பணித்தவர் ெமாழிைய யான் என
ெசன்னியில் ெகாண்

, ''அ

ெசய்ெவன் '' என்றதன்

பின் உறப் பணித்தைன , ெப ைமேயாய் ! எனக்கு
என் இனிச் ெசய்வைக ? உைரெசய் ஈங்கு ' என்றான் .
2592 பரதன் தா
னிவ

ம் கா ைறவதாகக் கூறல்

ம் 'உைரப்ப

ஓர்

ைறைம கண் லம்

இனி ' என இ ந்தனன் ; இைளய ைமந்த
'அைனயேதல் ஆள்பவர் ஆள்க நா
பனி படர் கா
2593

ம் ,

; நான்

உடன் படர்தல் ெமய் ' என்றான் .

இைமயவர் விசும்பில் நின்
அ வழி இைமயவர் அறிந்
அன்

2.12.130

பரதன் நாடாள ேவண் ம் எனல் (2593-2594)
கூ னார் ,

'இ வழி இராமைன இவன் ெகாண்
ெசம் வழித்

2.12.129

ஏகுேமல் ,

நம் ெசயல் ' என்

எண்ணினார் ,

கவ்ைவயர் , விசும் இைட கழறல் ேமயினார் .

2.12.131

2594 'ஏத்த ம் ெப ம் குணத் இராமன் இவ் வழி
ேபாத் அ ம் தாைத ெசால் ரக்கும் ட்சியான்
ஆத்த ஆண் ஏழிேனா ஏ ம் அந் நிலம்
காத்தல் உன் கடன் ; இைவ கடைம ' என்றனர் .
2595 பதினான்காண் ம் ஆ
வானவர் உைரத்த

ம்ப

2.12.132

இராமன் கட்டைளயி தல்

ம் , 'ம க்கற்பால

அன்

;

105
யான் உைன இரந்தெனன் , இனி என் ஆைணயால்
ஆன

ஓர் அைமதியின் அளித்தி பார் ' எனா ,

தான் அவன்

ைண மலர்த் தடக்ைக பற்றினான் .

2.12.133

2596 பதினான்காண் ல் தி ம்பாவி ல் பரதன் சாேவன் எனல்
'ஆம் எனில் , ஏழ் இரண் ஆண் ல் , ஐய ! நீ
நாம நீர் ெந நகர் நண்ணி நானிலம்
ேகா

ைற ாிகிைல என்னின் , கூர் எாிச்

சாம் , இ

சரதம் ! நின் ஆைண சாற்றிேனன் ! '

2.12.134

2597 இராமன் இைசதல்
என்ப

ெசால் ய பரதன் , யா ம் ஓர்

ன்பிலன் அவன

ணிைவ ேநாக்கினான் ;

அன்பினன் , உ கினன் , 'அன்ன
தன் கழ் தன்னி
2598 இராமன் மரவ
விம்மினன் பரத

ம் ெபாிய தன்ைமயான் .

2.12.135

நல்குதல்
ம் , ேவ

இன்ைமயின் , 'அாி
'ெசம்ைமயின் தி

ஆக ' என்றான் ,

வ

ெசய்வ

ஒன்

' என எண்ணி ஏங்குவான் ,
தலம் தந்தீக ' என

எம்ைம ம் த வன இரண் ம் நல்கினான் .
2599 பரதன் மர அ கைள தைலேமற்ெகாண்
அ

தல்

தலம் இரண்ைட ம் அ த கண்ணினான் ,
தலம் இைவ என

ப

ெசல்

2.12.136

தலம் அத்

இைறஞ்சினன் , பரதன் ேபாயினான் ,

ெபா த்தலம் இலங்கு
2600 பரத

ெபாலம் ெகாள் ேமனியான் .

2.12.137

டன் வந்த யாவ ம் தி ம் தல் (2600-2601)

ஈன்றவர்

த ய எண் இல் சுற்ற ம் ,

சான்றவர் கு ெவா
வான் த
ன்

ைறயின் சூ னான் ;

தவம் அத்

உேளார்கள் உம் ,

ேசைன ம் , மற் ம் சுற் ற ,
ல் கிடந்த ேதாள்

னி ம் ேபாயினான் .

2.12.138

106

2601 பண்ைட
மண்

ல் ெதாி பரத் வ

நீர் ெந

விண்

ம் ேபாயினான் ;

நகர் மாந்தர் ேபாயினார் ;

உைற ேதவ ம் விலகிப் ேபாயினார் ;

ெகாண்டல் தன் ஆைணயால் குக

ம் ேபாயினான் .

2.12.139

2602 பரதன் அேயாத்திநக ட் காதி த்தல்
பா கம் தைலக்ெகா பரதன் ைபம் னல்
ேமா

கங்ைகயின் கைர கடந்

ேபா

உகும் க

ஓ

ந்தினான் ,

ெபாழில் அேயாத்தி க்கிலன் ,

கங்கு ல் ெந

உறக்கம் நீங்கினான் .

2.12.140

2603 இராமன் பா ைக அரசாளப் பரதன் ெதா தி த்தல்
நந்தி அம் பதி இைட , நாதன் பா கம்
ெசந் தனிக் ேகால் ைற ெச த்தச் சிந்ைதயான்
இந்தியங்கைள அவித்
அந்தி ம் பக
2604 இராம

இ த்தல் ேமயினான் ,

ம் நீர் அறாத கண்ணினான் .

ம் இலக்குவ

ம் சீைத ம் ெதற்ேக ெசல்

'குன்றினில் இ ந்தனன் என்
ைணத் தம்பி ம் , தா

தல்

ம் ெகாள்ைகயால்

நின்றவர் ந வரால் ேநயம் அத்
தன்

2.12.141

ஆல் ' எனாத்

ம் , ைதய

ம் ,

ெதன் திைச ெநறியிைனச் ேசறல் ேமயினான் .
அேயாத்தியா காண்டம்

2.12.142
ற்றிற்

